
 שיר:   משהו   חדש
 

  troychayiti   be'olami :   חייתי   בעולמי,
 lo   hevantiלא   הבנתי

 she'hakol   yachol   likrot שהכל   יכול   לקרות,
 im   lokchim   sikuyאם   לוקחים   סיכוי

 
 Gabriella lo   he'emanti :   לא   האמנתי

 be'ma   she'lo   ra'itiבמה   שלא   ראיתי
 lo   patachti   et   ha'lev לא   פתחתי   הלב
 le'dvarim   chadashimלדברים   חדשים

 
 T+Gba'tu'ach :   בטוח

 Gabriellashe'kan   hishtana :שכאן   השתנה
 T+Glo   hergashti   kacha :   לא   הרגשתי   ככה

 Gabriella ve''kan   po   halyala :   וכאן   פה   הלילה
 

 T+G zo   ha'hatchala :   זו   ההתחלה,
 shel   mashe'hu   chadashשל   משהו   חדש

 margish   tov מרגיש   טוב
 li'hyot   kan   itchaלהיות   כאן   איתך

 ve'achshav   ani   mevinaועכשיו   אני   מבינה
 margish   be'libiמרגיש   בליבי
 mashe'hu   chadashמשהו   חדש

 
 Zachve'mi   haya   choshev :   ומי   היה   חושב

 she'tipagesh   kan   itiשתיפגש   כאן   איתי
 Abbyve'ha'olam   ko   bahir :   והעולם   כה   בהיר

 im   ata   leyadiאם   אתה   לידי
 

 Z+Abatu'ach :   בטוח
 Abbyshe'kan   hishtana :   שכאן   השתנה

 Z+Alo   hirgashti   kacha :   לא   הרגשתי   ככה
 Zachkol   kach   amiti :   כל   כך   אמיתי

 
 Zach+   Abby zo   ha'hatchala :   זו   ההתחלה,

 shel   mashe'hu   chadashשל   משהו   חדש
 margish   tov מרגיש   טוב

 li'hyot   kan   itchaלהיות   כאן   איתך
 ve'achshav   ani   mevinaועכשיו   אני   מבינה

 margish   be'libiמרגיש   בליבי
 mashe'hu   chadashמשהו   חדש
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 Zachlo   yadati   she'yikre   ad   she'ze   kara   li :   לא   ידעתי   שיקרה   עד   שזה   קרה   לי
 Abbylo   ra'iti   et   ze   aval   achshav   ze   muli:    לא   ראיתי   את   זה   אבל   עכשיו   זה   מולי

 
 All zo   ha'hatchala:    זו   ההתחלה,

 shel   mashe'hu   chadashשל   משהו   חדש
 margish   tov מרגיש   טוב

 lihyot   kan   itchaלהיות   כאן   איתך
 ve'achshav   ani   mevinaועכשיו   אני   מבינה

 margish   belibiמרגיש   בליבי
 T+Gmashe'hu   chadash משהו   חדש
 Z+Amashe'hu   chadash משהו   חדש
 T+Gmashe'hu   chadash משהו   חדש
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  שיר:   כובד   ראש   למשחק
 

 tat-chil   yamin,   ve'az   smol תת-חיל   ימין,   ואז   שמאל
holeותקחו   את   הכדור   לה"ve'tik'chu   et   hakadoor   la"hole 
 ka'asher   nena'tze'ach,   hem   yashiru   heyכאשר   ננצח,   הם   ישירו   היי
Outside   Jואל   תפחד   מהve'al   tefached   me'ha-   outside   J 

 koved   rosh   la'mischakכובד   ראש   למשחק
 koved   rosh   la'mischakכובד   ראש   למשחק

Outside   Jואל   תפחד   מהve'al   tefached   me'ha-   outside   J 
 koved   rosh   la'mischakכובד   ראש   למשחק

 
    tzarich,   koved,   koved   rosh   la'mischakצריך,   כובד,   כובד   ראש   למשחק

tzrichim   koved,   koved,   koved   ,   koved   roshצריכים   כובד,   כובד,   כובד,   כובד   ראש   למשחק
la'mischak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 שיר:   מה   שאני   חיפשתי

 
 ze   kashe   le'ha'amin   she'lo   ra'itiזה   קשה   להאמין,   שלא   ראיתי

 she'at   hayit   le'yadiשאת   היית   לידי
 hayiti   levad,   b'li   af   echadהייתי   לבד,   בלי   אף   אחד

 aval   at/a   hayit/hayita   leyadiאבל   את/ה   היית   לידי
 al   hahargasha   hazotעל   ההרגשה   הזאת

