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80 שנה לפלמ"ח
  ל"ג בעומר 2021

מסביב 
למדורת
הפלמ"ח

קה
פי

גר
 | 

מון
א

ֶבת ְקִריָרה, ָהרּוַח נֹוֶשׁ
דּוָרה, נֹוִסיָפה ֵקיָסם ַלְמּ

ָמן ְזרֹועֹות ַאְרָגּ ְוָכְך ִבּ
ן; ָקְרָבּ ֵאׁש ַיֲעֶלה ּכְ ָבּ

ָהֵאׁש ְמַהְבֶהֶבת,
יָרה ְמַלְבֶלֶבת, ִשׁ

סֹוֵבב לֹו, סֹוֵבב ַהִפיְנָג'אן...
 

ַלֵחׁש: יָסם ְתּ ָהֵאׁש ַלֵקּ
ֵאׁש, ינּו ָבּ ֵנּ ה ָפּ ָאְדמּו ֹכּ

ן ַתּ ֶרת ֻתּ ְגֹבּ ִאם ָלנּו ִתּ
ן – ַגּ ַבּ ַדל ָעָנף ֶשׁ ל ְבּ ִמָכּ

ל ֵעץ ְוָכל ֶקֶרׁש ָכּ
יר ֲאַזי ֶחֶרׁש: ָיִשׁ

סֹוֵבב לֹו, סֹוֵבב ַהִפיְנָג'אן...
 

ִפיְנָג'אן
מילים: חיים חפר | לחן: עממי ארמני 

ָבִחים. לֹא ּתֹוֶסֶפת ְשׁ ְוזֹאת, ְבּ
ָלִכים: ֵקה ַהְמּ ְמֶלאֶכת ַמְשׂ

ן ר ּבֹו ֻיַתּ ָקֶפה ְוֻסָכּ
ְנָקן; ּוַמִים – ַמֲחִצית ַהַקּ

ֲעַמִים – ח ַפּ ִיְרַתּ
הֹוִסיפּו ְקָצת ַמִים,

סֹוֵבב לֹו, סֹוֵבב ַהִפיְנָג'אן...
 

ח – ית ִחיׁש ִיְרַתּ ִליִשׁ ְשּׁ ְוִאם ַבּ
ַמח, ב ֶיֱחַרד ְוִיְשׂ ַהֵלּ

ן: סּוק ַהּנֹוָשׁ ַיֲחֹזר ַהָפּ
ָבר מּוָכן. ֶפה ְכּ ה ַהָקּ ִהֵנּ

ַח: ֵבּ ה ּוְנַשׁ ֶתּ ִנְשׁ
ֵיׁש ַטַעם, ֵיׁש ֵריַח,

סֹוֵבב לֹו, סֹוֵבב ַהִפיְנָג'אן...
 

ֶפל ְלַאט, ִנְגַמע ִמן ַהֵסּ
ט... ָבר ִצ'יְזָבּ ִרים ְכּ ה ְמַסְפּ ִהֵנּ

ָעַבר ָעָליו ְזַמן, ִסּפּור ֶשׁ
ֶקט ַמְצִמיַח ָזָקן... ֶשׁ ְבּ

ַח – ֵתּ לֹוף ִמְתַפּ ַהְבּ
ַקְנָקן ׁשּוב רֹוֵתַח,

סֹוֵבב לֹו, סֹוֵבב ַהִפיְנָג'אן...
)....(

 
ִנים ַיַעְברּו ְודֹורֹות, ָשׁ

ִרים ּוְמדּורֹות, בּולֹות ּוְגָשׁ ְגּ
ַלָזּר ְלעֹוָלם לֹא יּוַבן

ן, – ַעם ַהֶזֶּמר ֻנַגּ ַמה ַטּ
ַצְנָחן ְוֵרֶזְרָבה

ּה – ִמיד ִיָזֵּכר ָבּ ָתּ
ל ִפיְנָג'אן... "ַנְגָלה" ִנְצִחית ֶשׁ ְבּ

  ] יצחק שדה [
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בל"ג בעומר תש"א, 15 במאי 1941, כשמלחמת העולם השנייה השתוללה 
ברחבי אירופה, הוקמו שש "פלוגות מחץ ניידות" מתוך בני היישוב הצעיר 

בארץ ישראל. הפלוגות התאמנו לנוכח סכנת הפלישה הנאצית לארץ ישראל 
והכשירו את עצמן ללוחמת גרילה בעורף האויב ולהגנה על מרכז הארץ. 

לימים הפכו הפלוגות לגדודים שהתארגנו בשלוש חטיבות: חטיבת "הראל", 
חטיבת "יפתח" וחטיבת "הנגב".

