
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 מסביב למדורה

 במעגלי הגבורה היהודית –ל"ג בעומר 

 רקע למורה

וידוע בגרסתו  ,הפזמון המפורסם ביותר על הפלמ"ח 'מסביב למדורה' של נתן אלתרמן הוא אולי

"הטור  המושרת על ידי דורית ראובני ולהקת פיקוד מרכז. השיר נכתב ופורסם לראשונה במדור

לרגל מלאת שבע שנים לפלמ"ח. ובתוך שבוע לאחר פרסום  1948במאי  7-השביעי " של אלתרמן ב

 .1941הפלמ"ח נוסד בל"ג בעומר תש"א, . השיר הזה בעיתון "דבר" תוכרז ותוקם מדינת ישראל 

 

 מהלך השיעור

  בקש מהתלמידים לנסות ולהבין באיזה זמן מתרחש השירנלפני השמעת השיר? 

 ההשמעה:לאחר 

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

 ?בחודש ניסן נגאל עם ישראל עת  מדוע כתוב "כתמיד בניסן הירח"? על מה מבקש המשורר לרמוז(

יצא ממצרים בלילה כלומר, אלתרמן מבקש להקביל את המסע המיתולוגי הידוע של עם ישראל לבין 

 יהודית בא"י.יציאתו לקרב של הפלמ"ח שמטרתו הקמת מדינה 

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

 רעות ומוכנות להקרבה(

 

 מהי "המדורה" של צעירי ישראל היום?  – דיון

"מצביאים"  פר לנו כלל על היותם "מפקדים" אואיננו יודעים מה שמם של הנערים ואין מסו :אמירה

 בצעירותם וברוחם המיוחדת והם אשר הביאו להקמת המדינה. אלא כל כוחם



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ?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

ה דּורָּ ִביב לַמְּ  ִמסָּ
ש"חעִ  ן תָּ נִים לַַפלְַּמח, נִיסָּ ַבע שָּ  ם שֶׁ

 

ם ֵאם. ה לָּהֶׁ יְּתָּ ם לֹא הָּ תָּ  ֻאמָּ

ךְּ. רֶׁ ם לַדֶׁ ה בְֵּצאתָּ עָּ  לֹא יָּדְּ

מֹק וְּנֹוֵשם יָּה ַליְּלָּה עָּ  הָּ

ן ִמיד בְּנִיסָּ  ַהיֶַׁרח.-כְּתָּ

ִרים בְּנֵי בָּה בֹו ֲעַדת נְּעָּ  ֵשם,-בְּלִי-וְּיָּשְּ

ךְּ. פְִּקים וָּבֶׁרֶׁ  ֲחׂשּוֵפי ַמרְּ

 

ֵשב וְַּהֲחֵרש ִשיבּו ַהקְּ  ֵהם ַהקְּ

ַבר  וִכּוַח.-אֹו ִשלְּבּו ַבִשיחָּה דְּ

ל ֵאש, גֶׁל שֶׁ ם, ֲעלֵי רֶׁ  לִפְּנֵיהֶׁ

גָּה ה חָּ דּורָּ ה בָּרּוַח.-מְּ  נָּעָּ

ִעֵקש ה הָּ ֻאמָּ  לֹא יֹוֵתר. ַאךְּ ִבכְַּתב הָּ

ַרת ֲעלֵי לּוַח.-אֹותֹו  לַיְּלָּה נֶׁחְּ

 

פָּר עֹל ַהפָּשּוט כְּעָּ  אֶׁת הָּ

ה. אּו בְּלִי ַהֵבט ָאחֹורָּ  ֵהם נָּׂשְּ

ם ַהּׁשֹופָּר, ַקע לִפְּנֵיהֶׁ  לֹא תָּ

ם בְּלֵיל ֳקדָּ דְּ ף.-לֹא לַֻטף קָּ  חֹרֶׁ

שּוִרים לַַצּוָּאר וּולִים ַהקְּ נֵי ַשרְּ  לֹא. ִבשְּ

ף. ם ֵמעֹרֶׁ ר ִחבְּקָּ וֶׁדֶׁ  ַרק ַהסְּ

שֹות, יַלְּקּוִטים,  נֲַעלַיִם נֻקְּ

ִרי ל ֵזיִתים ּופְּ ה שֶׁ עּודָּ ר,-סְּ  תֹמֶׁ

מּוִטים  וְִּספְּלֵי ָאלּוִמינְּיּום קְּ

ר. בָּן לְֵּאין אֹמֶׁ רְּ  וְֵּרעּות, וְּקָּ

בִָּרים פְּעּוִטים נֶׁה?... ִמדְּ  ַמה ּנֹוִסיף וְּנִמְּ

ר.   נֹוצָּרֹות ַאגָּדֹות. זֶׁה ַהחֹמֶׁ

 

ם? ַמה ּנִָּשיר?ַמה ּנָּשִ   יר ֲעלֵיהֶׁ

נּו.  ֵהם עֹוִׂשים זֹאת יָּפֶׁה ֵמִאתָּ

ם ִשיר, ִבים לָּהֶׁ ם ֵהם כֹותְּ  בְַּעצְּמָּ

נּו... פִָּרים כְּבָּר נָּתָּ  וֲַאִפלּו סְּ

ִאיר  זֶׁהּו ִטיב ַהַפלְַּמח. הּוא ֵאינֶּׁנּו ַמשְּ

לָּנּו"... לֹא ִמּׁשֶׁ לָּאכָּה לְּ"שֶׁ  כָּל מְּ

 

 לֵאמֹר:ֲאבָּל כָּכָּה יֻגַד נָּא 

ִרים, לֱֶׁהוֵי נָּא יָּדּוַע    -נְּעָּ

ל ַהדֹור  ֵבין ַחגָּיו ַהגְּדֹולִים שֶׁ

 ֵאין יָּפֶׁה ֵמַחגְּכֶׁם ַהצָּנּוַע.

ה  ֻאמָּ רֹורלְּמּולְּכֶׁם הָּ ל ַהדְּ  ַעל ִספֹו שֶׁ

. ַתֲחוָּה. ּובֹוכָּה. ֲהִבינּוהָּ  ִמשְּ

 

 

 310-309, הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשל"ז, עמ' הטור השביעי א'

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


