
The Tel Aviv Soloists 
Ensemble
Founded in 2001 by conductor 
Barak Tal (the Ensemble’s 
current Music Director), The 
Tel-Aviv Soloists Ensemble 
has already performed with 
internationally renowned artists, 

such as violinists Maxim Vengerov and Ida Haendel, violist Tabea 
Zimmermann, countertenor Andreas Scholl, baritone singer Klaus 
Mertens, clarinetists Giora Feidman and Chen Halevi, pianists 
Itamar Golan, Ian Fountain and Boris Berman, and bassoon player 
Sergio Azzolini. Its concerts have been received enthusiastically 
by both critics and audiences ("An international class level of 
playing worthy of Carnegie Hall" Ara Guzelimian, artistic adviser 
at Carnegie Hall; "the exquisite musicians were sweeping the public 
off their seats"  Jungfrau Zeitung, Switzerland). The Ensemble has 
performed in the world's major concert halls, such as Carnegie 
Hall, New York, and Konzerthaus, Vienna, in major international 
festivals, such as Interlaken Classics, Switzerland, and the Arthur 
Rubinstein Festival, Israel, and in live radio and TV broadcasts in 
Europe and in Israel. The Ensemble is recipient of an award for 
excellence from the Buchman-Heyman Foundation, and of grants by 
The America-Israel Cultural Foundation, and The Rich Foundation. 
The Ensemble comprises 30 of Israel's finest young musicians (ages 
20-35), among them players in leading Israeli chamber groups, 
young soloists and winners of competitions. It was formed out of 
the desire to create a young Israeli professional chamber orchestra 
of the highest standard. It is recognized today as a vibrant, fresh 
voice in Israeli classical music.

אנסמבל סולני תל אביב
אשר  תל-אביב,  סולני  אנסמבל 
הוקם בשנת 2001 על-ידי המנצח 
גדולי  עם  כבר  הופיע  טל,  ברק 
בהם  הבינלאומיים,  הסולנים 
ואידה  ונגרוב  מקסים  הכנרים 
צימרמן,  טבאה  הויולנית  הנדל, 
וקלאוס  שול  אנדראס  הזמר 
מרטנס, הקלרניתנים גיורא פיידמן וחן הלוי, הפסנתרנים איתמר גולן, 
בוריס ברמן ואיאן פאונטיין, ונגן הבסון סרג’יו אזוליני, המשמש כיועץ 

האומנותי של האנסמבל.
מאז הקמתו, זוכה האנסמבל לתגובות נלהבות ולשבחים של האמנים 
המופיעים איתו, של הקהל ושל הביקורת, ומוכר כהרכב איכותי, בעל 
סגנון וצליל יחודי. האנסמבל מקיים סדרות קונצרטים בת”א ובחיפה 
וכבר הופיע על בימות מרכזיות בעולם, בהן אולם הקרנגי בניו-יורק, 
ה”קונצרטהאוס” בוינה והאמפיתאטרון “מרגיטזיגט” בבודפשט. כמו כן 
השתתף בפסטיבלים בינלאומיים מרכזיים, בהם פסטיבל “אינטרלקן 
קלאסיק” בשוייץ ופסטיבל ארתור רובינשטיין באילת, וניגן בשידורי 
רדיו וטלביזיה רבים בארץ ובאירופה. האנסמבל זכה במענקים רבים, 
וזוכה  זכה  כן  כמו  בוכמן-היימן.  קרן  מטעם  הצטיינות  מענק  בהם 
לתמיכות ולמענקים מטעם משרד המדע התרבות והספורט, עיריית 
תל-אביב, קרן שפילמן למצויינות, קרן ריץ’, קרן התרבות אמריקה-

ישראל, מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, קרן רבינוביץ’ וקרן אמבסדור 
טורס לתרבות.נגני אנסמבל סולני תל אביב הם מוסיקאים מקצועיים 
וה-30 לחייהם, בהם חברי הרכבים קאמריים מובילים,  בשנות ה-20 
סולנים צעירים וזוכי תחרויות. האנסמבל הוקם מתוך שאיפה ליצור 
יצירות של  גוף תזמורתי קאמרי ברמה הגבוהה ביותר, להציג  בארץ 
מלחינים ישראליים, לקדם סולנים ישראליים צעירים, ולטפח אהבה 

למוסיקה קלאסית בקרב הדור הצעיר.

דוד לודן - מנצח
דוד נולד וגדל בארה"ב, ובגיל עשר החל 
לכתוב מוזיקה בסגנון קלאסי ליטורגי. דוד 
 Roger מקהלת  חברי  שבין  הצעיר  היה 
סולפג'  למד  הוא   ,Wagner Chorale
תחת  מקהלות  וניצוח   Salli Terri תחת 
Roger Wagner. הכשרתו הווקאלית של 
 ,Anthony Marlowe תחת  הייתה  דוד 
 Metropolitan האופרה  בבית  טנור 
Opera ובמסגרת מקצועית זו הוא הופיע ב-29 תפקידים אופראיים. 
הוא עבד כמנהל הפקה ב-Joffrey Ballet במשך שלוש שנים. דוד 
ורעייתו ליסה עלו ארצה בשנת 1974 מופיע בשלושה סרטים, שתי 
אופרות, ובמספר קונצרטים. הוא כתב והלחין בעברית את האופרה 
"דוד ובת שבע" וארבע קנטטות על מזמורים מספר תהילים, וניצח 
על המקהלה הכלל-ארצית "זמרי הלל" במשך ארבע שנים. בשנת 
על  ניצח  זו  במסגרת  "ליטורגי-קל".  מקהלת  את  דוד  הקים   2009
"משיח" מאת הנדל בשפה העברית בדצמבר 2010. מאז, ה״משיח 
בעברית״ הוצג כל שנה בשבוע לפני פסח. דוד תרגם מספר יצורות 
מאת הנדל, ויולדי, באך, שרפנטייה וברהמס )ה״רקוויאם הגרמני״( 

לעברית. הוא המנצח הראשי של מקהלת ״ליטורגי-קל.״ 

David Loden - Conductor
Born in Detroit, Michigan and growing 
up in Southern California, David Loden 
was composing from the age of 10. David 
was the youngest member of the Roger 
Wagner Chorale and studied solfege 
with Salli Terri, and choral conducting 
with Roger Wagner. His vocal training 
was with Metropolitan Opera tenor 

Anthony Marlowe, and he has performed 29 standard operatic roles 
professionally. He was Production Manager of the Joffrey Ballet for 
three years, seeing 22 new productions mounted. David immigrated 
to Israel in 1974; has performed in commercial films, operas, and 
concerts. He has written in Hebrew an opera “David and Batsheva”, 
four Cantatas and has conducted a country-wide concert choir 
“Zamarei Hallel” for four years. He founded the “Liturgi-Kal” Choir 
in 2009 and conducted the “Messiah” in Hebrew first in December, 
2010. Since then, the Hebrew “Messiah” has been presented every 
year on the week before Passover. He has translated works by Handel, 
Vivaldi, Bach, Charpentier and Brahms (the “German Requiem”.) 
He is the resident conductor of the “Liturgi-Kal” Concert Choir.