 chashuv   she'ted'iחשוב   שתדעי
 af   pa'am   lo   hekarti   mi'she'hu,   she'ahavti   kamochאף   פעם   לא   הכרתי   משהו,   שאהבתי   כמוך

 kamochaכמוך
 af   pa'am   lo   pagashti   mishe'hu   kamoch/kamochaאף   פעם   לא   פגשתי   משהו   כמוך

 kamoch/   kamochaכמוך
  hayiti   levad   aval   pit'om   matzati...ma   she'aniהייתי   לבד   אבל   פתאום   מצאתי...מה   שאני   חיפשתי

 chipasti   ……   du   du   duדו   דו   דו
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 שיר   סטטוס   קוו
 

 Zeke kol   hazman   ro'im   oti :   כל   הזמן   רואים   אותי
 me'sachek   banigrash   im   kadoorמשחק   במגרש   עם   כדור

 aval   yesh   li   vidooyאבל   יש   לי   וידוי
 ten   li   sikooyתן   לי   סיכוי

 le'hagid   lekol   hatziboor להגיד   לכל   הציבור
 

 Wildcatskulam   hakshivoo :   כולם   הקשיבו
 Zeke im   troy   yachol   le'hagid   et   sodo:    אם   טרוי   יכול   להגיד   את   סודו,

 ,   gam   ani   yacholגם   אני   יכול
 ani   ohev   le'efotאני   אוהב   לאפות

 Wildcatsma:    מה?
ani   ohev   le'efot!   Ani   afiti   ugot   ve'ugiyot   ...אני   אוהב   לאפות!   אני   אפיתי   עוגות,   עוגיות :Zeke 

 Wildcatsal   tagid   od   mila:    אל   תגיד   עוד   מילה
 Zekeyom   echad   ani   rotze   le'efot   krem   brule: יום   אחד   אני   רוצה   לאפות   קרם   ברולה

 
 Full   Edahlo,   lo,   lo,   lo:    לא,   לא,   לא,   לא

 ti'sha'er   im   hastatus   kwoתשאר   עם   הסטטוס   קוו
 im   ata   rotze   lih'yot   mekubal אם   אתה   רוצה   להיות   מקובל

 az   tetzayet   laklalאז   תציית   לכלל
 tisha'er   bedarkoתשאר   בדרכו

 tishaer   im   hastatus   kwoתשאר   עם   הסטטוס   קוו
 

 Marthahistakloo   alay   ve'ma   ro'im:    הסתכלו   עלי   ומה   רואים
 de'a,   bina   ve'heskelדעה,   בינה,   והסכל
 aval   be'tochi   yesh   sodאבל   בתוכי   יש   סוד
 ze   ko'ev   li   me'odזה   כואב   לי   מאוד

 achshav   ani   tzricha   le'saperעכשיו   אני   צריכה   לספר
 

 Mathleteskulam   hakshivu:    כולם   הקשיבו
 Martha Ani   rokedet   rikudey   hip   hop:    אני   רוקדת   ריקודי   היפ-הופ!

 ani   ohevet   et   ha'pop   ve'ha'look   ve'ha'jam'   vehabarakאני   אוהבת   את   הפופ   והלוק   והג'ם   והברק
 MathletesZe   chuki:    זה   חוקי?

 lo   od   milaלא   עוד   מילה
 Martha Ze   rikud:    זה   ריקוד!

 lif'amim   nir'a   li   she'ze   yoter   magniv לפעמים   נראה   לי   שזה   יותר   מגניב
 me'shi'urey   bayitמשיעורי   בית

 
 Full   Edahlo,   lo,   lo,   lo:    לא,   לא,   לא,   לא

 ti'sha'er   im   hastatus   kwoתשאר   עם   הסטטוס   קוו
 im   ata   rotze   lih'yot   mekubal אם   אתה   רוצה   להיות   מקובל

 az   tetzayet   laklalאז   תציית   לכלל
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 tisha'er   bedarkoתשאר   בדרכו
 tishaer   im   hastatus   kwoתשאר   עם   הסטטוס   קוו

 
 

 Sh   1 ze   lo   hegyoni :   זה   לא   הגיוני
 Sh   2ze   lo   tochniti :   זו   לא   תוכניתי

 Sh   3ve'ani   tzricha   lehagid :   ואני   צריכה   להגיד
 Sh   4she'ani   lo   ma'amina :   שאני   לא   מאמינה

 Sh   5mashe'hu   me'od :   משהו   מאוד
 Sh   1mashehu   lo   tov :   משהו   לא   טוב