בשמונים השנים שחלפו מאז, ליוו סיפורי הפלמ"ח מדורות רבות מספור. 
הפלמ"ח ביקש לבסס את השירות בו על ערכים כהתנדבות, מסירות, רעות, 

שוויון, טוהר הנשק ואהבת הארץ. בל"ג בעומר השנה נקדיש את המדורה 
שלנו ואת הקפה השחור שיתבשל עליה לתרבות, לערכי הפלמ"ח ולסיפורים 

של חבריו וחברותיו.
נספר את סיפור הפלמ"ח באמצעות עדויות וסיפורים, שירים והפעלות. נעבור 

בתחנות מרכזיות החל מתחילת האימונים, עבור בהווי המדורה ומאמצי 
ההעפלה וכלה במלחמת העצמאות.

ַער ִביב ֵיהֹום ַהַסּ ִמָסּ
ח נּו לֹא ִיַשּׁ ַאְך ֹראֵשׁ

ִמיד ֲאַנְחנּו, ה ָתּ ִלְפֻקָדּ
ְלָמ"ח... ִמיד ָאנּו, ָאנּו ַהַפּ ָתּ

הכנסו לאווירה והאזינו להמנון הפלמ"ח המלא בברקוד -
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בחרו שני חברים/ות תיאטרליים/ות אשר יציגו את הקטע הבא:
באנו לקחת אותך.

אני יודע.
מוכן?

כן.
רוצה?
רוצה.

חשבת על הדברים?
כן.

ובכן, להתראות מחר.
שמע…

מה קרה?
לא חשוב…
מתחרט?...

לא, לא, זה בסדר.
ובכן, להתראות מחר.

להתראות מחר.
] חיים גורי [

ראשונים תמיד אנחנו
ראשית הפלמ"ח

נוער, שמע! 
מישהו אי שם מחזיק את מאזני חיינו בידיו. וכפות 

המאזניים עולות ויורדות, עולות ויורדות.
על הכף האחת - שואת ישראל, תקומת ישראל, 
ומלחמת ישראל. ועל הכף השנייה: תככי מסחר 

ופוליטיקה, והתככים, משקלם כבד מאוד.
נוער, זכור: בבוא השעה, השלך עצמך על כף 

המאזניים. השלך עצמך בכוח ובאומץ! זה יכריע, 
המאזן ישתנה!

] יצחק שדה [
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חבורה שכזאת
עבודה ואימונים בקיבוץ

כאשר חלפה סכנת הפלישה עם 
התרחקות החזית הנאצית מארץ 
ישראל, דעך שיתוף הפעולה עם 

הבריטים והפלמ"ח מצא את עצמו 
במסגרת מגויסת ללא תקציב. הפלמ"ח 
ירד למחתרת, ומי שִאיפשר את המשך 
קיומו היו הקיבוצים שקיבלו על עצמם 

את האחריות והכניסו את מחלקות הפלמ"ח לביתם.
בקיבוץ עסקו החברים/ות בפלמ"ח בעבודה חקלאית מגוונת ובד בבד 

התאמנו. כך התערבב הווי הפלמ"ח עם הווי הקיבוץ ונוצרה שמחה גדולה!
בד בבד עם שגרת האימונים החלו להגיע שמועות על גורל היהודים באירופה. 

המשיך וסיפר חיים גורי: 

אני זוכר את הנאום הקצר ביותר ששמעתי בחיי - שבע השניות 
של יצחק שדה ]…[ בלב המשבר הקשה של "מה אנחנו עושים פה?" 
העולם בוער ואנחנו מבשלים ריבה באשדות יעקב או קוצרים תלתן 

ביגור. זו הייתה תקופה נוראה… עומד יצחק ואומר: "טוב, שמעתי 
את כל מה שאתם אומרים, אני מבין, אני אתכם. 

את הרובה הרוסי נושא החייל הרוסי, 
את הרובה האנגלי נושא החייל האנגלי, 

מי יישא את הרובה העברי?" 
וכאן הוא סיים בסימן שאלה. הוא לא אמר "אתם חייבים לשאת 

את הרובה העברי!" הוא השתמש בשיטה שמאירק'ה הזכיר… איך 
נותנים פקודה? איך פונים אל אדם? אתה יודע מה?

אין לי פתרון, תחליטו אתם.

שוחחו בעקבות הקטע:
מה המתח שחברי/ות הפלמ"ח הרגישו? איזה פתרון יצחק שדה הציע? 

מה מיוחד בצורה שבה הוא מדבר אליהם?
האם אתם יכולים להזדהות עם הסיפור? האם גם לנו, בדורנו, יש תפקיד 

גדול שחשוב שניקח בחברה הישראלית? מהו להבנתכם?
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סובב לו הפינג'אן
הווי המדורה

ֵשב ֶאל מּול ָהָאח ָיבֹוא ַהּיֹום ְועֹוד ּתֵ
ֲחטֹוֶטֶרת פּוף ּכַ ב ִיְהֶיה ּכָ ְוַגם ַהּגַ

ְלָמ"ח ּפַ ָיֶמיָך ּבַ ֵכר ָאז ּבְ ְוִתזָּ
ּון ִמְקֶטֶרת ב ִעׁשּ ר ַעל ֹזאת ַאּגַ ּוְתַסּפֵ

ף ב ַהּטַ ִביב ֵיׁשֵ ִביב, ּוִמּסָ ּוִמּסָ
ִנים ָ ׁשּ ם ִהיא ֻמְפֶלֶגת ּבַ ָך ּגַ ּתְ ְוִאׁשְ

ַח ֶאת ָהַאף ְמָעה ּוְתַקּנֵ יל ּדִ זִּ ּתַ
ים... ים, ָהיּו ְזַמּנִ ְוֵתָאַנח: ָהיּו ְזַמּנִ

ים, ָהיּו ְזַמּנִ
ְבנּו, ָלט ָיׁשַ ׁשְ ּמִ ָאז ּבַ

ים, ָהיּו ְזַמּנִ
ָלַחְמנּו ְוָאַהְבנּו,

יר – ָבר ֵאין ְלַהּכִ ו ּדָ ַעְכׁשָ
ֶבת ִעיר, ָלט יֹוׁשֶ ׁשְ ַעל ַהּמִ

ים... ְזכּות אֹוָתם ְזַמּנִ אּוַלי ּבִ

ים ּוְקָרב ּבּוׁשִ ר ֲאַזי ַעל ּכִ ּוְתַסּפֵ
ַלַחׁש: ָלִדים ָיִעיר ּבְ ין ַהּיְ ָטן ּבֵ ְוַהּקָ

היו זמנים
מילים: חיים חפר | לחן: משה וילנסקי

ב – ּצָ יל ֶאת ַהּמַ ִהּצִ א ׁשֶ ּוְבֵכן, ֶזה ַסּבָ
ֱאֶמת, ֵיׁש ַנַחת... ֱאֶמת, ּבֶ ֶזה, ּבֶ ּכָ א ׁשֶ ּבָ ִמּסַ

ְרֶאה ֶאת ְזרֹוֲעָך ַהֲחׂשּוָפה ְוָאז ּתַ
ִנים ָ ִהְגִליָדה ִמּשׁ ֶקת ׁשֶ ּוָבּה ַצּלֶ

ָאה, ְך – ֶאת ֹזאת ֵהן ָסְבָתא ָאז ִרּפְ ּוְתַחּיֵ
ים... ים, ָהיּו ְזַמּנִ נּו, ּוֵמָאז – ָהיּו ְזַמּנִ

ים... ָהיּו ְזַמּנִ

ר יְך ְועֹוד ּתֹוִסיף ְקָצת ְלַדּבֵ ְמׁשִ ְוִאם ּתַ
קֹול ָצרּוד, ַמְזִקין יף ּבְ ּטִ ְוַגם מּוָסר ּתַ

יֵניֶהם ִחיׁש ִיְתַנֵער ּבֵ כֹור ׁשֶ ְתאֹום, ַהּבְ ּפִ
ה ֵמִבין?... א, ָמה ַאּתָ ְוַיֲעֶנה: ַאח, ַסּבָ

ק ּבֵ זֶּהּו חִֹלי ִמּדַ ַדע ׁשֶ ְוָאז ּתֵ
ִנים; ְחׁשֹב: אּוַלי צֹוְדִקים ֵהם ַהּבָ ְוָאז ּתַ

ם ֲאִני צֹוֵדק – ָעתֹו ָהִייִתי ּגַ ׁשְ ּבִ
ים... ים, ָהיּו ְזַמּנִ ו... ָהיּו ְזַמּנִ ֲאָבל ַעְכׁשָ

ים... ָהיּו ְזַמּנִ

ׁש ִעם ָחֵבר – ְלַמְחִניק ִנְפּגָ ּפַ ֶשׁ ִמיד, ּכְ י ּתָ ּכִ
הּו ִמְתעֹוֵרר ֶ ב ַמּשׁ ּלֵ יַתּכ! ּבַ ַיְחֵרּב ּבֵ
ְפִנים הּו ִמְתעֹוֵרר ְוהֹוֶמה ִמּבִ ֶ ַמּשׁ

יָחה ַמְתִחיָלה ַעל אֹוָתם ִעְנָיִנים... ְוִשׂ
] מתוך השיר 'פגישה', חיים חפר [

המדורה ומעגל היושבים סביבה שימשו כמרכז החיים החברתיים בפלמ"ח.
סביב המדורה אפשר היה למצוא את כולם – את החברים, המפקדים, הסיפורים, 

פינג'אן, קפה, דיון סוער, ובעת הצורך אפילו את נציגי ההנהגה. הלהבה משתקפת 
בברק העיניים, תפוחי האדמה ניצלים בגחלים הלוחשות, ריח הקפה עולה באף, 

מישהו פוצח בשיר, מאי שם נשלפים מפוחית וחליל ומיד ממלאים את חלל האוויר 
קולות שירה, צחוק ּוויכוח. 

הכנסו והאזינו לשיר בביצוע החדש של נועה קירל, 
כשאתם מזמזמים "אההה - היו זמנים!" - 

       לפני תחילת השיר החלו לבשל קפה במדורה. תוך כדי שירת השיר, עליכם לתת לקפה 
לעלות על גדותיו שלוש פעמים, כאשר בכל פעם אתם מרחיקים אותו מהאש ומחזירים. 
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הכל יכול לקרות לסמוך הקטן.
היה כבר מאוחר מדי. המק־דיזל נפל לתוך הבור. לי לא קרה ולוקח לאט לאט אחורה. פתאום אני שומע: 'הופ' אבל זה ואבא אומר: 'סמוך, קח אחורה בזהירות'. אני מכניס לרברס עם המנוף הגדול. תפסו את הבור מהצדדים, קשרו אותו עשתונותיו, כמו שאומרים. נסע לרחובות ולפנות ערב חזר שאבא הוריד עלי - אל תשאלו. אבל הוא לא איבד את המק־דיזל מזנק קדימה והבור נופל למטה. איזה קללות לטפס בהר. על יד המשאבות אני מכניס לראשון ופתאום והכל בסדר. מגיעים לבאב־אל־ואד, אני מחליף לשני ומתחיל אבא נכנס לפורד שלו ויצאנו לדרך. נוסעים, נוסעים, נוסעים מק־דיזל של 25 טונה, ששכרו ליומיים. התישבתי ליד ההגה, והתחילו לחפור מסביב לבור. כשגמרו לחפור הרימו אותו על כמובן שהוא קיבל את העבודה. הביא דחפור ומנוף גדול אז אבא שלי כתב שהוא מוכן להעביר את הבור לירושלים. שהתפרסמו במכרז. משומש, אומנם, אבל במצב די טוב. פשוט מאוד. אצלנו בחצר היה בור כזה בדיוק. לפי המידות יותר זולה. איך הוא יכול היה להרשות לעצמו דבר כזה? שלי הגיש את ההצעה הכי זולה מכולם. אולי ב-50 אחוז על חפירת בור עמוק בשביל ניקוז, או משהו כזה, ואבא "פעם", מספר סמוך, "פירסמה עיריית ירושלים מכרז 

] מתוך ילקוט הכזבים [כלום, אבל הבור נסדק קצת".

ט הוא סיפור בדוי, שנהוג לספר מסביב  ִצ'יְזַבּ
ִטים בפלמ"ח היו מעשיות  למדורה. ִצ'יְזַבּ

מצחיקות מקושטות בהגזמות פרועות, )ולא 
סיפורי אימה ורוחות המאפיינים את הציזבטים 
ט' נגזר מהמילה  כיום(. מקורה של המילה 'ִצ'יְזַבּ

את( שפירושה כזבים.   ְד'ַבּ הערבית: كَْذبَات )ִכּ
למישהו יש צ'יזבאט לספר?

 ?
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לגלות את המולדת

מטרתם של מסעות הפלמ"ח הייתה אימון בתמרונים יחידתיים.
עם הזמן הפכו המסעות לאירועים אתגריים אשר תרמו לגיבוש היחידות, 

הפיגו את שגרת האימונים וחיברו את הלוחמים לטבע והנוף הארץ ישראלים 
דרך הרגליים, בד בבד עם לימוד ההיסטוריה העשירה של ארצנו. 

אמר בני מרשק: "בכל צבא בעולם תפקידו של הסייר לגלות את האויב, 
בפלמ"ח תפקידו לגלות את המולדת"

הלכנו ביום והלכנו בלילה, בהרים, במישור, בחולות, במדבר. עברנו 
את הארץ לאורכה ולרוחבה. הלכנו שרים ורעננים - בבוקר, והלכנו 
"כמו מתים" - בערב. הכרנו ברגל ובעין ובלב את מפת ארץ ישראל. 

הכרנו דרכי עפר, שבילי עזים, משעולי נחש. ידענו את – 

איך מכירים את המולדת מא' ועד ת'?
קראו את השורה המתחילה באות שגם שמכם הפרטי מתחיל.

את השורות באותיות החסרות מקריא/ה אחראי/ת הקבוצה.

] חיים גורי  [

של מי הטיול הזה בכלל? מא' עד ת'!
בחרו שני מתנדבים שיהיו השחקנים. בחרו עבורם את מערכת היחסים ביניהם 
)אב ובן/בני זוג/קולגות וכו'( ואת מקום טיולם )מדבר יהודה/הערבה הדרומית/

רמת הגולן וכו'(. על המתנדבים להיכנס לדמות ולנהל דיאלוג לאורך הטיול 
כאשר כל אחד מהם אומר משפט אחד בתורו. האתגר: כל משפט חייב להתחיל 

באות הבאה בא"ב.
לדוגמא: - איפה אנחנו? - בנחל כלשהו… - גמרת אותי, אין לי חוש כיוון בכלל…

