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ֶּפַתח ָּדָבר

ב"ה

'ַהַּפְרִטיָזן ֶׁשל ָהַרִּבי' – ָּכְך ִנְקָרא ְּבִפי ּכֹל ֶהָחִסיד ר' זּוָׁשא 
ִויִלימֹוְבְסִקי, ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ָהָיה ִמְּבִכיֵרי ָהַעְסָקִנים 

ָהַחַּב"ִדִּיים ֶׁשָּפֲעלּו ְּבֵׁשרּות ָהַרִּבי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ְּדמּותֹו ַהְּמִאיָרה, ַהִחּיּוְך ַהְּמָקֵרב ֶׁשָּתִמיד ִנְרָאה ַעל ָּפָניו 
ּוַבְקּבּוק ַה'ַּמְׁשֶקה' ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ְּבָידֹו אֹו ְּבִתיקֹו ָּפְתחּו 

ְּדָלתֹות, ֵקְרבּו ְלָבבֹות ְוִסְּלקּו ְמִניעֹות ְוִעּכּוִבים. 

ִּבְזכּות ָּפֳעלֹו ָהַרב ִּבְכַפר ַחַּב"ד, ְּבמֹוְסדֹות 'ֶרֶׁשת ָאֳהֵלי יֹוֵסף ִיְצָחק' 
ּוִבְתחּוִמים נֹוָסִפים, ָמקֹום ְמֻכָּבד ְמאֹוד ְּבתֹוְלדֹות ִּבְנַין ַחַּב"ד ְוִהְתַּפְּתחּוָתּה 

ָּבָאֶרץ ָׁשמּור ְלר' זּוָׁשא. 

ְּבֶכֶרְך ֶזה ַנִּכיר ֶאת קֹורֹות ַחָּייו ַהּסֹוֲעִרים ִלְפֵני ֲעלֹותֹו ָלָאֶרץ – ֵהיָכן ָלַמד 
ְוִהְתַחֵּנְך ִּבְנעּוָריו, ֶמה ָעַבר ָעָליו ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה ְּכֶבן ְיִׁשיָבה ּוִבְמֻיָחד ַהֲחָויֹות 

ַהַּמְסִעירֹות ֶׁשָחָוה ְּכַפְרִטיָזן ַּבְּיָערֹות, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ָהָיה לֹוֵחם ַאִּמיץ 
ִּב'ְקבּוַצת ַּבְלְסִקי' ָהַאָּגִדית. 

ְנַגֶּלה ֶאת ְמִסירּותֹו ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְנִחיׁשּותֹו ִלְׁשֹמר ֶאת ַהִּמְצוֹות ּוְפִעילּותֹו 
ְלַהָּצַלת ֶאָחיו ַהְיהּוִדים ּתֹוְך ְּכֵדי ִסּכּון ַחָּייו. ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ִלְּוָתה אֹותֹו 

ִנִּסים ַּגם ַּבָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ֶנֱאַלץ ִלְסֹּבל ֶחְרַּפת ְוָׁשְמָרה ָעָליו ְּבִנֵּסי 
ֵמֵאיַמת ַהַּמְפִציִצים ַהֶּגְרָמִנים ָהֲארּוִרים. ָרָעב ּוְלִהְסַּתֵּתר 

ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ר' זּוָׁשא ַּבָּיִמים ָהֵהם 
הּוא ְּדָרַמת ֶמַתח עֹוֶצֶרת ְנִׁשיָמה ַהְּׁשזּוָרה 

ַּבֲעָרִכים ּוִבְמָסִרים ִחּנּוִכִּיים ְמַאְּלִפים. 

ְקִריָאה ְמַהָּנה ּומֹוִעיָלה,   

                                                    
הֹוָצַאת אֹורֹות.



ַהָּיִמים ֵהם ְיֵמי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה. 

