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ר: ֶזה ֵגרּוׁש  ֶע ְק ר ֹו ִנ י ְואֹוְמִרים ַלְמַחּבֵ
ָאר ִעְורֹוִנים - ְולֹא ְסָתם ִעְורֹון־ֵלב אֹו ׁשְ

ִריְנִציּפ ֵאינֹו ֵאל י ּפְ ר ּכִ ַאְך עֹוֶנה ַהְמַחּבֵ
 ה, לֹא ִכְלֵעיל... ְוָצִריְך ְלָעְבדֹו  ְב ִמ ּדָ
ָרף הּוא ַיִין ׂשָ ִריְנִציּפ ֶזה־ִטיבֹו ׁשֶ י ּפְ ּכִ

ַלַהט ּכֹה ָרב ּומּוָטב ְלָלְגמֹו לֹא ּבְ
ּמֹחֹות ֵטׁש ּבַ ִיחּוד ִאם ּכֹחֹו ְמַטׁשְ ּבְ

ֶעְקרֹונֹות ֲאֵחִרים, ֲחׁשּוִבים לֹא ָפחֹות,
ְלטֹון  ְי ה ּו ִד י ִ ּשׁ ּוְבִיחּוד ֵמַאַחר ׁשֶ

 ִב י ם , ְלִדיִדי. ֵיׁש לֹו ְקָצת ִזְכרֹונֹות ְמ ַע ּכְ

ן ְוַגם ָחָדׁש” מתוך: “ָישָׁ
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הקדמה
מנחם פינקלשטיין™

עם שירתו של נתן אלתרמן הייתה לי בזמנו היכרות כללית בלבד. המדובר בעיקר
ּגֹות", "כלניות" ו"שיר העמק", ובשיריםֻלְּפַר הֶֶמבפזמונים מולחנים וידועים כמו "ז

כגון "מגש הכסף" ו"מכל העמים" שהוקראו רבות בעצרות ובימי זיכרון. לימים
התחוור לי כי אלה האחרונים נמנים עם שירי "הטור השביעי" שאלתרמן קרא

להם "שירי העת והעתון".
בתפקידיי האחרונים במערכת המשפטית הצבאית, ובמיוחד בתפקידי האחרון
כפרקליט הצבאי הראשי, העמיקה היכרותי עם שירי "הטור השביעי". כך התברר
לי כי עקרונות יסוד של רוח צה"ל, של המשפט הישראלי ושל המשפט הצבאי
בפרט, מצאו ביטוי נפלא, מעמיק ועקבי בשירתו הציבורית של המשורר שרבים

*≤∞∞∞ ÌÈ˘· ÆÊÎ¯Ó ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ̇ È· ËÙÂ˘ ÆÌÈËÙ˘ÓÏ ̄ ÂË˜Â„-È‡·ˆ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ ≤∞∞¥

ÆÛÂÏ‡ ˙‚¯„· È˘‡¯‰

על עיקרי המחקר והכתיבה של חיבור זה שקדתי בתקופה שבין סיום כהונתי כפצ"ר לבין
המינוי לשופט. מכיר אני תודה מיוחדת לפרופ' דן לאור, לפרופ' מני מאוטנר ולשופטת
סא"ל יפעת תומר על הערותיהם ועצותיהם ועל האוזן הקשבת. שלמי תודה גם לפרופ' נילי
כהן, לתא"ל (מיל') צבי ענבר, לאל"ם שרון אפק, לשופטת סא"ל נועה זומר, למר רפי אילן

ממכון אלתרמן ולעורך הדין ישראל ציגנלאוב, על הערותיהם המועילות.
יעמדו על הברכה מר יוסי עבדי וסרן מתן גולדבלט על העזרה הרבה שהושיטו לי בשלבים

שונים של התקנת החיבור לדפוס.
ללא סיועם הצמוד של אנשי בית הספר למשפט צבאי לא הייתה מושלמת העבודה. תודה

ברוך, לרס"ן תמר תבורי, לסרן זיו בורר, לסגן יזהר יצחקי ולסגן נעמה–לסא"ל ענבר קידר
.Â ËÙ˘Óˆ·‡לוי. תודה גם לשופט ד"ר עודד מודריק, יושב ראש הוועדה המייעצת של 

תודה מיוחדת לענבל גרין אשר ערכה עריכה לשונית במיומנות, במסירות וביד חרוצים.
Æ„·Ï· ÈÈÏÚ ¨Ô·ÂÓÎ ¨‡È‰ ÌÈ¯·„‰ ÔÎÂ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰

˙È‡·ˆ‰ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰·‰‡· ˘„˜ÂÓ

÷ ‰·˘ÕzUœÈ˙Â¯‚· ˙Â˘ ·Â¯ È



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

≤

 מצאתי כי גם כיום לא נס ליחם של שירים רבים שנכתבו1ראו כ"משורר לאומי".
לפני עשרות שנים. סברתי כי אוכל להתבסס על המסרים הנוקבים שעלו משירים
אלה, בכל הנוגע להתייחסותנו הערכית והמשפטית לבעיות שונות שניצבו לפנינו
תדיר בפרקליטות הצבאית. כך אכן נהגתי בפורומים צבאיים וציבוריים שונים

 בדיונים, בהרצאות ובכתיבה. זאת ועוד, הגעתי לכלל מסקנה כי עקרונות—
חשובים רבים המוטמעים והמוטעמים בשירי אלתרמן ב"טור השביעי", משמשים

למעשה גם כעקרונות יסוד לפעולתה של הפרקליטות הצבאית.
— אגב מאבק ומלחמה —לתפיסתו של אלתרמן, תקומתה של מדינת ישראל 

היא לידתה מחדש של האומה העברית. את צבא ההגנה לישראל ראה אלתרמן
כגורם המרכזי שהביא להקמת המדינה, וכערובה העיקרית להמשך קיומה,
באמצעות ההגנה עליה מפני אויביה הזוממים כל העת להשמידה. צודק הוא,

לפיכך, כי המדינה המותקפת תשתמש בנשק כדי להשיב מלחמה שערה.
 האמין המשורר בכל—ואולם, עם כל הערצתו את צה"ל ואת מפקדיו וחייליו 

מאודו כי שמירה על רמתו המוסרית של צה"ל היא חיונית, וכי המטרה אינה
מקדשת את כל האמצעים. בכל מקום שבו סבר אלתרמן כי חיילי צה"ל או

 הגיב על כך—מפקדיו התנהגו שלא כשורה ופגעו בערך של "טוהר הנשק" 
2 חד הם לדעתו של אלתרמן.—בחומרה בטורו השבועי. חוסן צבאי וחוסן מוסרי 

מן הראוי לעמוד בפתח הדברים על נקודה הנמצאת בלב חיבור זה, ועניינה
 המושג "טוהר— הדילמה המוסרית הכרוכה בהפעלת כוח, ואם תמצא לומר —

הנשק" עצמו. מונח זה קנה לו אחיזה כמבטא את עניין השימוש המרוסן בנשק,
3ובמידה הנדרשת בלבד לביצוע המשימה הצבאית, כך שלא ייפגעו חפים מפשע.

 ראו להלן, חלק ראשון, פרק ב. בחלק העשירי תידון—על אלתרמן כ"משורר לאומי" 1
השאלה אם היה נתן אלתרמן "משורר לאומי" או "משורר חצר".

,ÈÏÏÎ‰ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ß ˙ÈÂÏÙהשוו לפסיקת בית המשפט העליון, למשל, בג"ץ 1284/99 2
פ"ד נג(2) 62, 69 (1999): "חוסנו ועוצמתו של צה"ל שואבים משני מקורות: האחד, חוסנו
המוסרי, על הנורמות, הערכים ודפוסי ההתנהגות המונחים בבסיסו; והשני חוסנו הצבאי,

˜ß ‰ÓÒ‡ÂÂ ˘¯הסומך בין השאר על המשאב האנושי והמקצועי". וכן ראו בג"ץ 320/80 

ÔÂÁËÈ·‰פ"ד לה(3) 113, 132 (1980): "הנשק המוסרי אינו נופל בחשיבותו מכל נשק ,
 ואין לך נשק מוסרי יעיל משלטון החוק". וראו גם פסקי הדין—אחר, ואולי עולה עליו 

שצוינו בה"ש 611 להלן.
 מנוסח ערך—ב"רוח צה"ל", המסמך המבטא היום את "תעודת הזהות הערכית של צה"ל" 3

"טוהר הנשק" כך:
החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד, אך ורק במידה הנדרשת
לכך, וישמור על צלם אנוש אף בלחימה. החייל לא ישתמש בנשקו ובכוחו כדי
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ואולם, משמעותו של צירוף לשון זה יכולה לחול גם על צדקת עצם השימוש
בנשק מבחינת מטרתו. המדינה חייבת להגן על חיי אזרחיה ועל עצם קיומה,

 אלתרמן4ולאחוז בנשק לשם כך; גם זו חובה מוסרית מן המעלה הראשונה.
 הן הצדקת השימוש—כלכל ב"טור השביעי" את שתי המשמעויות האלה גם יחד 

בכוח הן החשיבות בריסונו, ובהתאם יבואו שני צדדים אלה לידי ביטוי בחיבור
5זה.

הייסולכוא לומ ל"הצ לש ותוליעפל בר םוקמ רוביחב דחייא םירבדה עבטמ
לועפל ץלאנ ל"הצש םישיגרהו םיבכרומה םיאנתה תא ןיבה ןמרתלא .תיחרזא
תקדצומ יתלב העיגפל דשח הלעשמ ,תאז םע .יאבצה לשממה תפוקתב םהב
םע ןידה יוצימל ףיטה ןכו ,החייטל אלו התוא תוצמל ,הריקח םייקל שרד ,םיחרזאב
ךרוצה ,ודידל .אוושל ינוחטיבה קומינה ֵםׁש תאישנ דגנ אציאלתרמן  .םימשאה
העיגפ" ינפמ זא רבכ ועמשוהש תוששח לע םג רבוג םתשינעבו םימשאה תריקחב
תליחתב רבודמש רוכזל שי 6."דומצה ןידה ךרוע" תנומסת ינפמ וא ,"יאבצה לרומב
,תעדל רוביצה לש ותוכזב ,יוטיבה שפוחב ררושמה לגד זא רבכו ,הנידמה תונש

לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים ובשבויים, ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה
בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם.

