SONGS OF THE ALIYOT GRADE 7-8

ִׁש ָר ֵאל – הַ ְׂתקּופָה – ֲע ִׁליָה ִׁראשֹונָה
ירי ֶא ֶרץ י ְׂ
ִׁש ֵ
לּוצים
ירי הָ ֲע ִׁליָה הָ ִׁראשֹונָה הֵ ם הַ ִׁש ִׁירים הָ ִׁראשֹונִׁ ים שֶׁ ל הַ ִׁציֹונּותֵ .אלֶׁ ה הָ יּו הַ ִׁש ִׁירים שֶׁ הַ חֲ ִׁ
ִׁש ֵ
( )pioneersהַ חֲ דָ ִׁשים שָ רּו וְ הַ מַ נְ גִׁ ינֹות ( )melodies or tunesהָ עִׁ בְ ִׁריֹות הַ חֲ דָ שֹות בְ ֶׁא ֶׁרץ יִׁ ְש ָר ֵאל.
הַ ִׁה ְתי ְַשבּות הַ חֲ דָ שָ ה ( ֵ – )the new settlementsאלּו ַהמֹושָ בֹות :ר ֹאש פִׁ נָהִׁ ,ראשֹון לְ צִׁ יֹון ,גְ דֵ ָרה ,פ ֶַׁתח-
ִׁת ְקוָהְ ,רחֹובֹות ַוחֲ דֵ ָרה ,וְ ֵאלּו הַ ְשכּונֹות הַ חֲ דָ שֹות (  ) new neighbourhoodsשֶׁ "יָצְ אּו מֵ הַ חֹומֹות" ( that
 )moved outside the wallsבִׁ ירּושָ לַ יִׁם ּובְ יָפֹו.
ימן (  ,)immigrants from Yemenשֶׁ עָ לּו
הַ חֲ לּוצִׁ ים הַ חֲ דָ ִׁשים ֵהם חֹובְ בֵ י צִׁ יֹון ,הַ בִׁ יל"ּויִׁים וְ הָ עֹו ִׁלים ִׁמ ֵת ָ
הּודי
חפֶׁש ְב ֶׁא ֶׁרץ הָ ָאבֹות .הֶׁ חָ לּוץ הַ ִׁציֹונִׁ י הּוא הַ ְי ִׁ
ל ְֶׁא ֶׁרץ יִׁ ְש ָר ֵאל עִׁ ם ִׁת ְקוָ ה לִׁיצֹר ( )to createחַ יִׁ ים שֶׁ ל ֹ
הּודים מֵ הַ גָלּות .הּוא ַחי ֵמעֲבֹודַ ת הָ אֲ דָ מָ ה ּומֵ עֲבֹודַ ת י ָָדיו .הּוא
הֶׁ חָ דָ ש .הּוא ל ֹא ִׁמ ְת ַפ ְרנֵס ִׁמצְ ָד ָקה שֶׁ ל ְי ִׁ
ִׁמ ְת ַקשֵ ר ( )connectsעִׁ ם ַא ְד ַמת ֶׁא ֶׁרץ י ְִׁש ָר ֵאל .אּולַי הָ ִׁראשֹונִׁים בֶׁ אֱ מֶׁ ת עָ בְ דּו ֶׁאת הָ אֲ דָ ָמה אֲ בָ ל הָ רֹב גָרּו
בְ עָ ִׁרים .בַ הַ ְתחָ לָה בֶׁ עָ ִׁרים הַ ְקדֹושֹות וְ ַאחַ ר כְָך בְ ֵתל ָא ִׁביב גַם כֵן.
ירי עֲבֹודָ ה
ירי ֲע ִׁליָה ל ְֶׁא ֶׁרץ י ְִׁש ָר ֵאלִׁ .ש ֵ
הָ עֹולִׁים בָ אּו ְל ַקיֵם ֶׁאת הַ חֲ לֹום הַ ִׁציֹונִׁי  .הַ ִׁש ִׁירים הַ חֲ דָ ִׁשים ָהיּו ִׁש ֵ
ירי ַהמֹושָ בֹות וְ הַ נֹופִׁ ים ( )sceneryשֶׁ ל ֶׁא ֶׁרץ י ְִׁש ָר ֵאל .הַ ַמ ְנגִׁ ינֹות ְמיֻבָ אֹות ()were imported
וְ ַאהֲ בָ הִׁ ,ש ֵ