ֵחילֹות ַהָּׂשָטן ַהָּנאִצי ִהְׁשַּתְּלטּו ַעל 

רֹב ִׁשְטָחּה ֶׁשל ֵאירֹוָּפה ְוֵהֵחּלּו ְּבַמָּסע 

ְלַהְׁשָמַדת ַהְיהּוִדים. ַּבְּיָערֹות נֹוְצרּו 

ְקבּוצֹות ֶׁשל ַּפְרִטיָזִנים ֶׁשָּלֲחמּו ַּבָּנאִצים 

ְוִחְּבלּו ִּבְפֻעּלֹוֵתיֶהם. ֹרב ַהְּקבּוצֹות ֻהְרְּכבּו 

ִמּגֹוִיים ַאְנִטיֵׁשִמִּיים. ְקבּוַצת ַּבְלְסִקי 

ָהְיָתה ְקבּוַצת ַּפְרִטיָזִנים ְיהּוִדית ֶׁשָּׂשָמה 

ְלַעְצָמּה ַמָּטָרה ְלַהִּציל ְיהּוִדים ַרִּבים ַעד 

ַּכָּמה ֶׁשִּנָּתן ֵמַהּתֶֹפת ַהָּנאִצית.
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ֲאַנְחנּו ְנַגֵּבׁש ֵמִאָּתנּו 
ְקבּוַצת ַּפְרִטיָזִנים 

ֶׁשַּתְפִקיָדּה ִיְהֶיה ְלִהְסַּתֵּנן 
ַּבֲחַׁשאי ֶאל ַהֶּגטֹו ּוְלַחֵּלץ 

ִמֶּמּנּו ְיהּוִדים.

ְלָכאן, ַלַּיַער. ָמה ֶׁשָּבטּוַח 
ֶזה ֶׁשָּכאן מּוָגן ַהְרֵּבה יֹוֵתר 

ֵמֲאֶׁשר ַּבֶּגטֹו.

ְּבִדּיּוק. ֹלא ַרק ִמְבַצע ַהִחּלּוץ ְיַסֵּכן אֹוָתנּו ֶאָּלא ַּגם 
ַהֲהָבָאה. ִאם ָנִביא ְלָכאן ְקבּוָצה ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ֶׁשל ְיהּוִדים 

ְּכָבר ֹלא ִנְהֶיה ְּבטּוִחים. ַהְּׁשמּוָעה ַּתֲעבֹר ִמֶּפה ְלֹאֶזן ַעד 
ֶׁשַּתִּגיַע ַלָּנאִצים, ְוָאז ֵהם ַיִּגיעּו ְלָכאן ְו...

ּוְלָאן ִנַּקח אֹוָתם ְּבִדּיּוק?

ָנכֹון, 
ּוַבל ִנְׁשַּכח 

ֶׁשַהָּדָבר ַּגם 
ָּכרּוְך ְּבַסָּכָנה 

ְּגדֹוָלה.

ָאז ָמה ַאָּתה ַמִּציַע ַלֲעׂשֹות? ֲאַנְחנּו 
ְּבַעְצֵמנּו ִנְמָצִאים ְּבַסָּכָנה.

טֹוִבָּיה, ֶזה ֹלא ָּפׁשּוט ָּכל ָּכְך ְּכמֹו 
ֶׁשַאָּתה ְמָתֵאר ֶאת ֶזה. ֲאִני ְלָמָׁשל 

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּיׁש ְיהּוִדים ֶׁשֹּלא ְמִביִנים ְּכָלל 
ֶאת ֹּגֶדל ַהַּסָּכָנה ְוֹלא ְמֻעְנָיִנים ַלֲעֹזב ֶאת 
ַהֶּגטֹו. ֵהם ְּבטּוִחים ֶׁשַהַּמָּצב ֵיָרַגע ְוַהּכֹל 

עֹוד ִיְסַּתֵּדר.

 ְׁשְׁשְׁש! ָמה קֹוֶרה ָלֶכם?! ֵאּלּו ַאֵחינּו ּוְבָׂשֵרנּו 
ְוָעֵלינּו ְלַהִּציל אֹוָתם ַּגם ִּבְמִחיר ֶׁשל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, 
ּוִמי ֶׁשֹּלא ְמֻסָּגל ַלֲעֹמד ַּבְּמִׂשיָמה ַהּזֹו ֻמְזָמן ַלֲעֹזב 

ֶאת ַהְּקבּוָצה ְּבֶרַגע ֶזה!
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ַעְכָׁשו?! ֲאָבל...