"משיח"  מאת   ג. פ. הנדל
מבוצע בשפה העברית

מקהלת "ליטורגי-קל"
ואנסמבל סולני תל-אביב

בניצוחו של דוד לודן

סולנים:

עדיה פלד, סופרן
אלון הררי, קונטרה טנור

אשרי שגב, טנור
יאיר פולישוק, בריטון

"Messiah"  by   G. F. Handel
Sung in Hebrew

The "Liturgi-Kal" Choir and
The Tel Aviv Soloists Ensemble

Conducted by David Loden

Soloists:
Adaya Peled, Soprano
Alon Harari, Counter Tenor
Oshri Segev, Tenor
Yair Polishook, Baritone

Monday, April 9th (8:00 PM)
Heichal HaTarbut, Or Akiva

Tuesday, April 10th (8:00 PM)
Stricker Auditorium, Tel Aviv

Thursday, April 26th (8:00 PM)
Garden Tomb, Jerusalem

The “Liturgi-Kal” Choir
The “Liturgi-Kal’ choir was 
formed in December 2009 
and is made up of singers 
from across Israel. The goal 
of the choir is to perform 
liturgical works, primarily 
in the Hebrew language. 

“Liturgi-kal” premiered with G. F. Handel’s “Messiah” in Hebrew in 
May 2010 to great acclaim. Other works by Bach, Vivaldi, Schubert, 
Brahms, Charpentier, John Rutter, Esther Upham, Gabriel Fauré, 
Arvo Pärt, David Loden and others were presented in 2011-2017. 
SOPRANO: Tal Eli, Sharon Amitai, Ayelet Dekel, Rosalind 
Hershkovitz, Ofri Zafrir, Maggie Yan, Alyona Granitzky, Polina 
Scheiderov.  ALTO: Marina Gurevitch, Anna Grushanski, Yulia 
Gershon, Rebecca Chaznov, Kesia Tavares, Tatiana Laska, Liron 
London, Valentina Mishchi. TENOR: Leonid Axelrod, Ophir 
Bushinsky, Efrat Gerlich, Moshe Haas, Brian Jimenez, Roy Kendall, 
David Levine, Shalom Salomon.  BASS: Ehud Gerlich, Eli Hanimov, 
Leonid Lagutin, Matanel Vakhtang, Natan Zavodnik, Martin Sarvis, 
Anatoly Fenkov, Teddy Chadwick, Jay Rosenberg.

מקהלת  ליטורגי-קל
ליטורגי-קל  מקהלת 
 ,2009 בדצמבר  התגבשה 
וזמרות  מזמרים  ומורכבת 
המקהלה  הארץ.  מרחבי 
מטרה  לעצמה  שמה 
להעלות יצירות ליטורגיות 
העברית.  בשפה  בעיקר 
"משיח" מאת ג. פ. הנדל היה המופע הראשון של המקהלה מול 
קהל. היצירה )בשפה העברית( הוצגה במאי וגם בדצמבר, 2010. 
ג'ון ראטר,  ויואלדי, ברהמס, שרפנטייה,  באך,  יצירות אחרות של 
אסתר אפהם, ארבו פארט, דוד לודן ואחרים הוצגו ב2017-2011. 
הרשקוביץ,  רוזלינד  דקל,  איילת  אמיתי,  שרון  אלי,  טל  סופרן:  
אלט:   שניידרוב.   פולינה  גרניצקי,  אלונה  יאן,  מגי  זפריר,  אופרי 
קסיה  חזנוב,  רבקה  גרשון,  יוליה  גרושנסקי,  אנה  גורביץ׳,  מרינה 
טברס, טטינה לסקה, לירון לונדון, וולנטינה מישכי. טנור:  לאוניד 
אקסלרוד, אופיר בושינסקי, אפרת גרליך,  משה הס, בראין חימנז, 
רואי קנדל, דוד לוין, שלום סלומון.  בס:  אהוד גרליך, אלי חנימוב, 
סרביס,  מרטין  זבודניק,  נתן  וואחטנג,  מתנאל  לגוטין,  לאוניד 

אנטולי פנקוב, טדי צ׳דוויק, ירמיהו רוזנברג. 

יום ב׳, ה-9 לאפריל )בשעה 20:00(
היכל התרבות, אור עקיבא

יום ג׳, ה-10 לאפריל )20:00(
אולם ״שטריקר״, תל-אביב

יום ה׳, ה-26 לאפריל )20:00(
גן הקבר, ירושלים

Yair Polishook, Baritone
Yair was born in Israel. He holds a Bachelor 
of Music degree from the Jerusalem 
Academy of music and dance, Israel, and a 
Master's degree from Trinity-Laban College 
of music and dance, London.
Yair has sung both in Israel and across 
Europe. He has a wide repertoire of styles, 

from the  Renaissance to contemporary compositions. His operatic 
repertoire includes the roles of Don Giovanni and Leporello (Don 
Giovanni by Mozart), Falke (die Fledermaus by Strauss), Aeneas 
(Dido and Aeneas by Purcell) among others. His repertoire of 
oratorios includes the Matthew Passion and the great Mass by Bach, 
the ninth symphony by Beethovan, Requiem by Verdi, and more. 
Yair has sung with the leading orchestras and choirs in Israel and 
Europe; among them – Les Talens Lyriques, France, the Israel 
Philharmonic Orchestra, the Israel Symphony Orchestra Rishon 
Le'zion and the Israeli Opera Orchestra. During 2009-2013 he was a 
member of the Israeli Bach Soloists ensemble. During 2013-2015 he 
was a member of Meitar Opera studio of the Israeli Opera.
In addition to his singing career, Polishook completed undergraduate 
studies in conducting with maestro Avner Biron and the late 
maestro Mendi Rodan. 

Oshri Segev, Tenor
Having been singing for only 6 years, 
Oshri is considered one of Israel's most 
sought after tenors. Born 1986 in Israel, 
he began his artistic path as a concert 
pianist, graduating in excellence (Summa 
Cum Laude) from the Buchmann–Mehta 
School of music in Tel Aviv University in 

2010. After completing his piano diploma, he enrolled in the opera 
department of the Rubin Academy of Music and Dance (JAMD) 
in The Hebrew University of Jerusalem graduating in 2014. During 
these years he was hired by the New Israeli Opera to participate in 
the "Children Opera Hour" with the "Meitar" Opera Studio.
He has sung with all the leading vocal groups and orchestras in 
Israel; including The New Israeli Opera, The Israeli Philharmonic 
Orchestra, The Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion,  and The 
Jerusalem Opera  under the batons of Avner Itay, Myrna Herzog, 
Ronen Burshevsky, Omer Arieli, Yishay Steckler, Danny Etinger, 
Asher Fisch, Daniel Oren, Sebastiano Rolli, Roberto Abbado, Kurt 
Masur and Zubin Mehta.
He frequently works with the Jerusalem Opera. He was chosen 
to participate in the company's first production, Mozart's Don 
Giovanni (Don Ottavio). Further productions included Rossini's Il 
Barbiere di Siviglia (Conte Almaviva), Mozart's Le Nozze di Figaro 
(Don Curzio) and numerous Gala concerts. Future engagements 
include Mozart's Don Giovanni and Cosi fan tutte in Israel and 
England.  With the New Israeli Opera Verdi's Nabucco, Don 
Carlo, Un ballo in Maschera and Simon Boccanegra, Massenet's 
Werther and Strauss's Salome. Oshri is the recipient of the 2013-
2014 America-Israel Cultural fund Scholarship and The Ronen 
Foundation scholarship.  