הביטוי "טוהר הנשק" במשמעותו המקובלת היום נולד כנראה בשנות השלושים של המאה
שעברה, בעת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936), ונגע למדיניות ההבלגה של היישוב
המאורגן ביחס להתקפות הטרור. בספרה על ברל כצנלסון הביאה אניטה שפירא מדבריו
בקונגרס הציוני הכ"א, שבו אמר: "הבלגה משמע: יהי נשקנו טהור. אנו לומדים נשק, אנו
נושאים נשק, אנו מתייצבים בפני הקמים עלינו. אך איננו רוצים שנשקנו יוכתם בדם

(מהדורה ב, עם עובד, תש"ס) Ï¯·————— ‰ÈÙ¯‚ÂÈ· 589-588 נקיים". ראו אניטה שפירא 
È˜Ò¯‰ גלגולי המושג והתפתחותו" —(להלן: ברל). וכן ראו אביהו רונן, "טוהר הנשק 

˙È˘„ÂÁ.(1991 אפריל) 3-2 5 
— פרק ג ופרק ד (משרד הביטחון ‡˙È‡·ˆ ‰˜È˙וראו לגבי שני ההיבטים, אסא כשר 4

 Ú·˘–¯˘Î ‡Ò‡ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ ‰¯˘Ú-127ברזילי –ההוצאה לאור, תשנ"ו). וכן ראו ורד לוי
ביתן, תשס"ה). בלב העניין עומדת השאלה כיצד ליישב בין שתי החובות,–152 (כנרת, זמורה

ה"מושכות" לא אחת לכיוונים מנוגדים; כיצד ידורו בכפיפה אחת "כוח הזינוק" ו"כוח
 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(5.10.1956) 284 ,283גוריון" –הריסון" (כלשון אלתרמן בטור "לדוד בן

יָראִּיַדומני כי ביטוי תמציתי לשני ההיבטים מופיע בדברי רש"י (מן המדרש) על הפסוק "ו5
ר לֹו" (בראשית לב ח) בקשר להכנות יעקב למלחמה בעשו אחיו. כתב רש"י:ֵֵצּיַד וֹאְֹקב מֲַעי

 אם יהרוג הוא את אחרים".— אם ייהרג", "ויצר לו —"ויירא 
צירוף לשון שבהקשר הצבאי נעשה בו שימוש כדי להצביע דווקא על אי הצורך בייעוץ6

משפטי. הווה אומר: על החייל להילחם בלי שיהיה "צמוד" אליו עורך דין. נראה שהשימוש
בביטוי, במשמעות זו, החל לאחר משפט כפר קאסם. ראו להלן חלק שמיני, וה"ש 522.
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הוור אלו ,םמשב םירבדל אורקל שיש ךכ לע דמע זא רבכ .שיאל תוניסח ןתמ יאבו
,תיטסילמרופ אלו תיכרע ותשיג התייה זא רבכ .םהינימל "םילימ יסוביכ"מ תחנ
.םדאה דובכו טרפה תויוכז ןיבל תוקדצומה ןוחטיבה תושירד ןיב ןזאל שקיב ורוטבו
אלא ,דבלב םייטרקומדו םיירסומ תונורקע ותעדל םייוצמ ןיא םירבדה דוסיב
יפלא םתויהב ,ןכא .ידוהיה םעה לש ,תילאוטקאהו תירוטסיהה ,ותשרומב רבודמש
אליממו ,המיחלב תוכורכה תולאשב ישעמ ןפואב םידוהיה וקסע אל ,תולגב םינש
חוכב שמתשהל בייחה ינידמ ףוג ינפב תודמועה תוירסומה תומלידב תוגהל וטעימ
ידוהי חוכ תמקהו לארשי ץראב תידוהיה תובשייתהה שודיח .תימצע הנגה םשל
.וירישב ןהילא שרדנ ןמרתלאו 7,תושדח תוירסומ תומליד וביצה

אלתרמן כתב ב"טור השביעי" גם על הליכי משפט צבאי, כמו משפט כפר
קאסם ו"משפט" טוביאנסקי, וכן נדרש לא אחת לעקרונות כלליים של המשפט.
גם בכך אעסוק לא מעט בחיבור זה, ובין השאר אבחן כיצד משתקפים עקרונות

 ישנה וגם חדשה.—שעמד עליהם בזמנו המשורר בפסיקה רלוונטית 
בעוד הלחימה בטרור נמשכת, בשנת 2000 ואילך, נעזרתי אפוא רבות בשירי
"הטור השביעי" של אלתרמן, ושמחתי להימנות עם נוספים שעשו כן. בפגישתו

אלוף משה יעלון את שירו–הראשונה כרמטכ"ל עם פורום המטה הכללי קרא רב
1948, המגנה בחריפות ירי קטלני בתושבי–המפורסם של אלתרמן "על זאת" מ

 קצין חינוך ראשי ציטט משירי8יישוב ערבי בעיצומה של מלחמת העצמאות.

 Â·È ÏÁ· ˜·‡Ó—————˙È„Â‰È ˙Â‰ÊÂ ¯ÒÂÓ ¨‰ÓˆÂÚ˜ לנושא זה מוקדש ספרו של אהוד לוז 7

(מאגנס, תשנ"ט) (להלן: מאבק בנחל יבוק). הרמב"ן, בפירושו לתורה, עומד על טעם
ר ַרע" (דברים כג י), ואומר כי לדעתו באָבָל ּדָּכִ מְָרּתְַמִׁשנְיָך וְֶבֹיל אַה עֶנֲחַא מֵצֵי תִהציווי: "ּכ

רָָשאיסור כללי זה בתורה, משום שידועה היא הירידה המוסרית השכיחה בעת מלחמה: "הי
ה כצאת מחנה על אויב, ועל כן הזהיר בו הכתוב:ָמֵבבני אדם בטבעו יתלבש אכזריות וח

'ונשמרת מכל דבר רע'".
ָבׁשְר וָבָת ּדְַרוֶָך עְה בְֶראִֹלא יְיָך ָקדֹוׁש וֶנֲחַה מָיָהְבהמשך אותו עניין בספר דברים נאמר: "ו

ֶריָך" (דברים כג טו). "קדושת המחנה" היוצא למלחמה קרובה ל"טוהר הנשק". מעניינתֲחַאֵמ
לדעתי העובדה כי בפסוק זה נמצא טעם תועלתני, היינו, על המחנה להיות טהור, כדי

יָך". לימים יכתובֶנְָפיָך לְֶבֹית אֵָתלְָך וְילִּצְַהלמנוע מפלה ולהבטיח את הניצחון הצבאי: "ל
ִרית":ְִבה עָימְִחמּות לְק" של "ּדֶֶׁשנָו–ֵבר לַֹהאלתרמן בקשר ל"ט

ָדם...ָאָם הֶלֶעּוט הּוא צָר ּפָבָי ּדַאּול
ת.ֶלּח ֶדֵי ּפֹותַחֹון אּולִָּצַּנְך הּוא לַא

 א 306, 307 (9.10.1949) (להלן: "ליצחק שדה").‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"ליצחק שדה" 
 154-152 (משכל, תשס"ח)„¯ÎÂ¯‡ Í‰ ˜ˆ¯‰על שיר זה ראו להלן, חלק שישי. בספרו 8

(להלן: דרך ארוכה קצרה) מצטט יעלון את השיר במלואו, ומציין כי שלח שיר זה למפקדי
היחידות בהיותו מפקד אוגדת יהודה ושומרון, ולאחר מכן כרמטכ"ל.
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אלתרמן באיגרות למפקדים הנוגעות לערך "טוהר הנשק". כך, הובא ונידון המתח
 על שני היגדיו:—העולה מקטע השיר הבא 

נֹות.ְָבפֹות לְָפִכה בִָדינְים מִין ּבֹונֵא
ׁש.ֶֶפנ–תַיפִה וִָקּיְה נָאכָלְּמַיד הִמָֹלא ת

נֹותָּלּו מְֵאי בִה ּכְֶך ּדֹומַן! אֵּם כָנְמָא
נּוָים אִגֲנֹוה
9ׁש.ֶל ֶרפֶן ׁשָסּוס ָקטְלּוּכ

יסודות שונים הנמצאים בשירי "הטור השביעי" מצויים גם במכלול כתיבתו
—המגוונת של אלתרמן. דברים אלה ודאי אמורים לגבי "שירי עיר היונה" 

 שירים העוסקים—חטיבת שירים השייכת לשירתו "הציבורית" של אלתרמן 
בעיקר בתקופת ההעפלה ובמלחמת העצמאות. אך מדובר גם ביצירות אחרות.

כך, למשל, כתב אלתרמן ב"שירי מכות מצרים":

ח,ַלֶּׁשִַדינֹו הְִיק ּבִּדַי צִּכ
ת,ֵרֹו ׁשֹותְבְָעיד, ּבִמְָך ּתַא

ַחלֶם מַעַמֹו טְיר, ּכְִאׁשַהּוא מ
10א.ְטֵחֵים מִּפַחַת הַעְמִת ּדֶא

אילן כהן),  שהפיק שירות הסרטים הישראלי בשנת 2001 (בבימויו של‡ÈÓ¯˙Ï‰בסרט 
סיפר צבי ענבר, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי, כי השיר "על זאת" השפיע עליו כאשר

ָדה לדין של חיילים שהפרו את ערך "טוהרֲָמעַנדרש בשנות השבעים להחלטות בדבר ה
הנשק".

