
מלחינים ומלחינות /רשימת היצירות
ל בן פאו ע"ש תחרותביצוע בשהוגשו ל

 2018חיים 
 

 (1+3שלושה קטעים לצ'לו סולו )פרקים  -פאול בן חיים 

 אגדה -יהויכין סטוצ'בסקי 

 נעימת אבל -אברהם דאוס 
 sweet rondo -בוריס לבנברג 

 4מס'  34קנצונטה אופ.  -פאול בן חיים 

 בית ספר לבלט -אנדרה היידו 

 מעין מארש -אנדרה היידו 

 1פרלוד מס'  -בוריס לבנברג 

 אימפרוביזציה ומחול -חיים  פאול בן

)פסטורל,  6מחולות ישראליים מתוך  4 -חיים אלכסנדר 
 מחול כפרי, מחול איכרים ומחול קוצרים(

 נרות נשמה -בוריס פיגובט 

 אחיטוב-נעמה בת -משה זורמן 

 הוא לא ידע את שמה -סשה ארגוב 

 מרפסות -סשה ארגוב 
. בשעות 2. אולי יום אחד 1שני שירים:  -מ. ברנר 

 הערב

 תק )מתוך שלושה שירים(-תיק -מילך שריף אלה 

 אלוהים מדבר אל חוה )מתוך 'אמהות'( -דוד זבה 

 צרור המור -מרק לברי 
תמונות מאוספו הפרטי של אלוהים:  -אהרון חרל"פ 

מקבץ געגועים, אין כוכבים ברקיע, בת חורגת 
 לאלוהים

 
 

 2, 1סוויטה קטנה פרקים  -תיאודור הולדהיים 

 שלושה שירים ללא מילים -פאול בן חיים 

 פנטסיה לקלרינט ולפסנתר - שרה פייגן

 מארש גרוטסקי מתוך "הדים מן העבר" -צבי אבני 

 עקרה -פאול בן חיים 

 שני שושנים -מרדכי זעירא 

 לילה )טנא מלא כוכבים( -ארתור גלברון 

 מוכרת פרחים קטנה -אהרון חרל"פ 

 נחל שלי -סשה ארגוב 

 לילה לילה -מרדכי זעירא 

 תחינתיאלי שמע  -עודד זהבי 

 שכב בני -שלום חריטונוב 

 שיר ערש -סשה ארגוב 

 ברוח ערביים )מתוך שירי היונה והשושן( -יחזקאל בראון 

 שיר אהבה -מרק לברי 

  וידוי -סשה ארגוב 
 הורה לצ'לו סולו -גיל שוחט 

 ריקוד אוריינטלי )מחול קדם( -יהויכין סטוצ'בסקי 



 וידוי לצ'לו סולו -נעם שריף 

 אלגיה לצ'לו סולו -צבי אבני 

 קדיש -מרק קופיטמן 

 קנטו -יאן רדזינסקי 

 תחביר -שי כהן 

 פרמטות -יהושע לקנר 

 תקסים -אברהם אמזלג 

 יזכור -ינעם ליף 

 דירה להשכיר -יחזקאל בראון 

 כחומר ביד היוצר -מנחם ויזנברג 

 מטמורפוזות -יוסף ברדנשווילי 

 יזכור –עדן פרטוש 

 ניגונים -דוד זהבי 

 יהא שולחנך ערוך תמיד -פאול בן חיים 

 
 בלדה של שולמית )שיר השירים( -מרק לברי 

 2מונולוג לקלרינט, פרק  -יהויכין סטוצ'בסקי 

 פרלודים לפיקולו 12מתוך  -יחזקאל בראון 

 פסטורל לחליל -מיכאל בורשטיין 

 ואלס לחליל -מיכאל בורשטיין 

 ריצ'רקאר לחליל -אלכס וסרמן 

 תקסים לחליל -אמזלג -אבי עילם

 לחליל 2תקסים מס'  -אמזלג -אבי עילם

 מתוך חמישה קטעים לחליל -יהויכין סטוצ'בסקי 
 

 דבי'לה גמור -נתן קרת 

 אנטישמים במלון )וינה( -יונתן קרת 

 שבת בלי יקי -יונתן קרת 

 חלמתי את שירת הזמיר -משה רפפורט 

 שיר ללא שם - ליאור נבוק

 בין ההדסים -פאול בן חיים 

 שחורה אני -מרק לברי 

 יהא שולחנך ערוך תמיד -פאול בן חיים 

 נערה -פרפר  -נערה  -ציפי פליישר 

 אריית הנפילה מתוך "עליסה בארץ הפלאות" -דוד זבה 

 שיר אהבה -מרק לברי 

 ואולי -יהודה שרת 

  יפההנך  -אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' 
 יסזמטמורפו -יורי ברנר 