יאיר פולישוק, בריטון

יאיר נולד בישראל. השלים את לימודי 
השירה והניצוח לתואר ראשון באקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים ואת לימודי 
התואר השני במכללת טריניטי למוסיקה 

שבלונדון.
פולישוק שר כזמר סולן )בריטון( 
בקונצרטים ברחבי הארץ ובאירופה. 
הרפרטואר האופראי שלו כולל את דון 
ג'ובאני ולפורלו )עם אנסמבל Co. Opera-co, לונדון( )'דון 
ג'ובאני'(, הרוזן ופיגרו )'נישואי פיגרו'( מאת מוצרט, פראנק 
ופאלקה )'העטלף'( מאת יוהאן שטראוס, אניאס )'דידו 
ואניאס'( מאת פרסל ועוד. הרפרטואר האורטורי שלו כולל 
את 'המתיאוס פסיון' ו'המיסה הגדולה' מאת באך, הסימפוניה 

התשיעית מאת בטהובן, הרקויאם מאת ורדי ועוד.
פולישוק שר עם התזמורות והמקהלות המובילות בארץ 
ובאירופה, ביניהן – אנסמבל הבארוק 'לה טלאן ליריק' 
)תיאטרון שנז אליזה, צרפת(, אנסמבל Co. Opera-co )לונדון(, 
הפילהרמונית הישראלית, הסימפונית הישראלית ראשון לציון 
ובאופרה הישראלית. בשנים 2013-2010 היה חבר באנסמבל 
סולני באך הישראלים תחת שרביטו של שרון רוזנר. בשנים 
2015-2013 היה חבר במיתר אופרה סטודיו של האופרה 

הישראלית. 
במקביל לקריירת הזמרה, השלים פולישוק את לימודי התואר 
הראשון בניצוח אצל מאסטרו מנדי רודן ז"ל ומאסטרו אבנר בירון.

אשרי שגב, טנור

אשרי שגב, יליד ישראל, החל את דרכו 
המוסיקלית כפסנתרן וסיים את לימודיו 
בבית הספר הגבוה למוסיקה ע"ש בוכמן-

מהטה בתל אביב כמצטיין דקאן. לאחר 
סיום השתלמותו בפסנתר, החל את 
לימודיו במחלקת האופרה של האקדמיה 
למוסיקה ומחול ע"ש רובין בירושלים 
ובמהלכם נתבקש על ידי האופרה הישראלית לקחת חלק 
בהפקות "שעת אופרה לילדים" עם קבוצת "מיתר" אופרה סטודיו.   
 בין ההרכבים עמם שר האופרה הישראלית החדשה, התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית, התזמורת הסימפונית ראשון לציון 
והאופרה הירושלמית תחת שרביטי המנצחים אבנר איתי, 
מירנה הרצוג, רונן בורשבסקי, עומר אריאלי, ישי שטקלר, דני 
אטינגר, אשר פיש, דניאל אורן, סבסטיאנו רולי, רוברטו אבאדו, 

קורט מזור וזובין מהטה.
הוא עובד בקביעות עם האופרה הירושלמית ונבחר להשתתף 
בהפקת הבכורה של האופרה  דון ג'ובאני מאת מוצארט )דון 
אוטביו(. הפקות נוספות עם האופרה הירושלמית כללו את 
הספר מסיביליה מאת רוסיני )הרוזן אלמביבה( ונישואי פיגארו 

מאת מוצארט )דון קורציו(.
תפקידיו עם האופרה הישראלית כוללים את  דידו ואינאס 
מאת פרסל )מלח(, צ'נרנטולה מאת רוסיני )רמירו(, שיקוי 
האהבה מאת דוניצטי )נמורינו( וחליל הקסם מאת מוצארט 
)טמינו(. בעונה הקרובה ישתתף בהפקות נאבוקו, דון קרלו, 
סימון בוקנגרה ונשף המסכות מאת ורדי, ורתר מאת מסנה 
וסלומה מאת שטראוס עם האופרה הישראלית וכן באופרות 
דון ג'ובאני )דון אוטביו( וכך עושות כולן )פרנדו( מאת מוצארט 

בישראל ואנגליה. 
הופיע באופרה לה פינטה ג'ארדיניירה מאת מוצארט )פודסטה( 
והכתרתה של פופאה מאת מונטוורדי )נרונה(. אשרי הוא זוכה 
מלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל לשנים 2014-2013 וקרן 

רונן.

Adaya Peled, Soprano
Adaya is a graduate of the Vocal Division 
in the Faculty of the Performing Arts of the 
Jerusalem Academy of Music and Dance. 
She completed her service in the IDF with 
the status of Outstanding Musician. She is 
a graduate of the Jerusalem Academy High 
School of Music and Dance. 

Between the ages of 10 and 18, Adaya was a member and soloist in 
the Ankor choir, directed by Daphna Ben-Yohanan, performing in 
numerous concerts, both in Israel and abroad. She has participated 
in masterclasses with Mitsuko Shirai, Hartmut Höll, Rinaldo 
Alessandrini and with baroque artist Andreas Scholl. 
She has performed as a solo vocalist with numerous orchestras, 
among which are the Israeli Philharmonic Orchestra, the Jerusalem 
Symphony Orchestra IBA, the Haifa Symphony Orchestra, the 
Jerusalem Baroque Orchestra and Barrocade - the Israeli Baroque 
Collective. She has also performed as a solo vocalist in the Abu-
Gosh Music Festival, in the Felicja Blumental Music festival, in the 
Upper Galilee Voice of Music Festival and in Israel-Festival. 
Adaya is among the winners of the Ada Brodsky Lied Competition 
in the Jerusalem Music Academy, 2013 and 2014 and was a recipient 
of the AICF scholarship from 2014. Several of her solo vocal 
performances have been recorded and broadcast on radio.