̄ ÁË˘Ïראו קצין חינוך ראשי "אין עושים מלחמה בכפפות לבנות" 9  10 (9.1.2002). עוד„·
 ראו—רכי בטחון" שממנו הובאו הדברים ָעל פסקת "הכפפות הלבנות" ועל השיר "צ

È·È˙להלן, חלק שלישי, פרק ב. וראו גם אליקים רובינשטיין "הבטחון והמשפט: מגמות" 

 Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó—————Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó· ̇ ÂÈ‚ÂÒ  ההוצאה— 272-271 (משרד הביטחון 
לאור, תשס"ג).

 242 (מהדורה מתוקנת בעריכת עוזי שביט, הקיבוץ המאוחד,˘ÎÓ˘ ÌÈ¯È·¯נתן אלתרמן 10
1999) (להלן: שירים שמכבר) ("שירי מכות מצרים" יצאו לראשונה בשנת 1944 בהוצאת
מחברות לספרות). וראו שירו של יעקב אורלנד "שברי המהפכה" בתוך מחזור השירים

 כרך ג 39-37 (מוסד ביאליק, תשנ"ז) (להלן: "נתן היהÌÈ·˙Î ¯Á·Ó"נתן היה אומר" 
אומר"). אורלנד מספר על חשיבותן של שורות אלה בעיני אלתרמן עצמו. וכן ראו חנן חבר

 ‰ÓÁÏÓ‰ ‰‡¯Ó ÌÂ‡˙Ù—————ÌÈÚ·¯‡‰ ˙Â˘ ˙¯È˘· ˙ÂÓÈÏ‡Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï 68-64 (הקיבוץ 
המאוחד, 2001) (להלן: פתאום מראה המלחמה).
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החרב שותתת דם גם כשהיא "צדיקה בדינה". בכל מלחמה, גם במלחמה צודקת,
11נפגעים אזרחים תמימים. לעובדה טרגית זו יש גם משמעויות נורמטיביות.

דיני המלחמה שונים מדיני השלום. לא אחת נעזרתי בשורות אלה של אלתרמן
כדי להבהיר את עקרונות המדיניות של הפרקליטות הצבאית בתקופת הלחימה

12בטרור.

משסיימתי את תפקידי, סברתי כי ראוי להעמיק ולחקור בשירי "הטור השביעי"
ולפרסם את הדברים, כדי שיסתייעו בהם העוסקים הלכה למעשה בנושא הביטחון

והמשפט, וכן אלה שהנושא קרוב ללבם.

מחקר זה יתמקד ב"טור השביעי" שפרסם אלתרמן בנושאי צבא, ביטחון, משפט
 "הטור השביעי", אך·˘È¯È מסוף שנת 1947 ואילך. המדובר בעיקר —ומוסר 

 מה שנכתב בטור השביעי קודם לכן13 שפרסם אלתרמן בטור זה.·¯˘ÂÓÈ˙גם 
בנושא זה, וכן דברים אשר נכתבו בנושאים אחרים, יובאו במידה מסוימת בלבד,

ככל שהדבר יסייע להבנת דרכו של מחבר הטור השביעי בנושא שלפנינו.
 אסקור בקצרה את יצירתו‰¯‡˘ÔÂחיבור זה יתחלק לעשרה חלקים: בחלק 

יעסוק בשירי הטור‰È˘‰ ˜ÏÁ של אלתרמן בכלל, ואת הטור השביעי בפרט. 
השביעי בנושאים הנוגעים לצה"ל ולתחומי פעילותו, ובמרכזו תפיסתו היסודית
של אלתרמן בדבר חשיבותו של הצבא כמגן המדינה הצעירה, שהיא מדינה

במצור, מפני אויביה.
בשנות החמישים. בתקופה זו פעל צה"ל רבות —‰È˘ÈÏ˘‰ ˜ÏÁ עניינו של 

מול אוכלוסייה אזרחית, והשימוש הצבאי בכוח עורר טענות שונות. המדובר
בפעולות כגון ירי, עוצר, חיפוש, וגירושם של מסתננים ושל שוהים בלתי חוקיים.

ן". לנוכחַֹחן ּבֶבֶאת הטורים שעסקו בכך כינס אלתרמן עצמו למדור שקרא "א
הריכוז המרשים של שירי אלתרמן בתקופה זו העוסקים בסוגיית טוהר הנשק,

העדפתי לפתוח בשירים אלה דווקא.

שורות אלה מתוך "שירי מכות מצרים" הובאו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה,11
כדי להצביע "על טיבה האכזרי של מלחמה, כל מלחמה, באשר נפגעים בה גם כאלה שלא

, תק-מח Ï‡¯˘È ˙È„Ó ß ‰Ï˙Á Â·‡ ÁÂÓ‰ ÔÂ·ÊÚ,9753 ,(4)2005חטאו": ע"א 2829/04 
פסקה 21 לפסק הדין.

16, 31 (2005) (להלן:Â ËÙ˘Óˆ·‡ למשל, מנחם פינקלשטיין "המשפט בתקופת לחימה" 12
"המשפט בתקופת לחימה").

וראו להלן, חלק ראשון, תחילת פרק ב. "הטור השביעי" ייכתב להלן בדרך כלל ללא13
 הטור השביעי" יכוון לעתים גם˘È¯Èמירכאות (וכך גם המונח "טוהר הנשק"). הביטוי "

 של אלתרמן בטור זה.¯˘ÂÈ˙ÂÓÈל
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יחסי ידידות קרובה נקשרו בין נתן אלתרמן לבין יצחק שדה, שהיה מפקד
‰ÏÁ˜הפלמ"ח, ולאחר מכן, בתקופת מלחמת העצמאות, מפקד בכיר. בכך יעסוק 

ÈÚÈ·¯‰בחינת הדברים שכתב המשורר על יצחק שדה ועל הפלמ"ח תועיל .
להבנת עמדתו של אלתרמן בנושא שלפנינו, ותשמש כחוליית מעבר לשירי הטור

̃ ‰È˘ÈÓÁ השביעי בתקופת מלחמת העצמאות.  ÏÁ‰.מוקדש למלחמת העצמאות
–בחלק זה אדון גם בחטיבת "שירי עיר היונה" שיש בהם עיון היסטוריוסופי

מוסרי בתולדות האומה העברית המתחדשת.
בשתי פרשות ממלחמת העצמאות אדון בנפרד. האחת היא שיר המחאה "על
זאת" שכתב אלתרמן בנובמבר 1948 בעקבות הריגת תושבים ערבים בידי צה"ל

. השנייה היא פרשת‰˘È˘Èבאחד הקרבות במלחמת העצמאות. בכך ידון החלק 
הוצאתו להורג של מאיר טוביאנסקי, בעקבות "משפט" שנערך לו בפני "בית דין

.‰˘·ÈÚÈשדה" ביוני 1948. זהו עניינו של החלק 
 פרשה מזעזעת של רצח אזרחים בשנות החמישים‰˘ÈÈÓבמרכזו של החלק 

 פרשת כפר קאסם. אדון בדברים שכתב אלתרמן על הפרשה ועל לקחיה, וכן—
על משפט כפר קאסם המפורסם ותוצאותיו.

 קובע מקום לעצמו. אפתח בשיריו—על פציפיזם וסרבנות  —‰˙˘ÈÚÈ החלק 
של אלתרמן בתקופה שלפני קום המדינה, ואמשיך בהתייחסותו של המשורר

 שאירע— מטעמים פציפיסטיים —למקרה מפורסם של סרבנות לשרת בצה"ל 
במחצית שנות החמישים.

אָדֵרש לסוגיה שעסקו בה רבים, והעמידו אותה כך: האם היה‰È¯È˘Ú בחלק 
אלתרמן בשירתו הציבורית "משורר לאומי", או שמא "משורר חצר"? אבחן כיצד

תורם חיבור זה במתן מענה לשאלה זו.
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חלק ראשון

על יצירתו של אלתרמן
ועל ¢הטור השביעי¢

פרק א

¥±יצירתו של אלתרמן

1909 מרוסיה–1910 בוורשה, פולין. אביו יצחק בא לוורשה ב–נתן אלתרמן נולד ב
1914, בפרוץ מלחמת העולם–1910 ייסד בוורשה גן ילדים עברי. ב–הלבנה, וב

1918,–הראשונה, חזרה המשפחה לרוסיה והתגוררה במוסקווה, ולאחר מכן, ב
עברה לקייב, בירת אוקראינה. בשנת 1920 הגיעה המשפחה לקישינוב שברומניה,
שם למד נתן בגימנסיה העברית "מגן דוד". גימנסיה זו שייסד באותה שנה הרב

לאומי. השפה העברית שלטה בה,–יהודה לב צירלסון, הייתה בעלת צביון דתי
והוקדש זמן רב ללימודים לאומיים ודתיים. בשנת 1924 עלה נתן ארצה עם
משפחתו שהשתקעה בתל אביב. בשנים 1928-1925 למד בגימנסיה "הרצליה"

 תחילה בפריז, ולאחר מכן—שבתל אביב, ובשנים 1932-1929 למד בצרפת 
חקלאות בנאנסי. הוא קיבל תעודת אגרונום ושב לישראל. לאחר התנסות קצרה
בעבודה חקלאית, החל להתפרנס מעבודה עיתונאית. שיריו הליריים הראשונים
התפרסמו למן 1931 בביטאוני "המודרנה" התל אביבית של אותה תקופה:

הסקירה הכללית בפרק זה מבוססת, בין השאר, על הערך "אלתרמן נתן" שכתב מנחם14
 כרך מילואים ב 141-140. הפרטים על אלתרמן הצעיר‡È¯·Ú‰ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ˙דורמן ב

 ÓÊ‰ ·Ï Ï‡—————ÔÓ¯˙Ï‡ ˙¯ÈˆÈ· ÔÂÈÚÂ ‰ÈÙ‡¯‚ÂÈ· È˜¯Ù¯ נלקחו מספרו של מנחם דורמן 

41-25 (הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז) (להלן: אל לב הזמר).
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 באותה עת נמנה אלתרמן עם קבוצת המשוררים15"כתובים", "טורים" ו"גזית".
הצעירים שהתלכדו סביב אברהם שלונסקי.