 Sh   5me'od   ra :   מאוד   רע
 All   shve'tzrichim   le'hachzir   et   ze   le'ech   she'haya :   וצריכים   להחזיר   את   זה   לאיך   שהיה

 
 All   shna'ase   et   ze :   נעשה   את   זה

 Zeke+   Marthatzarich   lichbosh :   צריך   לכבוש
 Wild+   Mathtachzor   la'hatchala :   תחזור   להתחלה

 All   Shna'ase   et   ze :   נעשה   את   זה
 Z+Mhip   hop   hurray :   היפ   הופ   הוריי
 W+Mtelchi   bevakasha :   תלכי   בבקשה

 All   Shna'ase   et   ze :   נעשה   את   זה
 Z+Mkrem   brule:    קרם   ברולה

 W+Mal   tagid   mila:    אל   תגיד   מילה
 

 Full   Edahal   tagid   mila:    אל   תגיד   מילה
 lo   al   tagid   mila לא   אל   תגיד   מילה
 lo   al   tagid   milaלא   אל   תגיד   מילה

 loלא
 Kulam   besheketכולם   בשקט!

 
 GabriellaLama   kulam   mistaklim   alayich :   למה   כולם   מסתכלים   עליך?

 AbbyLo   alay,   alayich:    לא   עלי,   עליך.
 GabriellaZe   lo   beseder :   זה   לא   בסדר.

 
 Full   Edahlo,   lo,   lo,   lo:    לא,   לא,   לא,   לא

 ti'sha'er   im   hastatus   kwoתשאר   עם   הסטטוס   קוו
 im   ata   rotze   lih'yot   mekubal אם   אתה   רוצה   להיות   מקובל

 az   tetzayet   laklalאז   תציית   לכלל
 tisha'er   bedarkoתשאר   בדרכו

 tishaer   im   hastatus   kwoתשאר   עם   הסטטוס   קוו
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 שיר:   בופ   עד   הפסגה
 

 ani   ma'amina,   she'ani   ehye   kochavאני   מאמינה,   שאני   אהיה   כוכב
 motek   at   tir'i,   she'ze   yikre   achshavמותק   את   תראי,   שזה   יקרה   עכשיו

 tzarich   le'hit'ametz   ktzat,   lehasig   ta'hamataraצריך   להתאמץ   קצת,   להשיג   את   המטרה
 od   me'at   tagi'oo,   le'si   hahatzlachaעוד   מעט   תגיעו,   לשיא   ההצלחה

 ovdim   kashe   kol   hayomעובדים   קשה   כל   היום
 ein   po   tacharut,   anu   makom   rishonאין   פה   תחרות,   אנו   מקום   ראשון

 ken,   navi   ktzat   bop   bop   bop   ad   hapisga כן   נביא   קצת   בופ   בופ   בופ   עד   הפסגה
 nikfotz,   nashir,   ve'lirkod   kacha נקפוץ,   נשיר,   ולרקוד   ככה

 bop   bop   bop   lahatchala   ve'natchil   zot   shuvבופ   בופ   בופ   להתחלה   ונתחיל   זאת   שוב
 zip   zap   zoop,   mamash   kmo   magavזיפ   זאפ   זופ,   ממש   כמו   מגב

 zooz   achshav   hatzidaזוז   עכשיו   הצידה
 rikdoo   la'miktzav   ve'la'musicaרקדו   למקצב   ולמוסיקה

 ken   bop   bop   bop   ad   hapisgaכן   בופ   בופ   בופ   עד   הפסגה
 lo   nafsikלא   נפסיק

 bop   lapisgaבופ   לפסגה
 gimi   gimi,   shimi   shimiגימי   גימי,   שימי   שימי

 tazizu   et   hagoof,   ve'le'histovevתזזו   את   הגוף   ולהסתובב
 ten   chiyuch   le'kivunamתן   חיוך   לכיוונם

 tar'e   shrirתראה   שריר
 az   tashirאז   תשיר

 ken   anachnu   bop   bop   bop   ad   hapisga כן   אנחנו   בופ   בופ   בופ   עד   הפסגה
 nikfotz,   nashir,   ve'lirkod   kacha    נקפוץ,   נשיר,   ולרקוד   ככה

 bop   bop   bop   la'hatchala   ve'natchil   zot   shuvבופ   בופ   בופ   להתחלה   ונתחיל   זאת   שוב
 zip   zap   zoop'   mamash   kmo   magavזיפ   זאפ   זופ,   ממש   כמו   מגב

 zooz   achshav   hatzidaזוז   עכשיו   הצידה
 rikdu   la'miktzav   ve'la'musicaaaaaa רקדו   למקצב   ולמוסיקהההההההה   -

 ad   hapisgaaaaaaaaaעד   הפסגההההההה
 bop   la'pisgaבופ   לפסגה
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 שיר:   פורצים
 