עדיה פלד, סופרן

עדיה בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול 
בירושלים במגמה לאמנות הביצוע, 
ובוגרת תיכון האקדמיה למוסיקה 
ולמחול בירושלים. שירתה בצה"ל 
במעמד של מוסיקאית מצטיינת. מגיל 
10 עד גיל 18 היא שרה במקהלת אנקור 
בניצוחה של דפנה בן יוחנן, כחברת 

מקהלה וכסולנית בארץ ובעולם. 
עדיה השתתפה בכיתות אמן בהדרכת הזמרת מיצוקו שיראי, 
הפסנתרן הרטמוט הול, המנצח והצ'מבלן רינלדו אלסנדריני 

ואמן הבארוק אנדראס שול.
עדיה היתה סולנית בקונצרטים רבים, בין השאר עם התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית, התזמורת הסימפונית ירושלים רשות 
השידור, התזמורת הסימפונית חיפה, תזמורת הבארוק ירושלים 
בניצוחו של דוד שמר, התזמורת הקאמרית הישראלית, תזמורת 
הבארוקדה ותזמורת חיל החינוך. כמו כן הופיעה כסולנית 
בחגיגות המוסיקה באבו גוש, בפסטיבל כפר בלום, בפסטיבל 

ישראל ובפסטיבל פליציה בלומנטל. 
זוכת מלגות קרן התרבות אמריקה ישראל משנת 2014. בין 
זוכות תחרות השיר האמנותי ע"ש עדה ברודסקי באקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים, בשנים 2013 וב 2014. רבות 

מהופעותיה הוקלטו ושודרו ברדיו.

אלון הררי, קונטרה טנור

אלון סיים בהצטיינות את לימודי התואר 
הראשון והשני בביה"ס למוזיקה ע"ש 
בוכמן מהטה,אוניברסיטת ת“א. היה חבר 
בסטודיו של האופרה הישראלית לשנים 

 . 08-07
זוכה מלגות אמריקה ישראל,מלגות ביה"ס 
ע"ש בוכמן-מהטה,ומלגת הצטיינות 
לתואר שני ע"ש קולטון. זכה בפרס ראשון 
בתחרויות האקדמיה במחלקת הזימרה, זוכה פרס "התגלית 

הצעירה" בתחרות ע"ש הילדה צאדק שנערכה בוינה,אוסטריה.
אלון הקליט עם חברת ההקלטות העולמית "בריליאנט קלאסיקס" 
את האופרה "אפולו והיקינטון" של מוצרט בניצוחו של ניקול 
מאט. הוא הגיע לשלבי הגמר של תחרויות יוקרתיות רבות, 
ביניהן:"תחרויות האביב" הישראלית, בתחרות הזימרה היוקרתית 
"פרנ'צסקו וינאס" בברצלונה, ספרד,והגיע לגמר של התחרות 
הבינלאומית "מוסיקה סאקרה" ברומא, והופיע בשידור ישיר 

בינלאומי בערוץ הוותיקן. 
מופיע בבתי אופרה כגון האופרה הישראלית, האופרה הלאומית 
של ליטא, האופרה הלאומית של פינלנד, בית האופרה של 
דורטמונד, בית האופרה של מינסטר, פסטיבל הנדל בהאלה, 

פסטיבל האופרה במקאו, סין. 
אלון הינו זמר אורטוריות מבוקש ומופיע עם מיטב האולמות 
והפסטיבלים כגון פסטיבל האופרה במצדה, הפילהרמונית של 
וורשה, חבר קבוע באנסמבל "בארוק וורק המבורג" בהמבורג 

גרמניה, הופיע עם תזמורת ומקהלת הרדיו של קלן.

Alon Harari – Counter Tenor
Alon Harari graduated with his M.A in 
Performance as well as his B.Mus. studies 
with honours at the Buchmann-Mehta 
School of Music, Tel-Aviv. Was a member of 
the Israeli Opera Studio for young singers. 
Won the first prize in the Buchman-
Mehta School Competition and the Most 

Promising Young Artist prize at the Hilde Zadek International 
Competition in Vienna. was a finalist at the Spring Competitions 
for Young Singers in Israel ,as well as the prestigious 47th Francisco 
Viñas International Singing Competition in Barcelona and a finalist 
at the 10th Sacred Music Competition in Rome, Italy.
His career took him to Germany where he performed in The 
Muenster Opera House in Rinaldo by Handel The Dortmund 
Opera House as «Tolomeo» in Julius Cesare by Handel, in Ottone 
by Handel at the Handel Festival in Halle.
Performed the role of Orfeo in Orfeo ed Euridice by Gluck with The 
Israeli Opera, And the role of Tolomeo in Giulio Cesare  by Handel 
at The Finnish National Opera in Helsinki .
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Part IIIחלק שלישי
38. וֲַאנִי יָדְַעִּתי גֹוֲאלִי ָחי – סופרן )אריה( איוב י"ט:כ"ה-כ"ו; הראש' 

לקורינתים ט"ו:20

וֲַאנִי יָדְַעִּתי גֹוֲאלִי ָחי, וְַאֲחרֹון ַעל ָעָפר יָקּום. וְַאַחר עֹוִרי נְִּקפּו זאת 

ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחזֶה ֱאלֹוַּה. ּכִי ָקם ַהָּמִׁשיַח ִמן ַהֵּמִתים. ּכְִבכֹור ַהיְֵׁשנִים:

38. I know that my redeemer liveth – Soprano (Air)
Job 19:25: 19:26; I Corinthians 15:20
I know that my redeemer liveth and that he shall stand at the latter 
day upon the earth. After my skin has been destroyed, in my flesh 
shall I see God. But now is Christ risen from the dead, the first 
fruits of them that slept.

39. ּכְמֹו ֶׁשָמוֶת ָּבא - מק’

א' לקורינתים ט"ו:21-22

ּכְמֹו ֶׁשָמוֶת ָּבא ַעל יְדֵי-ַאָדָם, ּכֵן ּגַם ְּתִחּיַת ַהֵּמִתים ִהיא ַעל-יְדֵי ָאדָם. ּוכְמֹו 

ֶׁשּבֹו ַּבָאדָם, ֵמִתים ּכָל ְּבנֵי ָהָאדָם, ּגַם בֵּבן ַהּכָל יְִחיּו לַָעד.

39. For since by man came death – Chorus 
I Corinthians 15:21-22
For since by man came death, by man came also the resurrection 
of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be 
made alive.

40. ִהּנֵה סֹוד ֲאגִיד לָכֶם - בס

א' לקורינתים ט"ו:51-52

ִהּנֵה סֹוד ֲאגִיד לָכֶם, לא ּכֻּלָם יְִׁשנּו, ּכּולָם ַרק יְִׁשָתנּו, ּכִי ִּבן ֶרגַע ּוּכְֶהֶרף ַעיִן 

ִּבְתקַֹע ּׁשֹוָפר.

40. Behold, I show you a mystery – Bass I Corinthians 15:51-52
Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall 
be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last 
trumpet.

41. יְִּתַקע ַהּׁשֹוָפר – בס )אריה(

א' לקורינתים ט"ו:52

יְִּתַקע ַהּׁשֹוָפר וְיּוְקמּו ַהֵּמִתים לְלא כִּלָיֹון

וְָאז נְִׁשָתנֶה.

41. For the trumpet shall sound – Bass (Air) I Corinthians 15:52
For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised 
incorruptible, and we shall be changed.