1938, הוא קובץ שירים–, שפורסם בıÂÁ· ÌÈ·ÎÂÎספרו הראשון של אלתרמן, 
שגיבוריו הם "ההלך" ו"הפונדקית". ספר זה הפתיע בחדשנותו ובעושר דימוייו
ומקצביו, וזכה לפופולריות רבה. הופעתו נחשבה למאורע מרכזי בשירה העברית

, שהופיע בשנת 1941, הוא˘ÌÈÈÚ ˙ÁÓ ספר שיריו השני, 16הארצישראלית.
ה שדמויותיה המרכזיות הן "אשת הנעורים" (או "הרעיה" או "הבת"),ָמֶּפֹוא

החי" החוזר אל עירו הנצורה בידי אויב. נושאיה העיקריים של הפואמה–ו"המת
הם ייסורי האהבה והמתח שבין חיים למוות. בשנת 1944 הופיע ספר השירים

אמון,–, המתרחש על רקע עיר מצרית קדומה, נוא˘ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÓ È¯Èהשלישי, 
–ועניינו החטא והדין. באופן מפתיע נכנס המשורר דווקא "לעורם של בני נוא

˘ÁÓ˙ ל17אמון, תוך שיקוף סבלם של החפים מפשע, המשלמים על עוון לא להם".

ÌÈÈÚול ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÓ È¯È˘הוצעו לא מעט פרשנויות, אך נראה כי לא פוענחו 
כל צפונותיהם. בדרך כלל פורשו השירים, והסמלים שבהם, על רקע העת שבה

18 מלחמת העולם השנייה.—פורסמו 

 ÈÚ Ï‡ Ë¯ÙÓ—————Ô˙ Ï˘ Â˙¯È˘· ˙Â‚‰Â ¯‡ßÊ ¨‰·ÈÓ˜¯ על שירים אלה, ראו דן מירון 15

ÔÓ¯˙Ï‡105-101 (הקיבוץ המאוחד בשתוף ספרית פועלים, תשמ"א) (להלן: מפרט אל 
Â¯·ÁÓ˙בלום "חיוך ראשון ושני: תמורות בפואטיקה האלתרמנית" –עיקר); רות קרטון

ÔÓ¯˙Ï‡ כרך א 229-203 (הקיבוץ המאוחד, תשל"ז). וכן ראו דן מירון  ̇ ÚÏÂ˙‰ ÔÓ ̄ Ù¯Ù—————

 ¯ÈÚˆ‰ ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙—————Â˙¯ÈˆÈÂ Â˙ÂÈ˘È‡ .(האוניברסיטה הפתוחה, תשס"א) 
̄ ראו, למשל, זיוה שמיר 16 ˙‡ ÏÚÂ ̇ Ú ÏÚ—————ÔÓ¯˙Ï‡ ̇ ¯ÈˆÈ· ‰˜ÈËÈÏÂÙÂ ‰˜ÈË‡ÂÙ 322-320 

(הקיבוץ המאוחד, תשנ"ט) (להלן: על עת ועל אתר); חיים גורי "כמה פגישות עם שירתו"
Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ï‡9, 13-11 (מנחם דורמן ואהרן קומם עורכים, הוצאת הספרים של 

גוריון בנגב, 1989) (להלן: אלתרמן ויצירתו).–אוניברסיטת בן
17¯˙‡ ÏÚÂ ˙Ú ÏÚלעיל ה"ש 16, בעמ' 322. ההפניות בחיבור זה ל ,ıÂÁ· ÌÈ·ÎÂÎל ,˙ÁÓ˘

ÌÈÈÚול ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÓ È¯È˘ — יהיו מהקובץ ¯·ÎÓ˘ ÌÈ¯È˘.10 לעיל ה"ש ,
 ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙—————Â˙¯È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È· È¯Ó‡Ó ¯Á·Ó -63 ,45 למשל, דויד כנעני "על קו הקץ" 18

72 (עם עובד, תשל"א) (להלן: מבחר מאמרי ביקורת על שירתו); אהרן מגד "אלתרמן
˘ÏÂÓ ‰¯È, לעיל ה"ש 16, בעמ' 26-25; עוזי שביט ‡Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ïושירת קו הקץ" 

 ˙ÂÈ¯ËÈÏËÂË—————ßÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÓ È¯È˘ßÂ ÔÓ¯˙Ï‡ ,הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה) 
(הקיבוץ ‰Ï·‰Â ÌÈÏ·‰ ÏÎ‰ ‡Ï————— ÔÓ¯˙Ï‡ ÈÙ ÏÚ ı˜‰ Â˜ ÏÚ ÌÈÈÁ תשס"ג); עוזי שביט 

—המאוחד, תשס"ח) (להלן: לא הכל הבלים והבל). בעז ערפלי "'עבותות של חושך' 

‰ÔÓ¯˙Ï‡ ˙¯ÈˆÈ· ˙ÈËÒÈ¯„ÂÓ‰ ‰Ó‡ÂÙזיקתה של 'שמחת עניים' לנסיבות ההיסטוריות" 

—————¢ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÓ È¯È˘¢Â ¢ÌÈÈÚ ˙ÁÓ˘¢ ÏÚ ˙ÂÒÓ ,186-177 (זיוה שמיר וצבי לוז עורכים 
אילן, 1991) (להלן: הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן). זהו חלק–אוניברסיטת בר
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בד בבד פיתח אלתרמן תחומי יצירה נוספים. למן 1934 החל לכתוב
לו". עד–לה– תחילה ל"המטאטא" ולאחר מכן ל"לי—לתאטרונים הסטיריים 

—ראשית שנות החמישים כתב בעבורם עשרות רבות של פזמונים ושירי זמר 
טירה, הומור ושנינה. חלקם הולחנו והפכו לנכסי צאן ברזל של השירהַעתירי ס

20 ובהם שירים בעלי זיקה לאומית וביטחונית.19העממית,

במחצית שנות השלושים החל אלתרמן גם לכתוב את "שירי הציבור" שלו.
בז'אנר זה הגיב המשורר במשך עשרות שנים על מאורעות ועל סוגיות בחיי

 בשנים ı¯‡‰,1943-1934היישוב והמדינה. תחילתם במדור "רגעים" בעיתון 
, בשנים 1967-1943,„·¯ ושיאם בטור השביעי, בעיתון 21בחתימת "אגב",

בחתימת "נתן א.".

 ˙˘Í˘ÂÁ Ï˘ ˙Â˙Â·Ú—————¢ÌÈÈÚ ˙ÁÓ˘¢ ÏÚ ÌÈ˜¯Ù ‰Ú מהפרק התשיעי בספרו של ערפלי 

ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙Ï.(הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג) 
לעומת זאת, דעתו של מרדכי שלו היא כי פתרון חידתה של "שמחת עניים" נעוץ במתח

 "מי—ובעימות שבין היהדות לבין הציונות, בין "היהודי הישן" לבין "היהודי החדש" 
 6 253-211 (תשנ"ג).‡ÌÈÈÙÏ 5 206-151 (תשנ"ב), וכן ‡ÌÈÈÙÏמפחד משמחת עניים" 

ÌÈÂÓÊÙ מוקדש הכרך הראשון של — עד שנת 1944 —לפזמוני "המטאטא" שחיבר אלתרמן 19

È¯È˘Â–¯ÓÊ (הקיבוץ המאוחד, תשל"ז). הכרך השני של È¯È˘Â ÌÈÂÓÊÙ–¯ÓÊ,הקיבוץ המאוחד) 
לו" של אלתרמן, בשנים 1953-1945. על–לה–תשל"ט) מוקדש בעיקרו לחלק מפזמוני "לי

הפזמונים שנכתבו לתאטרון "המטאטא" בשנים 1944-1934, ראו לאחרונה דבורה גילולה
 ÌÈÈÙÎ ̇ Â‡ÈÁÓ ÏÂÓ‚˙ ÏÂÓ—————˙È¯·Ú‰ ‰Ó·‰Â ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ (הקיבוץ המאוחד, תשס"ח) 61-38 

לו בשנים 1944-–לה–(להלן: מול תגמול מחיאות כפיים). על כתיבת הפזמונים לתאטרון לי
1953 ראו שם, בעמ' 71-62.

חלק מהשירים לא חוברו דווקא לתאטרונים הסטיריים. ראו להלן חלק רביעי, פרק א, על20
ּגֹות" ומשמעותו, וכן בה"ש 227 להלן, על "שיר בוקר" ו"שיר העמק".ֻלְּפַר הֶֶמהשיר "ז

 כרךÈ¯È˘Â ÌÈÂÓÊÙ–¯ÓÊבשיר האחרון שחיבר לתאטרון "המטאטא", בשנת 1944, "סיום" (
 /ַנֹוחָֹלא מְן לֵָכלְא, לעיל ה"ש 19, בעמ' 286), כתב המשורר על הדבר האחד המלכדנו: "ו

לֵתָר וַהְא וְַיְג / הּוא ּב—ד ָחֶר אָבָנֹו ּדְֶׁשי יִד / ּכֵַדי עֲ עַֹחּכְִׁש ! / ֹלא לַ חֹ ּכְ ׁשִיָדה: ֹל א  לִַּגה נֹּכ
ּגֹוָרל חֹוֵרץ".ַת הֶץ / הּוא אֵה נֹוצְָקוִאֹור ּתְל / [...] הּוא ּכֵָראְִׂשי–ֶרץֶמֹו הּוא אְ/ ׁש

אביביות" שנדפסו–לכתיבה במדור "רגעים" קדמו עשרים ושישה טורים של "סקיצות תל21
, בחתימת "אלוף נון", וכן כמה טורים שפורסמו בנובמבר-„·¯בקיץ 1934 בתוספת הערב של 

, במדור "נקודת השקפה", בחתימת "אגב". שירים אלה, יחד עם‰‡¯ıדצמבר 1934 ב
מאות שירי "רגעים", כונסו בשני כרכים לאחר מותו של אלתרמן. בסוף הכרך השני מנויה

רשימת כל שירי "רגעים" לפי סדרם.
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 החטיבה195722.– שהתפרסם בÂÈ‰ ¯ÈÚ‰מקום לעצמו קובע ספר השירים 
"שירי  עיר  היונה"  שעל  שמה  קרוי  ספר  השירים  כולו,  עוסקת  בתקומתה

23של מדינת ישראל, בהעפלה, במלחמת העצמאות ובתחילת העלייה הגדולה.

