
copyright "Coeurs copyright "Coeurs àà Choeur"Choeur"

ירושלים של  זהבירושלים של  זהב
נעמי שמרנעמי שמר: : מִ ִלים ו לח ןמִ ִלים ו לח ן
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ירושלים של  זהבירושלים של  זהב
נעמי שמרנעמי שמר: : מִ ִלים ו לח ןמִ ִלים ו לח ן

AvirAvir harimharim tsaloultsaloul ka ka yayinyayin
VVéérré’é’akhakh oranimoranim
NissaNissa bbéérourou’’akhakh ha ha arbaarbaïïmm
ImIm kolkol papa’’amonimamonim
UvUvéétardemattardemat ilanilan va va éévenven
ChvuyiaChvuyia baba khalomakhaloma
Ha Ha irir acheracher badadbadad yochyochéévetvet
UvUvéélibaliba khomakhoma

YYéérouchalarouchalaïïmm chelchel zahavzahav
VVéé chelchel nnéékhochetkhochet vvééchelchel oror
Ha Ha lolo lekhollekhol chirachiraïïkhkh aniani kinorkinor x2  x2  

ַאִוו יר ַהרים ַצלּו ל ּכ ַייִ ן ַאִוו יר ַהרים ַצלּו ל ּכ ַייִ ן 
ְוֵרי ַח אֹוַרִני ם ְוֵרי ַח אֹוַרִני ם 

נִ יָׂשא ְּברּו ַח ַהָעְרַּבִיים נִ יָׂשא ְּברּו ַח ַהָעְרַּבִיים 
ִעם קֹול ַּפעַ מֹו נ י ם ִעם קֹול ַּפעַ מֹו נ י ם 

ּובְ ַתְרְדַמת ִאיַלן ַוֶאֶבןּובְ ַתְרְדַמת ִאיַלן ַוֶאֶבן
שבּוַיה ּבַחלֹו מָ השבּוַיה ּבַחלֹו מָ ה

הִעיר ַאֶשר ּבַדד יֹוֶשֶבת הִעיר ַאֶשר ּבַדד יֹוֶשֶבת 
..ּוְבליּבה חֹומהּוְבליּבה חֹומה

ירושלים ֶשל ָזַהבירושלים ֶשל ָזַהב
ְוֶשל נְ ח ֹו ֶשת וֶשל אֹורְוֶשל נְ ח ֹו ֶשת וֶשל אֹור

ַהלא ְלָכל שיַרִיי ך ֲאִני ּכִ י נ ֹורַהלא ְלָכל שיַרִיי ך ֲאִני ּכִ י נ ֹור
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ירושלים של  זהבירושלים של  זהב
נעמי שמרנעמי שמר: : מִ ִלים ו לח ןמִ ִלים ו לח ן

EkhaEkha yavchouyavchou borotborot hamahamaïïmm
kikarkikar hachoukhachouk rréékaka
VVéé éénn pokedpoked et et harhar habahabaïïtt
BaBa’’irir ha ha atikaatika
UvamUvamé’é’arotarot acheracher bassbasséélala
MMééyalyaléélotlot roukhotroukhot
VVéé éénn yoryoréédd el el yamyam ha ha mméélakhlakh
BBééddéérréékhkh yyéérikhorikho

YYéérouchalarouchalaïïmm chelchel zahavzahav
VVéé chelchel nnéékhochetkhochet vvééchelchel oror
Ha Ha lolo lekhollekhol chirachiraïïkhkh aniani kinorkinor x2x2

ֵאי ַכה ַיְבשּו בֹורֹות ַהַמיִ ם ֵאי ַכה ַיְבשּו בֹורֹות ַהַמיִ ם 
ּכִ י ָּכר השּו ק ֵריקהּכִ י ָּכר השּו ק ֵריקה

ְוֵאי ן ּפֹו ֵקד ֶאת ַהר הּבית ְוֵאי ן ּפֹו ֵקד ֶאת ַהר הּבית 
ַּבִעיר ַהַעתִ י קהַּבִעיר ַהַעתִ י קה

ּוַבמְ ַערות ַאֶשר ַּבֶסַלעּוַבמְ ַערות ַאֶשר ַּבֶסַלע
ְמַיְללו ת  רּוח ֹו ת ְמַיְללו ת  רּוח ֹו ת 

ְוֵאי ן יֹוֶרד ֵאל ַים  הֶמַלחְוֵאי ן יֹוֶרד ֵאל ַים  הֶמַלח
ְּבֶדֶרך ְיִריח ֹו ְּבֶדֶרך ְיִריח ֹו 

ירושלים ֶשל ָזַהבירושלים ֶשל ָזַהב
ְוֶשל נְ ח ֹו ֶשת וֶשל אֹורְוֶשל נְ ח ֹו ֶשת וֶשל אֹור

ַהלא ְלָכל שיַרִיי ך ֲאִני ּכִ י נ ֹור       ַהלא ְלָכל שיַרִיי ך ֲאִני ּכִ י נ ֹור       