42. ָאז יְִתַקּיֵם – בס

א' לקורינתים ט"ו:54

ָאז יְִתַקּיֵם ּדְַבר ַהּכָתּוב, 

"ַהָּמוֶת נְִבּלַע לָנֶַצח."

42. Then shall be brought to pass – Bass I Corinthians 15:54
Then shall be brought to pass the saying that is written,
Death is swallowed up in victory

43. ַאּיֵה עֶֹקץ ַהָּמוֶת - בס וטנור )דואט(    

א' לקורינתים ט"ו:55-56

ַאּיֵה הּוא עֶֹקץ ַהָּמוֶת? ַאּיֵה הּוא נְִצחֹון ַהֶקֶבר? עֶֹקץ ַהָּמוֶת הּוא ַהֵחְטא וְכֹוחֹו 

ִהיא ַהּתֹוָרה.

43. Death, where is thy sting? Bass & Tenor (Duet) I Corinthians 
15:55-56
0 death, where is thy sting? 0 grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the power of sin is the law.

44. הֹודּו לַאדֹנִי - מק’ א' לקורינתים ט"ו:57

הֹודּו לֹו, הֹודּו לֵָאל, ּנֹוֵתן לָנּו ּנִָּצחֹון ְּביַד יֵׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון.

44. Thanks be to God – Chorus I Corinthians 15:57
But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord 
Jesus Christ.

45. ִאם ֱאלִֹהים ִעָּמנּו – סופרן )אריה( אל הרומים ח' 31, 33-34

ִאם ֱאלִֹהים ִעָּמנּו, ַאז ִמי יֲַעמֹד נֶגְּדֵנּו? ִמי יְִטַען נֶגֶד ְּבִחיֵרי ָהֱאלִֹהים? ֱאלִֹהים 

הּוא ַהַּמְצּדִיק, ֲהֵרי ִמי ַהַּמְרִׁשיַע? ַהָּמִׁשיַח ֵמת, וְָחי, ּכִי הּוא ָקם לְִתִחּיָה. 

ּיֹוֵׁשב לִיִמין ֱאלִֹהים, ַמְפּגִיַע ַּבֲעדֵנּו.

45. If God is With Us – Soprano (Air) Romans 8:31,33-34
If God be for us, who can be against us? Who shall lay anything to 
the charge of God's elect? It is God that justifieth, who is he that 
condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, 
who is at the right hand of God, who makes intercession for us.

46. ָראּוי ַהֶׂשה ַהּנְִטַּבח - מק’

חזון יוחנן ה': 9, 12-14

ָראּוי ַהֶׂשה ַהּנְִטַּבח, ֲאֶׁשר ָקנַנּו לֵאלֹוִהים ְּבדַמֹו, לַָקַחת ּכֹוַח וְעֹוֶׁשר, ָחכְָמה 

ּוגְבּוָרה, ִּתְפֶאֶרת, ּכָבֹוד ּוְבָרכָה. הֹוד וְָהדָר, ּכָבֹוד וָעֹוז ְּתנּו לַּיֹוֵׁשב ַעל ַהּכִֵּסא 

וְלֶַׂשה. )ָהבּו גֹדֶל, ֶׁשַבח, ִתְפֶאֶרת לֵאלִֹהים.( 

לְעֹולִָמים )לַָעד וְלָנֶַצח(

46. Worthy is the Lamb – Chorus Revelation 5:9, 12-13
Worthy is the Lamb that was slain and has redeemed us to God by 
thy blood; to receive power, and riches, and wisdom, and strength, 
and honour, and glory, and blessing. Blessing, and honour, and 
glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne and 
unto the Lamb for ever and ever.

47. ָאֵמן – מק’

ָאֵמן.

47. Amen - Chorus
Amen.

Part Iחלק ראשון
Overtureאוברטורה

1. נֲַחמּו - טנור ישעיהו מ':א'-ג'

נֲַחמּו ַעִּמי יאַמר ֱאלֵהיכֶם. ּדְַּברּו ַעל לֵב יְרּוָׁשלַים וְִקְראּו ֵאלֶיָה, ּכִי ָמלְָאה 

ְצָבָאּה,

ּכִי ֲעֹונָּה נְִרָצה. זֶה קֹול קֹוֵרא ַּבִּמדְָּבר, "ַּפּנּו ּדֶֶרְך ֲאדֹנָי; יְַּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסּלָה 

לֵאלֵהינּו."

1. Comfort Ye – Tenor Isaiah 40:1-3
Comfort my people, saith your God. Speak comfortably to 
Jerusalem and cry unto her that her warfare is accomplished, her 
iniquity is pardoned. A voice crying in the wilderness, “Prepare ye 
the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our 
God.”

2. ּכָל ּגֶיא – טנור )אריה( ישעיהו מ':ד'

יִּנֵָׂשא ּכָל-ּגֶיא, וְכָל-ַהר וְגְִבָעה יְִׁשָּפלּו. ָהיָה ֶהָעקֹוב לְִמיׁשֹור, וְָהְרכִָסים 

לְִבְקָעה.

2. Every Valley – Tenor (Air) Isaiah 40:4
Every valley shall be exalted and every mountain and hill made 
low. The crooked straight, and the rough places plain.

3. ּכְבֹוד ֲאדֹנָי  - מק’ ישעיהו מ':ה'

וְנִגְלָה ּכְבֹוד ֲאדֹנָי )ּכְבֹודו( וְָראּו )ְּביַָחד( כָל-ָּבָׂשר יְַחּדָו ּכִי ִּפי אדוני ּדִֵּבר.

3. Glory of the Lord – Chorus Isaiah 40:5
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see 
it together: for the mouth of the Lord hath spoken it.

4. ּכה ָאַמר ֲאדֹנָי – בס

חגיי ב':ו'-ז'; מלאכי ג':1

ּכה ָאַמר ֲאדֹנָי ְצָבאֹות,  "עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא וֲַאנִי ַמְרִעיׁש ָּׁשַמיִם וְָאֶרץ, 

ַהּיָם )וְּיָם( וְֶהָחָרָבה: ִהְרַעְׁשִּתי ּגֹויִם )ּכל ּגֹויִם ַאְרִעיׁש(

ּוָבאּו ֶחְמּדַת ּכָל-ַהּגֹויִם. ִפְתאֹום יָבֹוא ֶאל-ֵהיכָלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר-ַאֶּתם 

ם ִהּנֵה ָבא ָאַמר ֲאדֹנָי ְצָבאֹות." ְמַבְקִׁשים, ּוַמלְַאְך ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָחַפְצֶתּ

4. Thus saith the Lord – Bass Haggai 2:6,7 ; Malachi 3:1
Thus saith the Lord of Hosts; “Yet once, a little while and I will 
shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land; 
And I will shake all nations, and the desire of all nations shall 
come. The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His 
temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. 
Behold, He shall come, saith the Lord of Hosts.”