ׁשּום 
'ֲאָבל'! ָּכל 

ַּדָּקה ֶׁשל ִעּכּוב 
ּגֹוֶרֶמת ִּפּקּוַח 

ֶנֶפׁש! 

ַהָּתְכִנית ִנְׁשַמַעת ִלי נֹוֶעֶזת 
ְלַמַּדי ֲאָבל ֵאין ָלנּו ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת. 
ִהְתַאְרְּגנּו ּוְצאּו. ָּכל ַּדָּקה ְקִריִטית.

ָקִדיָמה: ֲאִני ָזקּוק ִלְׁשלֹוָׁשה 
ַּפְרִטיָזִנים ַאִּמיִצים ֶׁשִּיְתַּגְּיסּו ַלְּמִׂשיָמה.

ְׂשאּו 
ְּתִפָּלה ְוִיְהֶיה 
ה' ְּבֶעְזְרֶכם. 
ַּגם ֲאַנְחנּו 
ִנְתַּפֵּלל 
ֲעבּוְרֶכם 

ִמּפֹה.

ַיעְנְק'ל, ֲאִני ְמַמֶּנה אֹוְתָך 
ְלֹראׁש ַהְּקבּוָצה ַהּזֹו.

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה. 

ֲאִני. 

ַּגם ֲאִני. 

ָיֶפה. ְּבתֹוְך 
ְׁשָעַתִים ֲאִני 
ְמַחֶּכה ְלַקֵּבל 

ִמַּסֶּיֶרת ַהַהָּצָלה 
ָּתְכִנית ְמֻדֶּיֶקת ֶׁשל 
ֲחִדיָרה ְלֶגטֹו ִליָדא, 
ַהֶּגטֹו ַהָּסמּוְך ְלָכאן. 

ִהְזָּדְרזּו, ֵאין ָלנּו 
ְזַמן ְמֻיָּתר.

ֵּכן, ַהְּמַפֵּקד!

הֹוי, 
ה', ֵאיזֹו 

ַאֲחָריּות ָנֲחָתה 
ַעל ִׁשְכִמי...

ַּכֲעבֹר ְׁשָעַתִים.
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ִהְׁשַּתְּדלּו ִלְהיֹות ְׁשֵקִטים ְּכָכל 
ָהֶאְפָׁשר, ְּבִלי ִּדּבּוִרים ְמֻיָּתִרים!

ָקִדיָמה, 
ֲאַנְחנּו חֹוְדִרים 

ֶאל ַהֶּגטֹו.

ִּתְסַּתֵּכל 
ֶאְמְמ... ָמה ֲאִני רֹוֶאה? ְּבַעְצְמָך ְוָתִבין...

ֲאִני רֹוֶאה ֲאָדָמה, ֵעִצים, 
ָׁשַמִים, ָיֵרַח, ּכֹוָכִבים...

ֶׁשֶקט 
ְּכָבר, ְּכִסיל! 

עֹוד ְמָעט ֶּבֱאֶמת 
ַאְרֶאה ְלָך ֶאת 
ַהּכֹוָכִבים. ֵאיְנָך 
רֹוֶאה ֶׁשַהָּגֵדר 

ְקרּוָעה?! ִמיֶׁשהּו 
ָּבַרח ֵמַהֶּגטֹו! 
ַחָּיִבים ִלְרּדֹף 

ַאֲחָריו!!!

ְוַעְכָׁשו ּפֹוְרִצים 
ְּפִניָמה. ָׁשלֹוׁש, ְׁשַּתִים, 

ַאַחת ְו...

ֵהי, ֲאִני ֹלא 
ַמֲאִמין ְלָמה ֶׁשֲאִני 

רֹוֶאה ּפֹה.

ָמה ַאָּתה רֹוֶאה ּפֹה?

ָצָל"ׁש! 
ְּפֻעָּלה 
ְנִקָּיה!

