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Este shirmn visa preencher uma
lacuna existente dentro do movimen
to desde as machanot do ano passa
do. Nesta ocasião foi editado um
shiron com número relativamente pe
ueno de exemplares, e só agora nos

é possiivel editar outro, ena major
número,

O presente ghiron é produto do
trabalho Sos chaverim do Snif Curi
tiba. Este snif que durante alguns
anos esteve afastado do pensamento
e da ação do movimento, conseguiu
neste período integrar-se dentro
déle e participar ativamente êe toé
das as tarefas próprios de bm יסצב
mente juvenil «halutziano.

Tem pois, a apresentação deste
shiron, duplo aspecto: o de levar
aos chaverim do movimento e música

| 6 0 10101028 artzi-israelisa e o de
saroar para o snif Crritiba, um no-

¡e +

vo periodo de realização.

HANAGÁARTZIT
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07 ל 4
101 od balevav, penima

Nefesh iehudi, homia
Ulfaatei mizrach kadima
Ain 1'Tzion, tzófia

04 lo havda tikvateinu
Hatikva shnót alpaaim
Liot am chofshi beartzeinu
reta zion Veierushalaim

.

E
S
.

Assim que o coração do po-
vo judeu reviveu, e seus olhos
Se voltaram para o Este, assim
nossos antepassados foram para
Jerusalém, para viver ectorna—
mente,
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TECHEZAKNA

Techezekna idei kol acheinu
hamchonenim

* Afrot artzenu, baasher hem sham

Al ¿pol ruchachem, alizim,mitro-
nenim

Bou ghchem echad leezrat haam!

- Mi baz leiom ktanót? habuz lamit- |
lotsetsim

עו ruchenu veitim assu,

Ad mischma fíeirashei, héarim mit-.
potsetsim

Kolot Adonai hakorim: Alú!l...

Sejam fórtes os braços de todos os
nossos irmãos que favorecem,o solc
de nossa terra aonde querqueeste-
jam, que não decaia vosso animo:a-
108208 e cantando,vinde ombro a or
tro, em ajuda do povo.

f



וי.

6
INTERNACIONAL

KXum hiinacira em cheileicha
Am evodim umzei-raav !
Likrat hankemot haleivy li —

: heicha
Likrat oieiv hikon lakirav!

Olam iashan adei haisod na-
charima

Migav kafuf nifrok 1
Et olameinu az nakima a
Lo klum-etmol, machar hakol. .
Zé 161 הגיש hacharon bemii

chemet clam
Im hainternatzional ior,io-

Pe
 

 
 
 



POOR ORGINAL

TRADUÇÃO
00250 , 9070 09890

ve 62

da e Pogo da vingança, O

   

core¿At levanto, contra o infi
nito, prepara-te à lutal O ve=

- - E ,

lyo imundo desitirvirencso 2te as

beses !

Des cost
oו-1

levertero

Anonhã, ,
Usex:

sהוסיב

aseton: 1

pleverá
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POOR ORGINAL
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/ Choshlim vo, choshiim po 1%
1 סרהודה

לט:.סיונדוס71-הד

verokxia vo pii

ereí |
188002900י0%

|

ן1ת1פקה%8080% “o

nereve
Acei tushlám, edei +ushlem,

Porjenos aqui cias enoites
Aneis vere e corrento nós
comolovanos , Porjemos, fen- |
60008 o srlcinamos aqui in

DC JENTtes
' o co eneis vers. e cor

Avé que se complete (2)

 

 



 

SH IR HAPALMACH

Missaviv ielhom hassar 5
Ach rosheinu lo ieishach |

Lifkuda oim anachnu tamid : %

Anu anu Hepalmach 1I] :

É Mimetula ad haneguev

Min halar 61 hamidbar : a

Kol-bachur lenesher! ER +.

Kol bachur al hamishmar 1

Rishonim tamid anachnu

- Beor talom uvamachshach 1

Lifkuda Olim anachne tamig

Anu Anu hapalmeh 141

a oE 2 5 |

 
+

 



POOR ORGINAL

ql

TRADUÇÃO

Em volta ruge a tempestade,
mas nossa cabeça não se a-

baixa, Estamos sempre ¿s or
dens, nós somos a Palmach!

De Metula ao Neguev,do mar
ao deserto todo rapaz vali-
do às armas, Nós somos sem-
pre os primeiros da luz do
dia e da noite,
Nos estamos sempre as ordms
Nos somos da Palmach!

SÁ

 



NIVNÉ ARTZEINU

Nivnê artzeinu eretz moledet
Ki lenu artz zet
Njvns artzeinu eretz moledet
Ze tzav dameninu ze tzav hade

ret
Niwné artzeinu al of Ko. mach

riveinu
Nivn3 artzeinu bekeach vetza=

¡neínu
itz avdut mameret eish chei
t beeretz. 0d tikva mazeret

banu lashiru  



 

TS

LRADUGAO
Construiremos nossa terra, ter-
ra pátria; que para nós, nossa
é essa pátrial Construiremos nos
sa terra, terra pátria; ordem de
nosso sangue, é ordem de gera —
ções, construiremos nossa terra
apesar dos que querem nog pertur
bar!

Construíremos nossa terra pela
nossa fôrça; fim da Escravidão! ¡
O fogo da liberdade! Magestade
esperança nos anima! Tempestade|
do sangue sedentos de liberdade
Levantemo-nos, marchemos com fôr
ça, ao encontro da LIBERDADE,

E
= דר
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. PO BEERETZ
Po beeret, chemdat avot 1
Tigashema kol hatikvot
Po nichie vepo nitzor
Cheiei zochar, chaicir dor
Po. tibi hashachina será
Po tifrach gam sfat hatorá

,Niroברי,תניתל
SAP, Shire) shir, sole
Guia, קווקטנהיסדה
Kvar heineitznu neitznim
Niru, nie, nir, nin;
od ms==

aÉYa
soADNe
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TRADUÇÃO

Aqui na bela terra de nossos
antepassados, realizar-se-ão
todas as esperanças, Aqui

Produziremos e viveremos, :
Brilhante e livremente, a- a
qui imperaréá o espírito di
vino, e aqui florecerá tam
bém a lingua da Torá. Abram
o prado, cantai, e alegrai-
-vos já surgiram os primei-
ros brotos, abram o prado

“cantai e alegrai-vos, ainda
virão os construtores.-
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SHIR HASAPANIM
Harchêik min hachaf hashakeit

habgtuach
Badefil choretet sefiná
Hagueshem matzlif ba shoreket

ve haruach
Ach lad hassapan eitna
Veoguen kancid merakeia bama-
im, kora at sufá anamaim
Reatz et hazanf iachilu shama
im,

Bevó iom leshir sapanim

 

    

«ar
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SHIR HATAT
Beleilot chasheich'a
Mimigdal uvreichá
Al sadot uchramim
Hadaot nidbarim

Kav lekav nekuda
Uleichol kav teuda
Min hair el hakfar

Hamivrak iessudar

Or leor shoeil dom

Hashalom ? Ein hashalom?