הּודים ל ָָא ֶׁרץ – ִׁמזְ ַרח ֵאירֹופִׁ יֹותֵ ,תימָ נִׁ יֹות
(מחּוץ ָל ָא ֶׁרץ) ִׁמ ָכל מָ קֹום שֶׁ ִׁמ ָשם בָ אּו ְי ִׁ
מֵ הַ ְתפּוצֹות ִׁ
קֹומיֹות (ֶׁ .)localאת ַהמַ ְנגִׁ ינֹות ִׁה ְלבִׁ ישּו בְ ַטעַ ם י ְִׁש ְר ֵא ִׁלי
ּוס ָפ ַר ִׁדיֹות ,אֹו מַ נְ גִׁ ינֹות ( )tunesע ֲָרבִׁ יֹות ְמ ִׁ
ְ
ֲבֹודת הָ אֲ דָ מָ הִׁ ,חדּוש הַ שָ פָה ( )renewal of Hebrewהָ עִׁ בְ ִׁרית
וְ הַ ִׁמלִׁים הָ יּו ְקשּורֹות לְנֹוף ָה ָא ֶׁרץַ ,לע ַ
וְ גַאֲ וָה ( )pride in the returnבַ חֲ ָז ָרה לְצִׁ יֹון.
ירה ְלחַ ֵזק (ֶׁ )strengthenאת הָ עָ ם עִׁ ם מֶׁ סֶׁ ר (ַ )messageלעֲלֹות לְ ֶׁא ֶׁרץ
הּודים ִׁה ְש ַת ְמשּו בְ ִׁש ָ
הַ מַ ְנ ִׁהיגִׁ ים הַ ְי ִׁ
י ְִׁש ָר ֵאלְ ,לדַ בֵ ר עִׁ בְ ִׁריתְ ,להַ ְק ִׁריב (  ) sacrificeוְ ִׁלבְ נֹות (.)to build a homeland
מּודים הַ בָ ִׁאים ִׁנ ְל ַמד ִׁש ִׁירים שֶׁ ל כָל ַא ַחת מֵ הָ ֲע ִׁליֹות וְ גַם
כָל ֲע ִׁליָה בָ ָאה עִׁ ם הַ ִׁש ִׁירים הַ ְמיֻחָ ִׁדים שֶׁ לָּה .בָ עַ ִׁ
ירי הַ ִׁמ ְל ָחמֹות שֶׁ ְמ ִׁדינַת י ְִׁש ָר ֵאל ִׁנ ְלחֲ ָמה בְ מֶׁ שֶׁ ְך הַ שָ נִׁ ים.
ֶׁאת ִׁש ֵ
ירא ֶׁשהָ יָה ַאחַ ד הַ מַ ְל ִׁחינִׁ ים הַ ְידּועִׁ ים
יקהִׁ .ב ְמיֻחָ ד מָ ְר ְד ַכי זְ עִׁ ָ
מּוס ָ
הָ יּו מַ ְל ִׁחי ִׁנים שֶׁ ִׁה ְשפִׁ יעּו עַ ל סּוג ַה ִׁ
רּוסיָה אֲ בָ ל הַ ִׁש ִׁירים שֶׁ לֹו ָש ְמרּו עַ ל ַלחַ ן ְס ָפ ַר ִׁדי וְ ֵתימָ נִׁי כִׁ י הּוא
וְ הַ חֲ שּובִׁ ים בְ י ְִׁש ָר ֵאל .הּוא ִׁהגִׁ יעַ ַא ְרצָ ה מֵ ְ
חֹוקר ָחשּוב שֶׁ הֹוצִׁ יא
אֹות ְנ ִׁטיתַ .אבְ ָרהָ ם צְ בִׁ י ִׁאידֶׁ ְלסֹון ָהיָה גַם מַ ְל ִׁחין וְ ֵ
הּודית הָ ֶׁ
יקה ַה ְי ִׁ
מּוס ָ
הֵ בִׁ ין שֶׁ זֹו ַה ִׁ
הּודית ִׁמ ָכל הָ עֹולָם כֹולֵל נֹסַ חְ ,תפִׁ לָה וְ חַ זָ נּות ְלפִׁ י עֵ דֹות שֹונֹות .כְ מֹו
יקה ְי ִׁ
מּוס ָ
לְמַ עְ לָה ִׁמְ 20-ס ָפ ִׁרים עַ ל ִׁ
אֹותנְ ִׁטית.
הּודית ֶׁ
יקה ְי ִׁ
מּוס ָ
ירא גַם הּוא נִׁ סָ ה לִׁ ְשמֹר עַ ל ִׁ
זְ עִׁ ָ

אֹותּה ֲע ִׁל ָיה.
ַאחֲ ֵרי הַ ִׁספּור שֶׁ ל כָל עֲלִׁ יָה ִׁת ְמצְ אּו ִׁשיר שֶׁ ְמ ַאפְ יֵן (ֶׁ )characterizesאת ָ

שֵ ם הַ ִׁשיר :חּושּו ַא ִׁחים חּושּו
הַ מֶ סֶ ר

הַ ִׁמלִׁים

חּושּו ַא ִׁחים חּושּו

חּושּו ַא ִׁחים חּושּו

הַ בַ יִׁת ( )stanzaהָ ִׁראשֹון שֶׁ ל הַ ִׁשיר הּוא גַם הַ פִׁ זְ מֹון
יאל ִׁמיכְ ל פִׁ ינֶׁס
ִׁמלִׁים :י ְִׁח ֵ
בֹותינּו
( )refrainוְ הּוא עֹוסֵ ק בְ ִׁחישָ ה ( )hurryל ְֶׁא ֶׁרץ אֲ ֵ
בֹורין ֶׁינְקֹו
לַחַ ן :דָ ִׁ
רּוסית ְמדַ בֵ ר עַ ל ִׁחישָ ה לְמַ עַ ן הַ מֹולֶׁדֶׁ ת ( for
כַאֲ שֶׁ ר הַ ִׁשיר בְ ִׁ
.)the mother land
חּושּוַ ,א ִׁחים ,חּושּו
נ ִָׁרימָ ה פְ עָ מֵ ינּו –
רּוסית ל ְָק ֵרב ֵרעִׁ ים (חֲ בֵ ִׁרים)
חּושּו ַא ִׁחים הּוא ַת ְרגּום מֵ ִׁ
טּושּוַ ,א ִׁחים ,טּושּו,
אֲ נ ְַחנּו חָ ִׁשים.
הֹור ֵתנּו
ֶׁאל ֶׁא ֶׁרץ ָ
עֹוס ִׁקים בַ חֲ לּוצִׁ יּות ()pioneering
כָל הַ בָ ִׁתים שֶׁ ל הַ ִׁשיר ְ
וְ צִׁ יֹונּות.
ל ֹא לָנּו הַ ְמנּוחָ ה!
יאה ( )callלִׁיהּודֵ י הַ גֹולָה לְמַ הֵ ר (חּושּו) וְ לָעּוף (טּושּו
ְק ִׁר ָ
ל ֹא לָנּו הַ מַ ְרגֹועַ !
גֹורל ( the
ּותשַ נּו ֶׁאת הַ ָ
רּוסיָה ְ
= טּוסּו) ל ְֶׁא ֶׁרץ י ְִׁש ָר ֵאל מֵ ְ
בָ ֶׁא ֶׁרץ הַ ְקרּוחָ ה
 )fate of the nationשֶׁ ל עַ ם י ְִׁש ָר ֵאל שֶׁ ל ֹא נ ְִׁר ֶׁאה טֹוב
ִׁמ ִׁשלְטֹון הָ ֶׁאזְ רֹועַ
בַ גֹולָה.
הַ בַ יִׁת הָ ַאחֲ רֹון – ִׁשיא הַ ִׁשיר – הָ ַרעְ יֹון הַ צִׁ יֹונִׁי the
 ...חּושּוַ ,א ִׁחים
)Zionist idea).
ְהּודים ל ְִׁה ְתיַשֵ ב בְ י ְִׁש ָר ֵאל ּובִׁ ירּושָ ַליִׁם? כִׁ י
ֵרעַ י הֵ ן בִׁ י יְהַ ֵתלּו :מַ דּועַ ל ֹא בָ אּו י ִׁ
הָ יָה ְמאֹוד ָקשֶׁ ה לְהַ גִׁ יעַ בָ אֳ ִׁניָה וְ דֶׁ ֶׁרְך הַ יַבָ שָ ה.
מֹורשָ ה?
מַ ה לְָך ֶׁא ֶׁרץ ָ
ְׂשאּו נֵס צִׁ יֹונָה
שָ מָ ה הֵ ן ִׁאיִׁים יֵילִׁילּו –
ירנּו הַ חֲ מּודָ ה
ֶאל עִׁ ֵ
תּור לְָך ֶׁא ֶׁרץ חֲ דָ שָ ה!
כְׂ עַ ל ַכ ְׂנפֵי יֹונָה
ּ
ַנ ֲעלֶה הָ ֵרי יְׂהּודָ ה!
ְשאּו נֵס צִׁ יֹונָה
עַ כְ שָ ו הֵ ם יַגִׁ יעּו כְ מֹו עַ ל ַכ ְנפֵי יֹונָה (.)pigeons wings
ירנּו הַ חֲ מּודָ ה
ֶׁאל עִׁ ֵ
כְ עַ ל ַכ ְנפֵי יֹונָה הַ דֶׁ ֶׁרְך עֲדַ יִׁן ָקשָ ה אֲ בָ ל בִׁ גְ לַל שֶׁ הֵ ם כָל כְָך רֹוצִׁ ים לָבֹוא הֵ ם
י ְַרגִׁ ישּו כְ ִׁאלּו זֶׁה ַקל ּומָ ִׁהיר.
ַנ ֲעלֶׁה הָ ֵרי יְהּודָ ה!

