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חזור לתוכן עניינים

 ֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו ַּבַּלְיָלה 

 ִנַּצב ַעל ְמקֹומֹו ַעּמּוד ָהֵאׁש. 

 ִמְגָּדל ֶׁשל אֹור עֹוֶלה ְלַמְעָלה 

 ַמְצִמיַח ָׁשָרִׁשים ְּכִאּלּו ִּבֵּקׁש 

 ְלַהִּגיד ִלְפזּוֵרי ָהָעם, 

 ְלתֹוֵעי ַהִּמְדָּבר ֵאי-ָׁשם: 

 ּבֹואֹו ְלָכאן ִמָּצפֹון, ִמָּים, 

 ֶנֶגב ָוֶקֶדם. 

 ֵלילֹות ַרִּבים ָסַבב ַּבֶּדֶרְך, 

 ִהְפִציַע ְּבֵעיֵני ִמי ֶׁשָחַלם. 

 ִהְנָחה ַּבחֶֹׁשְך ֱאֵלי ֶאֶרץ 

 ִמֶּמָּנה ֹלא ָימּוׁש אֹורֹו ְלעֹוָלם. 

 ְלָהִאיר ִלְפזּוֵרי ָהָעם, 

 ְלתֹוֵעי ַהִּמְדָּבר ֵאי ָׁשם 

 ֶּדֶרְך ַעד ָּכאן ִמָּצפֹון, ִמָּים, 

 ֶנֶגב ָוֶקֶדם. 

ַעּמּוד ָהֵאׁש, ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ָקם.

ַעּמּוד ָהֵאׁש
 מילים: אהוד מנור

לחן: שם טוב לוי

השלום, בדומה לצדקה, מתחיל בבית. יצחק בן צבי

נשיא בין השנים 

1963 - 1952

עמוד האש // מילים: אהוד מנור // לחן: שם טוב לוי
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 יש דבר אחד המאחד ומלכד את כולנו - 
החרדה לקיומה של מדינת ישראל.

פירושי מילים

ָּים – מערב

ֶנֶגב – דרום

ֶקֶדם - מזרח

ִהְפִציַע – בקע

ֱאֵלי ֶאֶרץ – אל הארץ

ָימּוׁש - יזוז
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חזור לתוכן עניינים

חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת 1998. מגדולי כותבי השירים העבריים. עסק גם 

בתרגום ובכתיבה לתיאטרון ולמופעי בידור. 

מנור נולד וגדל במושבה בנימינה. רבים משיריו מוקדשים למושבה ולבית הוריו. לאחר 

שירותו הצבאי למד פסיכולוגיה וספרות אנגלית באוניברסיטה העברית, בירושלים, ומשנת 

1962 שימש עורך ומגיש של תכניות תרבות ומוזיקה ב"קול ישראל”. בקיץ 1968, במלחמת 

ההתשה, נהרג אחיו יהודה בתעלת סואץ ולזכרו כתב מנור כמה שירים, הידוע בהם הוא 

"אחי הצעיר יהודה", 

בשנת 1970 החל מנור לעבוד בתיאטרון. בעקבות ההצלחה הגדולה של המחזמר "שיער" 

תרגם מנור עוד עשרות מחזות זמר והצגות שהועלו על הבמה בארץ כמו "קברט", "אחים 

בדם", "סיפור הפרברים" ו"שיקגו".

בשנות ה-70 וה-80 כתב מנור מילים לשירים לרב אמני התקופה בתחום הזמר, ושיתף 

פעולה עם מיטב המלחינים; מתי כספי, נורית הירש, יאיר רוזנבלום ואחרים. שיריו הפכו 

ללהיטים ונכנסו לקלאסיקה של הזמר העברי, כמו: "אין לי ארץ אחרת", "ללכת שבי אחריך", 

"ברית עולם", "בשנה הבאה". עם אשתו עופרה פוקס הקליט מנור את האלבום "שפה 

משותפת", ובו שרים שניהם משיריו.

בשנת 1995 זכה מנור בפרס אקו''ם על מפעל חיים בפזמונאות. בשנת 1998, שנת היובל 

למדינה, זכה להיות חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי .ובשנת 2005 החליטה 

אוניברסיטת בר אילן להעניק למנור תואר דוקטור של כבוד.

בעשרות שנות פעילותו כתב מנור מאות שירים, תרגם וכתב עשרות מחזות ויצירות שונות. 

השירים בוצעו על ידי טובי הזמרים והפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית. לצד 

הכתיבה עסק מנור בהנחיה ובעריכה של תכניות ב"קול ישראל" ובהגשת תכניות בטלוויזיה.

11281=item?asp.item/pages/il.aC.Cet.lib//:http :מתוך אתר מט"ח

html.3342,00-l,0,7340/home/il.Co.ynet.www//:http :מאמרים על אהוד מנור

נולד בשכונת שעריים שברחובות להורים מבולגריה. בגיל 13 החל ללמוד נגינה על חליל 

צד אצל החלילן סרג'יו פיידמן. בהמשך רכש את השכלתו המוזיקלית המקצועית באקדמיה 

למוזיקה, באוניברסיטת תל אביב ובמכללת ברקלי למוזיקה בבוסטון שארצות הברית.

אנו מדינה ענייה. אין בה מקום לארמון נשיא.

את דרכו המקצועית החל לוי בלהקת פיקוד המרכז. בשנת 1972 הלחין שניים משירי 

אלבומו של אריק איינשטיין: "יסמין” ו"שיר של אחרי המלחמה" למילים של איינשטיין ו"דון 

קישוט", למילים של יהונתן גפן. שיתוף פעולה זה הביא בעשורים הבאים ליציאתם של 

מספר אלבומים משותפים לאיינשטיין וללוי. באלבומו הבא של איינשטיין, "ארץ ישראל 

הישנה והטובה”, עיבד לוי את כל השירים, למעט שני שירים שהוקלטו שנה קודם לכן עם 

להקת הצ'רצ'ילים. כמו כן הלחין את הלהיט "יכול להיות שזה נגמר" למילים של יהונתן גפן.

בשנת 1973, במלחמת יום הכיפורים, הלחין לוי את שירו של יהונתן גפן "הנסיך הקטן”, 

שאותו מצא בטורו של גפן במעריב.  בשנת 1974 השתתף באלבומו של אריק איינשטיין "סע 

לאט” בנגינה על פסנתר ובעיבודי מיתרים. בשנים 1974-1975 היה לוי חבר בהרכב "קצת 

אחרת" לצד שלמה גרוניך ושלמה יידוב. בין השירים המוכרים שביצע ההרכב ללחניו, היו 

"הנסיך הקטן" ו"קטע שמי". בשנת 1976 יצא אלבומו הראשון של לוי כסולן "מצב רוח". בשנת 

1977 השתתף לוי יחד עם עוד חמישה מוזיקאים, ובהם יהודית רביץ ועדי רנרט, בלהקת 

"ששת”. בין השירים המוכרים באלבומה של הלהקה היו "סמבה ברגל שמאל" )יעקב גלעד/

יהודית רביץ(, "ענבלים" ו"בדרך הגדולה"( )נתן אלתרמן/שם טוב לוי( ו"בלילות הסתיו" )דוד 

פוגל/שם טוב לוי(. באותה שנה הלחין ועיבד לוי למילותיו של מאשה קלו את שיר "כוכב 

מטייל" שביצע דודו זכאי בפסטיבל שירי ילדים השמיני.

בשנת 1979 חיבר לוי למוזיקאים יצחק קלפטר ושלמה יידוב, ויחד הם יצרו את השלישייה 

“צליל מכוון". אלבום הלהקה, שנקרא "צליל מכוון", כלל להיטים רבים. השירים שאותם 

תרם לוי לאלבום הם ")סמבה( סיפורו של יום" )שם טוב לוי וצפנת לוי/שם טוב לוי(, "יכול 

להיות שזה נגמר" )יהונתן גפן/שם טוב לוי(, "בלדה לאיו" )צפנת לוי/שם טוב לוי( ו"בלילה" 

)אברהם חלפי/שם טוב לוי(.

עוד בשנת 1979 הלחין לוי ועיבד את פסקול הסדרה התיעודית עמוד האש, וניצח על 

התזמורת שביצעה את המנגינה בסדרה. בשנת 1981 הוציא את תקליטו השני כסולן, 

"התעוררות". 

בפברואר 2005 הוענק ללוי פרס על מפעל חיים למלחין מטעם אקו"ם. 

נימוקי השופטים: "שם טוב לוי הוא מלחין, שרמת הדיוק בהלחנה שלו מפתיעה ומפעימה 

כאחד. לבו לא נגרר אחר אפנות ואחר מוזיקה משתלחת ורגעית. משנות השבעים ואילך יצר 

שם טוב לוי רצף עשיר ופורה של יצירה, שהמאפיין המרכזי שלו הוא הלחנה מורכבת אך 

עם זאת ישירה, המדברת אל תוך הלב ומרגשת".

בשנת 2007 הוציא לוי עם ההרכב "אנסבל שם־טוב לוי" את האלבום "תחנות רוח". האלבום 

משלב ג'אז, מוזיקה ים-תיכונית, מוזיקה בלקאנית ובארוק, וכולל קטעים אינסטרומנטליים 

לצד שיריו של לוי.

התנגדתי משום כך באופן עקרוני להעלאת משכורתי, 
מתוך תקווה להראות בכך דוגמה לאחרים.