TRADUÇÃO
Em noites escuras, sôbre tor-
res e fortalezas, sôbre cam -
pos e vinhedos os sinais con-
versam. Traço a traço-ponto,

e a cada traço uma missão. Da
cidade ao campo o faicho é en
viado. Luz a luz indaga em
silêncio: Há paz? Está tudo
em paz?

|

nt|
| 
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. TZEAD SHIMSHOM
A

60

Tzvead bereguel barzorRest
Yesross kol mitzvar dasrkolo '

kir va nesa
Tzead, gdud, uma noeshet
Bedameia mithossesset
Lanu eim mahleabed! Vehisha

va Ls
Leta mid gamarnu omer
Ihi ketz lavdai 1
Beoznei tevel naria
Dai, hapaam, dai !
Im Lamut - zot hamoledet
Kever shel kavod
Veim lichot - 11421%
Po níhies baasretz hatazot,-

  



 

   EO

TRADUÇÃO
Resolvemos para- sempre

Extinguir a dor ao mundo

exclamaremos Chega, desta
véz, basta! Se for para mor
rer - esta : é a patria Tu-
mulo honroso E se para vi=.
ver - belamente Aquisnesta
terra ,viveremos!
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GAIGALRT HAOLAM

Galgalei hadIumr-sanrkin sher,
“DemiAPal

Betina itmatach 1 sarip-
Kver mashiv heassif vealiz

heamal
Bassade, bapardes uvanir

Kvar kobdu hagranot umetza-
pa” laievul

Tzuchtzechu mechano+ hazakir
Mitbarechet tevelbevircat

hashichlul
Beshefa uvressora lemachbir

PRL
+ ש

RAR
paiRASA0(AeLONA.
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TRADUÇÃO
As engrenagens do mundo chiam
em seu trabalho; cantando, se
distenderá todo o muscula; jádoura a messe e está contente, .
ao trabalho;no campo ,no laran=
Jal e no prado. y

Já foram preparados os celei-
ros que esperam ag colheitas;
já Zoram limpasas maquinas
de ceifar;o mundo se cumpri=
menta com a benção divina;em
mananciais e fartamente para
a abundância,

2 בר
YE3

Ro do 2
e -

Mai  
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SHIR HACHAIL

Dameinu nahar vaeshed

Briteinu koreit nakam
Nishbanu achim laneshek a
Asher lo iashuv reikam

| Ali, na ali, salchevet sheli
pb Bedam shalalaich hadliki na or

Hai na hai, shalchevet- sheli
Befi chaialaich mizmor,

Ki im et briteinu nakima

Veim tasmod laad
¿shrem haiorim kadima .

ashrei hasofiinral: ad.

11, ₪ 4% VE

ל
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TRADUÇÃO

Nosso sangue é um rio e cacho-
choeira

O nosso pacto clama vingança 1
Juramos irmãos às armas
Que leas não voltarão vazias +

Ergue-te, ergue, o minha chama
No sangue de tua vitima acenda

a luz
seja minha chama,

Ná“bica de teus soldados uma
canção

Se o nosso pacto cumprimos
f& se êle perdurar eternamente
Sgjam abençoados os que atiram

avante
Sejam abençoados os que caem

em combate

o
m

  



 

HAVU LEVEINIM
Havu leveinim ein pnai laamoa

af rega
Bnu habanim, al veal lega,
Cir el kíx narim likrat mich

Sholyefega
Kulanu nashir himon biniam

artzeina-
bimkom strol ieish lamu machayp +
Uvead kol kir, bebeneif bini-

anei nu-
Atid ameinu hu lanu Sachat
Havu, havu, leveinim, kvar mo-

shav vakeret
Shirr +remer habonin, Shir bi-

,vomeredמ a ÀEAA
Eb
A
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Tragam tijolos,-uéo ná-tempo . |para pérar; -constrasm, conte. SS
trutores sem medo e sem can-
Saço; à muralha levantaremos
contra impesilhos, todos can
taremos o hino da construção
ds nogsaterra; .em lugar do
hontem temóg o smabha,
E por cada parede, ao agiter
a nosea construção; o nosso
Povo nºs deverá uma paga;tra
gan, tragam tijolos, ja cons
truiremos um moshav; cantaí,
acanção dog construtores,na
ça” de trabalho e levante,

 

 

 

    e
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SEREAEMEK
Flada kchula Wem hamhemaim
Kiveha adom by levevi
Haiom esrof eridei halail
Belehevot shel machovi

Haiad choreshet hadam goiesh
Tzivel hekeshot alu baeish
Or,orsor,ar kaol haemek hu

Bhikor
Haguilbom mitnashek im haTavor
Haiad choreshet, haleiv iktzor
Magal hakeshet mi iaatzar

Shzufat iagon hasdama at
Ach beeinaich tam tzchol
Nafshech ad ein sof mistaraat
Sufat aviv ba tishtoleil

Haiad choreshet ,.. ל

000רד    

 
 



     A x ;
O téu é vma certalha azul,mewsoração é um fornovermelho ;hojeQueimarei o resto de mi—nhas noites com. as centalhasde minhas gôres, A mão ara, osángue vibra, côres do arco- -iris, levantei-vos do fogo;luz, Todo o Emek estaébrio,Guilboa beija o Tavor,O coração ceifara a foice, aa : ediré ?
o aeeeeee

mão

AS
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A” ADAMA

At adama baleiv mitbar .

Leiló tzeil eitz leiló mater .
Eil merchaneich nadrimá
Amarnu ki. nassima

P Paneinu henegha
—   

“A terra no coração dodeser-
to, sem sombra de arvore e plan

"tação,suas distâncias dirijemo

0CUMare 



Hach patish alei u
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-HACH PATISH.

wvishei beton bechol impact
Tra|. shmama dineich nech

Anu beim lichbosh otack (2
Lab boscir-kaieish, hamachbetsh'

Koveish
Zala reish, koachieish vaeish

Ra Patistt ,perO]

Bata martelo, suba e maltite,

Esirades de brtum misturadas

com areia
pesperte deserto, seu destino
foi cortado, nos viemos cornos
tar=ithe. 0

penelão queima como fogo, o |
conquistador conquista, adiante |
nrgue, força nao falta,

|   
  

Bata martelo 4
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ANU NOSSIM LAPIDIM

Anu nossim. lapidim שהש
Beleilot afelim
Zorchim hashvilim tachat ra - 0

Eleinu |
Umi asher lo lev hatsamé laor
Issa et einav velibo elenu
Laor veiavo

Neis 109 kara lanw

Pach shemen lo matzanu
LaEmek halachnu |
Hehara alinu
Masianot orot

Gnuzím guilimr

Nes lo kara lanu
Pach shemen 10 matzemu

Basswla chatzachnu ad dam
Vaihi or.