ִׁמלִׁים חֲ שּובֹות
מֹורשָ ה,
הֹור ֵתנּוְׂ ,מנּוחָ ה ,מַ ְׂרּגֹועַ ֵ ,רעַ י ,יְׂהַ ֵתלּוָ ,
ֶא ֶרץ ָ
יֵילִׁילּוְׂ ,שאּו נֵס ,חֲ מּודָ הַ ,כ ְׂנפֵי יֹונָה ,הָ ֵרי יְׂהּודָ ה.

ִׁסּפּור הַ ִׁשיר
טֹוריָה שֶׁ ל הַ ִׁש ִׁירים שֶׁ ל ֶׁא ֶׁרץ
יס ְ
ֵא ִׁליָהּו הַ כֹהֵ ן כ ַָתב עַ ל הַ ִׁה ְ
"שיר הַ זֶׁמֶׁ ר הָ עִׁ בְ ִׁרי הָ ִׁראשֹון
י ְִׁש ָר ֵאל .הּוא כ ַָתב שֶׁ זֶׁהּו ִׁ
בַ יִׁשּוב הֶׁ חָ דָ ש בָ ָא ֶׁרץ" ִׁמיְמֵ י הָ ֲע ִׁליָה הָ ִׁראשֹונָה.
"אנּו יַחַ ד
רּוסיָ :
הַ ִׁמלִׁים שֶׁ ל הַ ִׁשיר הֵ ם ַת ְרגּום שֶׁ ל ִׁשיר ִׁ
כְ ֶׁנגֶׁד הָ אֹויְבִׁ ים".

"שיר הַ מֹושָ בָ ה".
ֶׁאת "גְ דֵ ָרה" וְ הַ ִׁשיר נ ְִׁהיָה ִׁ
בְ  1883-עָ לּו הַ בִׁ ילּו"יִׁים לִׁירּושָ ַליִׁם בְ חַ ג הַ פֶׁסַ ח ּובִׁ ְקרּו
יאל ִׁמיכְ ל פִׁ ינֶׁס.
בַ בַ יִׁת שֶׁ ל י ְִׁח ֵ
רּוסיִׁים ּובֵ ינֵיהֶׁ ם ִׁשיר פֹופּול ִָׁרי
הֵ ם ִׁה ְת ִׁחילּו ל ִָׁשיר ִׁש ִׁירים ִׁ
יאל ִׁת ְרגֵם לְעִׁ בְ ִׁרית "נ ִָׁחיש ל ְִׁק ַראת אֹויְבֵ ינּו".
שֶׁ י ְִׁח ֵ

