
 112 

 
 Songbook 

From the Music Conference 
"Zimrat 2004" 

Moshav Yad Hashmona 
23-24 January 2004 

  
   
    

Editing, transliteration and translation to English: Nava Loden 
Notation: Nava Loden, Alex Atlas 
Proofreading: Maya Rechnitzer – Hebrew and Phonetic 

                     David Loden – Notes and Chords 
                     Lisa Loden – English 

  
  

 
Publisher: The Messianic Jewish Alliance of Israel 

P.O. Box 40192, Mevasseret Zion, Jerusalem, Israel 9140101 
Tel.  972-2-5791087      Fax.  972-2-5349052 

Email: mjai@netvision.net.il   
Website: www.mjai.co.il 



מכנס המוסיקה   ספר שירים  
  "2004זמרת "

  שהתקיים במושב יד השמונה
    2004 בינואר 23-24

  
  

  נאוה לודן: תעתיק ותרגום לאנגלית,            עריכה
  אלכס אטלס, נאוה לודן:            רישום תווים

   אנגלית– ליסה לודן                   תווים –דוד לודן                        עברית ופונטי– מאיה רכניצר  :           הגהה
  

  
  
  :הוצאה לאור  

  ישראלית של היהודים המשיחיים-האגודה הארץ
  90805מבשרת ציון  , 40192. ד.ת

  5349052-02:    פקס5791098-02:  טלפון
  il.net.netvision@mjai:  דואר אלקטרוני

  www.mjai.org: אתר באינטרנט

 

 האגודה הארץ-ישראלית של היהודים המשיחיים
9140101,  מבשרת ציון40192ד .ת  
02-5349052:  פקס– 02-5791087: טלפון  

mjai@netvision.net.il :  אלקטרונידואר  
www.mjai.co.il   



    :תוכן העניינים  
  

 2  ____________________________  דרור להט       כה את אדוניאבר 
 3  ____________________________  מרים גבעוני        אהבת ישוע

 4  ____________________________    וי גרג'ג          אהלל
 5  ____________________________  שמעון נחום        אוהבי אדוני
 6  ____________________________  שלי מאיירס        אודה לאדוני

 8  ____________________________  מרים גבעוני        אותו ישוע
 10  ____________________________  לורה פינק        אין שינוי בו

 12  ______________________  הר ומאיר כוהן-שאול בן        אלוהים מושלם
 13  __________________________________  וי גרג'ג        אנא אדוני

 14  ____________________________  תקווה שמש          אנא אלי
 15  ____________________________  רון נפתלי      אני אוהב אותך כל כך

  18  ____________________________  קרן דיוויס        אני אכריז
 19  ___________________________לודמילה למשקין            ארוממך

 20  ____________________________  אופיר אוראל        אש אהבה
 21  ____________________________  עירית איפרט      אשירה לאדוני בחיי

  22  ____________________________  לורה פינק        אתה אורי
 25  ____________________________  אופיר אוראל          בדמו

  26  ______________________  הר ומאיר כוהן-שאול בן    בואו נהלל את אדוני בשיר
 27  ____________________________  נתן-אוסנת בן        בראשונה

 30  ____________________________  יעל ירץ פרץ      גדולים ונפלאים מעשיך
 32  ____________________________  יעל ירץ פרץ      ברוך האלוהים אבי

 33  ____________________________    ריקי ניב        הוא בא אלינו
 34  ____________________________  אלכסנדר פישמן        הדם של הברית

  36  ____________________________  שלי מאיירס        אור העולםהוא 
  38  ____________________________  יריב גולדמן        הוא נתן לי

 40  _____________________________ס    'וי גריפית'ג      הושיעה נא אלוהינו
 42  ____________________________  אפרת גרליך      הנה האדון חיכינו לו

 43  ____________________________  קרן דיוויס        הנה הוא
 44  ____________________________  איאן סטנפילד        הרועה בשושנים

 46  ______________________  ישראל וסינדי נלסון        הנני משתחווה
 47  ____________________________  מרטין ניב        תךואני אוהב או

 48  ____________________________  אפרת גרליך        וצרפתים
 49  ____________________________  סינדי נלסון        זכור רחמיך

 50  ____________________________  לידה סטיל        חדשים לבקרים
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 51  ____________________________  יימי הילסדן'ג        אל יקר, ישוע
 52  ____________________________  נתן-אוסנת בן      תבוא מלכותך, ישוע
 54  ________________  קריסטינה סעד והלנה קרפובסקי      הראה לי את הדרך, ישוע

 55  ____________אוקסנה אליהו ושוש נבון , אלכס אטלס        כוחה של מילה
  58  ____________________________  פרת גרליךא      כבוד לאלוהים במרומים

 60  ____________________________  יעל ירץ פרץ        כי אתה אבינו
 62  ____________________________  עירית איפרט        כי אתה אדוני

 64  ____________________________  אלכס אטלס      כי כה אהב אלוהים
 65  ____________________________  מרטין ניב        כל אשר יקרא

 66  ____________________________  לורה פינק          ישוע, כן
 68  ____________________________  לידה סטיל        כל מתנה טובה

 69  ____________________________  הלנה קרפובסקי      לחיות פירושו המשיח
 70  ____________________________  דרור להט      לו הכבוד בקהילה

 72  ____________________________  יריב גולדמן        מה ידידות
 73  ____________________________  אלכס אטלס        מלך המלכים
 74  ____________________________  דרור להט        נתת לי חיים

 76  ____________________________  אבנר בוסקי          עד מתי
 78  __________________________ס   שלי וכלב מאייר        עלה נעלה

 80  ____________________________  לודמילה למשקין        עתה ידעתי
 82  ____________________________  דבי פיגרס        עשרת הדברות
 85  ____________________________  נתן-אוסנת בן        פגישה שמימית

 88  ____________________________  זויה סלדק          קדוש
 90  ____________________________  אלכסנדר פישמן        קח אותי אדוני
 92    ___________________________  לודמילה למשקין        קולי אל אדוני

 94  ____________________________  קרן דיוויס        קומה אדוני
 96     ________________________________  דני סייג        פנים אל פנים

 97  ____________________________  שמעון נחום        רומה אדוני
 98  ____________________________  רון נפתלי        ראוי אתה

 100  ____________________________  שמעון נחום        רועה ישראל
 101  ____________________________  יריב גולדמן        רחמים אבקש

 102  ____________________________  לידה סטיל          רם שמך
 104  ____________________________  עירית איפרט      רק להלל את שמך

  106  ____________________________  אלכסנדר פישמן        שיר לאלוהיי
 108  ____________________________  רחל בוסקי        תרחם ציון

 110  ____________________________  אופיר אוראל        שוכן ירושלים