 היפרבולה -יחזקאל בראון 

 פנטזיה קטנה לקלרינט -מנחם ויזנברג 

 שלושה אימיילים למארק שאגאל -אולג בוגוד 

 סיפורו של החלילן מהמלין -עמית ויינר 

 אקורדיון ישן -אפי נצר 

 לעדינה -יהודה אופנהיימר 

 פנטזיה חסידית - לחן עממי, עיבוד יקטור דרנבויים

 אילת -במידת הצורך: יהודה אופנהיימר 

 Quest -גלעד הוכמן 

 קדיש -יהויכין סטצ'ובסקי 



 ניגונים ניגודים -אולג בוגוד 

  ניגונים לחנה'לה -צבי אבני 
 עצב -אהרון חרל"פ 

 מונולוג -יהויכין סטוצ'בסקי 

 ענף שושנים -מיכה דייויס 

 דודישור  -חיים אלכסנדר 

 בכחול -דניאל גלאי 

 נוף אנתרופוסופי -צבי אבני 

 שלושה פרקי מחול -יחזקאל בראון 

 סונטה לכינור סולו בסול, פרק ראשון -פאול בן חיים 

 סונטה לכינור סולו בסול, פרק שני -פאול בן חיים 

 פרלוד לכינור סולו -מנחם צור 

 יזכור לכינור ולפסנתר -עדן פרטוש 
ריקוד חתונה תימני מתוך שלושה ריקודים  - מרק לברי

 עבריים

 דור התקווה -אווה וסרמן מרגוליס 

 השמלה הסגולה -סשה ארגוב 

 
  שלושה קטעים לקלרינט -יחזקאל בראון 

 ורק המלאכים -אייל באט 

 צער -בועז בן משה 

 שיר אהבה מספר עתיק -אהרון חרל"פ 

 הטיפה המקפצת -יהויכין סטוצ'בסקי 

 שיר לנורית -יהויכין סטוצ'בסקי 

 זה שנולד ליד הים -משה וילנסקי 

 קונצ'רטו לסקסופון ומיתרים -סרגיי אביר 

 Echos from the past -אירנה סבטובה 

 שלושה שירים ללא מילים -פאול בן חיים 

 שלושה שירים ללא מילים -פאול בן חיים 

 רוח קדים -שולמית רן 

 קפריציו -אודי פרלמן 

 סונטה -יחזקאל בראון 

 ואלס -עמית פוזננסקי 

 אנג'לו -שי מאסטרו/עיבוד: שליו אדרי 

 מון )א'(-אהבתה של תרזה די -יחזקאל בראון 

 מון )ה'(-אהבתה של תרזה די -יחזקאל בראון 

 מון )ט'(-אהבתה של תרזה די -יחזקאל בראון 

  הכניסיני תחת כנפך -פאול בן חיים 
 הדים מן העבר -אבני צבי 

 סונטה פרק ראשון -מנחם אבידום 

 סונטה פרק שני -מנחם אבידום 

 סונטה פרק רביעי -מנחם אבידום  

 סונטה לכינור ופסנתר -יוסף טל 

 פרלוד לכינור סולו -מנחם צור 

 אימפרוביזציה ומחול לכינור ולפסנתר -פאול בן חיים 

 שיר בכחול -שמעון כהן 

 בואה דודי -מרק לברי 

 הנך יפה -אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' 

 עד -סשה ארגוב 



 הכניסיני תחת כנפך -פאול בן חיים 

 שיר ערש -סשה ארגוב 

 דצמבר -משה וילנסקי 
 

 לילה לילה -מרדכי זעירא 

  שחורה אני -מרק לברי 
 עץ הרימון -ידידיה אדמון 

 מה אומרות עינייך -אתר עופרים 

 שיר אהבה - מרק לברי

  שחורה אני -מרק לברי 
 רועה צאן -מרק לברי   

 בטרם; מוכרת פרחים קטנה -אהרון חרל"פ 

 ליד עומקו של נהר -צבי אבני 

 יהא שולחנך ערוך תמיד -פאול בן חיים 

 מולדתי -משה רפפורט 

   אלוהים מדבר אל חווה )מתוך 'אמהות'( -דוד זבה 
 

 מוחקתמנגינה  -עודד זהבי 

 אפיריון -יחזקאל בראון 

 nada -לאון שידלובסקי 

 אל הבית באה גברת -אייל באט 

 הנך יפה רעייתי -אייל באט/נועם שריף 

 מון )א'(-אהבתה של תרזה די -יחזקאל בראון 

 מון )ה'(-אהבתה של תרזה די -יחזקאל בראון 

 בין נהר פרת לנהר חידקל -נחום נרדי 

 העדריםשתו  -נחום נרדי 

 נועה -נעמי שמר/אודי פרלמן 

 נחל שלי -סשה ארגוב 

 עקרה -פאול בן חיים 

 רוח רוח -פאול בן חיים 

 שיר אהבה -מרק לברי 

 שחורה אני -מרק לברי 

 

 
 מחזור שירי היונה והשושן -יחזקאל בראון 

 שחורה אני -מרק לברי 

 הפרוצה החלוצה -סשה ארגוב 

 