             ויה



 

“Nós carregamos tochas em noi-tes“escuras,cs-caminhos bri-“lhem sob os nossos Pés; e to->do aquele que tiver 0 coraçãoCheio de luz, que erga seus o> 108 e. coraçãoa nós, a luz que- Venha |
Nao nos suceden nenhum milagre. 189 encontramos nenhum cadinhode cleo, fomos ao Emek à monta" nha acendem: fontes de luz, ocultas descobrimos, no rochedo.plicamos até sengraremos, e supgiwm a luz |
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BAB EL VAD

Pó ani oved nitzav liad aeven
Kvish asfalt shachor, slaim 0

> . urvhasim >

Erev at iored, ruech lam noshe |
vet * \

6d kóchav rishony meeiver %
machsir.

Bab el Val

Lanezack zmhor na et shmoteinu

Shaiarot partzu baderech el air

pizider, haderech mutalim meite'
elau

Sheled habarzel ghotek kmo rei

Bab el Vad

Lenetzach zchor na el gimoteinu

Bab,el Vad, baderech el air,

Po ratohu bashemesto zefet votar, y

26 awru leilot bacish veseakinin

Pá shochnim beiachad,eitzeyv ve-
tiferet.

Meshuriam charuch veshem shel |

-



 

מ

ב |TRADUÇÃO

Parado ao lado dã pedra estou
Negra estrada de asfalto rochas,

\ cumes
A noite cai só o vento do mar so

pra |
A luz da primeira estrela brilha |

= « Beth. MachshicM

ל a ל ço 2
/ ב -

/ \- לרל

a E asa E e
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BAT SHÉVA| AEPEBVA
At el anarm amri al+ ha-

ruachAni zocheir Bar-Shewa Tak a.
tachVeeit im laich hamatos ianuaHu lakochav nishá ki ln iash
kaehGam im rachaknu hein itach a

, nachnuBeattzatzá bivrad hakadurim
lach tamid shalachnu

Gam hamanoa zemer lach marimBat sheva, Bat Sheva, haze=
mer hu la

Midan at Bershewa otach 1o
nishlachNista na lechaim im kol "Ha '

; palmach'” .
Bat-Shewa ! EA

ASSA

ה

-
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TRADUÇÃO

Na hora em que eu me levo nas
asas do vento para as nuvens,
eu me lembro de vooé,Bat-Sheva
E quando na noite o aviao se
moves para q noite juraremos,
que não esqueceremas,
Também se nos afastarmos,você
estará conoseco,no bombardeio,
no disparo das balas, nossa
bençao - sempre enviaremos .a
vocé...E também o motor canta
uma uma canção pare você: 2
Bat-Sheva, Bat-Sheva, a cancao
6 para vocé¿de Dan até Bershep

. VAya vocé nao esqueceremos,
Da altura do eéu,a você envigm
remos uma canção, beberemos em
honra de sua vida,com toda a
Palmach, Bat=Sheva,=  
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DUDU |

Haerev io red alei ofek boer

Ruchót batzameret hirtitu

Veanu saviv lamdura nessaper

Al ish hapalmach úsmo Dudu

Ltanu halach bamassa hamefarech

Itanu sier hu bagvul

Bekumszita haia mezamer veiod eich)

Itanu sachav min halul

Haguishu findjan vehaguidu haiesh

08 palmachnik kun Dudu

A noite desce, 08 ventos sopram

nes copas das árvores; € nós,em |,

volta da fogueira, contamos his

tórias a respeito do palmachnik |

Dudu.
o

f a história de como lutou € mor

reu Dudu  
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IA CHAI LI EI

a chai 1i 1i ha amais (2)

Uru achim al tanumu

Laavotchem anu kumu

a Chal. ¿2%

À frente,ao trabalho,
Para o seu trabalho,
O mundo depende do trabalho
Nossa vida é trabalho,

ANU OLIM

Anu olim olim aiom

énu toñim bonim aiom

Anu lim haiomyanu bonim haiom
. Anu o lim haiom,anu bonim haiom
Anu olim haiom,=

Nós subimos hoje,
nós emigramos hoje.-
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KITATEINU BALAILA TZOEDET

Larove iad veiad nitzmedet
Ad iafutzu oiev varzar

Aneachnu druchim bamoledet

Nihie lah maguen umivtzar
Uvetoch lahava merakedet

Tzaf zecher prida lo nish
kach

Iosh achat ei-sham bamole:
det
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TRADUCIO

Nosso batalao marcha à& noite
cada máo está atrelada À ca
rabina.
Até que os inimigos fujam

» Nós estamos encaminhads à
: pátria

Sejamo-la 680260 68
E na chama dansejante
Plutua uma lembrança de des-
pedida inesquicivel
hã alg uma em algum lugarda

- “pátria
A qual, tanto amamos, -—
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Mi DAN VEAD EL--ARISH
Mi dan vead ₪1- Harish
Nasca lanu kvish
Neaso mesila laam,
Bamarush, kashii, uvapatish
Be zeat apaim beamal.

Desde Dan até El-Harish
Terenos um caminho !

Teremos um caminho para o povo

cém a pá, a enxada e o mabtelo
O suor na fronte e trabalhando!
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CHAIUTZ BNEI

Hai, hai, hai, naalim
Bli suliot naalim

Vthaeven tzorevet et haraglim
Tzorevet, tzorevet, tzorevet

0600 1
Ein daver, ein davar
Chalutz hnei, hnei lerushalaim

brei !
Hei, hei, hei, sapatos

Sapatos sem so las, e a pe-
dra queimará os pés, Quei-
ma; queima, queima ! Não
importa, nao importa | Cha

lutz construa, construa Je

ruzalem ?==|
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MAPUCHIT APELE

Mapuchit, hoi mapuchit hapele
Hora chadashá bach anagwen
Ma hasemer baiamim haele
Zemer esh shebeemdot maguen

Esh artzi, alaich meiafsaim
Bagalil, baemek, basharon,
Esh ali chomot Ierushalaim
Miklaí beesh kravot iaron

