יצירותיה של ציפי פליישר על-פי סדר ה-א"ב
 אבות ישורון מחזור בן שלושה שירים למקהלה מעורבת עם אנסמבל כלי זעיר ,אופוס ,854002
 אברם ,אורטוריה על הולדת המונותיאיזם למקהלת נשים 8 ,כינורות ו 3-נבלים ,מילים :ליקוטבעברית ,יוונית וערבית מאת ציפי פליישר ,אופוס 4022 ,24
 אהבה עתיקה למקהלת נערים עם לאוטה ,מילים :שיר השירים א' ושירי אהבה עתיקיםבשפות שונות ,אופוס 4007 ,72
 אואזיס אופרה לילדים למקהלת ילדים 7 ,סולנים ותזמורת קאמרית ,ליברית :יעל מדיני (תרגוםמגרמנית ועריכה :ציפי פליישר ועדינה שטרן) ,אופוס  ,22אופוס ( 22Aאנגלית) ,אופוס 22B
(עברית)4020 ,
 אורטוריה  2991-2991ל מקהלה מעורבת ,תזמורת סימפונית ואנסמבל מנדולינות ,מילים:מקורות ספרותיים מימי הביניים (עברית ,ספרדית וערבית) ,אופוס 2992 ,48
 איך זינג ווי א פייגאלע לזמרת סופרן במספר קולות ולסרט מגנטי ,מילים :פנחסשדה (יידיש) ,אופוס 4008 ,77
 בהרי ארמניה ,סרט מגנטי (נערות ארמניות) ,קריין וקלרנית .אופוס 2955 ,44 בלדה על מוות צפוי בקהיר לטנור 3 ,כינורות ,פסנתר (גרסה  ,)2למצו סופרן 4 ,כינורות ,ויולהופסנתר (גרסה  ,)4מילים :צלאח עבד אל-צבור ,אופוס  40א' ,ב'.2952 ,
 במצב רוח כרומטי לפסנתר סולו ,אופוס .2957 ,29 בקץ הדרכים ,אורטוריה ממוחשבת לבריטון וצ'לו ,מילים :אורי צבי גרינברג ,אופוס ,802995-2999
 ברזל וצמר /מיתוס ,מוסיקה לבלט ,לקול ,חליל וסרט מגנטי (חליל וכינור) ,אופוס 2958 ,22 גלימת הלילה (בתוך סילואטים אתניים ,מחזור סרטים מגנטיים המבוססים על קולות שלקבוצות אתניות) לסרט מגנטי (קולאז' קולות ילדים בדווים) ,אופוס  / 42אופוס 2955 ,24

 דניאל בגוב האריות ,מולטימדיה מס'  2מתוך "ארבע רוחות" (סדרה של מולטימדיות בשפותשמיות עתיקות) וידאו-ארט לבריטון ,מקהלת גברים וקווינטט מיתרים ,מילים :דניאל ו' בשילוב
פסוקים מתהילים פרקים ב' ,ג' בקופטית ,אופוס 2998 ,49
 האלה ענת ,מולטימדיה מס'  2מתוך "ארבע רוחות" (סדרה של מולטימדיות בשפות שמיותעתיקות) לקול אישה ,כינור ,פסנתר וכלי הקשה ,מילים :מיתוס אוגריתי ,אופוס 2993 ,47
 האם לאלט (בעברית ובערבית) ולארבעה חלילי צד ,מילים :רחל ינוה מיכאל ,בעקבות ספרו שלסמי מיכאל "יונים בטרפלגר" ,אופוס 4008 ,78
 החיות רוצות ,סוויטה לילדים לחליל-צד ,קלרינט ,בסון ,כינור,ויולה וצ'לו ,מילים בעבריתובערבית :ציפי פליישר ,אופוס 4022 ,22
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 השעון רוצה לישון למקהלת ילדים או למקהלת נשים ,אופוס 2950 ,2 התאוששות 8 ,מיניאטורות לצ'לו סולו ,אופוס 2950 ,7 ויקטוריה ,ארבע תמונות המשכיות ,מתוך אופרה קאמרית בהכנה ,לסופרן ,מצו סופרן2 ,גיטרות ,כלי הקשה וצ'לו ,ליברית :רוני קינן ,בעקבות הספר "ויקטוריה" של סמי מיכאל,
אופוס 4002/2 ,87
 ויקטוריה והגברים ,תמונה אחת מתוך אופרה קאמרית בהכנה לסופרן 2 ,גיטרות ,כלי הקשהוצ'לו ,ליברית :רוני קינן ,בעקבות הספר "ויקטוריה" של סמי מיכאל ,אופוס  87א'4002/2 ,