 יין עתיק )שירי היונה והשושן( -יחזקאל בראון 

 שיר אהבה -מרק לברי 

 שאני עמך -צבי אבני 

 ברוח ערביים )שירי היונה והשושן( -יחזקאל בראון 

 שיר ערש -יהויכין סטוצ'בסקי 

 מון )ז'(-אהבתה של תרזה די -יחזקאל בראון 

 
 חלמתי את שירת הזמיר -משה רפפורט 

 )מתוך 'דן השומר'(נחמן שלי בסכנה  -מרק לברי 

 שחורה אני -מרק לברי 



 שיר אהבה -מרק לברי 

 החליל -דוד זהבי 

 שני מכתבים -יואל אנגל 

 שאת אינך -יוסף -צבי בן

 לילה לילה -מרדכי זעירא 

 . לילה2. הכוכבים 1מחזור שירים:  -ארתור גלברון 

שירי היונה והשושן: ברוח ערביים, יין  -יחזקאל בראון 
 עתיק, לאן הלך דודך, באני הלילה

 זמר נוגה -מרדכי זעירא 

 הכניסיני תחת כנפך -פאול בן חיים 

 שיר ללא שם -ליאור נבוק 

 עקרה -פאול בן חיים 

 שיר ערש -יהויכין סטוצ'בסקי 

 נועה -נעמי שמר/אודי פרלמן 

 זה לא בשבילי -סשה ארגוב 

 דודה קלרה -סשה ארגוב 

 לילי - חיים אלכסנדר

 תמרה -חיים אלכסנדר 

 קטיפה שחורה לוטפת -חיים אלכסנדר 

 שלושה פרקים לקלרינט סולו -יחזקאל בראון 

 היפרבולה לקלרינט סולו -יחזקאל בראון 

 3פרטיטה לקלרינט סולו, פרק  -ארתור גלברון 

 מטמורפוזות לקלרינט סולו -אורי ברנר 

 סונטה לחצוצרה ופסנתר -תיאודור הולדהיים 

 Musical Moment -רוברט מוזס 

 יש מקום )מתוך המחזמר 'קזבלן'( -דובי זלצר 

 לא ידעתי מה -סשה ארגוב 

 הבלדה על חדווה ושלומיק -יאיר רוזנבלום 

 

 
 החלון -רון ויידברג 

 שיר הגמל -אדמון ידידיה 

 שיר ערש -ורדינה שלונסקי 

 נוף אילן -עמנואל זמיר 

 כוכבים כוכבי -ירדנה אלוטין 

 על ראש החרמון -ירדנה אלוטין 

 לא ידעתי מה -סשה ארגוב 

 שלכת -מרדכי זעירא 

 אותיות השמיים -מרק קופיטמן 

 שחורה אני ונאווה -יחזקאל בראון 

 שלושה ימים -משה רסיוק 

 זמר נוגה -מרדכי זעירא 

 שחורה אני -מרק לברי 

 ואולי -יהודה שרת 

 הגשם -פאול בן חיים 

 רוח רוח -פאול בן חיים 

 מוכרת פרחים קטנה -אהרון חרל"פ 

 הכניסיני תחת כנפך -פאול בן חיים 



 

 

 החליל -דוד זהבי  

 שלכת -מרדכי זעירא 

 שיר ארץ -סשה ארגוב 

 הנך יפה - אייל באט

 קנטטת אבל לבן -יצחק אדל 

 סופת גשם -סשה ארגוב 

 הנך יפה -אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' 

 הכניסיני תחת כנפך -פאול בן חיים 

 יזכור -ינעם ליף 

 אימיילים למארק שאגאל 3 -אולג בוגוד 

 1, פרק Three Winged Movements -ליאור נבוק 

 שחורה אני -מרק לברי 

 שמלות -באט אייל 

 עקרה -יהודה ברנשטיין 

 שיר אהבה -יהויכין סטוצ'בסקי 

 שירי לילה זעירים 3 -צבי אבני 

 משאלה -דב זמיר 

 בגני נטעתיך -דב זמיר 

 אל תרשיעני -דב זמיר 

 רוח ערב צוננת -דב זמיר 

 פסנתרי הכחול -אייל באט 

 בתוך לבי כלואה ציפור עיוורת -סטלה לרנר 

 משאלה -זורמן משה 

 אוהב אותך -אריך ולטר שטנברג 

 כנרת -מרק לברי 

 פסנתרי הכחול -אייל באט 

 הצהובים -סשה ארגוב 

 פואמה עברית -ורדינה שלונסקי 

 שלושה שירים: מחזור שירים -ליאור נבוק 

 אומרים ישנה ארץ -יואל אנגל 

 הטיפה המקפצת -יהויכין סטוצ'בסקי 

 4, 1סונטה לצ'לו סולו, פרקים  -עמי מעייני 

 אפיטף -חיים פרמונט 

  קנצונה -פאול בן חיים 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