Bachrá sheli bisdot-hatail
Bamcholot im neguen mapuchit
Momeda helá bisor halail
Li sholachat maané iachidda e   



3%

TRADUÇÃO

Harmonica maravilhosa, uma
"hora" nova entoarei conti
go ; qual é acançãodo pre
sente? A canção do fogo e
“dos povos defensivos ! .
Fogo terra minha, cai sôbre
ti, No Galil, no Emek, no
Sharon, fogo sôbre teus mg-
ros, Jerusalem - Cantaminha
metralhadora nos campos de
batalha
Minha amiga nos pastos e com
pos Nas dansas com sonsde
harmônica em suas posições
na noite tormentosa me en-
via uma única resposta !
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HACHALUTZIM

Hachalutzim beiad chalutzim
Solu solu hamessilaiashru ara-

vot
Niru hanir beguil vashir
Bnu et artzechem, Eretz avot

Ach al morá bevo iom tzará
Ish miken lahelohim iashlich

: Jehavó
Jesh gueulá, lapeulá
Veim titmama od 06 tavó 1

HALL
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TRADUÇÃO
08 chalutzim hábeis abrem es
tradas e retificam as plani-
cies, A brem os prados a -
legres eontentes constroem a
Pátria! Mas não temem quando
chsgar a hora ingrata há :86
uma redenção : o TRABALHO tE
se ela demorar indiscutivel-
mente virá)
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AD OD HABOKER

Ad od haboker, ad shachar ina-
tzneits

Shechem el shechem soba'ad ein
keitg!

Lenu leivechad,eshet itsukat
Iachad bechetvá, iachad-bimtzuka

Koach ieish vaeish6

bó,
Merets iesh vaeish,lo nazuz mipo
Im aifnu banu ein kosheil, |
Itrofafny- nitçhasheil! |
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TRAIU ÇÃO
Até a luz da manhã, até aaurora brilharé,
Ombro a ombro, guiará sem
fim! nós somos um único co
rafao, pedaço unidojuntos
Ba dificuldade! fôrça em

3

 

A

E
kiA

/

daqui! Se nos cansarmos,
conosco nao há fracasso!
Nos fortaleceremos;, nós
Or jaremo s 1455

quantidade, não sairemos 0ly

ו

  
 

éכ41רה.

//

ו  
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.SHIR LAOLE |

Anachnu eda ikeshet'
Adat iakov midor dor $
Mi L'Eretz moreshet darkeinu
Iachson veigdor! É

Beguilgul leida mechudeshet
Nifrotz kol shar ugvul |
Vechishalni iadeinu Kaeshet |
Leatir mashiach kavhll |
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SHIR HAELEM

Erev-kvar golesh meihar—
Iom aviv chalaf aver
Hei, hei, hei
Mimdurot ole meria
Bhir haelem hakore!

A tarde cai da mentanha
Odia da primavera passow
Bei, hei, bei j
Das fogueiras sobe retunbante
A cançao do jovem que chama,
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EL ARTZT (Rachel)

Lo shrti lachcarizi, velo pei so
arti shemeich

Baalilot guevurá rak ic tz 1-

8081 natu

Chofei iardein shoktim ral

shevil kashyu. ra,
: gta 4

Al pnei sodot 5
o

Não cantti pera você, minha
terra, e nao engrandeci teu

nome com feitos heroicos, com

guerras vitoriosas só una er»

vore muitos anos pl

Margens harmoniosas Co Yar den 1

só um caminho conquistaram

meus pés, sobre os campo

   

 

dana =
nsaram,

 

na verdade muito poure, Sa- !

pia isto minha mas, Na verda   de muito pobre, oração ₪



   

    

 

   

-Hashir Tedor
0281661 cher
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HASHIR LEDOR OLE

ole toreism
ut shelichek sha-

lomDigleinu ram, chatum baeish
Rak ba 16178 iavo halom

À canção para a nova geraçãoQue retornaà Tzion, uma ge...tTaçao de homens livres pura
-de corações, bebendo a nens
Sagem de paz,sómente em Bu
terra Prometidai Es

הש

cu
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SHIR  —HASHOMER

Meal hamigdal saviv aeshkifá

gini tigma merchakim

Fretz rogat bidmi, ma mileil

Chalil roim iaron, golshim

eidrei hatson

ma 1i umi 1% ol Knaan, ruach

mism hama,

Bein shibolei kama, ma 1i u-

mit li ol Knaan,

- ₪

0
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TRADUÇÃO
Desde a torre observo os arre-

dores, meus olhos bevem as pai
sageng, A terra está calada no
silencio da noite, as flautas
dos pastores cantam, decem 8

rebanhos de ovelhas, Que é que

tenho ..e Que me falta? Cangant
O vento do mar murmura entre o

mato. Que é que tenho e que é

qwe me falta, Canaan!

 

  



ו
 ו
 



  

08 chaverim poderão perceber
facilmente o quanto as músi-
088 hebraicas, baseadas num fol
clore exclusivamente tosso,tem
seu fundamento na Natureza,
Votarao tal fato nas canções
de amôr e principalmente nas
Que se seguem, as canções pac
toris, A melodia é calma, doce
como Se nos trameportendo para
um mundo de fantasias de so -
nhos. Ay melodias pastoria can
tam a Natureza, as árvores,os
bosques, er montanhas, E quem
as Aivir, o som melodioso e
penetrante de um chalil, to-
cando tais canções não imagi-
nará um pastor, na sombra de
“uma: árvore, tocando en sua fleu
ta, tendo a sua frente o seu
rebanho, as florestas, as mon-
tanhas, enfim, toda a natureza,



 

Ali veer, veer ali y

Utzki meci faz, letoch hadli

Se tzach varach, se tzamei li

lavo vieisht minei hadli

Se tzach varach,se tzamei 1i

Iavo vieisht mimei hadli,

Para o poço eu subi, para 0

poço eu subi,

Hu enchide fgua pura o balde

Satisfaçame a sede,viras-e

peberás da água do baldes. |
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Lamerchakim mafliguot hasfinot
1 iadaim porkos vvonot
anu kKovehium et hachof et hagal
Anu bonim po namai. ; Po namal

Mutzak badetes vmuren bamanof
םיצסל hamitan magiot et hachof,

Tche-<5 milmata utchelet meal
Eacha nivne hanamal, hansmal.

   

navios naveguam
s: exnoem fora

Para construir! Nós Samos os con
quistadores às costa é des veleñ
TOS o NOS esvanos con struindo 0
porto!
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BAMIDBAR
Bamidbar ysaumi

Al dabashot gmalim
Li LO 0U002.80..0.00090.

Sauni, sauni
Bamidbar sauni.