 Troyolim,   afim:    עולים,   עפים
 ein   kochav   she'i   efshar   le'hasigאין   כוכב   שאי   אפשר   להשיג

 Gabriella im   menasim :   אם   מנסים
 az   anachnu   portzimאז   אנו   פורצים

 
 Troykulam   ro'im   otanu:    כולם   רואים   אותנו

 aval   lo   yod'im   ma   betochenuאבל   לא   יודעים   מה   בתוכנו
 Gabriella yotzrim   revach   beneynu:    יוצרים   רווח   בינינו

 ad   shemafridimעד   שמפרידים
 

 T+G aval   ata   noten   li:    אבל   אתה   נותן   לי
 et   hako'ach   le'ha'aminאת   הכוח   להאמין

 TroyAnu   portzim:    אנו   פורצים!
 

 Gabriella olim:    עולים
 Troyafim:    עפים

 T+Gein   kochav   she'i   efshar   lehasig:    אין   כוכב   שאי   אפשר   להשיג
 im   menasim אם   מנסים

 az   anu   portzimאז   אנו   פורצים
 anu   portzimאנו   פורצים

 
 Leahmargishim   et   ze:    מרגישים   את   זה
 kmo   gal   be'toch   hayam   hagadolכמו   גל   בתוך   הים   הגדול

 Shaynametaksherim   im   hargasha :   מתקשרים   עם   הרגשה
 oooo   be'nafshenuאווו   בנפשינו

 Leahbenafshenu   oooo:    בנפשינו   אווו
 L+S olim   lashamayim:    עולים   לשמים

 shekol   echad   yir'eשכל   אחד   יראה
 Anu   portzimאנו   פורצים!

 
 Leah olim:    עולים

 Shaynaafim :עפים
 L+Sein   kochav   she'i   efshar   lehasig:    אין   כוכב   שאי   אפשר   להשיג

 im   menasim עם   מנסים
 az   anu   portzimאז   אנו   פורצים

 anu   portzimאנו   פורצים
 
 

 Zachratzim:    רצים
 Abby olim:    עולים

 Z+Akdey   li'hiyot   anashim   optimiyim:    כדי   להיות   אנשים   אופטימיים
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 ze   hazmanזה   הזמן
 az   anu   portzimאז   אנו   פורצים

 anu   portzimאנו   פורצים
 

 Zachyoter   tikva,   emuna:    יותר   תקווה,   אמונה
 Abby ze   nachon,   amiti:    זה   נכון,   אמיתי

 Z+Ave'beyachad   muchanim:    וביחד   מוכנים
 Zachyoter   mimcha,   mimeni:    יותר   ממך,   ממני

 Abbylo   rotzim,   tzrichim:    לא   רוצים,   צריכים
 Z+Ashneynu   portzim:    שנינו   פורצים

 
 All olim:    עולים

 afimעפים
 ein   kochav   she'i   efshar   lehasigאין   כוכב   שאי   אפשר   להשיג

 im   menasim עם   מנסים
 az   anu   portzimאז   אנו   פורצים

 anu   portzimאנו   פורצים
 
 

 ratzimרצים
 olim עולים

 kdey   li'hiyot   anashim   optimiyimכדי   להיות   אנשים   אופטימיים
 ze   hazmanזה   הזמן

 az   anu   portzimאז   אנו   פורצים
 anu   portzimאנו   פורצים

 
 

 T+Gkulam   ro'im   otanu:    כולם   רואים   אותנו
 aval   lo   yod'im   ma   betochenuאבל   לא   יודעים   מה   בתוכנו
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 שיר:   כולנו   פה   ביחד
 

 Edahbeyachad   beyachad   beyachad   kol   hazman:    ביחד   ביחד   ביחד   כל   הזמן
 beyachad   beyachad   bo'u   ne'hene   kulamביחד   ביחד   בואו   נהנה   כולם

 beyachad   beyachad   beyachad   kol   hazmanביחד   ביחד   ביחד   כל   הזמן
 beyachad   beyachad   bo'u   ne'hene   kulam ביחד   ביחד   בואו   נהנה   כולם