5. ּוִמי ְמכַלְּכֵל ֶאת-יֹום ּבֹואֹו? - אלט )אריה( מלאכי ג':ב'

ּוִמי ְמכַלְּכֵל ֶאת-יֹום ּבֹואֹו? ּוִמי ָהעֹוֵמד )ְּביֹום( ְּבֵהָראֹותֹו? ּכִי-הּוא ּכְֵאׁש 

ְמָצֵרף, ִמי ָהעֹוֵמד ְּביֹום ּבֹואֹו?

5. But who may abide? - Alto (Air) Malachi 3:2 
But who may abide the day of His coming and who shall stand 
when He appeareth? For He is like a refiner's fire, and who shall 
stand the day of His coming?

6. וְִטַהר – מק’ מלאכי ג':ג'

וְִטַהר ֶאת ְּבנֵי לֵוִי וַיְִּהיּו לַאדֹנִי )לֹו(

ַמּגִיֵׁשי ִמנְָחה ִּבְצדָָקה.

6. And He shall Purify – Chorus Malachi 3:3
And He shall purify the sons of Levi that they may offer unto the 
Lord an offering of righteousness.

7. ָהַעלְָמה ָהָרה – אלט ישעיהו ז':י”ד

ִהּנֵה ָהַעלְָמה ָהָרה וְיֹולֶדֶת ֵּבן, 

וְָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל. ָהֵאל ִעָמנּו.

7. Behold A Virgin Shall Conceive – Alto Isaiah 7:14
Behold, a virgin shall conceive, and bear a Son, and shall call his 
name Emmanuel; God with us.

8. ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון – אלט )אריה(

ישעיהו מ':ט'; ס':א'

ַעל ַהר-ּגָבוַה ֲעלִי ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון, ְׂשִאי קֹולְֵך ַבּכַֹח, ָהִריִמי, "ַאל-ִּתיָרִאי." 

ִאְמִרי לְָעֵרי יְהּודָה "ִהּנֵה ֱאלֵהיכֶם. קּוִמי אֹוִרי ּכִי ָבא אֹוֵרְך. ֲעלִי.. 

ּוכְבֹוד ָהֵאל ָעלַיְִך זָָרח."

8. O thou that tellest – Alto (Air) Isaiah 40:9; 60:1
O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high 
mountain. Lift up thy voice with strength; lift it up, and be not 
afraid. Say unto the cities of Judah, “behold your God! Arise, 
shine; for thy light is come, 
Arise.. and the glory of the Lord is risen upon thee.”

9. ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון - מק’

ישעיהו מ': ט'; ס': א'

ַעל ַהר ּגָבוַה ֲעלִי ְמַבֶּׂשֶרת, ִאְמִרי לְָעֵרי יְהּודָה, "ִהּנֵה ֱאלֵהיכֶם, ּוכְבֹוד ָהֵאל 

זָָרח ָעלַיְִך. ִהּנֵה!"

9. O thou that tellest – Chorus Isaiah 40:9; 60:1
O thou that tellest good tidings to Zion, say unto the cities of 
Judah; “behold your God! The glory of the Lord is risen upon 
thee. Behold!”

10. ּכִי-ִהּנֵה ַהחֹוֶׁשְך יְכֶַּסה-ֶאֶרץ - בס

ישעיהו ס': ב'-ג'

ּכִי-ִהּנֵה ַהחֹוֶׁשְך יְכֶַּסה-ֶאֶרץ, וֲַעָרֶפל לְֻאִּמים; 

וְָעלַיְִך יִזְַרח ֲאדֹנָי, ּוכְבֹודֹו ָעלַיְִך יֵָרֶאה. וְָהלְכּו גֹויִם לְאֹוֵרְך, ּוְמלָכִים לְנֹוגַּה 

זְַרֵחְך.

10. For behold, darkness – Bass Isaiah 60:2,3 
For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness 
the people. The Lord shall arise upon thee and His glory shall be 
seen upon thee. Gentiles shall come to thy light, and kings to the 
brightness of thy rising. 

11. ַההֹולְכִים ַּבחֹוֶׁשְך - בס )אריה(

ישעיהו ט': א'

ָהָעם ַההֹולְכִים ַּבחֹוֶׁשְך ָראּו אֹור ּגָדֹול.

יֹוְׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצלְָמוֶת, נָגַּה אֹור ֲעלֵיֶהם.

11. The people that walked – Bass (Air) Isaiah 9:2
The people that walked in darkness have seen a great light: and 
they that dwell in the land of the shadow of death, upon them 
hath the light shined. 

12. ּכִי ִהּנֵה יֶלֶד יֻּלַד-לָנּו - מק’

ישעיהו ט': ה'

ּכִי ִהּנֵה יֶלֶד יֻּלַד-לָנּו, ֵּבן נִַּתן לָנּו. וְַּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל-ִׁשכְמֹו וַּיְִקָרא את ְׁשמֹו 

ֶּפלֶא יֹוֵעץ, ֵאל ּגִּבֹור, ֲאִביַעד, ַׂשר-ָׁשלֹום.

12. For unto Us – Chorus Isaiah 9:6
For unto us a Child is born, unto us a Son is given: and the 
government shall be upon His shoulder: and His name shall be 
called Wonderful, Counselor, the mighty God, the everlasting 
Father, the Prince of Peace.
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14. וְרֹוִעים ָהיּו ַאז ַּבָׂשדֶה - סופרן

לוקס ב': 8-11, 13

וְרֹוִעים ָהיּו ַאז ַּבָׂשדֶה ׁשֹוְמִרים ַעל ֶעדְֵריֶהם ִעם לַיִל. 

לְֶפַתע, ַמלְַאך ֲאדֹונָי הֹוִפיַע, ּוכְבֹוד ֲאדֹונָי נַּגָּה ְסִביָבם. נְִבָהלּו ֵהם ַעד ְמאֹוד. 

ָאַמר לֶָהם ַאז ַהַּמלְָאך: "ַאל ִּתיָראּו, ּכִי ִהּנֵה ֲאַבֶּׂשר ֶאְתכֶם ְּבׂשֹוַרת ִׂשְמָחה 

לְכָל ָהָעם.

ַהּיֹום ַהּזֶה יּולָד לָכֶם ְּבִעיר ּדָוִד מֹוִׁשיַע, ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון.”  

ולֶפַתע ּכָל ְצָבא ַהָּׁשָמיִם הֹוִפיַע ִעם ַהַּמלְָאְך,

ְמַׁשְּבִחים ֱאלֹוַה...