YYéérouchalarouchalaïïmm chelchel zahavzahav
Paroles et musique: Naomi Paroles et musique: Naomi ShemerShemer



copyright "Coeurs copyright "Coeurs àà Choeur"Choeur"

ירושלים של  זהבירושלים של  זהב
נעמי שמרנעמי שמר: : מִ ִלים ו לח ןמִ ִלים ו לח ן

AkhAkh bbéévovoïï hayomhayom lachirlachir lakhlakh
VVéé lakhlakh likchorlikchor ktarimktarim
KatontiKatonti mitsemitseïïrr banabanaïïkhkh
UmUmé’é’akhronakhron hamhamééchorchoréérimrim
kiki chmchméékhkh tsortsoréévv et ha et ha sfatasfataïïmm
KiKi nnééchikatchikat sarafsaraf
ImIm ééchkakhchkakhéékhkh YYééruchalaruchalaïïmm
AchAchéérr koulakoula zahavzahav

YYéérouchalarouchalaïïmm chelchel zahavzahav
VVéé chelchel nnéékhochetkhochet vvééchelchel oror
Ha Ha lolo lekhollekhol chirachiraïïkhkh aniani kinorkinor x2x2

ַאך ְּבבֹוִאי ַהיֹו ם  ַלִשיר ַלךַאך ְּבבֹוִאי ַהיֹו ם  ַלִשיר ַלך
ְוַלך ִלקשֹור ְּכתָ רים ְוַלך ִלקשֹור ְּכתָ רים 

ַקטֹו נְ תִ י  ִמְצִעיר ַּבנַ ִייךַקטֹו נְ תִ י  ִמְצִעיר ַּבנַ ִייך
ּו ְמַא ְחרֹון ַהְמשֹוְרִרים ּו ְמַא ְחרֹון ַהְמשֹוְרִרים 

ּכִ י ְשֶמך צֹוֶרב ֶאת ַהְׂשַפתַ ִיי ם ּכִ י ְשֶמך צֹוֶרב ֶאת ַהְׂשַפתַ ִיי ם 
ּכִ ְנשִ י קַ ת ַׂשָרףּכִ ְנשִ י קַ ת ַׂשָרף

ִאם ֶאְשּכַ ְחך ירושלים ִאם ֶאְשּכַ ְחך ירושלים 
ַאֶשר ּכ ּו לה ָזָהבַאֶשר ּכ ּו לה ָזָהב

ירושלים ֶשל ָזַהבירושלים ֶשל ָזַהב
ְוֶשל נְ ח ֹו ֶשת וֶשל אֹורְוֶשל נְ ח ֹו ֶשת וֶשל אֹור

ַהלא ְלָכל שיַרִיי ך ֲאִני ּכִ י נ ֹורַהלא ְלָכל שיַרִיי ך ֲאִני ּכִ י נ ֹור
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KhazarnouKhazarnou el el borotborot ha ha mamaïïmm
LachoukLachouk vvéélala kikarkikar
Chofar Chofar korkoréé bbéé harhar habahabaïïtt
BaBa irir ha ha atiquaatiqua
UvamUvamé’é’arotarot acheracher bassbasséélala
AlfeAlfeïï chmachotchmachot zorkhotzorkhot
NachouvNachouv nnéérréédd ééll yamyam hamhaméélakhlakh
BedBedéérekhrekh yyéérikhorikho

YYéérouchalarouchalaïïmm chelchel zahavzahav
VVéé chelchel nnéékhochetkhochet vvééchelchel oror
Ha Ha lolo lekhollekhol chirachiraïïkhkh aniani kinorkinor x2x2

ַחַזְרנּו ֶאל ּבורות המיםַחַזְרנּו ֶאל ּבורות המים
ַלשּוק ְוַלִּכיַּכרַלשּוק ְוַלִּכיַּכר

שֹוַפר קֹוֶרא ְּבַהר הביתשֹוַפר קֹוֶרא ְּבַהר הבית
בעיר העתיקהבעיר העתיקה

ּובַ ְמַערֹות ַאֶשר ַּבֶסַלעּובַ ְמַערֹות ַאֶשר ַּבֶסַלע
ַאְלֵפי ְשַמשֹות זֹוְרחותַאְלֵפי ְשַמשֹות זֹוְרחות

ַנשּוב ֶנֶרד ֶאל ַים ַהֶמַלחַנשּוב ֶנֶרד ֶאל ַים ַהֶמַלח
ּב ֶדֶרך ְיִריחֹוּב ֶדֶרך ְיִריחֹו

ירושלים ֶשל ָזַהב ירושלים ֶשל ָזַהב 
ְוֶשל ְנחֹוֶשת וֶשל אֹורְוֶשל ְנחֹוֶשת וֶשל אֹור

ַהלא ְלָכל שיַרִייך ֲאִני ִּכינֹור  ַהלא ְלָכל שיַרִייך ֲאִני ִּכינֹור  
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