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 רחל גלעין מאת רשימת יצירות
 

 יצירות לתזמורת:
 )1984( קונצ'רטו לתזמורת קאמרית •

 לחצו להאזנה 

 1988מ.מ.י.*  ).תזמורת סימפונית( )1986( מעגלים •

  1992). מ.מ.י. 1988( קונצ'רטו לשני פסנתרים ולתזמורת •

 לחצו להאזנה 

 1992מ.מ.י. . כלי קשת) כלי הקשה ותזמורת( )1991( ממעמקי אור וחושך •

  לחצו להאזנה  

 טה למנטוזו, הוקדש לזכר יצחק רבין).פרק שני, אנדנ() 1996( 1סימפוניה מספר  •

  1996מ.מ.י. 

 2000מל"י**  .)1998( 2סימפוניה מספר  •

 
 יצירות קוליות:

מילים: שיר השירים, תרגום  (קול סופרן והרכב קאמרי). )1986( משיר השירים •

 יתהשבדלשפה 

   לחצו להאזנה 
 ).2004ירסה לקול סופרן ולפסנתר, ג ,קול אלט ופסנתר( )1992( נעימות שחורות •

 1996. מ.מ.ישילר -מילים בגרמנית: אלזה לסקר

ים: ישעיהו פרק לימ ).קולות 16קפלה בת -מקהלה מעורבת א( )1993( ונגינותי ננגן •

 1994מ.מ.י. . 20-10ל"ח פסוקים 

לים בעברית: אלעזר ימ ) (קול טנור והרכב בארוקי קטן).2002( אספר מעשה ֶּבֶלט •

 )2002( מל"י). 1197נכתב בשנת  ,גרמניהיהודה, וורמס (-בר

לים בעברית: ספר ימ ) (קול סופרן, קרן ופסנתר).2003(ולא ילמדו עוד מלחמה  •

 )2003ישעיהו ומגילת איכה. מל"י (

 לחצו להאזנה 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Pages/default.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/kbmcgwjl6orn
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/kbmcgwjl6orn
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/maagalim.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/maagalim.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/vdkmvfh35u8m
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/vdkmvfh35u8m
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/depths-of-light-and-darkness-rachel-galinne
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/simfonya_mispar_echad.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/z5c3n5hmkfr5
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/z5c3n5hmkfr5
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/neimot_shchorot.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/neimot_shchorot.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/veneginotay_nenagen.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/veneginotay_nenagen.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/esaper_mase_belet.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/esaper_mase_belet.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/vag3h1lmqj0m
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לים י. מפרן, קלרינט, כינור, צ'לו ופסנתר)קול סו) (2006( אתהלך בארצות החיים •

 2006 בעברית: ספר תהלים מל"י

 לחצו להאזנה 

לים מאת נלי י. מזמרים והרכב קאמרי גדול) 8( )2008( לא ישא גוי אל גוי חרב •

 2008וספר ישעיהו בעברית. מל"י  זק"ש בתרגום לעברית, קדיש

מילים בעברית מתפילת  לו ולפסנתר).'קול סופרן ,כינור, צ) (2014( תפילה חדשה •

 2015.י יום כיפור. מ.מ

 

 יצירות קאמריות:
 1988. מ.מ.י. )שני פסנתרנים ושני נגני כלי הקשה() 1984( הקרח-תנפצות יםה •

 )חליל, קרן ופסנתר) (1988( התמודדות •

 )גדולהרכב קאמרי ( )1989( דיסקונסונאנס •

 לחצו להאזנה 

 1998). מ.מ.י. 1990( שלישיה לקלרינט, לוויולה ולפסנתר •

 2000. מל"י )רביעיית מיתרים) (2000( לזכר אמתי •

מל"י  .). מוקדש לחן צימבליסטה2001( רכב קאמריקונצרטו לכלי הקשה ולה –חן  •

2002 

 לחצו להאזנה 

 2004). מל"י 2004( פוגה לרביעיית מיתרים •

 2015 מ.מ.י ) (הרכב קאמרי גדול).2005( סימפוניה קאמרית •

  2006מל"י  ) (כינור, צ'לו ופסנתר).2006( יקו'טריו אנרג •

 2009) מל"י 2009( לכינור ולפסנתר 1סונטה מספר , סונטת האור •

 2015. מ.מ.י )2010( לכינור ולפסנתר 2קול קורא במדבר, סונטה מספר  •

 2015) (כינור, ויולה, צ'לו ופסנתר). מ.מ.י 2011(מאהלריאנה  •

 לחצו להאזנה 

 
 יצירות לכלי סולו:

 )1988( קינת הקרן  •

 )פסנתר( )1989( משחקים וקונטרפונקט  •

  2005. מל"י )חליל) (1990( אפרודיטה  •

 לחצו להאזנה 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/ethalech_beartzot_hachayim.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/ethalech_beartzot_hachayim.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/rktn14g2bddt
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/hitnaptzot_yam_hakerach.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/n1ngv2hslmc6
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/shlishiya_leklarnit_viyola_vepsanter.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/shlishiya_leklarnit_viyola_vepsanter.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/lezecher_amitay.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/lezecher_amitay.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/2yk31waloqra
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/fugue_lereviyat_meytarim.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/fugue_lereviyat_meytarim.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/simfonya_kamerit.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/simfonya_kamerit.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/triyo_anerjiko.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/sonetat_haor.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/kol_kore_bamidbar.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/rachel-galinne-mahleriana
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/47yhntnpnvdx
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 כינור )1991( עשר-וריאציות על שנים  •

 )2005( שיר לאבוב •

 לחצו להאזנה 

 ) (קלרינט)2006( דיבוק  •

 מבלו)'צ() 2009( לזכר מת'יו •

 2015. מ.מ.י ) (צ'לו)2010( יחיד •

 לחצו להאזנה 
 

 יצירות סטודנטיאליות:
 )1982( אימפרוביזציה לפסנתר •

 (הרכב קאמרי)) 1982( ממעמקים •

ילים בגרמנית מאת נלי . מקפלה)-(מקהלה מעורבת א )1983( חידות לוהטות •

 זק"ש

הרג בהפגנה למען מוקדשת לזכר אמיל גרינצוויג, שנ 1983יצירה לתזמורת  •

   1983השלום בשנת 

 
 מאמרים:
   )1992( בחיפוש אחר תשובה •

 )1996( יברסליבשאיפה אל האונ •

 
 יקה ישראלית*. מ.מ.י. = המכון למוז

 ה ישראלית, איגוד הקומפוזיטוריםיקוז**. מל"י = המרכז למ

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Pages/default.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/ofpbt5o4cb5v
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/ofpbt5o4cb5v
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/ofpbt5o4cb5v
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/Selected-Works/Pages/dibuk.aspx
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/yachid-rachel-galinne
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/music_style/Documents/34-36.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/music_style/Documents/34-36.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Rachel-Galinne/music_style/Documents/37-44.pdf
https://soundcloud.com/nationallibrary-of-israel/ofpbt5o4cb5v�

