
 הבוקר יעלה/ ישי ריבו : –שיר החודש 

 בסוף הכל יסתדר
 בסוף הכל יסתדר

 על הצד הטוב הטוב ביותר
 כן על הכל נתגבר
 כן על הכל נתגבר

 כבר חצי מלא
 ויש מי שימלא את החסר 

 הבוקר יעלה השמש תזרח
 הציפורים כמו בסיפורים יזמרו שבח

 היופי יתגלה בין כך ובין כך 
 ברירהולא תהיה יותר 
 רק נחייך ונשמח

 בסוף הכל ישתלם 
 גם הכאב יעלם 

 תראו איך הכל יבוא על מקומו בשלום 
 ובן ישי יגיע 

 עעידן חדש יופי

 הבוקר יעלה
 השמש תזרח

 הציפורים כמו בסיפורים יזמרו שבח
 היופי יתגלה בין כך ובין כך 

 ולא תהיה יותר ברירה
 רק נחייך ונשמח
 רק נחייך ונשמח

 הבוקר יעלה
 השמש תזרח

 הציפורים כמו בסיפורים יזמרו שבח
 היופי יתגלה בין כך ובין כך 

 ולא תהיה יותר ברירה
 רק נחייך ונשמח
 רק נחייך ונשמח

 

 

The Morning Will Rise / Yishay Ribo 

at the end it will all work out,  

at the end it will all work out 

for the best side 

Yes, we will beat everything, 

 yes, we will beat everything 

It's already half-full 

and Someone will fill the rest 

  

The morning will rise, the sun will shine 

The birds, like in the stories, will sing praises 

The beauty will be revealed either way 

There won't be any other choice, we'll just smile and rejoice 

  

At the end, everything will complete itself,  

even the pain will disappear, 

See how everything will come peacefully into its position 

the son of Yishai will arrive, 

and a new era will begin. 

The morning will rise, the sun will shine 

The birds, like in the stories, will sing praises 

The beauty will be revealed either way 

There won't be any other choice, we'll just smile and rejoice 

The morning will rise, the sun will shine 

The birds, like in the stories, will sing praises 

The beauty will be revealed either way 

There won't be any other choice, we'll just smile and rejoice. 
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