כֹותב:
ֵא ִׁליָהּו הַ כֹהֵ ן ֵ
רּוסיֹות הֵ ם ָק ְראּו ל ִָׁשיר "חּושּו ַא ִׁחים
יאל ִׁמיכְ ל פִׁ ינֶׁס ִׁחבֵ ר ֶׁאת הַ ִׁשיר בִׁ ְשנַת  1883/1882לְשַ חֵ ק עַ ל הַ ִׁמלִׁים הָ ִׁ
י ְִׁח ֵ
חּושּו" .כְָך נֹוצַ ר הַ ִׁשיר הָ עִׁ בְ ִׁרי הָ ִׁראשֹון וְ שָ רּו אֹותֹו בְ כָל
בִׁ ירּושָ ַליִׁם .כְ שָ נָה ל ְַאחַ ר ִׁמכֵן (  )1884הֵ ִׁקימּו הַ בִׁ ילּו"יִׁים
ְמ ִׁסבָ ה ּובְ כָל חֲ גִׁ יגָה.
AUDIO
https://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?perf_id=2820
VIDEO INCLUDING EXPLANATION OF THE SONG
https://www.youtube.com/watch?v=anA4PQG7AKs

שֵ ם הַ ִׁשיר :בְׂ מַ חֲ ַר ְׂש ִׁתי
הַ ִׁמלִׁים

הַ מֶ סֶ ר

בְׂ מַ חֲ ַר ְׂש ִׁתי

בְׂ מַ חֲ ַר ְׂש ִׁתי
שֹורר,
בְׂ מַ חֲ ַר ְׂש ִׁתי אֹו ִׁשיר הָ ִׁאכָר ,הּוא הַ ִׁשיר שֶׁ ל הַ ְמ ֵ
יקאי וְ הַ ְמ ַת ְרגֵם ( )composer and translator
הַ מּוזִׁ ַ
ֶׁא ְליָקּום צּו ְנזֶׁר .הּוא ִׁחבֵ ר ֶׁאת הַ ִׁשיר עֲבּור ַא ְלפֵי
ְהּודים ( )thousands of farmersשֶׁ הֻ עַ בְ רּו
חַ ְקל ִָׁאים י ִׁ
( )transferredלְחַ ְקלָאּות עַ ל יְדֵ י הַ מֶׁ ְמשָ לָה שֶׁ ל הַ צָ אר
אֹוס ְטרֹו הּו ְנג ְַריָה .הַ ִׁשיר ְמעֹודֵ ד
רּוסיָה ּובְ ְ
בְ ְ
(ֶׁ )encouragesאת הָ עֲבֹודָ ה הַ ְש ֵקטָ ה שֶׁ ל הַ חַ ְקל ִָׁאים
שֶׁ מַ אֲ כִׁ ילָה ֶׁאת הָ עֹולָם ( .)feeds the world
ירא ִׁת ְרגֵם ֶׁאת הַ ִׁשיר לְעִׁ בְ ִׁרית
שֹורר ( )the poetנֹחַ שַ פִׁ ָ
הַ ְמ ֵ
עֲבּור ַאנְשֵ י הָ ֲע ִׁליָה הָ ִׁראשֹונָה.
ירי הַ ְתנּועָ ה
הַ ִׁשיר ַנעֲשָ ה ָאהּוב וְ נ ְֶׁחשָ ב ל ְֶׁאחָ ד ִׁמ ִׁש ֵ
הַ צִׁ יֹונִׁית .הַ ִׁשיר הֻ ְדפַס בְ פִׁ נ ְַקס הֶׁ חָ בֵ ר שֶׁ ל הַ שֹומֵ ר הַ צָ עִׁ יר.