24ּפֹוס לידת הממלכה".ֶזהו "א

, פואמה עלילתית המתרחשתıÈ˜ ˙‚È‚Áבשנת 1965 הופיעה סדרת השירים 
ּבּול") בשולי העיר. הפעם מדובר בפיתוח עלילה רצופה, וביןְַמְטבפרבר ("ס

25הדמויות נמצא בה גם "המחבר", בערוב ימיו, הלוא הוא המשורר עצמו.

1967. אחרי מלחמת ששת הימים הוא– חדל אלתרמן לכתוב ב„·¯בעיתון 
נמנה עם מייסדי התנועה למען ארץ ישראל השלמה, ולרעיונותיה נתן ביטוי

 (הקיבוץ המאוחד, תשל"ב) (להלן: עיר היונה).ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰נתן אלתרמן 22
 היה כאן ביטולה של המחיצה בין שני סוגי שירתו— כתב דב סדן —מבחינת דרך השיר 23

היחיד מזה, ביתר דיוק: המחיצה–הציבור מזה וסוג שירת–של אלתרמן עד עתה: "סוג שירת
·ÔÈ„ ÔÈהנפש מזה". ראו דב סדן "במבואי עיר היונה" –הכלל מזה ובין רשות–שבין רשות

ÔÂ·˘ÁÏ124, 127 (דביר, תשכ"ג) (להלן: "במבואי עיר היונה"); נדפס לראשונה ב ÏÚÂÙ‰

¯ÈÚˆ‰.(1958) 18 כט 
עוד מספר סדן על ההפתעה "מצד השירה" עם פרסום ספר זה, שיסודה בכך שבשנים
הקודמות להופעת הספר עשה אלתרמן את "הטור השביעי" ֶקבע, ושירתו האחרת נעשתה

–הקהל לאותה פרופורציה והרגילה עצמה לראותו כמי ששירי–ארעי. לפיכך: "נאחזה דעת
עיניים,–אנחה, ומי בגלגול–כולו, וכמעט הכל היו, מי בפליטת–שבתותיו אכלו את כל–ערבי

מפטירים: הרי משורר, שהכרוניקה זללה אותו עד תומו. בא הכרך הגדול 'עיר היונה' וראו
בעלים", ראו–אלה גם אלה, כי נתן החכם שיטה בהם, והיו כמי שעושה חשבון שלא מדעת

שם, בעמ' 125. לדברי סדן (שם), הוא שכינה את אלתרמן "נתן החכם" (כשם מחזהו הנודע
של לסינג) בעת מסיבה לכבוד הוצאת הכרך הראשון של הטור השביעי.

·ÔÈאך ראו ביקורתו המעמיקה של ברוך קורצוויל "הערות ל'עיר היונה' של נתן אלתרמן" 

 È„¯ÂÒ·‡‰ ÔÈ·Ï ÔÂÊÁ—————ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· Â˙Â¯ÙÒ Í¯„Ï ÌÈ˜¯Ù :191 (שוקן, תשל"ג) (להלן 
בין חזון לבין האבסורדי).

בחיבורי זה יוקדש, כאמור, מקום מיוחד לחטיבת "שירי עיר היונה" הרלוונטיים לענייננו
(במיוחד בחלק החמישי להלן, פרק ד). עם זאת, אפנה גם לארבעת מחזורי השירים הנוספים

 (לעיל ה"ש 22).ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰שבספר 
לעיל ה"ש 16, בעמ' Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ï‡, .18חיים גורי "כמה פגישות עם שירתו" 24
 (הקיבוץ המאוחד, 2000; המהדורה הראשונה הופיעה בהוצאתıÈ˜ ˙‚È‚Áנתן אלתרמן 25

מחברות לספרות, תשכ"ה) (להלן: חגיגת קיץ).
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 בשנת 1969 הופיעÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ‰.26˘. אלה כונסו לספר È¯ÚÓ·במאמריו בעיתון 
, סטירה גרוטסקית שעניינה כישלון המדינה‰Â¯Á‡‰ ‰ÎÒÓ‰ספרו האחרון, 

27להגשים עקרונות יסוד.

בסקירה קצרה זו לא פורטו ששת המחזות שכתב אלתרמן בעשור האחרון
 אין ספק כי יצירתו30 ועוד.29 כן לא פורטה יצירתו הענפה בתחום התרגום28לחייו.

31של נתן אלתרמן מפליאה בעושרה ובגיוונה.

 (הקיבוץ המאוחד, תשל"א) (להלן:˙˘¢ÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ‰—————ÌÈ¯Ó‡Ó  Ê¢Î˘˙-Ï˘ נתן אלתרמן 26
החוט המשולש). ראו לעניין זה, דן לאור "אידיאולוגיה ורטוריקה בספר 'החוט המשולש'"

 ·¯Á‰Â ¯ÙÂ˘‰—————ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ ÏÚ ˙ÂÒÓ 102 (הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד) (להלן: השופר 
 40 63 (תש"ס) (להלן: "נתןÂ„‰È‰ ÈÚ„Ó˙והחרב); דן לאור, "נתן אלתרמן: הפרק האחרון" 

Ú‚Â————— ‰¯·ÁÂ ˙Â·¯˙ ˙Â¯ÙÒ ÏÚ ˙ÂÒÓ -369 ·„·¯ אלתרמן: הפרק האחרון"); דן מירון 
, לעיל ה"ש ÓÊ‰ ·Ï Ï‡,14¯ביתן, תשמ"א) (להלן: נוגע בדבר); מנחם דורמן –374 (זמורה

בעמ' 139-125, 153-142.
—————·Ï‚ÚÓ נביא דברים מ"המסכה האחרונה" כפי שפורסמה גם בספרו של נתן אלתרמן 27

˙ÂÓÈ˘¯Â ÌÈ¯Ó‡Ó ·¢ˆ¯˙-Á¢Î˘˙.(להלן: במעגל) (הקיבוץ המאוחד, תשל"א) 159 
‰Ò˙¯ ‰ÓÏÎ‡ו )Î¯˙¨ Î¯˙ )1691(, ÙÂ„ ̃‰¯ÂÁÂ˙ )2691(, Ó˘ÙË ÙÈ˙‚Â¯Ò )5691 תוזחמה82

ימע–ןב ואר ,הלא תוזחמ העברא לע ."המיבה" ןורטאתבו "ירמאקה" ןורטאתב וגצוה )6691(
)ט"סשת ,דחואמה ץוביקה( ÓßÎÏÈÂ˙ß ÏßÙÂ„ ̃‰¯ÂÁÂ˙ß ————— ‡Ï˙¯ÓÔ ‰ÓÁÊ‡È 72-321 דלוגנייפ
.27-631 'מעב ,91 ש"ה ליעל ,ÓÂÏ ˙‚ÓÂÏ ÓÁÈ‡Â˙ ÎÙÈÈÌ ואר ןכ .)יאזחמה ןמרתלא :ןלהל(

,ÊÂ„Ó‰ ÛÂÁ‰על מחזות אלה יש להוסיף שני מחזות שנמצאו בעיזבונו של אלתרמן. האחד, 
 כרך א בשנת 1977, לעיל ה"ש 15 (להלן: חוף המדוזה).ÔÓ¯˙Ï‡ ˙Â¯·ÁÓיצא לאור ב

יצא לאור בעריכת דבורה גילולה בשנת 1990 (להלן: ימי אּור ,ÌÈÂ¯Á‡‰ ¯»‡ ÈÓÈהשני, 
שם, È‡ÊÁÓ‰ ÔÓ¯˙Ï‡, .163-124האחרונים). על שני מחזות אלה ראו 

 מאת סמי גרונמן שתורגמה˘Ï„Ò‰ ÈÓÏ˘Â ÍÏÓ‰ ‰ÓÏ¯כמו כן יש לציין את הקומדיה 
 1964).—ועובדה בידי אלתרמן למחזמר מצליח (בשנת 1942, נוסח מתוקן 

המדובר בעשרות מחזות מספרות העולם, ובכללם מחזות של שקספיר, ראסין ומולייר.29
,ÌÈÈÙÎ ˙Â‡ÈÁÓ ÏÂÓ‚˙ ÏÂÓרבים מהמחזות המתורגמים הועלו על הבמה העברית. ראו 

לעיל ה"ש 19, בעמ' 160-153.
הנושארל ;ד"לשת ,דחואמה ץוביקה(̇ ¯ÒÙ ̄‰˙·‰ ‰ÓÊÓ ואר .םידליל תוישעמו םיריש ,לשמל03

ÊÓ¯‰ ÁÂÊ¯ ̇— ÚÏ‰ ˙·˙ רימש הויז ,הלא םיריש לע וארו )8591 ,תורפסל תורבחמ תאצוהב

˘È¯È ‰ÈÏ„ÈÌ ˘Ï ˙Ô ‡Ï˙¯ÓÔ )תרזוח הרמזה תבת :ןלהל( )ה"סשת ,דחואמה ץוביקה(.
לרשימת כל ספרי אלתרמן לפי סדר כרונולוגי, ראו אתר נתן אלתרמן ב"לקסיקון הספרות

העברית החדשה" בעריכת יוסף גלרון:
http://library.osu.edu/sites/users/galron.1/00400.php.

דב סדן קרא לגיוון הז'אנרי של אלתרמן "כלים מכלים שונים", ולגיוון התוכני "עניינים31
̇ ÌÈÏÈ·˘Â ן זוטֹו של יום עד רומו של עולם". ראו דב סדן ְִמ ל—מעניינים שונים  ÂÁ¯Â‡כרך

ַרי גולומב "הניגוןָהאישים 63 (עם עובד, תשל"ח) (להלן: אורחות ושבילים). וכן ראו ה
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 נכתב עליו:‰‡¯1970ı. בעיתון –נתן אלתרמן נפטר ב

מאז ביאליק, דומה, לא היה עוד משורר אהוב ומקובל כנתן אלתרמן
[...] בשירתו העיתונאית ביטא את הממלכתיות הישראלית ומקימיה.