14. There were shepherds – Soprano Luke 2:8-11,13
There were shepherds abiding in the field, keeping watch over 
their flocks by night. And lo! the angel of the Lord came upon 
them, and the glory of the Lord shone round about them and they 
were sore afraid. And the angel said unto them, “Fear not; for, 
behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all 
people. 
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which 
is Christ the Lord.” And suddenly there was with the angel a 
multitude of the heavenly host praising God, and saying…

15. ֶׁשַבח לֵָאל – מק’ לוקס ב':14

ֶׁשַבח לֵָאל ַּבָׁשָמיִם, ָׁשלֹום ַּבָאֶרץ

לְִבנֵי ָרצֹונֹו

15. Glory to God – Chorus Luke 2:14 
Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward 
men.

16. ּגִילִי ְמאֹד ַּבת-ִצּיֹון – סופרן )אריה(

זכריה ט':ט'-י'

ּגִילִי ְמאֹד ַּבת-ִצּיֹון, ָהִריִעי הֹו ַּבת יְרּוָׁשלַיִם, 

ִהּנֵה ַמלְּכְֵך יָבֹוא לְָך, ַצּדִיק וְנֹוָׁשע הּוא

וְדִֶּבר ָׁשלֹום לַּגֹויִם.

ּגִילִי...

16. Rejoice greatly – Soprano (Air) Zechariah 9:9,10 
Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of 
Jerusalem. Behold, thy King cometh unto thee. He is the righteous 
Saviour and he shall speak peace unto the heathen. Rejoice...

17. ָאז ִּתָּפַקְחנָה ֵעינֵי ִעוְִרים - אלט

ישעיהו ל"ה:ה'-ו'

ָאז ִּתָּפַקְחנָה ֵעינֵי ִעוְִרים,

וְָאזְנֵי ֵחְרִׁשים ִּתָּפַתְחנָה.

ָאז יְדַּלֵג ּכַָאּיָל ִּפֵּסַח, וְָתרֹון לְׁשֹון ִאּלֵם.

17. Then shall the eyes of the blind – Alto Isaiah 35:5,6 
Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf 
shall be unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and 
the tongue of the dumb shall sing. 

18. ּכְרֹוֶעה ֶעדְרֹו יְִרֶעה – אלט וסופרן )דואט( ישעיהו מ:11, מתי י"א: 

28-29

הּוא יְִרֶעה ֶעדְרֹו. ּכְרֹוֶעה ֶעדְרֹו יְִרֶעה,

ּוִּבזְרֹועֹו ְטלִָאים יְַקֵּבץ ּוְבֵחיקֹו יִָּׂשא; ָעלֹות יְנֵַהל. 

ְּפנּו ֵאלַיו ַאֶּתם ָהֲעֵמלִים, ָהֲעמּוִסים

וְהּוא יָנִיַח לָכֶם. ֻעּלֹו ְקחּו ֲעלֵיכֶם וְלְִמדּו ִמֶּמּנּו. ּכִי הּוא ְׁשַפל רּוַח וָענָו 

וְִתְמְצאּו ַמְרּגֹוַע לְנְַפְׁשכֶם:

18. He shall feed his flock – Alto and Soprano Isaiah 40:11 
He shall feed his flock like a shepherd, and he shall gather the 
lambs with His arm, and carry them in His bosom, and shall 
gently lead those that are with young. Come unto Him, all ye 
that labour and are heavy laden and He shall give you rest. Take 
his yoke upon you, and learn of Him; for he is meek and lowly of 
heart: and ye shall find rest unto your souls. 

19. ֻעּלֹו נִָעים - מתי י"א: 30

ֻעּלֹו נִָעים )הּוא( וְַקל ַמָּׂשאו.

19. His yoke is easy – Chorus Matthew 11:30 
His yoke is easy, and his burden is light. 

Part IIחלק שני
20. ִהּנֵה ֵׂשה ָהֱאלֹוִהים - מק’ יוחנן א':29

ִהּנֵה הֵׂשה, הּוא ֵׂשה ָהֱאלֹוִהים

הֵׂשה ַהּנֹוֵׂשא ַחַּטאת ָהעֹולָם:

20. Behold the lamb of God – Chorus John 1:29
Behold the Lamb of God, that taketh away the sins of the world.

21. וְהּוא נְִבזֶה – אלט )אריה(

ישעיהו נ"ג:ג'; נ':ו'

וְהּוא )זֶה הּוא( נְִבזֶה וֲַחדַל ִאיִׁשים, ִאיׁש ַמכְאֹובֹות וִידּוַע חֹולִי. 

ּגֵוֹו נַָתן לְַמּכִים, ּולְָחיַיו נַָתן הּוא לְמֹוְרִטים;

ָּפנַיו לא ִהְסִתיר, ִמּכְלִּמֹות וָרֹוק.

21. He was despised  - Alto (Air) Isaiah 53:3 , 50:6
He is despised and rejected of men: a man of sorrows, and 
acquainted with grief. He gave His back to the smiters, and His 
cheeks to them that plucked off the hair.
He hid not His face from shame and spitting. 

22. ֳחלָיֵנּו הּוא נָָׂשא - מק’

ישעיהו נ"ג:ד'-ה'

ׁשּורּו, ֳחלָיֵנּו נָָׂשא הּוא ַמכְאֹוֵבינּו סָבל הּוא.

ְמחֹולָל הּוא ִמּכָל ְּפָׁשֵענּו, ְמדֻּכָא הּוא ֵמֲעֹונֹוֵתינּו. ּומּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעלָיו.

22. Surely He hath borne – Chorus Isaiah 53:4,5 
Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. 
He was wounded for our transgressions, he was bruised for our 
iniquities. The chastisement of our peace was upon him.

23. ּוַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא-לָנּו - מק’

ישעיהו נ"ג:ה'

ּוַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא-לָנּו:

23. And with His stripes - Chorus
Isaiah 53:5
And with His stripes we are healed.

24. ּכֻּלָנּו ּכַּצאן ָּתִעינּו - מק’

ישעיהו נ"ג:ו'

ּכֻּלָנּו ּכַּצאן ָּתִעינּו, ָּפנִינּו לְדְַרּכֹו ִאיׁש, וַאדֹנִי ִהְפּגִיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ּכֻּלָנּו.

24. All we like sheep – Chorus Isaiah 53:6 
All we like sheep have gone astray; we have turned every one to 
his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. 

25.רֹוַאיו יַלְִעגּו לֹו – טנור

תהילים כ"ב:ח'

רֹוַאיו יַלְִעגּו לֹו, יְַפִטירּו ְבָׂשָפה, יָנִיעּו רֹאׁש.

25. All they that see him – Tenor Psalm 22:7 
All they that see [him] laugh [him] to scorn. They shoot out their 
lips, they shake their heads.

26. ּגֹל ֶאל ֲאדֹנָי – מק’

תהילים כ"ב:ט', מתי כ"ז:43

ּגֹל ֶאל ֲאדֹנָי וְהּוא יְַפּלְֵטהּו; גַם יִַּצילֵהּו )ָאז גַם יִַּציל אֹותו.( ִאם ּבֹו ָחֵפץ 

ָהֵאל

26. He trusted in God – Chorus Psalm 22:8 Matthew 27:43
He trusted in God that he would deliver him: let him deliver him, 
if he delight in him. 

