
 
 

 

ָרֵאל ֶשִלי   בן דור. ד –ֶאֶרץ יִשְׂ

 
ָרֵאל ֶשִלי יָָפה          ֶאֶרץ יִשְׂ

ת חַּ  ,וְׂגַּם ּפֹורַּ

 ?ּוִמי נָָטע? ִמי ָבנָה
ד יָחַּ  !כָֻּלנּו בְׂ

יִת  ֲאנִי ָבנִיִתי בַּ
ָרֵאל ֶאֶרץ יִשְׂ  .בְׂ

 ָאז יֵש ָלנּו ֶאֶרץ
יִת  וְׂיֵש ָלנּו בַּ

ָרֵאל ֶאֶרץ יִשְׂ  .בְׂ
 

ָרֵאל ֶשִליֶאֶרץ יִ   …שְׂ
ִתי ֵעץ עְׂ  …ֲאנִי נָטַּ

 …וְׂיֵש ָלנּו ֵעץ
 

ָרֵאל ֶשִלי  …ֶאֶרץ יִשְׂ
ִביש ִתי כְׂ לְׂ  ..ֲאנִי ָסלַּ

ִביש  …וְׂיֵש ָלנּו כְׂ
 

ָרֵאל ֶשִלי  …ֶאֶרץ יִשְׂ
 …ֲאנִי ָבנִיִתי ֶגֶשר

 …וְׂיֵש ָלנּו ֶגֶשר

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ָרֵאל ֶשִלי  …ֶאֶרץ יִשְׂ
ִתי ִשיר רְׂ  ֲאנִי ִחבַּ

ָרֵאל ֶאֶרץ יִשְׂ  .בְׂ
 ,ָאז יֵש ָלנּו ֶאֶרץ

יִת  ,וְׂיֵש ָלנּו בַּ
 ,וְׂיֵש ָלנּו ֵעץ

ִביש  ,וְׂיֵש ָלנּו כְׂ
 , וְׂיֵש ָלנּו ֶגֶשר

 !וְׂיֵש ָלנּו ִשיר
ָרֵאל ל ֶאֶרץ יִשְׂ  .עַּ

Eretz Israel  

D. Ben Dor -íShel 
 

Eretz Israel shelí iafá 

Vegam porajat, 
Mi baná? Umi natá? 

Culanu beiajad! 
Aní baniti bait 

Beeretz Israel. 

Az iesh lanu eretz 
Veiesh  lanu bait 

Beeretz Israel. 
 

Eretz Israel shelí iafá 

Vegam porajat, 
Mi  baná? Umi natá? 

Kulanu beiajad! 
Ani  natati etz... 

Veiesh lanu etz... 

 
Eretz Israel sheli... 

Ani salalti kvish...  
Veiesh lanu kvish… 

 

Eretz Israel shelí… 
Ani baniti guesher… 

Veiesh lanu guesher… 
 

Eretz Israek shelí… 

Ani jibarti shir 
Beeretz Israel. 

Az iesh lanu eretz, 

veiesh lanu bait, 
veiesh lanu etz, 

veiesh lanu kvish, 
veiesh lanu guesher, 

veiesh lanu shir! 



 

ֶדֶגל ֶשִלי        לב-יורם טהר –הַּ

 
ָתא בְׂ סַּ  ֲאנִי וְׂגַּם הַּ

וְָׂתא צַּ ֹּה בְׂ נּו ּפ בְׂ  יָשַּ
ִגנָה ָסל ֶשבַּ פְׂ סַּ ל הַּ  עַּ
ָתא שּוב חֹוֶזֶרת בְׂ  וְׂסַּ
ֶּפֶרת סַּ  וְׂשּוב ִהיא מְׂ