מסעות הפלמ"ח

7

אבניה, אורניה, אימתה
בורותיה, בתיה, בדידותה

גניה, גחליליותיה, גבהותה
דרכיה, דמעותיה, דלותה
הדרה, הלכותיה, המייתה

ואדיותיה, וולקניה, ורדותה
זעמה, זוחליה, זרותה

חרונה, חסדיה, חשרתה
טעמה, טנאיה, טובתה

יפיה, יסמיניה, יונתה
כחה, כפריה, כותרתה

לחשה, להטיה, לחותה
מאורה, משנאיה, מלכותה

נשמתה, נחליה, נקמתה
סלעיה, סודותיה, סכנתה

עברה, עריה, עקשותה
פריונה, פרותיה, פריחתה

צמאוניה, צרצריה, צעקתה
קדמותה, קללותיה, קדושתה

רעמה, רחמיה, רשעתה
שירתה, שדותיה, שלוותה

תארה, תורותיה, תפארתה…
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שושנה שושנה
המאבק במנדט הבריטי ומפעל ההפעלה

בתום מלחמת העולם השנייה והשואה היה הפלמ"ח לזרוע מבצעת מרכזית 
של היישוב במאבק במדיניות המנדט הבריטי. הבריטים דבקו במדיניות 

"הספר הלבן" אשר הגבילה את העלייה וההתיישבות. פעולות "תנועת המרי 
העברי" התמקדו בחבלה בתשתיות הבריטיות, הקמת יישובים חדשים 

והגברת העלייה הבלתי לגלית.

את שעות אחר הצוהריים 
ניצלנו להכנות: ללוש את 

חומר הנפץ ולהכניסו לשקיות 
מתאימות. העמיסו על 

משאית דוד כביסה, שבתוכו 
הותקן מחבוא לנשק ולחומר 

הנפץ. עם ערב יצאנו לדרך. 
נסעו במונית, לבד מהנהג, 

גם המפקד, הסייר, ואנו 
– שתי הבחורות, לבושות 

היינו כעירוניות, כאילו 
מטיילים. במשאית שנסעה 

בעקבותינו היו הבחורים 
לבושים בבגדי עבודה. אם 
ניתקל באנגלים יגידו להם 

ש"מכונת הכביסה מוחזרת 
מתיקון" לבית הערבה. ]...[ 
הולכים במהירות. מפלסים לנו דרך בשפעת הצמחייה של גאון הירדן, 

ההליכה קשה ומהירה. צריכים להגיע לפי לוח הזמנים. והנה כמו פתאום, 
הגשר מתנשא לפנינו, גבוה וענק. כל אחד למקומו. שומרים מצד הגשר 
מזה ומצד הגשר משם. נושאי תרמילי "החומר" יורדים למטה. טורחים 

שם בפיקודו של אפרים "העז" בביצוע המיקוש. היו תקלות בהנחת 
החומר. אחד ממנגנוני ההשהיה התקלקל. לבסוף מודיע "העז": סיימנו. 
מתארגנים ויוצאים לדרך חזרה. ]...[ הדרך חולפת מהר וכבר אנחנו אצל 
הכביש. המכוניות במקום שהשארנו אותן. הבריטים ראו את המכוניות 

החונות. הנהגים, שנותרו ברכבים, ענו לשאלותיהם לפי המוסכם. 
הבריטים הסתפקו ברישום מספרי המכוניות והמשיכו... 
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שילובן של נשים בפעולות אלו לא היה דבר ברור מאליו ונבע מהתעקשותן 
של לוחמות הפלמ"ח ליטול חלק פעיל במבצעים. וכך סיפרה כרמלה כסה-

ביבר: 

] שני הקטעים מתוך הספר "ספרי לי ספרי לי" בעריכת רחל סבוראי [

] מתוך הספר 'פנקס שירות' מאת יצחק רבין [

לסיור המקדים יצאנו שתי בנות ושני בחורים. תפקיד הבחורים היה 
לסייר ולבדוק את הגשר מבחינת המקום המתאים להנחת חומר הנפץ 

וכדומה, ואנחנו – בנות זוג ככיסוי, כאילו שני זוגות יוצאים לטיול 
בערבה. לפעולה עצמה קדמה הכנת 27 שקיות נפץ. התאמנו הבנות 

בהורדת זקיף ומעבר מכשולים. לא יכולנו להשתחרר מההרגשה 
שאותנו, הבנות, משתפים רק בליווי ולא בפעולה עצמה. מאידך, שמחנו 

גם על ההזדמנות הזאת. שבוע לאחר מכן יצאנו לפעולה עצמה.

כאמור, שלטון המנדט הבריטי הגביל את עלייתם של יהודים לארץ ישראל. 
הפלוגה הימית של הפלמ"ח הייתה שותפה במפעל ההעפלה: העלייה הבלתי 

לגלית של עולים לארץ ישראל. ארגון האוניות והליווי שלהן במסע הימי, 
קליטת העולים בחוף והעברתם בחשאי לקיבוצים ברחבי הארץ – כל זאת 

תחת עיניהם הפקוחות של השוטרים הבריטים. 
יצחק רבין השתתף במבצע לשחרור מעפילים אשר נכלאו במחנה עתלית 

בדרך לגירושם מארץ ישראל באוקטובר 1945.