 תואר שהיה שמור עד כה—על כן יש הרואים באלתרמן משורר לאומי 
32רק לביאליק.

ËÂÈÙÂ ‰˜È¯ÈÏפורת – דרכו של אלתרמן בשיר הספרותי ובפזמון המושר" זיוה בן—והשיח 

265 (הקיבוץ המאוחד, 1989).
‡·Í¯„ Èמשה דיין כתב כי הכיר היטב את יצירתו של אלתרמן (ראו ספרו האוטוביוגרפי 

————— ‰ÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡564 (מהדורת ידיעות אחרונות, תשל"ז) (להלן: אבני דרך)). לאחר שהתוודע 
אישית אל המשורר, ציין כי אין זה מקרה שיצירתו כה מגוונת: "[...] זה הביטוי המלא
לשעות השונות של האיש האחד" (שם, בעמ' 565). לדעתו של דיין, גם אי אפשר למדר בין
סוגי שירותיו של אלתרמן: "יש ב'טור השביעי' שירים וקטעים שעצמתם הלירית עמוקה

 יש בהם לא רק קלילות" (שם). ועוד: "שירתו הכובשת של—עד לכאב [...] והפזמונים שלו 
אלתרמן לא יכלה רק להיכתב. היא לא היתה מה שהינה לולא היתה, מעל לכל, בבואתו,

בבואת אדם גדול" (שם). וראו ה"ש 76 להלן.
ּבֹוֵרא?", ראו "נתן היהַָרא לֹו הָים ּבִנָה ּפָּמָהמשורר יעקב אורלנד שאל על חברו אלתרמן: "כ

אומר", לעיל ה"ש 10, עמ' 67. אורלנד סיפר שפעם, בשעת רצון, רמז לאלתרמן "על
ים",ִאֹומְיו ּתָָנְפי לְִדּתַׂשֹות, נֹולֲעַּה לַָדה", והמשורר הגיב ואמר בין השאר: "מָֻּגנְמַּיּותֹו הְִנׁש

,ıÂÁ· ÌÈ·ÎÂÎראו שם, בעמ' 22. ב"התוודותו" זו ציטט המשורר מאחד משיריו הידועים מ
ר,ֵי זֹוכִנֲהשיר "אגרת", שבו פונה הכותב אל האל ואומר לו (בסוף הבית הראשון): "א

, לעיל ה"ש ÎÓ˘ ÌÈ¯È˘,10·¯ ראו —ים" ִאֹומְיָך ּתֶנְָפי לְִדּתַם / נֹולִיַּמַל הַׁש עֶֶמּׁשְַרעֹות הִּב
עמ' 58.

̄ Á‰Â¯· 29.3.1970. הדברים הובאו על ידי דן לאור בספרו ‰‡¯ı"מותו של משורר" 32 ÙÂ˘‰,
ראו לעיל ה"ש 26, בעמ' 9. וראו שם גם דברים שנכתבו בעיתונים אחרים אשר העלו על נס
את אלתרמן כ"לוחם שהעמיד את כשרונו הגדול ועטו המזהיר בשרות מאבקיו של העם
הזה בארצו". זיוה שמיר כתבה כי יצירתו "הקנונית" של אלתרמן הקנתה לו "את מעמדו
הרם והמוצדק כגדול המשוררים שקם בספרות העברית אחרי ביאליק". ראו זיוה שמיר

 (12) 178, 187 (2002). חיים גורי ציין כי לדב סדן˙ÏÎ˙"הניתוח הצליח, המשורר מת" 
 יחיה‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËמיוחסת האמירה: "קשה לדעת מה ישאר לדורות משירת אלתרמן, אך 

בלב העם, מפני שהוא עובר במוקד החוויה הלאומית". ראו "כמה פגישות עם שירתו"
Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ï‡, .17-16 'לעיל ה"ש 16, בעמ

דב סדן עצמו הביע בהספידו את אלתרמן את היגון והזעזוע של האומה על מות בנה:
 אשר נתן להם את כל אשר בו, קסם שירתו וחן חכמתו,ןתנ  —"אוהב עמו ונאמן מולדתו 

, לעיל ה"ש 31, בעמ' ÌÈÏÈ·˘Â ˙ÂÁ¯Â‡.63שהתנצחו זו בזו והיו לאחדים בדברו". ראו 
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פרק ב

על הטור השביעי

כאמור, במשך עשרים וארבע שנים, מתחילת 1943 ועד תחילת 1967, פרסם נתן
 בימי שישי, בחתימת "נתן א.". "הטור„·¯אלתרמן שירים ורשימות בעיתון 

השביעי" הוא שם המדור שהטורים פורסמו בו, וזאת בשל מיקומם בטור השביעי
של העמוד השני בעיתון. בשם זה גם כונסו הטורים בספרים. בסך הכול כתב
אלתרמן כשבע מאות טורים. תחילה היו כל הטורים שקולים, חרוזים, ומנוקדים.
מאוחר יותר כתב גם טורים בפרוזה, שהם כמאמר לכל דבר. בשנות השישים

ה אלתרמן לכתוב את הטור השביעי בפרוזה, ואולם השירים מהווים אתְָרּבִכבר ה
33רוב מניינו של הטור השביעי.

שירי הטור השביעי נבדלים משירתו הלירית של אלתרמן מהבחינות של
 אלתרמן הקפיד כי שירי העת שלו יתפרסמו34במת הפרסום, הניסוח והנושא.

בעיתון יומי, להבדיל משיריו הליריים, שהתפרסמו בכתבי עת ספרותיים או
 לשון הטור השביעי ברורה ואינה קשה, לעומת השירים הליריים35בקובצי שירה.

למעשה, חלה ירידה אטית, אך מתמדת, במספר הטורים שפורסמו בכל שנה. משנת 331963
כבר היה הפרסום דליל. למעשה, נכון לראות את סיום פרסומו של הטור בשנת 1965,
משום שבשנת 1966 לא נכתב כל טור, ובשנת 1967 פורסם טור אחד בלבד (17.2.1967).

, לעיל ה"ש 26, בעמ' Á‰Â ¯ÙÂ˘‰.11-10¯·עמד על כך דן לאור, 34
 ÈÂ¯È‡Ï ·‚˘‰ ÔÈ·—————ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ ˙¯ÈˆÈ· ÔÂÂÈÎ ÈÈÂÈ˘Â ÌÈÂÂÈÎ בלום בספרה –רות קרטון35

(הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב), עומדת על נושא "האכסניה הספרותית" כמושג שהיה חביב
על אלתרמן ועל הסופרים בני דורו. אלתרמן הקפיד על זיקה בין הז'אנר הספרותי לבין
"האכסניה" המפרסמת. את העיתון היומי הועיד מלכתחילה לשירי הציבור ולא לשירים

, בשנתÌÈ·Â˙Îהליריים. המחברת מסתמכת על מכתב שכתב אלתרמן לשלונסקי, עורך 
1931, ובו הוא מסביר את חשיבות מקום הפרסום לדידו: "ואם בחרתי ב'כתובים' לפיוט,
וב'הארץ' לרשימות פחות או יותר אקטואליות, אין כאן מקרה סתם", ראו שם, בעמ'

.79-78
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 כמו כן מתייחד הטור השביעי בכך שהוא נצמד,36שהם מורכבים וקשים לפענוח.
ובאופן שוטף, אל האקטואלי והציבורי. אכן, בטור השביעי ליווה אלתרמן באופן

 תקופת—תכוף את האירועים באותו חצי יובל שנים הרה גורל בתולדות ישראל 
37השואה והתקומה.

בשנות הארבעים כתב המשורר רבות על השואה ועל מלחמת העולם השנייה,
על ההעפלה ועל המאבק המדיני בבריטים, ועל מלחמת העצמאות. שירים אלה
"קנו לאלתרמן את חיבתו של הציבור הרחב ועשוהו למשורר הפופולרי של הדור
[...] פרסומם הסדיר של שירי הטור השביעי הפך את אלתרמן לדמות ציבורית,

 זיוה שמיר ציינה כי מדי שבוע הלהיב אלתרמן את הקוראים38כמעט למוסד".

דב סדן, "במבואי עיר היונה", לעיל ה"ש 23, בעמ' 127, עמד על כך שאלתרמן "כילכל36
שירה"; ההבחנה היא בין שירת הציבור לשירת היחיד: "האחת סבירה ונהירה–שתי רמות

פיענוח מיוחד שאינו מסגולתם–חידות המצריכה כושר–ושווה לכל נפש, האחרת כמערכת
של הרבים".

מובן",–הלל ברזל ציין כי אלתרמן שהילך "בנתיביה של שירה, שאינה מתנזרת מן הלא
חייב היה להגיע למסקנות ברורות כאשר עטה את גלימת השופט בטור השביעי. ראו הלל

(ספרית Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙¯È˘————— ‚¯·„ÏÂ‚ ‰‡Ï ¨ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ ¨È˜ÒÂÏ˘ Ì‰¯·‡ 595 ברזל 
פועלים, תשס"א) (להלן: שירת ארץ ישראל).

‰ÈˆÈ· ˙ÈËÒÈ¯„ÂÓ‰ ‰Ó‡ÂÙ¯˙עוזי שביט במאמרו "חרוז ומשמעות בשירת אלתרמן" 

ÔÓ¯˙Ï‡לעיל ה"ש 18, בעמ' 207, 211-209, מציין כי כבר בסוף שנות השלושים גיבש ,
לעצמו אלתרמן הבחנה פואטית ברורה בין מודוס ז'אנרי "נמוך" לבין מודוס ז'אנרי "גבוה".