ִדינָה מְׂ נֵי הַּ ה ֶשָהיָה ִלפְׂ  .מַּ
 

ֶדֶגל ֶשִלי   הַּ
ֹּל וְָׂלָבן  הּוא ָכח
ּיֹום מֹול הַּ  ֶאתְׂ

 וְׂגַּם ָמָחר
ֶדֶגל ֶשִלי   הַּ

ֹּל וְָׂלָבןהּוא כָ   ח
ָבר ִמדְׂ ּיָם וְׂהַּ  .כְׂמֹו הַּ

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadeguel shelí- 

Ioram T. Lev 

 

Ani vegam hasavta 

Iashavnu po betzavta 

Al hasafsal shebaguiná 

Veshub  hi  mesaperet 

Ma shehaiá lifnei 

hamediná. 

 

Hadeguel shelí 

hu kajol velabán 

Etmol, haiom, vegam 

majar 

Hadeguel shelí  

Hu kajol velabán 

Kemo haiam 

vehamidbar. 

 

 
 



                 עוזי חיטמן \ נולדתי לשלום
 

ִתי דְׂ  ֲאנִי נֹולַּ
נְִׂגינֹות מַּ  ֶאל הַּ
ִשיִרים  וְֶׂאל הְׂ

ִדינֹות מְׂ  .ֶשל ָכל הַּ
 

ָלשֹון ִתי לַּ דְׂ  נֹולַּ
ָמקֹום  ,וְׂגַּם לַּ

ט עַּ מְׂ  ,ֶלָהמֹון, לַּ
ָשלֹוםֶשּיֹו  .ִשיט יָד לַּ

 
 ...ֲאָההָ 

ָשלֹום  ִתי לַּ דְׂ  ֲאנִי נֹולַּ
ק יִַּגיעַּ   .ֶשרַּ

ָשלֹום ִתי לַּ דְׂ  ֲאנִי נֹולַּ
ק יָבֹוא  .ֶשרַּ

ָשלֹום ִתי לַּ דְׂ  ֲאנִי נֹולַּ
ק יֹוִפיעַּ   ֶשרַּ
 ֲאנִי רוֶַּצה, ֲאנִי רֹוָצה

יֹות כְָׂבר בֹו  !ִלהְׂ
 

 
 

Noladeti lashalom-  

Uzi Jitman 
 

Ani noladeti 

El  hamanguinot 

Veel hashirim 

Shel kol hamedinot. 

 

Noladeti lalashon 

Vegam lamakom, 

Lameat, lahamón, 

Sheioshit iad lashalom. 

 

Ahahahaha… 

Ani noladeti lashalom 

Sherak iaguía. 

Ani noladeti lashalom  

Sherak iavó. 

Ani noladeti lashalom 

Sherak iofia 

Ani rotzá, ani rotzé 

Lihiot kvar bo! 



י ַדי  מי שמרנע -  עֹוד ֹלא ָאַהְבתִּ

 
יִם עֹוד ֹלא ָבנִיִתי כְָׂפר ּיָדַּ ֵאֶלה הַּ  בְׂ

ָבר ִמדְׂ צַּע הַּ ֶאמְׂ יִם בְׂ  עֹוד ֹלא ָמָצאִתי מַּ
ח ִתי ֶּפרַּ  עֹוד ֹלא ִגִליִתי ֵאיְך, עֹוד ֹלא ִצּיַּרְׂ

ָאן ֲאנִי הֹוֵלְך ֶדֶרְך ּולְׂ  תֹוִביל אֹוִתי הַּ
 

י, ַאי ִתי דַּ בְׂ  עֹוד ֹלא ָאהַּ
ֶשֶמש ל ָּפנַּי ָהרּוחַּ וְׂהַּ  עַּ

י, ַאי ִתי דַּ רְׂ  עֹוד ֹלא ָאמַּ
ָשו  כְׂ י –וְִׂאם ֹלא עַּ  ֵאיָמתַּ

 
תְׂ ָכל ָכְך יָָפה ֹּה וְׂאַּ תְׂ ּפ ל ִּפי ֶשאַּ  וְַׂאף עַּ

ֵגָפה  ִמֵמְך ֲאנִי בֹוֵרחַּ כְׂמֹו ִממַּ
ֲעשֹות ָבִרים ֶשָרִציִתי לַּ ֵבה דְׂ רְׂ  עֹוד יֵש הַּ