ֲאִני חֹוֵׁשב 
ֶׁשֲאַנְחנּו ֵּדי ְקרֹוִבים 

ַלְּיִציָאה ֵמַהַּיַער. ֵיׁש ָלנּו 
עֹוד ַּכֲחִצי ָׁשָעה ַעד ֶׁשַּנִּגיַע 
ְלִליָדא ּוְבֶמֶׁשְך ֶרַבע ָׁשָעה 
נֹוֶסֶפת ֵנֵלְך ִּבְרחֹובֹוֶתיָה 

ַהֲחׁשּוִכים ַעד ֶׁשִּנְרֶאה ֶאת 
ַהְּזָוָעה ׁשּוב.

נֹוָרא 
ָמה 

ֶׁשַהִּמְפָלצֹות 
ַהֶּגְרָמִנּיֹות 
ְמֻסָּגלֹות 
ַלֲעׂשֹות...

ְּבֵסֶדר, 
ֲחֵבִרים, ַהְּמִׂשיָמה 

ֶׁשָּלנּו ַמְתִחיָלה 
ְּבעֹוד ְרָגִעים 
ְספּוִרים ַמָּמׁש. 

ַאֶּתם זֹוְכִרים ֶאת 
ְּפָרֵטי ַהָּתְכִנית?

ַּכֲעבֹר ִּכְׁשֹלֶׁשת ְרָבִעי 
ַהָּׁשָעה ְּבַאַחת ַהִּסְמָטאֹות:

ַוַּדאי.

ְלֶפַתע:
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ַחֵּכה ִלי, 
ַחֵּכה ִלי! ַהחֹור ַּבֶּגֶרב 

ּתֹוֵפס ִלי ֶאת ָהֶאְצָּבעֹות 
ַוֲאִני ֹלא ַמְצִליַח ָלרּוץ 

נֹוְרָמִלי!

ֹקֶדם 
ֹּכל ִּתְהֶיה 

נֹוְרָמִלי ְּבַעְצְמָך! 
ֲאִני ֹלא ִמְתַּפֵּלא 

ֶׁשַּגם ָלרּוץ נֹוְרָמִלי 
ֵאיְנָך יֹוֵדַע. 

ַמָּמׁש 
ּתֹוָדה! ַרק 

ָהָיה ָחֵסר ְלָך 
ֶׁשֶּזה עֹוד ָהָיה 

ְּבַכָּוָנה...

ֵיׁש 
ְלָך 

ְּבֶהְחֵלט 
ַעל ָמה. 

ָרץ ְּכמֹו ַּבְרָוז...

ֶרַגע, 
ֲעצֹר!

ֶזה 
ֶּבֱאֶמת ֹלא 
ָהָיה ְּבַכָּוָנה...

ֶאְמְמ... 
ֲאִני ִמְתַנֵּצל... 
ִמְתַנֵּצל ְמאֹוד.

ִּתְרֶאה, 
ֵאיְך אֹוְמִרים? 
ֹלא ִהְפַעְלָּת 

ִויְנֶקִרים.

ֲאָבל 
ֶרַגע, ָלָּמה 
ֶהְחַלְטָּת 
ַלֲעצֹר 
ִּפְתאֹום?

ָאה, 
ַאָּתה ִמְתַּכֵּון 

ָלָּמה ֶנֱעַצְרִּתי... ָאה, 
ָׁשַכְחִּתי, ָנכֹון. ִנְרֶאה 
ִלי ֶׁשַהּבֹוץ ִנְכַנס ִלי 

ַּגם ָלרֹאׁש... 

ֲאִני 
ֶהְחַלְטִּתי 

ַלֲעצֹר?! ַאָּתה 
ֶזה ֶׁשָהַפְכָּת אֹוִתי 
ְּבֶרַגע ֶאָחד ְלָסָלט 

ּבֹוץ ְמֻעָּׁשן!

טֹוב, 
טֹוב. ֵאיְך 

אֹוְמִרים? ֹקֶדם 
ַּתְפִעיל ַאָּתה ֶאת 
ַהִּויְנֶקר ָהָראִׁשי 

ֶׁשל ָהֹראׁש 
ֶׁשְּלָך...
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ָאה, 
ִנְזַּכְרִּתי!

ִאָּמא'ֶלה... 

