Song of the Morning - Amir Gilboa
Adpted by The GroovAtron
Suddenly a person wakes up in the morning and
feels they are a people. They start walking and
they greet everyone they meet with "Shalom"

"THE STATE OF ISRAEL will be open! It will foster the
development of the country for the benefit of all its
inhabitants; it will be based on freedom, justice and
peace as envisaged by the prophets of Israel."
Suddenly a person wakes up in the morning and
feels they are a people. They start walking and
they greet everyone they meet with "Shalom"

"THE STATE OF ISRAEL will ensure complete equality
of social and political rights to all its inhabitants
irrespective of religion, race or sex; it will guarantee
freedom of religion, conscience, language, education
and culture"
In short, Freedom!
Suddenly a person wakes up in the morning and
feels they are a people. They start walking and
they greet everyone they meet with "Shalom"

"We extend our hand to all neighboring states and their
peoples in an offer of peace and good neighborliness,
and appeal to them to establish bonds of cooperation
and mutual help with the sovereign Jewish people
settled in its own land."
That is what we call Peace!

גלבוע-ַּבֹוקר אמיר
ֶ ַּבֹוקר ב
ֶ שִׁ יר ב
גרסת הגרוברטרון

בַּבֹוקר
ָאדם
ָ פִׁ תְ אֹום ָקם
ֶ
ּומַּ ְרגִׁיש כִׁי הּוא עַּ ם ּומַּ תְ חִׁ יל לָ לֶ כֶת
ֵ ּולְ כָל הַּ נִׁפְ גָש ב ְַּד ְרכֹו
.קֹורא הּוא שָ לֹום
מְ ִׁדינַּת י ִׁשְ ָראֵ ל תְ הֵ א פְ תּוחָ ה! תִׁ שְ קֹוד עַּ ל
ָארץ לְ טֹובַּ ת כָל יֹושָ בֶ יהָ ; תְ הֵ א
ֶ ָפִׁ יתּוחַּ ה
צֶדק
ֶ ַּ ה,מֻ ּושְ תָ תָ עַּ ל י ְסֹודֹות הַּ חֵ רּות
וְהַּ שָ לֹום לְ אֹור חֲ זֹונָם שֶ ל נְבִׁ יאֵ י י ִׁשְ ָראֵ ל
בַּבֹוקר
ָאדם
ָ פִׁ תְ אֹום ָקם
ֶ
ּומַּ ְרגִׁיש כִׁי הּוא עַּ ם ּומַּ תְ חִׁ יל לָ לֶ כֶת
ֵ ּולְ כָל הַּ נִׁפְ גָש ב ְַּד ְרכֹו
.קֹורא הּוא שָ לֹום
מדינת ישראל תְ ַּקיֵם שִׁ וְיֹון ְזכֻיֹות חֶ ב ְָרתִׁ י
 ֶגזַּע ּומִׁ ין; לְ כָל,ּומְ ִׁדינִׁי בְלִׁ י הֶ ב ְֵדל ָדת
, לָ שֹון, מַּ צְפּון,האזרחים תַּ בְטִׁ יחַּ ח ֹפֶ ש ָדת
!חִׁ ינּוְך וְתַּ ְרבּות; ב ְִׁקיצּור חֹופֶ ש
בַּבֹוקר
ָאדם
ָ פִׁ תְ אֹום ָקם
ֶ
ּומַּ ְרגִׁיש כִׁי הּוא עַּ ם ּומַּ תְ חִׁ יל לָ לֶ כֶת
ֵ ּולְ כָל הַּ נִׁפְ גָש ב ְַּד ְרכֹו
.קֹורא הּוא שָ לֹום
ָאנּו מֹושִׁ יטִׁ ים י ַּד שָ לֹום ּושְ כֵנּות טֹובָ ה לְ כָל
ְקֹוראִׁ ים לָ הֶ ם
ְ  ו,הַּ מְ ִׁדינֹות הַּ שְ כֵנֹות וְעַּ מֵ יהֶ ן
לְ שִׁ יתּוף פְ עֻ ולָ ה וְעֶ ז ְָרה הֲ ָד ִׁדית עִׁ ם הָ עָ ם
ִׁ הַּ י
 זֶה מה שֶ נִׁקְ ָרא.ְַארצֹו
ְ ְהּודי הָ עַּ צְמָ אִׁ י ב
!שָ לֹום