ִחי ִלי גַּם בַּ  לְׂ ח ִתסְׂ תְׂ ֶבטַּ ֹּתאַּ ּזא  .ָשנָה הַּ
 

 ַאי, ָתִבינִי
י ִתי דַּ בְׂ  ...עֹוד ֹלא ָאהַּ

 

Od lo ahavti dai- 

Nomi Shemer 
 
Beeiele haiadaim  
od lo baniti kfar 
Od lo matzati maim 

beemtza hamidbar 
Od lo tziarti peraj,  
od lo guiliti eij, 

Tovil otí haderej,  
uleán ani holej. 
 
Ai, od lo ahavti dai 

Harúaj veashemesh  
al panai 
Ai, od lo amarti dai 
Veim lo ajshav 

eimatai. 
 
Veaf al pi  sheat po  
veat kol kaj iafá 

Mimej ani  boreaj  
kemó mimaguefá 
Od iesh harbá dvarim 
sheratziti laasot 

At betaj tislejí li gam 
bashaná hazot. 
 

Tabini,  
Ai 
Od lo ahavti dai… 
 



 

לֹום ה שָׁ  מן התפילה  עֹושֶׂ

רֹוָמיו  עֹוֶשה ָשלֹום ִבמְׂ

 הּוא יֲַּעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו

ָרֵאל  ל ָכל יִשְׂ   –וְׂעַּ

רּו ָאֵמן  .וְִׂאמְׂ

 

 ,יֲַּעֶשה ָשלֹום, יֲַּעֶשה ָשלֹום

 ָשלֹום ָעֵלינּו

ל כָ  ָרֵאלוְׂעַּ  .ל יִשְׂ

Osé shalom 
De la tefilá 
 

Osé shalom bimromav 

Hu iaasé shalom aleinu 

Veal col Israel 

Veimrú amén. 

 

Iaasé shalom,  

iaasé shalom 

Shalom aleinu  

Veal col Israel. 
 



 

ת דֶׂ י יֵש יֹום ֻהלֶׂ  ְלַאְרצִּ
 

ֶלֶדת ִצי יֵש יֹום הֻּ ַארְׂ  ,לְׂ
ִעים אי יֹודְׂ  ַאֶתם וַּדַּ
אי זֹוכְִׂרים  ַאֶתם וַּדַּ

ת כבר ֶשִהיא   ____בַּ
ד ֵכן כָֻּלנּו יַּחַּ  וְׂלַּ

ֵרְך  נִַּשיר ּונְׂבַּ

יכִׁי כַָּכה הָּלְָאה, כֵּן  ַהְמשִׁ

ִכי נֵֵלְך ֲאֶשר ֵתלְׂ  .בַּ
 

לּוּיָה, ִשיר ָלה ִשירוְׂנַּ  לְׂ  הַּ
נְָׂשָמה ֹּל הַּ ֵלב וְׂכ  .ֵמָכל הַּ

 
 

 

Le artzí iesh iom 

huledet 

 

Le artzí  iesh iom huledet 

Atem vadai iodeim 

Atem vadai zojrim 

Shehí kvar bat ... 

Velajén culanu iajad 

Nashir unebarej 

Ken, hamshiji kaja hala 

Baasher telji nelej. 

 

Venashir la shir, haleluia 

Mejal  halev  
vejol haneshamá. 