תכלית הפעולה היתה לשחרר את המעפילים,
להעבירם לבית אורן וליגור - ומשם לפזרם למקומות ישוב שונים. ]...[ 
ההתרגשות היתה גדולה. תחושה של מבחן ראשון. ]...[ כדי להטעות 

את הבריטים שלח נחום )שריג( את המשאיות לכיוון אחד והוא עצמו 
התקדם עם קבוצת המעפילים וכוח האבטחה שעמו לכיוון יגור. בשעת 

בוקר מוקדמת הם הגיעו ליגור. התחלתי לרכז את המעפילים, כמאה 
במספר, שהאחריות לגורלם הוטלה עלי. היו איתי כשישים לוחמים. 

ההתקדמות במעלה הכרמל היתה איטית. הילדים נשרכו אחרי הוריהם. 
הוריתי לפלמ"חניקים לשאת את הילדים על כתפיהם. לקחתי ילד על 

כתפי. הרגשה מוזרה, אתה נושא ילד יהודי המום, מבוהל, משותק 
מחמת הפחד, ילד מן השואה. עוד אני נושא את תקוות עם ישראל על 

גבי ואני מרגיש... קילוח רטוב וחם זורם לאורך גבי... 

הכנסו לברקוד והאזינו לרבין מספר - 
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בשנת 1947 פשטו הבריטים על אוניית 
מעפילים שהגיעה לחוף. כדי למנוע מהבריטים 
לזהות את המעפילים, הגיעו עד מהרה יהודים 
מהסביבה  והתערבבו ביניהם. ההוראה שניתנה 
לכולם הייתה לענות על כל שאלה שישאל חייל 
בריטי במשפט אחד: "אני יהודי מארץ ישראל". 

שם הספינה היה "שבתאי לודז'ינסקי", אך 
כינוייּה בפי אנשי העלייה היה "שושנה" וזה 

הבסיס לשירנו…

 ?

ה ּנָ ה ׁשֹוׁשַ ּנָ ה ׁשֹוׁשַ ּנָ ׁשֹוׁשַ
א ֶאל ָעָנן ָיֵרַח ִנּשָׂ

ה ּנָ מֹוהּו ֵאַלִיְך ׁשֹוׁשַ ּכָ
יָטן ם עֹוד ַיְפִליג ַקּפִ ּיָ ּבַ

 
ָהָיה ָים סֹוֵער ַהּתֶֹרן ָחַרק

ַחק ְמַעט ְוִנׁשְ ִפיָנה ּכִ ַחְרטֹום ַהּסְ
ר ּבֵ ל ָהִעְנָין ִהְתּגַ ַאְך יֹוְסֶקה ַעל ּכָ

ר: יז ּכֹה ִזּמֵ ְוֶזֶמר ַעּלִ
 

ה... ּנָ ׁשֹוׁשַ
 

ּנָה ה ׁשֹוׁשַ ּנָ ׁשֹוׁשַ
מילים: חיים חפר | לחן: עממי איטלקי

ן ֵהִרים עֹוד ּכֹוִסית ֵרה" ּדָ לֹׁש ֶעׂשְ "ׁשְ ּבִ
ִחית ׁשְ ְלֶפַתע ֵהִגיחּו ְסִפינֹות ַהּמַ
ר ּדֵ ִני ָאַמר: ַמֲעֵליׁש, ִנְסּתַ ַאְך ּדָ

ר: יז ּכֹה ִזּמֵ ְוֶזֶמר ַעּלִ
ה... ּנָ ׁשֹוׁשַ

)...(
יַע ַלּסֹוף ִמים ִהּגִ ע ַהּיָ ַמּסָ

יעּו ַלחֹוף אָעה ִהּגִ ִסירֹות ִעם ַג'ּמַ
ֵער ל ִאיׁש ִהְסּתָ ה ּכָ ּנָ ְוָאז ֶאל ׁשֹוׁשַ

ר יז ּכֹה ִזּמֵ ְוֶזֶמר ַעּלִ
 

ה...  ּנָ ׁשֹוׁשַ

סיפור משפחתי: קיימו סבב סיפורי עלייה משפחתיים - אחד מספר סיפור, 
אחר מחפש פרט בסיפור שמתחבר לסיפור המשפחתי שלו וממשיך את 

הסבב, וכן הלאה.
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לא הטנק ינצח כי אם האדם
לוחמים וחולמים עצמאות

מתוך מכתבי הלוחמים והלוחמות שלחמו במלחמת העצמאות:

שיידרשו מאיתנו.בעתיד, לתפקיד שירבוץ עלינו, לאחריות שלנו ולקורבנות חלפו עברו במוחי כל מיני הרהורים בקשר לגורלנו ראשית, מילאה אותי הרגשת שמחה בלי גבול. ושנית- זמן רב אחרי ששכבתי לישון.רק משום שלמחרת צריכים לצאת לעבודה. אני נרדמתי צלצלי תרועה. בשתיים וחצי לפנות בוקר חזרנו למיטות- כשאלצ'וק בראש השורה, והחצוצרה שבפיו משמיעה לבסוף- כעבור שעה- חזרנו למחנה- בשירה ובריקודים שרנו, רקדנו הורה עצומה, עשינו בלאגן ושוב רקדנו. הגענו לשם וראינו שהנה התקבצו לשם חברי המשק- קדימה לחדר האוכל.החצוצרה שלנו ואלצ'וק חצרץ בה במרץ וכולנו אחריו - בכל השמחה כשרק פיג'מה לעורם(, לקחנו איתנו את התלבשנו )היו גם כאלה שלא התלבשו בכלל ונשארו שקיבלנו את המדינה היהודית. קמנו ממיטותינו, חברים פלשו לאוהלנו, משכו ממני את השמיכה ובשרו כעבור שעה- התעוררנו על ידי רעש נורא שקם במחנה. לישון, ולא יכולתי להירדם.והיא התעצלה ודחתה את הצעתי. בלית ברירה הלכתי לישון הצעתי לה ללכת לשמוע את הדיונים באו"ם- לישון בשעה מאוחרת )בחצות(, לפני לכתנו האושר שמילא את ליבנו. גיטה ואני הלכנו ואיך התבטאה באופן ספונטני ההרגשה של את החשוב מכל והוא: איך קיבלנו את הבשורה ומחשבות- ובאמת, ברצוני לספר לך ראשית המון רגשות חולפות ועוברות, המון הרהורים בהרגשה כזו, כשהלב פשוט מלא על גדותיו. ובכן, כפי שהנך רואה- אני כותבת את מכתבי שלום רב לך שושו,

30.11.1947

מרים אוסיה
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זהרה לביטוב

הגענו למצב של חוסר ברירה, אין דרך אחרת. 
עכשיו מוכרחים להילחם, כי ויתור כול שהוא 

וכניעה כל שהיא פירושם: חסל סדר ארץ ישראל. 
]...[ שונאת אני את האידיאל שבמלחמה, שבהרג. 

שונאת אני את השנאה העיוורת האומרת: "הרוג, 
וכל המרבה הרי זה משובח" ]...[ מתי  יבואו הימים 
עוד מלחמה"? מי יתן ויבואו במהרה בימנו.הטובים אשר "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 

5.5.1948

... אם ידוע לך או לא ידוע, על כל פנים זה כמעט חודש ומחצה 

שאני נמצא בגוש-עציון, במשואות יצחק...על כן אני חוזר שהיה לי 

הכבוד להיות בין המעטים אשר הצליחו לפרוץ את דרכם חזרה, 

אחרי שהשיירה הגדולה לגוש נלכדה כעכבר במלכודת. אתמול 

היתה התקפה כבדה על הגוש, השתתפו בה מרגמות כבדות, 

תותחים וטנקים. הגוש הופצץ קשה, בייחוד מספר משלטים, ועל 

אחד מאלה נמצאתי. במשך עשר שעות ניתכה עלינו אש כבדה ורק 

הודות לנס ניצלתי. היה שם אוהל מבוצר ונשלחנו לנוח בו. אחד 

מאלה שהיה אתי הפציר בנו שנחזור לעמדות. הוכחנו לו שמוטב 

לשבת באוהל עוד קצת, אולם כעבור כמה דקות חזר על דבריו 

וחזרנו בריצה לעמדות. כעבור חמש דקות נכנס פגז לפנים האוהל. 

נהרגו חמישה ונפצעו חמישה. הערבים הצליחו לכבוש מאיתנו שני 

משלטים, אבל במשך הלילה חזרנו אליהם, כרגע אני נמצא באחד 

מהם ובמשך שלושים השעות האחרונות ישנתי בדיוק שלוש... 
ושלום על ישראל. 

שלך , אלדד
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הפלמ"חניק מחפש את המחר
עלייה לקרקע והתיישבות

בתום מלחמת העצמאות פנו גרעיני ההכשרה להגשמת 
ייעודם. הם הקימו 36 יישובים חדשים והצטרפו ל-36 

יישובים קיימים. כתב חיים גורי:

בין האלפים שעמדו, בתום הקרב, על פרשת דרכים 
ו"חיפשו את המחר" - היו רבים שראו אותו קשור 

בהיותם יחד על כברת אדמה אחת.
חבורות אלה העבירו את רעותם דרך האש והאמינו 
כי הגיעה אל נקודה בה לא יתקעו עוד אוהל לחניית 

לילה אלא יקימו בית. הם נאחזו לאורך הספר 
הישראלי, בחגורת המגן. הם בנו כפרים ומשקים 

וראו ברכה בעמלם. כאן הקימו גלי-עד לזכר חברים 
לנעורים ולנשק.