 אהוד מנור 

)1941-2005(

 שם טוב לוי 

)נ. 1950(
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%92%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1973
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2_%D7%9C%D7%90%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
http://he.wikipedia.org/wiki/1975
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2_%D7%9C%D7%90%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1976
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/1977
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%95&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1979
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A9_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/1979
http://he.wikipedia.org/wiki/1981
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2005
http://he.wikipedia.org/wiki/2007
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בשנת 2010 הוציא יחד עם ההרכב את האלבום "בן אדמה". על אף שניתן להגדיר את 

סגנונות המוזיקה של האלבום כדומים לסגנונות שבקודמו, באלבום זה שם לוי דגש על 

פיוטים ושירת ימי הביניים. באלבום זה ישנם לחנים שלו למילים של ר' אברהם אבן עזרא 

)"אשכים לבית השר"( ור' יהודה הלוי )"בן אדמה"( וכיוצא בזה.

מתוך אתר ויקיפדיה:

http//:he.wikipedia.org/wiki%/D7%A9%D7%9D%_D7%98%D7%95%D7%91%_D7%9C%D

7%95%D7%99

ראיון עם שם טוב לוי:

http//:www.mitkadem.co.il/files/artists/shemtovlevi/

דברי שם טוב לוי, מתוך אתר מעריב, כתב: רועי בהריר – 14.4.2012:

http//:www.nrg.co.il/online/47/ART2/356/646.html

על השיר

עמוד האש הוא שיר הנושא של סדרת הטלוויזיה "עמוד האש".

"עמוד האש" היא אחת ההפקות הדוקומנטריות הגדולות ביותר שנעשו על ידי הערוץ 

הראשון. הפקה שכללה 19 פרקים שליוו את תולדות הציונות החל משנת 1896 ועד ההכרזה 

על הקמת מדינת ישראל ב-1948. העבודה על הסדרה נמשכה חמש שנים, כללה 1700 קטעי 

וידאו מ-34 ארכיונים, מעל 200 ראיונות מצולמים ועלתה מעל מיליון דולר. הסדרה זכתה 

ל-70% רייטינג )בערוץ הטלוויזיה היחיד שהיה- ערוץ הראשון( והשאירה בעיקר שני חותמים 

עיקרים: הראשון היה קולו העמוק של יוסי בנאי שקריין את הסדרה, בזכות התעקשותו 

של יוצר הסדרה, יגאל לוסין. השני, הוא נעימת הפתיחה, שהולחנה על ידי שם טוב לוי, 

ונחשבת לאחת מפסגות ההלחנה ישראלית. 

לאחר שמתי כספי דחה את הבקשה להלחין את הפתיח, ביקש לוסין בפגישה ביתית עם 

לוי שילחין משהו על הפסנתר של בתו. באופן מפתיע, תוך זמן קצר הלחן היה גמור; משקף 

בתוכו משהו שבין "התקווה" לנעימת הסרט "אקסודוס". לוסין מספר שהלחן התאים לסדרה, 

ואת התווים הסופיים כתב לוי על קופסת סיגריות. מאוחר יותר נכתבו לנעימה גם מילים 

)אהוד מנור( וניתנו לביצוע ללהקת "הכל עובר חביבי".

 מ"עמוד האש" עד "החיים יפים": 

הסיפורים מאחורי שירי יום השואה

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,607,209,67538,.aspx

 בגדים יש לי יותר מדי 
ואני יכול לחלקם בין העניים.

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

לתלמידים

• מהו "עמוד האש"?	

צמד המילים "עמוד האש" מופיע בתנ"ך במספר מקומות: 

נחמיה, פרק ט', פסוקים י"ב ו- מ"ט

במדבר, פרק י"ד, פסוק י"ד

שמות, פרק י"ג, פסוקים כ"א-כ"ב

• קראו את הפסוקים ומצאו את הקשר שביניהם ובין השיר "עמוד האש".	

נחמיה פרק ט':

ר ֵיְלכּו-ָבּה. ֶרְך ֲאׁשֶ פסוק י"ב: ּוְבַעּמּוד ָעָנן, ִהְנִחיָתם יֹוָמם; ּוְבַעּמּוד ֵאׁש, ַלְיָלה, ְלָהִאיר ָלֶהם, ֶאת-ַהּדֶ

ָמם,  יוֹ ר; ֶאת-ַעּמּוד ֶהָעָנן ֹלא-ָסר ֵמֲעֵליֶהם ּבְ ְדּבָ ּמִ ם ּבַ ים, ֹלא ֲעַזְבּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ פסוק י"ט: ְוַאּתָ