Através do deserto andarei
Sôbre um camelo
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ALOTARESHET_
Alu lasheret berosh muramMin haiabeshet shol haiamPilei: pilei moledet beiad ove

detHaiam nigal,haiam nigal
Ifrach,ifrach namal

Ide herdeiros altivos,desdea terra firme até o mar,Marevilhas da pátria:a mãotrabalhadora libertargo mare fará florecer o porto,

Mi,E E e N ==ás A
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SHAR HAGALIL

Ein ba shamim levanor

Kaso shek haGal il,

H asaar ole meiachorei

H aiaar halaz

H w domé kodén Sheahar

Hamiltalech:behárim

Plaim nirim

Ksh ekeor haiarcach 7

Kol halev mitpatechav dm
Berigshot amukim É \

Y
Ein b ashamaim levanor

Kasé shel hagalil

f   
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28 no céu menium luar

 

e do Galito
masce por deirés da-

parece sól

elias monta

vistos Quen

do o corsção

gentimen-

y
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SE UG'DI

Se ug! ai g'di vase

Yachiav yatslu 11 hasade

Tm tsahsraym 61 mayantarsu

Lishtor main, ;

Pasmonin tsaltslim al têavar el
adaim

El hamaim ratsu adarim

Fl hamaim ratsu adarim

'
/ \
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TRA DO O LO

Uma ovelha branca e um carnei
To negro, vao para o campo jm
tos. De repemte, - enquanto ¿les
bebem água do poço, simos re-
picam em volta de seus ouvidos
Quando o pastór semta para co
ns”, O carneiro e a ovelha cor
rem livres pelos campos, porém
o pastor o chama de volta, na
melodia doce de seu chalil,

/ ft "a

71)E

   

  | PRO
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ALEI GUIBA.

Alei Guiva sham baGalil

Tosheiv shomeir ubefiv Chalil

Hu mechaleil shirat haroé
Lassé, lafdi, lassiach toeh

קו 00, 1... |

Hu mechaleil korei shalom

Eilai, eilai, gshu halom !
Iesh mangui not 060231

Iosh agadot po ba 68111 .- |

=| a   



ao enorme,
Dela pátria!

bom morrer

216 foi um h
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SHNEI SHOSHAMIM.

Ashir lach ashir atik nos-

han

Ashir lach zemer al shosham

Haio haiw lifnei shanim

Shnei shoshanim, shnei sho-

shanim

Haia server rachot haiom

gehaãd lavan, shneini adom

Bnei gan echad, kishnei 8-
chim

Tzim chu ale, tzimchu cho-
chim

Eit ba haboker tzchor gavan

Pakach einav halavan

yecerev ba verad haimm

ioSARaSS

 



  -ERADUÇÃO  
  

  

Cantar-te-ei uma velha canção
Cantar-te-ci uma canção sôbre
rosas y
Era uma vez há muitos anos,
Duas rosas, duas rosas,
Isto foi há remotos dias
Uma branca, outra vermelha.

   

    

 

  

  

 

  

No mesmo jardim como duas irmas
Brotaram folhas, brotaram espinhos
Quando veio a manhã de cor bri-
lhante

Despertou a branca
E veio o entardecer e foi-se o
dia

Cerrou os olhos a vermelha,  



 

  ROE VEROA

Ei shem hercheil hein heha-

rim

Roe 76208 levein adari m

Hilo, hu lá
Shtein einaim ahavá

Hi lo, hu 1á

Sntei n einam lahavá

Eim sham bocheres h levein

hasichim

Roe Veroa h ein am mesichim

Ae

Shaka halareiach, ata haiom

Pag hagalil tam hachalom

תו,0,ןק12.,:.%..
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Em algum lugar entre montanhas
Pastor e pastora entre os rebanhd

Ela é seu, ele é sua
Dos olhos o amor

Ele é seu ela ésua
Dos olhos uma chama

Em algum lugar do monte entre os
arbustos

Pastor e pastora sussuram entre +

Ele é seu, eli é sua...
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LAILA, LAILA

Laila, Laila, haruach goveret
Laila, laila, homá hatzameret
Laila, laila, kochav mezamer
Numi, numi, kabi et haner

Laila, laila, itzmi et einaich

Laila; laila, baderech ollaich

Laila, laila, rachvu chamushim

Numi, numi, shloshá para shim,

  



 

o vento está forte
geme a copa
uma estrêla canta-

rola
apague a vela,

fecham os olhos

, vindo a ti
montaram armados

trés cavalheiros,
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- AL GUIVAT SH EICHABREK

Adamá, adma ti
Rechuma ad moti +,

Rwach rav jarnovaich hiírtiach |

Ruach rav hirtiach

grastich 13 hedan

Sheadam venadam

Al guivat Sheichabrek vecha-
tia.

Hamachol begalim
Iaguel iugulim

Ori shemesh laad bechartia

Ori shemech bechartia

Beiomi veleili
je echod amali

Al guivot Sheichabrek vechar -

PES=Ea   



  Ta

  

  

 

  IRADUÇÃO

A terra, minha terra
Tem piedade até minha morte
Ventos fortes fizeram uivarTuas árvores

 

   

   
   

 

  
     

    

 

Te comprometi com sangue
Se voltou Vermelho e calou86026 8 colinas de 9102806%

e Ohartia+

A danga d:. rodas formem cir-culos brilka 8017 Sempre emCharti a brilha sol em Char-tia em meus 6188 6 minhas noitesMeu trabalho Se glorifica86026 as m ontanhas. de Shei60 Abreik e Cortes
=

govê à
|כ dd

+ 0
E.

E €
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BEIN HARIM

Bein herimkvar hashomesh

Molahotet uv'Emek od notzeitz

hate),

Anu hoavim otach moledet

Besimcha boshir uveamal

Mimordo$ halevanon ad iam Ha-
- velach

Naavor otach bemachreshot

Anu od nita lach vemivne lach

Anu: neiape otach meod,

O sol nasce entre os montes

E toda a grandeza do vale se

mostra |

oh! minh& terra,nós a amamos.

De gi faremos belezas e fer-

tilidade!!'

