מסביב למדורה
ל"ג בעומר – במעגלי הגבורה היהודית
רקע למורה
'מסביב למדורה' של נתן אלתרמן הוא אולי הפזמון המפורסם ביותר על הפלמ"ח ,וידוע בגרסתו
המושרת על ידי דורית ראובני ולהקת פיקוד מרכז .השיר נכתב ופורסם לראשונה במדור "הטור
השביעי " של אלתרמן ב 7-במאי  1948לרגל מלאת שבע שנים לפלמ"ח .ובתוך שבוע לאחר פרסום
השיר הזה בעיתון "דבר" תוכרז ותוקם מדינת ישראל  .הפלמ"ח נוסד בל"ג בעומר תש"א.1941 ,

מהלך השיעור


לפני השמעת השיר נבקש מהתלמידים לנסות ולהבין באיזה זמן מתרחש השיר?

לאחר ההשמעה:


מהו מימד הזמן שבשיר? (לילה ,חודש ניסן).



מדוע כתוב "כתמיד בניסן הירח"? על מה מבקש המשורר לרמוז? (בחודש ניסן נגאל עם ישראל עת
יצא ממצרים בלילה כלומר ,אלתרמן מבקש להקביל את המסע המיתולוגי הידוע של עם ישראל לבין
יציאתו לקרב של הפלמ"ח שמטרתו הקמת מדינה יהודית בא"י.



מה ייחודם של אותם "נערים בלי בלי שם" היושבים סביב המדורה? (הסתפקות במועט ,אחווה,
רעות ומוכנות להקרבה)

דיון – מהי "המדורה" של צעירי ישראל היום?
אמירה :איננו יודעים מה שמם של הנערים ואין מסופר לנו כלל על היותם "מפקדים" או "מצביאים"
אלא כל כוחם בצעירותם וברוחם המיוחדת והם אשר הביאו להקמת המדינה.



מה מאפיין אתכם כצעירים?



עד כמה אתם דומים או שונים מהצעירים של הפלמ"ח?



האם ראוי שיהיו לנו צעירים כאלה? ואם כן ,מה יש לעשות כדי ליצור צעירים הלוקחים אחריות
על עמם?

נתן אלתרמן

ִמ ָּסבִיב לַמְּדּורָּ ה
ִעם שֶׁ בַע שָּ נ ִים לַ ַפלְּמַח ,נ ִיסָּן תָּ ש"ח

רַ ק ַה ְּסוֶׁדֶׁ ר ִחבְּקָּ ם מֵע ֹרֶׁ ף.
נ ַ ֲעלַי ִם נ ֻקְּ שֹות ,יַלְּקּוטִים,
סְּעּודָּ ה שֶׁ ל זֵיתִ ים ּופְּרִ י-תֹמֶׁר,
וְּ ִס ְּפלֵי ָאלּומִינ ְּיּום קְּ מּוטִים

אמָּתָּ ם לֹא ָּהי ְּתָּ ה לָּהֶׁם אֵם.
ֻ
בצֵאתָּ ם לַדֶׁ רֶׁ ךְּ.
לֹא י ָּדְּ עָּה ְּ

וְּרֵ עּות ,וְּקָּ רְּ בָּן לְּאֵין אֹמֶׁר.

ָּהי ָּה ַליְּלָּה עָּמ ֹק וְּנֹושֵ ם

מַה ּנֹוסִיף וְּנ ִ ְּמנ ֶׁה? ...מִדְּ בָּרִ ים פְּעּוטִים

בנ ִיסָּןַ -הי ֶׁרַ ח.
כְּתָּ מִיד ְּ

נֹוצָּרֹות ַאגָּדֹות .זֶׁה הַחֹמֶׁר.

בלִי-שֵ ם,
בנ ֵיְּ -
וְּי ָּשְּ בָּה בֹו עֲדַ ת נְּעָּרִ ים ְּ
חֲׂשּופֵי מַרְּ פְּקִ ים וָּבֶׁרֶׁ ךְּ.

מַה ּנ ָּשִ יר ֲעלֵיהֶׁם? מַה ּנָּשִ יר?
הֵם עֹוׂשִ ים ז ֹאת יָּפֶׁה ֵמאִתָּ נּו.

הֵם הַקְּ שִ יבּו הַקְּ שֵ ב וְּ ַהחֲרֵ ש

ב ַע ְּצמָּם הֵם כֹותְּ בִים לָּהֶׁם שִ יר,
ְּ

אֹו שִ לְּבּו בַשִ יחָּה דְּ בַר-וִכּוחַ.

אפִלּו ְּספָּרִ ים ְּכבָּר נ ָּתָּ נּו...
וַ ֲ

לִ ְּפנ ֵיהֶׁםֲ ,עלֵי רֶׁ גֶׁל שֶׁ ל אֵש,

זֶׁהּו טִיב ַה ַפלְּמַח .הּוא אֵינ ֶּׁנּו מַשְּ אִיר

מְּדּורָּ ה ָּחגָּה-נָּעָּה בָּרּוחַ.
אמָּה ָּהעִקֵ ש
בכְּתַ ב ָּה ֻ
לֹא יֹותֵ רַ .אך ְּ ִ

כָּל ְּמלָּאכָּה לְּ"שֶׁ לֹא מִּׁשֶׁ לָּנּו"...

אֹותֹו-לַיְּלָּה נֶׁחְּרַ ת ֲעלֵי לּוחַ.

אבָּל ָּככָּה יֻגַד נ ָּא לֵאמ ֹר:
ֲ
נְּעָּרִ ים ,לֶׁ ֱהוֵי נ ָּא י ָּדּו ַע -

אֶׁת הָּע ֹל ַהפָּשּוט ְּכ ָּעפָּר

בֵין ַחגָּיו ַהגְּדֹולִים שֶׁ ל הַדֹור

בלִי ַהבֵט ָאחֹורָּ ה.
הֵם נ ָּׂשְּ אּו ְּ

אֵין יָּפֶׁה ֵמ ַחגְּכֶׁם ַהצָּנּועַ.

לֹא תָּ קַ ע לִ ְּפנ ֵיהֶׁם הַּׁשֹופָּר,

אמָּה עַל סִפֹו שֶׁ ל הַדְּ רֹור
לְּמּולְּכֶׁם ָּה ֻ

בלֵיל-ח ֹרֶׁ ף.
לֹא לֻטַף קָּ דְּ קֳ דָּ ם ְּ

מִשְּ תַ ֲחוָּהּ .ובֹוכָּהֲ .הבִינּוהָּ.

לֹא .בִשְּ נ ֵי שַ רְּ וּולִים הַקְּ שּורִ ים לַ ַצּוָּאר
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