ר ֵיְלכּו-ָבּה. ֶרְך ֲאׁשֶ ַלְיָלה ְלָהִאיר ָלֶהם, ְוֶאת-ַהּדֶ ֶרְך, ְוֶאת-ַעּמּוד ָהֵאׁש ּבְ ַהּדֶ ְלַהְנֹחָתם ּבְ

פרק זה מכונה "יום הוידוי" או "אסיפת הוידוי הלאומי" ומתחלק לשני חלקים. החלק הראשון, פסוקים 

א'-ה' מתאר את טקס הוידוי וכולל גם קריאה בתורה. חלקו השני של הפרק – פסוקים ו'-ל"ז, כולל 

את תפילת הוידוי שהשמיעו הלוויים, אבל תוכנו של וידוי זה כללי למדי. הוידוי מסתיים באווירה של 

תחושת אשמה ובתיאור של שפל מידי וכלכלי.

במדבר פרק י"ד:

ַעִין  ר-ַעִין ּבְ ה: ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָעם ַהּזֶ ה ְיהָוה, ּבְ י-ַאּתָ ְמעּו ּכִ ב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ׁשָ פסוק י"ד: ְוָאְמרּו, ֶאל-יֹוׁשֵ

ה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם, ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה.  ד ָעָנן ַאּתָ ה ְיהָוה, ַוֲעָנְנָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם, ּוְבַעּמֻ ִנְרָאה ַאּתָ

פרק זה עוסק בסיפור המרגלים.

שמות פרק י"ג:

פסוק כ"א: ַויהָוה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן, ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶרְך, ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש, ְלָהִאיר ָלֶהם--ָלֶלֶכת, 

יֹוָמם ָוָלְיָלה. כב ֹלא-ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן, יֹוָמם, ְוַעּמּוד ָהֵאׁש, ָלְיָלה--ִלְפֵני, ָהָעם.

פרק זה עוסק ביציאת מצרים.

למורה

גם בשירו של אהוד מנור עמוד האש מאיר לעם את דרכו, אך הוא אינו פסיבי. בתנ"ך ישנו גם עמוד ענן 

הריני רואה בדאגה רבה את הדהירה המסחררת של רמת החיים 
במדינתנו כאחת הסכנות הרציניות לעצמאותנו הכלכלית.

יצחק בן צבי

נשיא בין השנים 

1963 - 1952

http://he.wikipedia.org/wiki/2010
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://www.mitkadem.co.il/files/artists/shemtovlevi/
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/356/646.html
http://www.mouse.co.il/Tags/2534.aspx
http://www.mouse.co.il/Tags/25832.aspx
http://www.mouse.co.il/Tags/20816.aspx
http://www.mouse.co.il/Tags/9659.aspx
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,607,209,67538,.aspx
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המנחה אותם. כאן לעמוד האש תפקיד כפול. הוא גם מנחה "ביקש להגיד" – בואו לכאן, הנחה בחושך, 

וגם האיר.

לתלמידים

• למי קורא עמוד האש?	

• מי הם פזורי העם ותועי המדבר?	

• לאן צריכים להגיע פזורי העם ותועי המדבר?	

• מאין הם מגיעים?	

למורה

• בשיר של אהוד מנור עמוד האש מסמל את המנהיג או את המנהיגות.	

לתלמידים

• על פי שירו של אהוד מנור, מהם תפקידיו של המנהיג?	

למורה

• המנהיג קורא לעם להגיע מכל מקום בעולם. תפקידו לקבץ אותם, להמריץ אותם להגיע. הוא 	

סובב בדרכים וקורא להם לבוא. 

לתלמידים

• מה מסמל עמוד האש בשיר?	

למורה

• עמוד האש מעודד ומעורר תקווה. הוא מסמל תקומה והתחדשות לעם היהודי.	

 פעילויות במוזיקה

האזינו לביצוע הבא:

"עמוד האש" בביצוע "הכל עובר חביבי":

ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפלה שלה לשמור על נכס זה 
של לימוד חובה לכל ילדיה.

זלמן שזר

נשיא בין השנים 

1963 - 1973

EqMvjUmVzIE=v?watch/com.youtube.www//:http

• השלימו את המשפטים הבאים:	

 . השיר בנוי מ     בתים ו    

)שני, משפט סיום(.

לחן הבית הראשון     ללחן הבית השני. 

. בסוף השיר מופיע     

)משפט מוזיקלי לסיום, זהה(

• האזינו לביצוע התזמורתי ושירו את השיר פסקול "עמוד האש":	

http://www.youtube.com/watch?v=mOQfqg_BIwA

ואף לאלה שבחרו והתעקשו להופיע כאויבינו. 
לבנו לשלום עם כולם, לאושר כולנו.

http://www.youtube.com/watch?v=EqMvjUmVzIE
http://www.youtube.com/watch?v=EqMvjUmVzIE
http://www.youtube.com/watch?v=mOQfqg_BIwA