בית קשת
חוקוק

משגב עם
עמיעד )ג'יב-יוסף(
נירים )גבולות( 
משמר הנגב 

חצרים 
בארי
רבדים

מעיין ברוך
דרדרה )אייל( 

גבים
משאבי שדה

מושב רמות נפתלי
 יפתח

ראש הנקרה 
מלכיה

 יראון 
ברעם 
גדות 

מושב בן-עמי 
)ביריה ועין-זיתים 

נעזבו(
 הסוללים 

יזרעאל
 להבות חביבה 

נחשולים 
פלמחים 
נחשונים
חגור 

כפר טרומן
פלמ"ח-צובה 

הראל 
צרעה

נתיב הל"ה 
צאלים

בית גוברין
 ארז 
רעים

גן יאשיהו 
גאולים

רשימת הישובים
שהקים

הפלמ"ח
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ר, ְדָבּ ָבר ָיַרד ַעל ַהִמּ ה ָהֶעֶרב ְכּ ִהֵנּ
ִיל, לֹות ַהַלּ ר ַעד ְכּ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְנַסֵפּ
ָחר, ׂש ֶאת ַהָמּ ְלַמְחִניק ְמַחֵפּ ֵאיְך ַהַפּ

א ֵעיַנִים. ָחר נֹוֵשׂ ְלַמְחִניק ַלָמּ ֵאיְך ַהַפּ
 

ן ָוֵאׁש, ָעָשׁ ֶזה ַהּיֹום הֹוֵלְך הּוא ְבּ ָבּ
ר ָעַבר, ָרבֹות ֲאֶשׁ ְוהּוא זֹוֵכר ֶאת ַהְקּ

ׁש  ֲאָבל ִעם ֶעֶרב, ֶטֶרם ְקָרב ׁשּוב ִיְתַחֵדּ
–

ָחר. ׂש ֶאת ַהָמּ ִמיד הּוא ְמַחֵפּ ִמיד, ָתּ ָתּ
 

הפלמחניק מחפש את המחר 
מילים: חיים חפר | לחן: אלכסנדר )סשה( ארגוב

ָחר, ׂש ֶאת ַהָמּ הּוא ְמַחֵפּ
ְוהּוא ִיְמָצא אֹותֹו ָלֶבַטח!
ר, ְדָבּ ָלט, ִמן ַהִמּ ְשׁ ִמן ַהִמּ

הּוא עֹוד ָיבֹוא, ָיבֹוא ְלֶפַתע!
ִלי ֶהֶרף, י הּוא חֹוֵתר ֵאָליו ְבּ ִכּ

ְלַמֲענֹו לֹוֵטׁש הּוא ֶחֶרב!
ֶטֶרם ַלִיל ָעַבר – ן ְבּ ַעל ֵכּ
ָחר.  ׂש ֶאת ַהָמּ הּוא ְמַחֵפּ

להאזנה לשיר סרקו את הברקוד -
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המנהג להדליק מדורות בל"ג בעומר הוא מנהג חדש יחסית 
שהתפתח במאה ה-18 לציון יום פטירתו של רבי שמעון בר 

יוחאי, אשר לפי ספר הזוהר גילה את סודות הקבלה. לפי 
המסורת, ביום מותו אפפה אש את ביתו. בתחילת המאה 

ה-20 החלה התנועה הציונית לקשור מועד זה עם  מרד בר 
כוכבא ועם המאבק לחירות לאומית. מנהג הדלקת המדורות 
נפוץ כזכר למורדים שהדליקו משואות על ראשי ההרים כדי 

להעביר את ההודעה על פרוץ המרד. 
] מתוך אתר 'אסיף חג ישראלי' ל"ג בעומר [

רוצים ללמוד דברים מעניינים נוספים על החג? 
מחפשים דרכים יצירתיות וערכיות לציין את 

החג עם החברים והמשפחה? 

 ?
מדוע מדליקים מדורות בל"ג בעומר?

חוגגים כל השנה עם אסיף
חג ישראלי

מי אנחנו? "אסיף – חג ישראלי" הינו מיזם של מכון 
שיטים שנועד להפוך את החגים לערכיים ומעשירים 

יותר, וכן להנגיש לציבור החג את סיפורי התרבות 
היהודית-ישראלית באופן חוויתי. החגים הינם הזדמנות 

למפגש משפחתי איכותי, לחיבור לסיפור הישראלי 
ולשיח על הערכים החושבים לנו בחברה. באתר 

תמצאו תוכן מעניין ומחדש, בדגש ישראלי-פלורליסטי, 
המתאים לכל רגע בחג ולכל גיל – פודקאסטים, 

משחקים, הפעלות לערב חג ועוד.

שי לחג
באתר מחכה לכם

שירון מדורה הכולל
מילים ואקורדים.

חג שמח!

חפשו בגוגל אסיף - חג ישראלי או סרקו את הברקוד -
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בית הפלמ"ח
חפשו אותנו באתר ופייסבוק    /   

www.palmach.org.il 
להזמנות ביקור: 03-5459800

ולסיום,
שמונים שנה לאחר שהפלמ"ח הדליק 

את מדורתו הראשונה אנו יושבים ברחבי 
מדינת ישראל שאז הייתה רק חלום, ושרים 

ומספרים את אותו הסיפור סביב המדורה!

כולכם מוזמנים לשחזר את אחת 
מהתמונות של חברי הפלמ"ח, 

לשלוח ולתייג אותנו בפייסבוק.

קה
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