  



 

 

  Ta
HINNE HACHAL LÁ

Hinei hachalla bachalili ved
miat leili

Ishmá adam, ikshiv hatzon
leze hashir leze haram

Mini oider taha gdi AN
Lo bichdi, lo bichdi /

lan ba haali

Betzeiti lepaali

, \

="
Eu toco na minha flauta no sim

lêncio: da noite, Os marinhei-
ros ouvem minha canção ; um
carneiro aproxima-se tentado :

pelo som que brota de minha

flauta.-

  
  



AN
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ADAMÁ

Min H air, min hakrach, 1-
batei hachoma

Kum chalusz 10%2 טטי86 1
hakfar

Kuw chaluta rutz uvrach el hanLemoshaylakibutz,
Xum uvrach Tutza rutz chaluta
El hakfer, el hanir
Kum uvrach,rwiza rutz chalut szEl imcha el haadamá,
AI tishal madua
Ai taguida man
Adema zely sheim shel lima
Adama, charosh kadima
Adama, haiad ovedet
Adema, Zehi molede+
Adama, adama, moledet adama
Adama
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Da cidade da metropóle, das
casas grandes levanta-te

chalytz e fuja para o cam-

po para o prado, para tua
mae - a TERRA,

Nao pergunte por que: terra

é o nome de no ssa mae - ter
ra.are adiante | Terra a mae

1 que trabalha - Terra é a pa-
trial terra, terra, Patria,
terra, terralll!l,..,
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SHURU

Shuru habi%u טעט

Ma gadol haiom hazé

Fish iokedet hachazé

Vehamachreisha, shuv polachet
bachasé

Eit makosh turúa vekighom

Hitpartzu beteshuka

venadlika shuv ot haadamá

Peshalvet ieruka

Naspila, neapida hearim |

Haizamei veharaiev

Ad shoshuv,ad sheiazevu shuv

Dvash missola vechalav =

הוה
cil /

it/

  

A
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TRADUÇÃO

[0רמבב vide 6 comtemplai; au

grande é este dia- € fogo

queima no peito e O arado no-.

' ץפמסמל6 8010 8 8campos.

Os instrumentos de trabalho

expanden-se' com vontade e re-

acendemos a terra com uma cha

ma verde

Subamos, galguemos os montes

o que tem séde o que tem fo-

me, até que jorrem novamen-
+

484/81 6 10106 8 rochedos.IN

ao

¿E  
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BOKER BACHALILI

Boker, boker bachaliTi
Achalel, dis lo Race
Zercha hachema min heharim
a 4 Ja boo

Côro:
Perá shorá min harefer.
Goa hará mu, MU, mu ses

A EAi>וbp. (E
=:לא

0\0

   
  

(«

a 1Cada manhã eu oimaflev.a, li, )ssVá para o estábulo, minha vaca,Para o pasto,
E a vaca Ouve-e reponde-Mu, HU, MM es |
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IM EIN ANI II

¿
M

E
I
N

ANI

L
I

Im ein am 13 ma lá.
Uchsheani laatzmi ma aniVeim lo achshav eimati,Eimatai.

Se su não for por mimserá por mim?
E quando eu for
que serei eu?
E so não agóra, quando?

, quem

+,

só por mim,

diSOל

/

   
PSOAS
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SHIR ERBS

Has beni,schav bimuchá,al

na tivke mara

Al iadeha ioshevet imcha sho,

meret mikol ra.

Meialeil bachutz haten veno-

shevet ruach sham

Ach ata, bni hakatan, numa

achshav vishan»

Laila, laila, laila, iauf ma

er meod

Assur, assur, assur lehitatzel

machar ieish laavód.

Machar ietze aba lacharosh,ba

telem, batelem jelech at Oro

Hine tigdal, tarim harosh,tet

zu lassadó ach teor.
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. TRADUCAO

 

Quieto meu filho,durma em paz
não chores tanto. Ao teu lado
está sentada tua máe, que te
cuida de todo o mal. La fóra
uiva o chacal, esopta ali oven
to; Adormeça agóra d durma,
Noite, noite, noite s sombra
voara muito depressa.
Eproibido,é proibido, .é proi
bido ter pregiça. Amanhã é pre
ciso trabalhar, amanhã teu pai
sairá para arar. Na plataforma
na plataforma 616 88128 ססמ 8
alvorada. Eis que tu cresceras
e erguerás a cabeça, saireis ao
campo assim que acordeis,

  



Re

84

SHIMU NA MAASTA

Shimu na maassía |
3816314
Shessipeir bagoren
Bachur levachurá

| | Leor hakochavim
latzu shnei hatzeirim
La goren beleil levaná
Lagoren beleil levaná.

Hu amar la shuvati
Vehi amro lo shuvi

Venitznetzu sfataim
Bagoren beleil levaná
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TRADUÇÃO

Escutai' uma história que um

יש

contou a uma moça no ce

28082
|

Ele disse 2 ela: minha amada;e ela disse a éle: meu amado,
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| Cada sentimento em especifico

| tóm a sua forma definida de ex

| pressão; O vemos representado

| nas músicas, nas danças, no fa

| lar, enfím, em todos os atos

| íntimos que se revelam exter-

namente. Quando tais sentimen

| +os se expõem, pura e simples

| mente, como verdadeiramente 8

| séntimos, chegamos ao estado &

| perfeição, raramente alcançado

pelos artistas em geral.Na mú

gica, naquele conjunto de no-

tas que nos abstraem, nas dan-

ças, onde a representação sen-

timenyjal se torna descritiva,

é que sentimos e vemos éstes

exemplos. E é dificil, muito

dificil quando conseguimos de

um mode mais ou menos perfeito

harmonizar as frazes músicais

com os gestos que as acompa —

nham. Porque seria a dança que

surgitia em toda a sua beleza

e expontaneidade .

| |  



 

As dafiças de Israel atingiram

ôste estado; basearam-se, re-
conhecemos, naquelas influên-

cias musicais de que anterior
mente falamos, porém, na sua
apresentação descritiva, con=>

servaram-se nossas. Naceram ₪
necessidade que tinham nossos
irmãos de se exprimirem,de ex
primirem, toda aquela contusão
de sentimentos intimos. Sentiem
o ritmo de construção, de edi-
ficação da pátria!
E o que mais admiramos nas -
cas 18280118, 6 a 061628, 3

סוגה 10 611088 , 01108 -8
entonação vocal, e represen-
tação por gestos, a nos eomo-
ver frofundamente. AS sanções
de amôr entretanto, oeupam pa
pel preponderante na sua expre
são como dansa.
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BANU BLI KOL VACHOL

Banu bli kol vachol
Ánu aniei etmol
Lanu agoral massar
Et milionei hamachar

Tora ali na ali .
Eish adliki beleili
Tehora rabat hora
Hora medurá.

Viemos sem nada, nós somos os
pobres de ontem, a nós o desti

: noentregou os milhões de ama-
nha. Torá, suba para mim, acen'
da um fogo em minha noite.
Candia, plena de luz, hora da
fogueira!

W ds
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CHEVRATA

Chevraia, chevraia

Ma nassé bli avodá

migo, veifo
Veeifo naavód

BePetach Tikva haaravim

BeNes tzion habetarim

BeIrusholaim ieish anglim

Veeifo naavód ?