בכתיבתו של אלתרמן על השואה ועל זכר השואה לא אעסוק בחיבור זה. כללית יצוין כי37
בכרכי הטור השביעי מרוכז נושא זה, בעיקר במדורים הבאים:

ים", כרך א, עמ' 25-7, שבו מופיעים שבעה משיריו של אלתרמןִַּמעָל הָּכִהמדור "מא.
שפורסמו בשנים 1946-1942. יצוין כי הטור המפורסם "מכל העמים" פורסם בתאריך

, והוא נמנה עם טורי "רגעים" שקדמו לטור השביעי. השיר פורסם‰‡¯27.11.1942ı ב
מיד לאחר שהגיעו לארץ הידיעות המוסמכות על ממדי ההשמדה הנאצית. אלתרמן

כינס שיר זה לכרך הראשון של הטור השביעי שפורסם בשנת 1948.
ין", כרך ב, עמ' 440-407, טורים שפורסמו בשנים 1955-1954,ִּדַּדֹות הִהמדור "מב.

È˙˘ ÏÚבעניין המרד היהודי והתנהגות ה"יודנראט". לעניין זה ראו גם נתן אלתרמן, 

 ÌÈÎ¯„‰—————Ò˜Ù‰ ÔÓ ÌÈÙ„ ,דן לאור ההדיר, ביאר והוסיף אחרית דבר, הקיבוץ המאוחד) 
‰ÂË¯ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ ;222-219 תשמ"ט). וראו עוד על משפט קסטנר ורציחתו: 

 ÈÚÈ·˘‰.33-30 ו
ק", כרך ב, עמ' 494-443, טורים שפורסמו בשנים 1961-1957ֶֶׁשּנַמֹוס הְלֻמדור "ּפג.

.‰ÈÓ¯‚ ÌÚ Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ÌÈÒÁÈ‰בעניין 
ט", כרך ב, עמ' 543-497, רשימותיו של אלתרמן על משפט אייכמן.ָּפְׁשִּמַמדור "הד.

,Â˙¯È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È· È¯Ó‡Ó ¯Á·Óאורה באומגרטן "קווים בהתפתחות ביקורת אלתרמן" 38
7, 17. לעיל ה"ש 18, בעמ'



על יצירתו של אלתרמן ועל ¢הטור השביעי¢גיליון ∞≥ כרך א¨ התשס¢ט

±∑

בשירי העת והעיתון שלו "שליוו את האקטואליה בפרשנות אישית של איש רוח,
39שנון ומצפוני כאחד".

דן מירון כתב כי שירי הטור השביעי הקנו לאלתרמן מעמד ציבורי שלכמותו
עיתונאי– לטעמו, אלתרמן כמשורר40לא זכה שום משורר עברי מלבד ביאליק.

 ה Ô„Ò(2002) 116 ,115 משוררו של דור המאבק לעצמאות" —זיוה שמיר "נתן אלתרמן 39
, לעיל ה"שÏÚÂ ˙Ú ÏÚ ‡˙¯(להלן: "משוררו של דור המאבק לעצמאות"); וכן זיוה שמיר 

16, בעמ' 27. הלל ברזל כתב כי חריצת הדין בטור השביעי נשענת על השיקול הערכי
"המאשש את המסקנה השיפוטית": "לידיעה האינפורמטיבית נוספת תגובה פורמטיבית,

, לעיל ה"ש 36, בעמ' Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙¯È˘.395השכל". ראו – מוסר—שתכליתה 
ברוך קורצוויל הדגיש אף הוא את "הפאתוס המוסרי, ההומאניסטי" בטור השביעי וראה
אותו כ"ביטוי לאומי מובהק". הוא כתב בשנת 1949 על אלתרמן: "הלוחם האמיץ, רב
הכשרון, למען כבוד האדם, שהעניק זה שנים צורה מזהירה ומקורית לשיר האקטואלי

 4.2.1949) (להלן:‰‡¯ıבמשמעותו הטובה ביותר" ("יסודות הומאניים בשירת ההווה" 

"יסודות הומאניים").
גם דן אלמגור כתב על אלתרמן כ"מצפון היישוב", ראו "הטור השביעי והטורים שלצידו

 18 112 (נובמבר 1995) (להלן: "הטורים שלצידו").˜˘¯ובעקבותיו" 
 ביום שישי מהטור השביעי, כמו כולם.„·¯צבי שילוח סיפר כי היה "מתחיל את קריאת 

המבוגרים בינינו היו משווים את ציפייתם לטור השביעי לציפיית הוריהם בגולה למאמריו
 שנהÈ˙·גוריון" –". ראו צבי שילוח "אלתרמן ובן‰ˆÈÙ¯‰השבועיים של נחום סוקולוב ב

תשיעית (2) 84, 85 (1995). גם נעמי שמר העידה על עצמה כי היכרותה עם אלתרמן לא
החלה אצלה בקריאת "כוכבים בחוץ", אלא "בטורים השבועיים שבקצה העיתון". מובא

 ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ· ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ Ï˘ Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ ÂÓÂ˜Ó399אצל אילנה קדמי 
 המחלקה לספרות עם ישראל,—אילן –(חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר

תשמ"ד) (להלן: "אילנה קדמי").
הד לדברים אלה אפשר למצוא בדברי אלתרמן עצמו. בשנת 1965 הופיעה כאמור סדרת

 (לעיל ה"ש 25), שבין הדמויות המופיעות בה נמצא גם "המחבר"ıÈ˜ ˙‚È‚Áהשירים 
 אל— אחת הדמויות —עצמו, בערוב ימיו. בפרק "ראיון עם המחבר" אומר "היושב ראש" 

יֹוןְִלְגת ּבֶֶׂשּפַחְיא מִּיֹום הַד הַעְבֹודֹו / וְל ּכֶה ׁשָנָמֱֶאיָדה נִסֲיא חִי הְִּתׁשִהמחבר (בעמ' 182): "א
ל אֹותֹו".ָּכ–ו ֹקֶדםָיֹום ו

, שם, בעמ' 100, אומר ברחסיד (אחת הדמויות) למרת קלרה,ıÈ˜ ˙‚È‚Áבמקום אחר ב
רָמֲאַין מִכֵספרים" נמצא בקצה המסעדה, והוא, אולי "מ–בעלת המסעדה, כי "סופר מחבר

יםִִריעְפַיב מִָבּסִּמֶה ׁשָהּומְּמַהְׁש וַַרעְָך הַּבּור, / אִּצַת הֶר אַעַּׁשַ ּבַיחִּבֹו הּוא מֹוכֶה יֹום ׁשֶי, זִִּׁשיֹום ׁשְל
ּפּון".ְצַּמַקֹול הְ לַֹעמְִׁשלֹו ל

————— ‰Ïˆ‰Â ıÏבלום – עם אלתרמן, ראו רות קרטוןıÈ˜ ˙‚È‚Áבאשר לזיהויו של "המחבר" ב
ÔÓ¯˙Ï‡ Ï˘ ˙È‡ÙÈÓ‰ ‰Ó‡ÂÙ‰ ∫ıÈ˜ ˙‚È‚Áביתן, תשנ"ד) (להלן: הלץ– 58, 202 (זמורה

, לעיל ה"ש 28, בעמ' È‡ÊÁÓ‰ ÔÓ¯˙Ï‡.201והצל); 
, לעיל ה"ש 26, בעמ' 82. במקום אחר ביאר מירון מדוע נכון לראותÚ‚Â ·„·¯דן מירון 40

:ÈÓÂ‡Ï ¯¯Â˘ÓÎאת אלתרמן 
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41ר, שליח ציבור, אדם הנותן ביטוי לרחשי לבם של הרבים".ָּבַביקש "להיות ּד

תפקיד זה צלח בידו של המשורר למן טוריו שעסקו בהוויית השואה, בהמירו את
 "בפרסונה של המשורר הלאומי, המדבר בשם42"הפרסונה" של משורר העיתון:

 "אין43האומה כולה והמבטא את רחשי לבה בעת מבחן שאין כמוהו לחומרה".
ר' הגיע לעתים למדרגה של משוררָּבַ ש"אלתרמן ה'ּד— המשיך מירון —ספק" 

ִרית' שנטל על עצמוָּבַגדול, ושכמה מן ה'טורים' שכתב במסגרת השליחות ה'ּד
44ציבורית שלנו".–הם מיצירות המופת של השירה הלאומית

שירה מובהקים, ואף–הוא הבקיע ביצירתו הרחק מעבר למעגל הצר של קוראי
למעגל הרחב יותר של אינטליגנציה הנזקקת בדרך זו או אחרת לספרות והגיע

כך, עד שמותר לומר עליו, ולּו גם מתוך הגזמה, שחדר–אל ציבור רחב כל
לתודעת הלאום כולו. הוא גם היה משורר שחוויית הקיום הקולקטיבית של
האומה נעשתה לעניין המרכזי ביצירתו, ובהזדמנויות אחדות נראה כאילו היה

ר של האומה כולה.ָהוא מבטאה של אותה חווייה, מעין דּב
, לעיל ה"ש 15, בעמ' ÈÚ Ï‡ Ë¯ÙÓ.211˜¯דן מירון 

, לעיל ה"ש 18, בעמ'Â˙¯È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È· È¯Ó‡Ó ¯Á·Óדויד כנעני במאמרו "על קו הקץ" 
74, ציין כי שירי העת והעיתון של אלתרמן הקנו "פופולאריות וחשיבות ציבורית כה

גדולה למשורר, עד שספק הוא אם יש להם אח ודוגמא בתולדות העיתונות".
̇ ·˙ראו גם שלמה יניב  È¯·Ú‰ ‰„Ï·‰– ÂÓÊ—————˘Â„ÈÁÂ ̇ ¯ÂÒÓ 154 (הוצאת הספרים של 

אוניברסיטת חיפה, תשנ"ט) (להלן: הבלדה העברית): "שירתו של אלתרמן זכתה להתקבלות
ידי כלל הציבור בדורו, ותעיד על כך ההצעה להכתירו בתואר 'משורר האומה'".–אוהדת על

בעניין אלתרמן כ"משורר לאומי", ראו חלק עשירי להלן.
, לעיל ה"ש 26, בעמ' Ú‚Â .103 ·„·¯דן מירון41
, שם, בעמ' 125, כתב אלתרמן עד לראשית שנות הארבעיםÚ‚Â ·„·¯לדעת דן מירון בספרו 42