 
 Ellaachshav   ze   hazman   la'chagiga:    עכשיו   זה   הזמן   לחגיגה

 sof   sof   ani   mevina סוף   סוף   אני   מבינה,
 ken,   kenכן,   כן

 shechalomot   betach   yitgashmuשחלומות   בטח   יתגשמו
 veyavi   simchaויביא   שמחה

 Dorabo'u   kulam :   בואו   כולם
 

 Talia   Mlekol   echad   yesh   kisharon   lehatzig :   לכל   אחד   יש   כישרון   להציג
 anachnu   chazakim   (anachnu   Chazakim)אנחנו   חזקים   (אנחנו   חזקים)

 lo   domimלא   דומים
 shonim   u'meyuchadimשונים   ומיוחדים

 beyachad   te'omimביחד   תואמים
 

 Edahkulanu   po   beyachad:    כולנו   פה   ביחד
 leolam   nihi'ye לעולם   נהיה

 chaverim חברים
 ze   shel   zeזה   של   זה

 kulanu   po   beyachadכולנו   פה   ביחד
 nachzik   yadayim נחזיק   ידיים

 beyachad ביחד
 anu   kochavimאנו   כוכבים
 

 Edahbeyachad   beyachad   beyachad   kol   hazman:    ביחד   ביחד   ביחד   כל   הזמן
 beyachad   beyachad   bo'u   ne'hene   kulamביחד   ביחד   בואו   נהנה   כולם

 beyachad   beyachad   beyachad   kol   hazmanביחד   ביחד   ביחד   כל   הזמן
 beyachad   beyachad   bo'u   ne'hene   kulamביחד   ביחד   בואו   נהנה   כולם

 
 Dorakef   ba'avir :   כיף   באוויר

 veketzef   ba'oznayimוקצף   באוזניים
 ze   rega   ko   matok   (ko   matok)זה   רגע   כה   מתוק   (כה   מתוק)
 efshar   lashir,   u'leharim   raglayimאפשר   לשיר,   ולהרים   רגליים

 vegam   mutar   litz'okוגם   מותר   לצעוק
 

 Josephpo   mesiba:    פה   מסיבה
 kef   shekulani   yachad כיף   שכולנו   יחד

 ve'ad   machar   lis'chokועד   מחר   לשחוק
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 Edahkulanu   po   beyachad:    כולנו   פה   ביחד

 le'olam   nihi'ye לעולם   נהיה
 chaverim חברים

 ze   shel   zeזה   של   זה
 kulanu   po   beyachadכולנו   פה   ביחד

 nachzik   yadayim נחזיק   ידיים
 beyachad ביחד

 anu   kochavimאנו   כוכבים
 

 Edahkulanu   po   beyachad:    כולנו   פה   ביחד
 shemenasim,   anu   afimשמנסים,   אנו   עפים

 ve'yodimויודעים
 shenagiaשנגיע

 kulanu   po   beyachadכולנו   פה   ביחד
 velok'chim   hizdamnut ולוקחים   הזדמנות

 sheshelanuששלנו
 venatzliachונצליח

 
 Edahwild-cats   yashir   kulam:    ווילדקתס   ישיר   כולם

 sheyishma   kol   ha'olamשישמע   כל   העולם
 wild-cats   ba'avirווילדקתס   באוויר
 yedu'im   bechol   ha'irידועים   בכל   העיר

 wild-cats   yashir   kulamווילדקתס   ישיר   כולם
 sheyishma   kol   ha'olamשישמע   כל   העולם
 kacha   nesachek   otaככה   נשחק   אותה

 kulanu   beyachadכולנו   ביחד
 

 Edahkulanu   po   beyachad:    כולנו   פה   ביחד
 le'olam   nihi'ye לעולם   נהיה

 chaverim חברים
 ze   shel   zeזה   של   זה

 kulanu   po   beyachadכולנו   פה   ביחד
 nachzik   yadayim נחזיק   ידיים

 beyachad ביחד
 anu   kochavimאנו   כוכבים
 

 Edahkulanu   po   beyachad:    כולנו   פה   ביחד
 shemenasim,   anu   afimשמנסים,   אנו   עפים

 veyod'imויודעים
 shenagi'aשנגיע

 kulanu   po   beyachadכולנו   פה   ביחד
 velokchim   hizdamnut ולוקחים   הזדמנות
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 sheshelanuששלנו
 venatzliachונצליח

 
 Edahwild-cats   yashir   kulam:    ווילדקתס   ישיר   כולם

 sheyishma   kol   ha'olamשישמע   כל   העולם
 kacha   nesachek   otaככה   נשחק   אותה

 kulanu   beyachadכולנו   ביחד
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