Turma, turma
Que faremos sem trabalho
Onde, e-onde
cnde trabalhar

 
Em Petach Tikva tem os árabes
Em Ves Bzion os betarim
Em Jerusalem tem ingleses.
E onde trabalharmos?  
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EIN ZE PELE
Ein ze pele, ein ze pele
Im ieshnam leilot kaele
Az efsher lanasgot
Hora shekazó+

0d nizcora, od nizcora
5 shibaich ih hahora

0d nizcora heiteiy
Hora shebaleif

Et asher mazagt heiachaã
Eish machol veeish cadachat
Heelit al hemokeid
Maagal roReid O

 
 



  SE
Não é de se admirar que exig=tem noites como esta, então é
Possivel experimentar-se umahora como esta. Ainda nos lembramos, ainda lembramos ,os teuscantos com a hóra, ainda noslembramos Perfeitamente, a 058|

₪ג6ם2100008מס
04.Como fundiste o fogo da dança'0 fogo ardente elevaste sobreo altar um circulo dançantes,   

 

 
 

 



   

|

|
|
|
|
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OD_EZKORA
034 ezxora et hanora

Hora anttzonit

Et nahorá sheraxadnu

Jachad Bagalil

04 ezkora et hanora

Hora nanit achi

a ert rakadnu iachad

hora

“Hora sherakadnu laéhad báralil

Eu ainda me Tembro da hora

da hora eterna |

A hora que dams2mos

juntos no Galil

Ey ainda me Tembro da hora

és nora eterna.

Ainda me Jembro comó dansamo

juntos & hora

va hora que dansamo s no Galil



 

ga

LIVSHU_ NA 0Z
Livshu, livshu na oz

Heir lanu5%

Bachurot, bachurim
Zer gvurá aturim

Despertou em nós a fôrça
unidos de coragem
Seu heroismo córoa nossa cabeça

 
SHUALIM KTANIM

Shualim ktanim

Mechablim kramim

Ukrameinu semadar

Samuni noteira .. a
Et hakramim : 3

26006088

Danam os vinhedos
Nossos vinhedos" estão: florescehdo|
De guarda me puseram,
nas ns

= A 



 

5 -

oaca קלהידרעהוא77
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TRADUÇÃO

Alegraivos galileus

Heróis militares

Alegraivos e diverti-vos

De dia e de noite. |

Na escuridao da noite

ouve-se um chalil

sua vóz faz ouvir> |

O guarda do chalil,

ש
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Hei lula-ta"e

Heiintao”
lula, img; lula, ¿ula

E Bei, Hei.lulaג. Peg! גד: +
Halervwis 516 lahaohsharáHet: ilarla ...
Hei. iivla-da so.
Haochshara.- alia
Venal.erga Bm GURIONMpalcoc. Holnda-la
He! iula=Las Herut vai pera

E hachsharáHoi lula-lashachshara para aliá .Hei iulamla: Mapai ..Hei iula-las Bem Gurion,   
 



 

HAVA NAGUILA

Hava naguila hava y
Naguila hava venismechaHava, neranena, (2) É
Hava Neranena venismecha
Uru uru achim ;
Uru achim beleiy sameia (2)Uru achim, auru achim
Beleiv sameiach,

Ela alegremos-nos irmãos.Despertem irmãos !

KBIN IRVDU
Kein iovdu kol oivecha, kol

: oivechaKein iovdu
Tifroch, tidrechi nafshi oz,
Assim se perderam teus inimi-

gosAssim se perderm
Alma minha, fortifica-se! 
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HAR VAKAR

Har vakar horiku adaim adu lam

2860161 aviv ziv chaviv

Erev crev shir na ! Renanim mas
lelu

Tziporim patzchu berina.

Shikssheku palguei harim bekol

Zemer achava bakol, achava bakol

Bechir kara 1i

oti zanach hu, dod acher lavo

Ienachem oti.

   



TRADUÇÃO

Montanhas e campos já estão
verdes. Se ornamentargo com
adornos primaveris. Formosos
e «queridos. À tarde se enche
de cantos e também de can-
ções e passaros participam
delas. Murmuram ascascatas
da montanhas em 2 alta,
Canção de amor para todos.
Chamci ao meu elegido 6 6-
le me abandongu, Outro na-
morado Rs e me acalen-
tara 1.

a DE

|   Y9ו
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TEMINA

Iemina, iemina, smola, smola
Lefanim, ahora...

Y

Bea Lair Lati

Para a direita, para a dire

Para a esquerda, para 8 680ג0]

Pora la frente, porn a traz,tri
המ ef

KUMU NÁ
Kumu na achai jbeleiv sameis
Kumi na berinú (2) j
Lojbabechi,lo valo, Hava vena PM

quila, tra,

ENE1 a

 

   
FO” A
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HINÊ MA TOV
Hine ma tov umanaim
Sheyet hachim gam iachad
Hint ma tov shevet hachim gam
iachad,

Eis com e bom e agradavel
irmãos sentarem-se juntos,

SHEMOR ISRAEL

Shemor 182061 shemor sheirit
Israel

 
Lo iovad Israel (2)
Lo lovad Israel

Guard: Isracl, guarde um se-
gundo Israel 1 y
Náo desaparecerá Israel EVI

AAN
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GOREN
Havi goren, havi goren
Havi goron' 1i garin
Hamorag 1i daish dushá
Dusha li garih dashein

Uri, uri ruach
Zri hateven, zri hateven
Li oitiri zera koach
Zera iemen zera iemen

. /
Y

/IN ש
RNו

UN O

Ba A
ly  
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TRADUÇÃO
Traga o trigo aqui, traga-o

aqui, traga o trigo para to

dos o vorem, deixo o trigo,

no ccleiro deixe para que to

dos o vejame- =

Como o trigo cresce alto

Mais depressa cresce o nosso

canteiro, Produto do nosso

proprio trabalho, para ali=

mento ec força e gração-

 



10%

MA TOVU
Ma tovu hoaleicha iakoy mishkenotecha Israel E
Que boas as tuas tendas Jacobo teu acampamento oh Isbael,  TANU RABANAN / \
Banu tanu rabanan pa- ybanan betraita, X |Berich hu rachamana

AIav lanu
סיישא

Nossos santos rabis 6para dar prager e re -querensaolashonçõos/ /que 00006₪— o,
etaDA74
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LACHEVRÁ LATORA

Lache vrá lachevrá

La torã veclavodga

Lashara, loshará
Laila ulgashamá

Para a turma, para a turma,

para a Torá, para a Torá, pa

ra o trabalho, para o traba-
lho, para a hashará, para a
hashara, Para à concretização
para a comcretizacio !
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SHIRU LANU

Shiru Lanu msshirei Tzion
Eich nashir al admat neichar
Shiru, shiru, mah nashira
Shiru lanu meishirei Tzinn
Shem, sham nashir shirat ávo-

RA ; teinu
BeEretz Israel Eretz tikvateinu,
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TRADUÇÃO

Cantai-nos as canções do Tzi
onComo cantaremos em terras ex

tranhgsCantai, cantai 1
O que cantaremos 2
Cantai-nos as cáncoes de Tzi

,
La só 1á cantaremos as ca“de nossos antepassadoseretz Israel, terraesperança !