י לִּ ים שֶׂ  עוזי חיטמן - ֱאֹלהִּ

ע, ֱאֹלִהים ֶשִלי  ָרִציִתי ֶשֵתדַּ

ִמָטה יְָׂלה בַּ לַּ ִתי בַּ מְׂ  .ֲחלֹום ֶשָחלַּ

ָאְך  לְׂ ֲחלֹום ָרִאיִתי מַּ  ּובַּ

י יִם ָבא  ֵאלַּ ר ִלי ָכְך, ִמָשמַּ  :וְָׂאמַּ

ִתי נְׂדּוִדיםָבאתִ  רְׂ יִם ָעבַּ  י ִמָשמַּ

ּיְָׂלִדים ָכל הַּ כַּת ָשלֹום לְׂ  .ָלֵשאת ִברְׂ

 

ֲחלֹום ִתי בַּ ִתי נִזְׂכַּרְׂ רְׂ עֹורַּ ֶשִהתְׂ  ּוכְׂ

ט ָשלֹום עַּ ֵּפש מְׂ חַּ  .וְׂיָָצאִתי לְׂ

ָאְך וְֹׂלא ָהיָה ָשלֹום לְׂ  . וְֹׂלא ָהיָה מַּ

ְך  ן ָהלַּ מַּ ֲחלֹום -הּוא ִמּזְׂ  .וֲַּאנִי ִעם הַּ

 

 
 
 

 
 

 

 

El  haiam shelí- 

 Uzi Jitman 
 

Elohim shelí 

Ratziti she tedá 

Jalom shejalamti  

balaila bamitá. 

 

Uvajalom  raiti malaj 

Mishamaim ba elai, 

veamar li kaj: 

 

Bati mishamaim  

avarti nedudim  

laset bitkat shalom  

lejol haieladim.. 

 

Ukshehitorarti  

nizkarti bajalom veiatzati 

lejapes  

meat shalom. 

Velo haiá malaj  

velo haiá shalom. 

Hu mizmán halaj  

vaaní im  hajalom. 

 

 
 

 



  לי ארץ אחרת אין

                   מנור אהוד: מילים
  

 לי ארץ אחרת אין
 אם אדמתי בוערת גם
 חודרתמילה בעברית  רק
 אל נשמתי, עורקי אל

 ,כואב בגוף
 ,רעב בלב
 הוא ביתי כאן

 
 אשתוק לא
 ,ארצי שינתה את פניה כי

 ,אוותר לה לא
 ,לה אזכיר
 ,באוזניהכאן  ואשיר

 ניהשתפקח את עי עד
 

 לי ארץ אחרת אין
 שתחדש ימיה עד
 את עיניה שתפקח עד

 
 
 
 

 

 

Ein li eretz ajeret- 

Ehud Manor 

 

Ein li eretz ajeret 

Gam im admati boeret 

Rak milá beivrit 

joderet el  orkai,  

el nishmavti 

Beguf koev, 

Belev raev,  

Kan hu beiti 

  

Lo eshtok ki artzí 

shintá et panea, 

Lo evater la,  

Azkir la,  

Veashir kan veozneha,  

Ad she tifkaj  

et eienea. 

 

Ein li eretz ajeret 

Ad shetejadesh 

iameha 
Ad shetifkaj et eineha 



 
 

 חיטמן עוזי – כאן
 פה אני נולדתי, ביתי כאן

 על שפת הים אשר במישור
 אתם גדלתי החברים כאן
 שום מקום אחר בעולם לי ואין
 שום מקום אחר בעולם לי אין

  
 פה אני שיחקתי, ביתי כאן

 על גב ההר אשר בשפלה

 אר שתיתי מיםהב מן כאן
 במדבר דשא ושתלתי
 במדבר דשא ושתלתי

  
 נולדתי כאן
 לי ילדי נולדו כאן
 בשתי ידי, את ביתי בניתי כאן
 אתה איתי גם כאן
 אלף ידידי כל וכאן