 זמנים ,מוסיקה לבלט לקול ולסרט מגנטי (כינור וחליל) ,אופוס 2957 ,25 חופן חיים  ,מוסיקה לבלט לשני כינורות ושני חלילים ,אופוס 2927 ,4 כיהלום לקונטרה-אלט ,בריטון ותזמורת סימפונית ,מילים :יהודה עמיחי ,אופוס 2995 ,22 כשני ענפים ,קנטטה למקהלה מעורבת ,שני אבובים ,צ'לו ,פסנתר/קאנון ,כלי הקשה מזרחייםומערביים ,מילים :אל-ח'נסא (ערבית) ,אופוס 2959 ,42
 "ליד לייף"  ,)"Lead Life" I ( Iמחזור של חמישה שירים לסופרן ופסנתר ,אופוס ,844002-4004
שיר מס' " : 2צער העולם" ,מילים  :אלזה לסקר-שילר (גרמנית)
שיר מס'  : 4שני שירים משפחתיים ,מילים  :ש.שפרה (עברית)
שיר מס' " : 3השמים מעל הגג" ,מילים  :פול ורלין (צרפתית)
שיר מס'  : 2ואלס השטן ,מילים  :אסתר קונדה (אנגלית)
שיר מס' " : 8תקנו בצל" ,מילים  :גנריך סבגיר (רוסית)
 "ליד לייף"  ,)"Lead Life" II ( IIמחזור של חמישה שירים לסופרן והרכב כלי ,אופוס ,70-724008
שיר מס' " : 2צער העולם" ,מילים  :אלזה לסקר-שילר (גרמנית) ,אופוס 70
שיר מס'  : 4שני שירים משפחתיים ,מילים  :ש.שפרה (עברית) ,אופוס 72
שיר מס' " : 3השמים מעל הגג" ,מילים  :פול ורלין (צרפתית) ,אופוס 74
שיר מס'  : 2ואלס השטן ,מילים  :אסתר קונדה (אנגלית) ,אופוס 73
שיר מס' " : 8תקנו בצל" ,מילים  :גנריך סבגיר (רוסית) ,אופוס 72
 מדאה ,אופרה קאמרית בשבע מערכות למצו סופרן ואנסמבל קאמרי (חלילית ,קלרנית ,צ'לווכלי הקשה),
אופוס .2998 ,38
 מודרנה ,מחזור שירים לסופרן ,עוד ,צ'לו ופסנתר ,מילים :אימאן מרסאל (תרגום מערביתלעברית :ששון סומך) ,אופוס 4020 ,20
 -מחול פיבונצ'י לאנסמבל כלי ( 27נגנים) ,אופוס 4008 ,89

 מחיקה לכינור סולו ,אופוס 4009 ,79 מיתוס /ברזל וצמר ,מוסיקה לבלט ,לקול ,חליל וסרט מגנטי ,אופוס 2958 ,22 מיתרים -קשת וחץ לכינור סולו ,אנסמבל כינורות ,ויולות ותופים ערביים ,אופוס 2998 ,30 מכתשים ,סלים ,זרדים ,מוסיקה לבלט לקולות וכלי הקשה אתניים ,אופוס 2925 ,8 מלחמה לקלרינט בס ,קלרינט אלט ,סקסופון אלט וכלי הקשה ,אופוס 2955 ,43 מסכות וחלילים ,מוסיקה לבלט ל 22-חליליות (סרט מגנטי) ,אופוס 2998 ,32 משפט שלמה ,מולטימדיה מס'  4מתוך "ארבע רוחות" (סדרה של מולטימדיות בשפות שמיותעתיקות) ,סצינה אופראית למקהלת ילדים ,חליל ,כינור ,חצוצרה ,תוף כד וטייפ מגנטי ,מילים:
מלכים א' ,ג'  ,22-45אופוס 2998 ,42
 נערה ושמה לימונאד ,פואמה סימפונית ,אופוס .2922 ,3 נערה פרפר נערה ,מחזור שירים (מקור) לסופרן או מצו-סופרן עם הרכב כלי (קיים בעיבודיםשונים להרכבים מגוונים בשפות שונות) ,מילים :פואד ריפקה ,שאוקי אבי שקרה ,מוחמד אל מג,
יונסי אל חאג' (משוררים מלבנון ומסוריה) ,אופוס 2922 ,2
 "נשכב עירומים" לאלט ,בריטון ,מקהלת גברים ו ,Live Electronics -מילים :פנחס שדה,אופוס 4003 ,88
 "סאגא פורטרט" ,מחזור שירים למצו סופרן וסרט מגנטי ,מילים :דן פגיס ,אופוס 4004 ,83 סוויטה לפירות הארץ לגיטרה סולו ,אופוס 2952 ,5 סילואטים אתניים ,מחזור סרטים מגנטיים המבוססים על קולות של קבוצות אתניות ,אופוס2955-2995 ,24-27
" .2גלימת הלילה" (קולאז' קולות ילדים בדווים) ,אופוס 24
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" .3בעקבות הוולקאנו" יצירה אלקטרונית מבוססת על קולות גברים גרוזינים (הולחן בשיתוף
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" .2אל הנצח" לולאה (( )Loopפרגמנט קולות גברים גרוזינים עם קונטרבס) ,אופוס 28
" .8ציפור ביער" לקול של נערה קרואטית ,שתי חליליות ושלוש קרנות צרפתיות ,אופוס 27
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 סימפוניה מס' " 6עיניים השתקפות הנפש" ל 5-קשתנים 2 ,זמרים (סופרן ,אלט ,טנור ובס), 4פסנתרים ממותכנים ,מילים ותמונות עיניים :דורית הראל ,אופוס 4022 ,23
 עלי כינור ,מחזמר בתשע מערכות ל 20 -שחקנים-זמרים עם אנסמבל כלי ,על-פי שלוםעליכם ,אופוס 2922 ,2
 עמי ) (Mein Volkלמצו סופרן וגיטרה ,מילים :אלזה לסקר-שילר ,אופוס 2998 ,34 עשרה רסיסים לאבוב ,קלרינט ובסון ,אופוס 2952 ,28 "צער העולם"( ,שיר מס'  2מתוך  ,) Lead Lifeמילים :אלזה לסקר-שילר (גרמנית) ,אופוס ,84אופוס 4008 ,70
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מדריגל מס' " :2ממלח מימיך הן מלח דמי ודמעי" ,מילים :אורי צבי גרינברג ,אופוס 24
מדריגל מס' " :8שני עיטים ותאנה אחת" ,מילים :אסתר ראב ,אופוס 23
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