ִׁמלִׁיםֶׁ :א ְליָקּום צּו ְנזֶׁר
ירא
ַת ְרגּום  /נֹסַ ח עִׁ בְ ִׁרי :נֹחַ שַ פִׁ ָ
לַחַ ןֶׁ :א ְליָקּום צּו ְנזֶׁר
כְ ִׁתיבָ ה1888 :
בְ מַ חֲ ַר ְש ִׁתי
כָל ָא ְש ִׁרי י ַָר ְש ִׁתי
ֶׁא ְר ֶׁאה חַ יִׁים טֹובִׁ ים
וְ ל ֹא ֶׁא ְחסַ ר מַ ה בָ ּה;
קּומי ִׁמ ְשנ ִָׁתי
ּובְ ִׁ
ל ֹא ָתבֹוא דַ אֲ ג ִָׁתי
לְבַ ֵקש ֶׁאת ִׁמ ְחי ִָׁתי
עַ ל צָ ְרכֵי יֹום הַ בָ א.
ַלח ֶֹׁרף מּוכָן כְ בָ ר,
הָ ָאסָ ם מָ לֵא בַ ר,
ָקצְ רּו יָדַ י וְ ל ֹא זָר,
עַ ל ֶׁא ֶׁרץ ַרבָ ה.
בְ עֹשֶׁ ר
ִׁמי י ְִׁחיֶׁה בְ יֹשֶׁ ר
חַ יֵי שַ ְלוַת הַ ְש ֵקט
כָמֹונִׁי – הָ ִׁאכָר?
בְ ֵתת יָּה גִׁ ְשמֵ י בְ ָרכָה,
ֵאתי הַ צְ לָחָ ה,
מָ ל ִׁ
ֻמֹותי אֹולִׁיכָה
אֲ ל ַ
לְהַ חֲ יֹות עֹולָם בַ בַ ר:
כַסֹוחֵ ר ,כֶׁחָ ָרש,
כַמַ לָחַ ,כפ ָָרש,
י ְַחדָ יו עָ ִׁשיר ו ָָרש –
וְ כ ְַספִׁ י יָשָ ר.

ִׁסּפּור הַ ִׁשיר

בְׂ מַ חֲ ַר ְׂש ִׁתי

צּו ְנזֶׁר כ ַָתב ֶׁאת הַ ִׁשיר לִׁכְ בֹוד ַאנְשֵ י הַ מֹושָ בֹות" :אֲ שֶׁ ר
יּושַ ר בְ פִׁ י ִׁאכ ֵָרי הָ ָא ֶׁרץ הַ ְקדֹושָ ה".
ְמסֻ פָר עַ ל יִׁצְ חָ ק ֵליְב גֹול ְְדבֶׁ ְרגִׁ ,מ ְמי ְַסדֵ י אֲ גֻדַ ת "אֹוהֲ בֵ י
צִׁ יֹון" בְ וִׁ י ְלנָה .בַ בַ יִׁת שֶׁ לֹו ִׁה ְת ַקיְמּו הַ פְ גִׁ ישֹות שֶׁ ל אֹוהֲ בֵ י
צִׁ יֹוןֶׁ .א ְליָקּום צּו ְנזֶׁער הָ יָה חָ בֵ ר בָ אֲ גֻדָ ה וְ הּוא כ ַָתב ֶׁאת
הַ ִׁשיר עַ ל הַ שֻ לְחָ ן בְ ֶׁא ְמצַ ע הַ ִׁשיחֹות בְ – 1882-
פֹותחֹות "בְ מַ חֲ ַר ְש ִׁתי".
לֹותיו הַ ְ
וְ "הַ מַ חֲ ֵרשָ ה" ,הַ יָדּועַ בְ ִׁמ ָ
צּו ְנזֶׁר בִׁ ֵקש וְ ִׁקבֵ ל ֶׁאת ְרשּות "אֹוהֲ בֵ י צִׁ יֹון" ל ִָׁשיר ֶׁאת
הַ ִׁשיר בְ כָל פַעַ ם שֶׁ הָ יָה כִׁ נּוס חָ שּובַ .אגַב ,צּו ְנזֶׁר מֵ עֹולָם
ל ֹא עָ לָה ל ְֶׁא ֶׁרץ י ְִׁש ָר ֵאל.

ִׁמלִׁים חֲ שּובֹות

מַ חֲ ֵרשָ הָ ,א ְׂש ִׁרי י ַָר ְׂש ִׁתי ,ל ֹא ֶא ְׂחסַ ר ,דַ אֲ ג ִָׁתיִׁ ,מ ְׂחי ִָׁתי,
ָאסָ ם ,יָדַ י וְׂ ל ֹא זָר ,יֹשֶ ר ,שַ ְׂלוַת הַ ְׂש ֵקטִׁ ,אכָרּ ,גִׁ ְׂשמֵ י
ֻמֹותי ,סֹוחֵ ר ,חָ ָרש ,מַ לָחּ ,פ ָָרש
בְׂ ָרכָה ,הַ צְׂ לָחָ ה ,אֲ ל ַ
AUDIO.
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=122&artist=3
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=iuuXd4H-JT4