 אלפיים סוף לנדודי שנים ואחרי

 כל שירי אני ניגנתי את כאן
 לילי במסע והלכתי

 אני הגנתי בנעורי כאן
 האלוהים שלי חלקת על
 האלוהים שלי חלקת על

  
 ....נולדתי כאן
 את שולחני אני ערכתי כאן, כאן
 פרח רענן, לחם של פת

 פתחתי אני לשכנים דלת
 !"אהלן"נאמר לו  שבא ומי
 !"אהלן"נאמר לו  שבא ומי

  
 ..נולדתי כאן

 

 

 

Kan - Uzi Jitman 
 
Kan  beiti, po ani noladeti 

Bamishur asher al sfat haiam 
Kan hajaverim itam gadalti 
Veein li shum makom ajer 
vaolam 

Ein li shum makom ajer 
vaolam. 
 

Kan beiti, po ani sijakti 
Bashfeila asher al gab haar 
Kan min  habeer shatiti maim 
Veshatalti deshe bamidbar 

Veshatalti deshe bamidbar. 
 
Kan noladeti,  
kan noldu li ieladai 

kan baniti et beití 
bishtei iadai. 
Kan gam ata iti,  
vejan kol elef iedidai 

veajrei shanim alpaim  
sof lindudai 
 
Kan et kol shirai ani niganti 

Vehalajti bemasá leili 
Kan beneurai ani heganti 
Al jelkat haelohim shelí 

Al jelkat haelohim shelí 
 
Kan noladeti... 
 

Kan, kan en shuljani ani arajti 
Pat shel lejem, peraj raanan 
Delet lashjenim ani patajti 
Umi sheba nomar lo ahalan! 

Umi  sheba nomar lo ahalan! 
 
Kan noladeti… 



 חי
 

 מנור אהוד: מילים
 טולדנו אבי: לחן

 אחי שמעו
 חי עוד אני

 .עוד נישאות לאור עיניי ושתי
 

 חוחיי רבים
 פרחיי גם אך

 רבות מספור שנים ולפניי
 

 ומתפלל שואל אני
 .אבדה עוד התקווה שלא טוב

 מזמור עובר
 לדור מדור

 ועד עולם מאז כמעיין
 

 ...שואל אני
 חי, חי, חי
 ,עוד חי אני, כן
 שסבא השיר זה

 לאבא אתמול שר
 .אני והיום

 
 ,חי, חי, חי עוד אני

 עם ישראל חי
 זה השיר שסבא

 ר אתמול לאבאש
      !חי, חי, עוד חי אני, .והיום אני

      
 

 

 

 

Jai 
Ehud Manor 

Avi Toldenu 

 

Shimú ejai 

Ani od jai 

Ushtei einai od nisaot la or. 

 

Rabim jojai 

Aj gam prajai 

Ulefanai shanim rabot misfor 

 

Ani shoel umitpalel 

Tov shelo avda od hatikva. 

 

Over mizmor 

Midor  ledor 

Kemaaián meaz vead olam. 

 

Ani shoel… 

Jai, Jai, Jai 

Ken, ani od jai,  

Ze hashir shesaba  

Shar etmol leaba  

Vehaiom ani. 

 

Ani od Jai, Jai, Jai,  

Am Israel jai 

Ze hashir shesaba 

Shar etmol leaba 

Vehaiom ani. 

 

Jai, Jai, Jai… 
Ani od jai! 



 התקווה

                                     אימבר הירץ נפתלי
 

 בלבב פנימה עוד כל
 הומיה יהודי נפש

 קדימה מזרח ולפאתי
 צופיה לציון עין

  
 אבדה תקוותנו לא ודע

 שנות אלפיים בת התקווה
 חופשי בארצנו עם להיות

   .ירושליםו ציון ארץ

  

 

Hatikva  
Naftalí Hertz Imbar 

 

Kol od balevav pnima 

Nefesh iehudí homía 

Ulfaatei mizraj kadima 

Ain leTzion tzofía. 

 

Od lo avdá tikvatenu 

Hatikvá bat shnot alpaim 

Lihiot am jofshí beartzeinu 
Eretz Tzion v'Irushalaim. 
 