 



A
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É

loli ain shokeka

Gmali avricha

Takdati hachaviva

Hashkotam havticha

Kak maim tzonenim

Heelta eleinu

Buz lamitbneinu
m

A1 tuv lev bnotginy
)g 7

ALEI AN SHOKEKA

|
|     



109

TRIDUÇÃO

Sóbre a fonte abundante, fi-
caram meus camcios, minha a-
gradavel menina, prometeu-
-me solta-los.

Uma jarra com àgua gelada
subiu até nós, afastam os
que se queixam sobre a bonda
de de nossas filhas

 



   
   

JAITA TZIRÁ
Haira tzitá vakineret asher ba

Galil
Kol haiom haita shara shir e-

chad rak iadae

Existia uma jovem no Kincret
todos os dias cantava, e sô-
mente uma canção sabia, -



HAVA NASHIRA

Haba Nashira shir 161118

Solam a cantar uma canção deAleluia,

  



  io

| SIMCHATORA
| Esycor

LAMA SUKA ZU ?

  

 

  
  
  
  

    

Lama suka ma, aba tov sheili?
Lasheiv bassuka iakiri,
Lasheiv bassuka, chavivi
Lasheiv bassuka ieled chein,
ieled chein sheli

Para que esta suka, meu bom
pai? Para sentar-se nela meu

1
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AGUTL VIESMACH

La, la, 4308

Aguil veesmach, la, la...
Bessimchat Torá
Bo ¡¡avo taedek,bessimchatt torá

ERADUÇÃO
Ea, la, 40 6

Alegra-te e contenta-te
eoה,

Em Simchat Torá
Venha com justiça <m Simchat

Torá
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SIMCHAT TÓRA

Iom tov lanu, chag sgmeiach

Teladim nagúila na |

Lessukateinu ba oreiach

Avraam ávinu baruch abás.

| | lachad et hachag nachoga

Beluvav, hadas etrog

Hoi heach nishmach meod

Uvamagal nirkod

 

    
  
  
   

  

  

C
D
A
A
E  
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TRADUÇÃO

Hoje temos um dia festivo ;
crianças, alegremo-nos! Anog
sa suka veio uma visita: 4 -
brão enviou, abençoado seja!
Juntos femtejaremos a festa
com Iulav, Hadas e Etrog -0h
Alegremo-nos muito e dansemos
em roda,
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CHANUCHA

chanuca, (2) chas iafe Kol kach

Or chaviv misaviv, guil 5%
rach,

chanuca, (2) sevivon 807, 80% +

טסט , 807, 07, 807, 809%

Manaim vatov

Chanuca, chanuca, ein chalon
blieish

Levivót guvganiot pechol  bait
jeish

Chenuca, chanuca, rak raviv meot

Sniru na zamru na

vtzu lichkot

   



ger

TRADUÇÃO
cnanuca (2) festa bonita e tão

hda, luz brilhante em redor,a-

legria da criançada, gira pião

pião (6), festivo e bom.

Chanuca, chanuca, não há janela

sem luz -e muita alegria em cada

caga hão

Chanuká, chanuka, é muito fes-

+ ivo, cantem e nos cantaremos

apregaem-se para dançar,

 



118

MAOZ TZUR

Maoz tzur ieshati lecha naé
rezabeiach

Tikon beit tefilati vesham

todá mnezabeiach
Lett tachim matbeiach mitzar

hamenabeiach

Az ezmor, bushir mizmor,cha-
nukat hamizbeiach!

TRADUÇÃO

Rochedo dos tempos, deizei=

nos cantar uma canção elogi

osa a tua 162088
novaste o nosso templo, sale

vando-nos do ánimigo que nos

distruiu as muralhas dos nos

sos cidados, possibilitando-

nos a orar por ti!
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TU BISHVAR

Ki tavou el haaretz

Unetatem kol eitz techila
| Venatam 1461526
“Vehaaretz ievulá

d+ Bit lintoa ilanot (2)
Mit lintoa velivnot.

TRADUÇÃO

| Se vierdes e plantares árvo-
[| res, a árvore datá o seu frut

to e a terra o seu produta.B
cada qual viverá firmemente
debaixo de sua parreira e de

gua tamareira,
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SOV_SOV_SIVON

Sov (5), svivon mirushalaim le ;
GuivonMeGuivon sov ad Beit Eil

Umisham lelsrael
Sham kahal chalutzim
Bamachol kulam iotzim
Sov, Sov svivon
Rutsa, utsa laGuiton

TRADUÇÃO

Gire pião, por todos os récan-tos de Istael até o Emek IsraelLá vocé encontrará uma multidãode pioneiros dansando. Gire pidode Jerusalem ao Guivon, entre naroda e anuncie em vóz alta: o milagre se realizou!

 
 



 

    

  
  
  

     

   

      

      

12d:

| GORAL
É Missivlót gnral psruá
| Mitzukót chaiei razón

Mi etmól bilti iadua

Memachar leilót crazon
Tzibureinu melukat
Lemachané amall echad,

TRADUÇÃO

Do duro trabalho a sorte desperta

Do mal uma vida magra
De ontem sem nada saber .

Dn amanha e das noites futuras

Todosjuntos ao fogo
Todo o acampamento está cansado,
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é ANI HAITI
âni haiti beRiskon
Sham pagashti et habaron

Sharti ló shirei Tzion

Kg, ku, Baron, |

2, ATUTIARESHET :
Alu lsreshet berosh murem |
Min haiabeshet el haiam

Pilei mnledet beiad nvedet

Haiem nigal ifrach nakal |

3+ UVEIOM -HASHABAT
Uveiom hashabat
Shnei kvassim bnei shana te-

- minim
Ushnei eseromim solet

Mincha belula-bashemen

Tra — la, la ,

4. MEHUM LO TAVILEINU
Hei, hei, hineinu choma
Uvefim achat hi assisma

Meum lo iavileinu. HE, Si  



 

 

  
Este Shiron foiir presso

no Snif Curitiba 