ָצִריְך 
ִלְסֹּגר ֶאת 

ַהָּגֵדר ַּבֲחָזָרה. 
ָּכָכה ִמי ֶׁשִּנְכַנס 
ְּפִניָמה ֹלא יּוַכל 

ָלֵצאת... ָחה 
ָחה ָחה!

ֲאָבל 
ֵאיְך? ִּתְרֶאה 

ֵאיְך ִהיא ְקרּוָעה, 
ֶקַרע-ֶקַרע... 

ָּגַמְרנּו, ֵאין ָמה 
ַלֲעׂשֹות ִעם ֶזה.

ַאָּתה 
יֹוֵדַע ָמה? 

ֵהֵבאָת ִלי ַרֲעיֹון 
ֶׁשל ַּפַעם ְּבָׁשָנה!

ָמה ֶזה? יֹום 
הּוֶלֶדת?

ֵּתֶכף 
הּוא ִיְרֶאה 

ֵאיֶזה יֹום הּוֶלֶדת 
ֲאִני ְמַאְרֵּגן לֹו. ָחה 
ָחה ָחה, ַעד ֵמָאה 

ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה... 
ָחה ָחה ָחה!

אּוַלי 
ֹלא ָּבְרחּו ֵמַהֶּגטֹו 

ֶאָּלא ִהְסַּתְּננּו ֵאָליו! 
ַחָּיִבים ַלֲחזֹר ְלָׁשם 

ַמֵהר! קּום ְּכָבר!

ַחֵּכה ִלי... 
ֲאִני ָּבא!
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ְמַזְעֵזַע 
ָמה ֶׁשּקֹוֶרה 

ּפֹה.

ֲאַנְחנּו ְצִעיִרים ַוֲחָזִקים ְוַהֶּגְרָמִנים 
ַוַּדאי ִיְרצּו אֹוָתנּו ְּכֹכַח ֲעבֹוָדה. ֵהם ֹלא 

ַיַהְרגּו אֹוָתנּו. ֲאַנְחנּו ִנְׂשֹרד.

הֹוי, 
ֵמְיֶלְך, ַאל 

ִּתְהֶיה ָּתִמים 
ָּכל ָּכְך. ְלִהָּׁשֵאר 
ַּבֶּגטֹו – ֵּפרּוׁשֹו 

ֹלא ִלְׂשֹרד, 
ַחד ַמְׁשָמִעית, 
ְּבֻמְקָדם אֹו 

ִּבְמֻאָחר.

ְלִפי 
ַּדְעִּתי ֲאַנְחנּו 

ְצִריִכים ִליצֹר ֶקֶׁשר 
ִעם ַהַּפְרִטיָזִנים 

ֶׁשל ְקבּוַצת ַּבְלְסִקי. 
ָעְבָרה ָּכאן ְׁשמּוָעה 
ֶׁשֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה 

ֵהם ִהְצִליחּו ַלְחּדֹר 
ַלֶּגטֹו. ֵהם ִנְלְּכדּו 

ִּכְמָעט ֲאָבל ְּבסֹופֹו 
ֶׁשל ָּדָבר ִהְצִליחּו 
ְלִהָּמֵלט ָּבֶרַגע 

ָהַאֲחרֹון.

ָּדִוד 
צֹוֵדק, ּוָבֶזה 
ְּבִדּיּוק ֲאִני 
ְמַהְרֵהר ָּכֵעת.

 ַעל ִּפי ַהִּדּוּוַח 
ֶׁשִּקַּבְלִּתי, ִּבְזַמן ַהְחָלַפת 

ַהִּמְׁשָמרֹות ֶיְׁשָנן ֶעֶׂשר ַּדּקֹות 
ֶׁשָּבֶהן ׁשּום ַחָּיל ֹלא ִנְמָצא ְלַיד 

ַהָּגֵדר ַּבַּצד ַהֶּזה

ה', 
ֲעזֹר ִלי ְלַהְצִליַח 

ִלְפֹּגׁש ֶאת ַהַּפְרִטיָזן 
ּוְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ַּתְדִריְך 

ִלְבִריָחה...