27. ּכִי ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה לִּבֹו - טנור

תהיליםס"ט: כ”א

גְַעַָרְתכֶם ָׁשְבָרה ֶאת לִּבֹו. ָאנּוָׁשה ֶחְרָפת נְָפשֹו. ִקיוַוה הּוא לְִאיׁש לְנֵַחם 

ְּבֶחְמלָה. ַאְך הּוא לֹא ָמָצא וְלֹא גַם ֶאָחד לְעֹודֵדֹו.

27. Thy rebuke – Tenor Psalm 69:20 
Thy rebuke hath broken his heart. He is full of heaviness. He 
looked for some to have pity on Him, but there was none; neither 
found He any to comfort Him.

28. ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם יֵׁש ַמכְאֹוב - טנור

איכה א:י"ב

ַהִּביטּו ּוְראּו, ִאם יֵׁש ַמכְאֹוב ּכְַמכְאֹובֹו.

28. Behold, and see – Tenor Lamentations 1:12 
Behold, and see if there be any sorrow like his sorrow.

29. ּכִי נִגְזַר ֵמֶאֶרץ ַחּיִים - טנור

ישעיהו נ"ג:ח'

ּכִי נִגְזַר ֵמֶאֶרץ ַחּיִים, ִמֶּפַׁשע ַעִּמי נֶגַע לָמֹו.

29. He was cut off – Tenor Isaiah 53:8
He was cut off out of the land of the living. For the transgression 
of Thy people was He stricken.

30. ּכִי לא-ַתֲעזֹוב נְַפׁשֹו לְִׁשאֹול – טנור )אריה(

תהילים ט"ז:י'

ּכִי לא-ַתֲעזֹוב נְַפׁשֹו לְִׁשאֹול וְלֹא ִתֵּתן לְֲחִסידְָך לְִראֹות ָׁשַחת.

30. Thou didst not leave – Tenor (Air) Psalm 16:10
But thou didst not leave his soul in hell; neither didst thou suffer 
Thy Holy One to see corruption.

31. ָעלִיָת לַָּמרֹום – אלט )אריה( תהילים ס"ח:י"ט

ָעלִיָת לַָּמרֹום, ּכֵן ַאָּתה ָׁשִביָת ֶּׁשִבי וְלַָקְחָּת ַמָּתנֹות, ָּבָאדָם וְַאף סֹוְרִרים. יָּה 

ֱאלִֹהים יְִׁשּכֹן ֵּבינֵיֶהם.

31. Thou art gone up on high – Alto (Air) Psalm 68:18
Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and 
received gifts for men; yea, even for Thine enemies, that the Lord 
God might dwell among them

32. ּוַמה ּנָאוּו ַעל ֶהָהִרים – סופרן )אריה( ישעיהו נ"ב:ז'

ּוַמה ּנָאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרגְלֵי ְמַבֵּׂשר ָׁשלֹום

ּנֹוֵׂשא ְּבׂשֹוַרה טֹוָבה, ַמְׁשִמיַע יְׁשּוָעה;

ּוְמַבֵּׂשר ָׁשלֹום.

32. How beautiful are the feet – Soprano (Air)
Isaiah 52:7
How beautiful are the feet of them who proclaim peace,
who bring good tidings, who proclaim salvation and proclaim 
peace.

33. לָָּמה ָרגְׁשּו ַהגֹויִם – בס )אריה(

תהילים ב':א'-ב'

לָָּמה ָרגְׁשּו ַהגֹויִם יְַחּדָו ּולָָּמה ַהלְֻאִּמים יְֶהּגּו ֵריָקם? ַמלְכֵי ָהֶאֶרץ יְִתיְַּצבּו 

וְרֹוזְנִים נֹוְסדּו יְַחּדָו, ַעל ֲאדֹנָי וְַעל ְמִׁשיחֹו.

33. Why do the heathen rage – Bass (Air) Psalm 2:1-2 
Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing! 
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel 
together against the Lord, and against his anointed.

34. נְנְַּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו - מק’   

תהילים ב':ג'

)ָהָבה( נְנְַּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו וְנְַׁשלִיכָה ֶאת ֲעבֵֹתימֹו )אֹוָתם( ִמֶּמּנּו.

34. Let us break their bands – Chorus Psalm 2:3 
Let us break their bands, and cast away their cords from us.

35. ַהיֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִם- טנור תהילים ב': ד'

ַהיֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִם יְִׂשָחק ֲעלֵיֶהם.

יִלְַעג-לָמֹו ֲאדֹנָי.

35. He that sitteth – Tenor Psalm 2:4
He that sitteth in the heavens shall laugh: The Lord shall have 
them in derision.

36. ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרזֶל - טנור )אריה(

תהילים ב':ט'

ְּתנְַּפָצם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרזֶל. ְּתנְַּפָצם ּכִכְלִי יֹוֵצר.

36. Thou shalt break them - Tenor (Air) Psalm 2:9
Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in 
pieces like a potters vessel.

37. ַהלֲלּויָּה - מק’

חזון יוחנן: י"ט: 6; י"א:15; י"ט:16

ַהלֲלּויָּה! ּכִי ֲאדֹנָי ְצָבאֹות )הּוא( ַמלְּכֵנּו.

ַמְמלֶכֶת ָהעֹולָם נְִהיְיָתה ַמְמלֶכֶת ֲאדֹנָי ּוְמִׁשיחֹו. וְהּוא יְִמלְֹך לַָעד וְלָנֶַצח. ֶמלְֶך 

ַעל ּכָל )ַה(ְּמלָכִים וֲַאדֹון )ּכָל ָה(ֲאדֹונִים. ַהלֲלּויָּה! 

37. Halleluiah – Chorus Rev. 19:6; 11:15; 19:16.
Alleluia! For the Lord God omnipotent reigneth. The kingdoms 
of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his 
Christ. And he shall reign for ever and ever. King of Kings, and 
Lord of Lords. Alleluia!

A Statement of Gratitude 

“Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, 
who has granted us life  sustained us and enabled us to reach this occasion.” 

We at Amutat “Kamti” thank God for having enabled us to achieve our goals. 

We are also grateful to all those who have been our supporters and donors in the production of these events.

A very special thanks to all our “Kamti” friends for their generous contributions to the “Messiah” concerts in 2018.

May He graciously reward them for their open hearts and give us all a fruitful year! 

הכרת תודה 

ֶהֱחיָנּו וְִקיְָּמנּו וְִהגִיָענּו לַזְַּמן ַהזֶּה" ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ֶשׁ ָבּרּוְך ַאָתּ

אנו בעמותת קמתי מודים קודם כל לאלוהים על שאפשר לנו לקיים פעילות זו.

אנו מודים גם לתומכים ולתורמים שלנו שהיו שותפים לתהליך ואפשרו לנו להפיק את הקונצרטים הללו.

תודה מיוחדת לכל ידידי עמותת ״קמתי״ על התרומות הנדיבות שלכם לקונצרטים של משיח 2018

מי יתן והוא ישיב לכם כגמולכם על פתחון הלב שהפגנתם ויעניק לכולנו שנה פורייה.


