
השיר הישראלי האמנותי = ה"ליד" הישראלי

ידידיה אדמון   הנך יפה רעיתי / עורה הנבל / זעקת הנביא / מה דודך מדוד / שדמתי
מ. וילנסקי       שיר על מעין (מוהר) ועוד אינספור שירים

בן ציון אורגד  על משכבי בלילות (קול וכינור) / מן העפר (קול והרכב קאמרי)
ירדנה אלוטין   מחזור שירי ילדים

א. בוסקוביץ    הנך יפה רעיתי / דודו / 
צבי אבני        שלושה משירי שיר השירים / ליד עמקו של נהר (מחזור) לדה והברבור (קול קלרינט)

חיים אלכסנדר  קטיפה שחורה
סשה ארגוב /  ע. הלל                       לא ידעתי מה                                                        

סשה ארגוב /  א. מאנגער                  מלכה'לה שלי                                              
ירדנה אלוטין  מחזור שירי ילדים

נטע אלוני       מחזור שירי ערש: "שירים לענבל"  ועוד
מנחם אבידום  חמישה שירי מברק לטקסט של טנאי (קול וטנבורין)

אייל באט        מבחר שירים ("פסנתרי הכחול" אלזה לסקר-שו'לר / הנך יפה רעייתי / ועוד....)
עופר בן אמוץ  מבחר שירים (בלדינו, באנגלית, ביידיש ("שטעטל לידער"))

  ארבעה שירי ילדים / שלושה שירי מתי כץ / יהא שולחנך ערוך (אנדה א. פינקרפלד)/פאול בן-חיים
הכניסיני תחת כנפך/ עקרה(רחל) / 

יחזקאל בראון  שחורה אני (קול וכינור)/ המנון  לוונוס   (לטינית / קול וחליל) 
בנימין בר-עם  שירי מתי כץ

אריה בן-קנז    מחזור שירי אברהם חלפי
רבקה גווילי    מזמור לילה / 

 שירי ילדים (יונה קלעי)/ 2ארתור גלברון 
רחל גלעין      מחזור של חמישה שירי אלזה לסקר-שו'לר (בגרמנית)

רם דאוס        שירי מתי כץ
יוסף דורפמן    שירים ביידיש (שני מחזורים)

אנדרה היידו   מחזור שירי חיות של טד יוז (באנגלית) / משניות
( IMIמנחם ויזנברג  על משכבי בלילות (ללא לווי)  / שנים עשר עיבודים "שיר ארץ" (בהוצ' 

דוד זבה          על משכבי בלילות
דוד זהבי        מבחר שירים  (החליל, מסביב יהום הסער, הליכה לקיסריה (גם בעיבוד של גיל אלדמע)

עודד זהבי      מבחר שירים  (לטקסטים של ביאליק, טשרניחובסקי, פיכמן, אנה אחמטובה ועוד...)
                   מחזור שירים "ציפור בודדה"                  לסופראן ופסנתר

מרדכי זעירא  מבחר שירים    ( שלכת, מה אומרות עיניך, שני שושנים ועוד)
אהרון חרל"פ לתמונת אמי (מתוך שלושה שירים לבריטון או מצו)/ מוכרת הפרחים הקטנה ועוד ...

מרק לברי      מבחר מתוך האופרות והאורטוריות (כגון "שחורה אני" ) וכן שירים בודדים (שיר אהבה /
                    בואה דודי / שיר רועים ועוד....)

עמי מעיני      מחזורי שירים ביידיש ובלאדינו
 נבל וחליל או קלרינט)–מרדכי סתר    סתיו (קול והרכב קאמרי 

 מבחר שירים בעברית ( פרק תהילים, גדר של אבן /  שירי א. שלונסקי) ובצרפתית–ורדינה שלונסקי 
נועם שריף    מחזור שירי פול צלאן (בגרמנית, אחד מהם בעיבוד לקול וויולה) / הנך יפה רעיתי

נעמי שמר     בגני נטעתיך (עבוד: מנחם ויזנברג) ועוד מבחר שירים....
 מחזור שירי אגי משעול–אלה מילך-שריף 

יוני רכטר     עטור מצחך 
יוסף ברדנשווילי     נוקטורן (י. ברזילי)