ָאְמרּו ֶׁשהּוא 
ַמִּגיַע ְלָכאן ְּבָכל ַלְיָלה 
ַּבָּׁשָעה ַהּזֹו ְּבֵעֶרְך, ְּכֵדי 

ְלַאְפֵׁשר ִליהּוִדים ֵמַהֶּגטֹו 
ִליֹצר ִאָּתם ֶקֶׁשר.

אּוַלי 
ְּתַׁשֵּתף אֹוָתנּו 

ַּבַּמְחָׁשבֹות ֶׁשְּלָך, 
זּוָׁשא? ְלָמה 
ַאָּתה ִמְתַּכֵּון?

ַאָּתה ִמְתַּכֵּון 
ָלַאְקְצָיה*?

ְלַצֲעִרי ֵיׁש ָּכאן ְּדָבִרים 
ְמַזְעְזִעים ַרִּבים ֲאָבל ָאֵכן 

ִהְתַּכַּוְנִּתי ָלַאְקְצָיה ֶׁשָהְיָתה ֶאְתמֹול. 
ִּתְראּו ֵאיְך ִהְתרֹוֵקן ַהֶּגטֹו.

ֶזה 
ָעצּוב 

ֶּבֱאֶמת, ֲאָבל 
ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשָּלנּו 
ְּבאֶֹפן ִאיִׁשי ֵאין 

ִסָּבה ִלְדאֹג.

ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר:

*ַאְקְצָיה ִהיא ְּפֻעָּלה ֶׁשל ַהָּנאִצים ֶׁשָּבּה ָהיּו אֹוְסִפים ֵחֶלק ִנָּכר 
ִמיהּוֵדי ַהֵּגָטאֹות ְוׁשֹוְלִחים אֹוָתם ְלַמֲחנֹות ִרּכּוז ְוַהְׁשָמָדה.

ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה: 

ַעכ-ָׁשו! 
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ֻּכְּלֶכם 
ְמֻגָּיִסים ֵמֶרַגע 
ֶזה ַלֲעבֹודֹות 
ֵׁשרּות ְּבַמֲחֵנה 
אֹוי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו!

ַוֲאבֹוי, ַעְכָׁשו 
ִיְהֶיה ֻמְרָּכב עֹוד 

יֹוֵתר ִלְבֹרַח 
ֵמַהֹּתֶפת.

ְלָפחֹות 
ֹלא הֹוְלִכים 
ַלֲהֹרג אֹוָתנּו.

ָנִׂשים ִמְבָטֵחנּו 
ַּבה'. הּוא ֶזה ֶׁשַּמְנָחה 

ּומֹוִביל אֹוָתנּו ַצַעד ַאַחר 
ַצַעד.

ְּבֶעְזַרת ה' ֲאַנְחנּו עֹוד 
ַנִּגיַע ִלְקבּוַצת ַּבְלְסִקי! ֲאַנְחנּו 

עֹוד ִנְבַרח ִמּפֹה!

ָמה?!

ַאָּתה! 
ַאָּתה ֹלא 

ׁשֹוֵמַע?

ׁשּוב 
ַאְקְצָיה? 

ְּכָבר ִהְצַלְחנּו 
ִּכְמָעט ִלְבֹרַח 

ֵמַהֵּגיִהּנֹום ַהֶּזה 
ּפֹה... ַרק ֶׁשֹּלא 
ַיַהְרגּו אֹוָתנּו 

ַעְכָׁשו!

ָמה 
קֹוֶרה 
ּפֹה?!

ִאם 
עֹוד ֹלא 
ֵהַבְנָּת 

ָּדִוד, זֹוִהי 
ַאְקְצָיה.

ָמה ִנְרֶאה ָלֶכם ֶׁשֵהם 
הֹוְלִכים ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשו???

אֹוי, 
ֹלא!

ּוַבּבֶֹקר:

ְיצּוִרים 
ֲעלּוִבים! ַעל ֻּכָּלם 

ְלִהְתַיֵּצב ִמָּיד ַּבִּכָּכר! 
ָקִדיָמה!

ָנִׁשים 
ִויָלִדים ְלַצד 

ְׂשמֹאל! ָּכל ַהְּגָבִרים 
ַלֲעֹמד ְּבַצד ָיִמין! 

ִמָּיד!!!