 שמונה דפים (קול ללא ליווי)–מרק קופיטמן 

שירי לאה גולדברג מולחנים

אהרון חרל"פ      לתמונת אמי



)  (הכוכבים. טנא מלא כוכבים.)1951ארתור גלברון     שני שירי לילה (
(1946 שירים: "הכוכבים" "טנא מלא כוכבים" (2ארתור גלברון       
דוד זהבי            החליל

 שירים)10  אהבתה של תרזה דימון (מחזור של –יחזקאל בראון 
 שירים)4  שירי היונה והשושן      (מחזור של –יחזקאל בראון 

צבי אבני            הכוכבים
מושה רסיוק       שלושה ימים
חיים פרמונט      מספר המתים

עודד זהבי          אחרונים בשדה                                   (מצו & פסנתר)
                       על שלושה דברים העולם עומד               (סופראן ופסנתר / תזמורת)

                       פרידה (ירח שב עטור הילת חמסין)         (מצו ופסנתר / תזמורת)
                       בהרי ירושלים (איכה תוכל ציפור יחידה)

   הירח הצהוב–רבקה גווילי 
                      יום יפה

                      פזמון ליקינטון
יואל ולבה         שיר הגשם

יוני רכטר         מה עושות האיילות
שלום חנוך       מדוע הילד צחק בחלום

דרורה חבקין    תפילה

   (1894-1982ידידיה אדמון (
 י. אורלנד        עץ הרימון נתן ריחו                                                –ע"פ נעימה בוכרית 

מרק לברי                         שחורה אני ונאווה                                         שיר השירים:  
                     א. א. בוסקוביץ                          הנך יפה                                               

                     צבי אבני                                   הנך יפה                                           
                     דוד זבה                                    אנא פנה דודך                                    

                     נועם שריף (עיבוד: א. באט)          הנך יפה                                    
ידידיה אדמון                      מה דודך מדוד היפה בנשים                                             

ידידיה אדמון /  ירמיהו                      אוי לי על שברי                                                   

מרק לברי /  ר. אליעז                       בואה דודי                                                        

נטע  חצ'ק                                      המכתב - שיר אישי                                               
יהודית רביץ / י. גלעד                      ילדות נשכחת                                                       

 
רבקה לוינסון / רחל                         עקרה                                                                

אחינועם ניני  / רחל                         עקרה                                                                      
נעמי שמר / (עיבוד לנבל: ס. סטנסלב)          חורשת האיקליפטוס                                  

נעמי שמר / (עיבוד: מ. ויזנברג)          כיבוי אורות                                                
נעמי שמר / רחל                              בגני נטעתיך                                                    

שלושה שירים לתל אביב:
                                    עיר לבנה                                                     –נעמי שמר 

יוני רכטר / י. שרת                           נמה יפו                                                       
יוני רכטר / עלי מוהר                        ראה                                                                 



עופר בן אמוץ  /עממי                     שיר משירי השטעטל                                        

אהרון חרל"פ / נתן יונתן               מוכרת הפרחים הקטנה                                          
    תמונות מאספו הפרטי של אלוהיםאהרון חרל"פ ויעקב ברזילי   

. אין כוכבים ברקיע.3. תמונות מאספו הפרטי של אלהים.  2. מקבץ געגועים.  1                  

 
ועוד אין ספור שירים יפהפיים של חיים אלכסנדר, סשה ארגוב, יוני רכטר, רון וידנברג, מתי כספי, דב

כרמל, יואל אנגל, יהודה אנגל, מרים שתל, משה וילנסקי, דובי זלצר, יוחנן זראי, יהודית רביץ, חווה
אלברשטיין, נורית הירש, קורין אלעל, ועוד ועוד....

במכון למוזיקה ישראלית יש חומר עצום ורב וצריך רק להיכנס לאתר או לגשת במו רגליכם ולעיין
בנמצא.

 
לאחרונה נוספו למאגר שירים של סטלה לרנר, של אבנר חנני, של אורי רום, של מנחם ויזנברג...

לקראת התחרות ע"ש בן חיים לביצוע מוזיקה ישראלית ע"י מבצעים צעירים, הוסיף המכון למוסיקה
 וארגן את החמרים במקבצים על פי כלים וקולות. מאגר ענק של חומרים.... IMIישראלית 