"בעיתון נגד העיתון ועל פוליטיקה מתוך התנגדות לפוליטיות כשהיא לעצמה. בתקופה זו
[...] היה הוא משורר ציבורי אבל לא משורר פוליטי". וראו מאמרו של מנחם דורמן "איזהו

 266, 275-271 (פנחס גינוסר עורך,‰Â·Ú‰ ˙ÚÂ˙Â ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ„‰משורר פוליטי?" 
גוריון בנגב, תשמ"ט) (להלן: הספרות העברית ותנועת העבודה). דומה כי–אוניברסיטת בן

אחד מסלעי המחלוקת הוא עצם הגדרתו של המושג "שירה פוליטית".
, לעיל ה"ש 26, בעמ' 126. וראו נסים קלדרון "מ'רגעים' אל 'הטורÚ‚Â ·„·¯דן מירון 43

, ‰Â·Ú‰ ˙ÚÂ˙Â ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ„‰ דרכו של אלתרמן אל כתיבה פוליטית"—השביעי' 
לעיל ה"ש 42, בעמ' 277. קלדרון כותב כי המעבר של אלתרמן אל הטור השביעי "היה

כרוך בקבלת המשא של העולם היהודי", שם, בעמ' 283.
רוביצה לש ותוהדזהל ןורימ רזח ,ךשמהב .721 'מעב ,62 ש"ה ליעל ,¯·„· Â‚Ú ןורימ ןד44

ולש געלהו םעזה תואחמ םעו" :תילגיל יתלבה היילעה ןיינעב ןמרתלא לש ותביתכ םע בחרה
,הרוזנצ ירוסיאבו דומצ בקעמב ררושמה תא דביכ ןורחאה הז .יטירבה ןוטלשה יפלכ וחטוהש
ידמ הפיצ ולוכ בושייה .הפוקתה לש תרתחמה תורפסמ קלחכ םירוסאה ויריש תצפהל ואיבהש
הפוקתב ותוא ושביגו ובציעש תויווחה תחאל התייה וז ותייפיצו ררושמה לש ויתובוגתל עובש
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בדומה לכך כתב גם מנחם דורמן כי הטור השביעי הוא "מהישגיה המהותיים
 דן לאור ציין כי מעמדו של המשורר45של התרבות העברית בשיבתה לציון".

ר וכשליח ציבור הביא לכך "כי האני השר בטורי אלתרמן חוזר ומדבר בשםָּבַכּד
46של ה'אנחנו', בשמו של 'העם' או בשמה של 'ישראל'".

לאחר מלחמת העצמאות המשיך אלתרמן לכתוב על ענייני אקטואליה שעמדו
ברומו של עולם, וייחד מקום רב לסוגיות שעניינן הביטחון הלאומי בכלל, וצה"ל
בפרט. על טורים אלה יורחב הדיבור בחיבור זה. יצוין כי הטור השביעי עסק
בתקופה זו בסוגיות רבות נוספות כגון בעיות עלייה וקליטה, יחסה של יהדות

המועצות ליהודיה ולציונות, משפטי הרופאים–הגולה למדינה, יחסה של ברית
ומשפטי פראג בתחילת שנות החמישים, שאלת השילומים והיחסים עם גרמניה,
מירוץ החימוש האטומי, "המלחמה הקרה" ועוד. עם זאת, בתקופה זו הפך אלתרמן
בהדרגה ממשורר אשר שיקף בדרך כלל את הקונצנזוס למשורר שנתן ביטוי
לעמדות שאין עליהן הסכמה כללית; הוא הביע עמדות מפלגתיות ברורות, ולא

47אחת התפלמס עם מתנגדיה של המפלגה השלטת.

הדש המלש ,המודב וארו .131 'מעב ,62 ש"ה ליעל ,¯·„· Â‚Ú ןורימ ןד ואר ,"תאז תרעוס
Â‰ÚÂÏÌ ·‡ÓˆÚ Ó˙¯Á ̆————— ˙ÓÂ ̇ÚÂÏÌ ̈‰‚Â ̇ÂÙÂ‡ËÈ˜‰ ·˘È¯˙Â ‰Ó‡ÂÁ¯ ̇˘Ï ˙Ô ‡Ï˙¯ÓÔ

©¢ÚÈ¯ ‰ÈÂ‰¢ Â¢Á‚È‚˙ ˜Èı¢® 832 )שחרתמ עצמאב םלועהו" :ןלהל( )0002 ,ןרק"(.
45¯ÓÊ‰ ·Ï Ï‡.143 'לעיל ה"ש 14, בעמ ,
, לעיל ה"ש 26, בעמ' 16. המחבר סבור כי זיהוי זה "הוא הביטוי‰˘Á‰Â ¯ÙÂ¯·דן לאור 46

ין של אלתרמן העומדת בסימנו של זימון הסטורי בין רצון היחידִּתִּׁשַהמובהק לחוויית ה
לבין רצון הכלל, הנגזר מכוח מהותה יוצאת הדופן של התקופה", שם, בעמ' 17.

, לעיל ה"ש 8, אמר שמעון פרס: "איני זוכר פובליציסטיקה יותר משפיעה‡ÈÓ¯˙Ï‰בסרט 
ויותר מכרעת מ'הטור השביעי'". וכן אמר: "'הטור השביעי' היה חזק מכל מאמר בעיתון".
אילנה קדמי, לעיל ה"ש 39, בעמ' 100, מטעימה שאלתרמן היה מודע לתפקידו המיוחד

זָי אִיעְִבּׁשַּטּור הַהְשל הטור בחיי היישוב, וכדוגמה לכך היא מפנה לאחד הטורים, הפותח: "ו
ר" (וכאן מובאים דברים, בשם העם). השיר הוא "ארץֶאמֹּיַתֹו וָעְמִח ּדִַמּיַר, וֶמֹּת–ץֵל עַה עָלָע

̄ ‰˘·ÈÚÈי" ִלְּבְֶמסְֶאישראל ּב ÂË‰.(3.9.1943) 178 בטור אחר מסרב השיר "לשיר בעיתון"  ג
על תכנית כלכלית מסוימת, אך האני הכותב אוחז את השיר "בצוארון מעילו" ומצווה עליו

ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(8.9.1950) 61  ראו "המילירד והירח" —"לדבר" על אודות התכנית 
 אין להתעלם מכך—ואולם, עם זאת שבטור השביעי מדבר המשורר בשמו של ה"אנחנו" 

שגם בתקופת המנדט, בשנות הארבעים, מתח אלתרמן ביקורת חריפה על פעולות שונות
של המחתרות, כפי שיוזכר עוד להלן.

 אותן ידיעות שאינן—יש להוסיף כי בכל שנותיו עסק הטור השביעי גם "בפּכים הקטנים" 47
זוכות לכותרות ראשיות ושאלתרמן הוציא אותן מאגביותן וביקש לתת להן משמעות.
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כינוס הטור השביעי

˘ÂÙÂÒ‡ ˘ÂÏ˙כינוס הטור השביעי לספרים אינו פשוט. בחייו פרסם אלתרמן 

 אסופות אלה, שהכילו כשישים אחוזים בלבד מן הטורים, נקבצו48מכלל טוריו.
לפי נושאיהן למדורים, ולאלה התאים אלתרמן שמות. בדרך כלל שינה אלתרמן

את נוסח הטור שהתקין לכינוס בספר, מעט או הרבה. זהו "הנוסח השני".
ידי לע ןמרתלא לש ותומ רחאל השענ םירפסל יעיבשה רוטה לש אבה סוניכה

אוה הז ןוימו ,תוצובק שולשל וניומ םירוטה .ה"לשת-ג"לשת םינשב ,ןמרוד םחנמ
49.םויה דע תלבוקמה תנוכתמב יעיבשה רוטה לש שדוחמה סוניכל ןמרוד תא שמישש

48‰Â˘‡¯‰ —:בשנת 1948, בהוצאת "עם עובד" בשם "הטור השביעי", ובכותרת המשנה 
עשר טורים משירי "רגעים"–"שירי העת והעתון". בספר זה שילב אלתרמן גם חמישה

). מקץ כמה שנים, בשנת 1954, פרסם אלתרמן‰‡¯ıשקדמו לטור השביעי (ופורסמו ב
 של שירי הטור השביעי, ובו חלק מהטורים שנכתבו בשנים È˘-1948בהוצאת "דבר" ספר 

 שהכין אלתרמן לדפוס יצאה לאור בשנת 1962, ונכללו בה ‰˘È˘ÈÏ˙1953. האסופה
מבחר טורים שפורסמו בשנים 1961-1954. כמו כן, ערך אז אלתרמן מבחר משתי האסופות
הראשונות. המבחר משתי האסופות הראשונות הוא כרך ב מתוך "כתבים בארבעה כרכים"

1954 עד 1961 הם כרך ג של ה"כתבים".–של אלתרמן. הטורים מ
, לעיל ה"ש 14, בעמ' 115-103, עמד דורמן על דרכו של אלתרמן‡ÓÊ‰ ·Ï Ï¯בספרו 

בעריכת ספרי הטור השביעי ובגניזת חלק מהטורים. דורמן ציין שבקיבוצם של השירים יש
ממד נוסף על צירופם הטכני גרידא, ובכך הסתמך על אלתרמן עצמו שאמר בהזדמנות

הכל ממה שאומרים השירים, הוא אומר גם משהו–אחת כי "ספר זה אינו אומר רק סך
, לעיל ה"ש 15, בעמ' ÈÚ Ï‡ Ë¯ÙÓ ,18˜¯נוסף", ראו שם, בעמ' 103. גם דן מירון בספרו

ציין כי פרסום ספר שירים נראה לאלתרמן תמיד "כעין אקט ציבורי וחברתי מן המדרגה
הראשונה". כלל זה אמור גם לגבי כרכי הטור השביעי שארגן אלתרמן מחדש באופן מדוקדק
ולא כרונולוגי, שם, בעמ' 19. להלן ממשיל מירון את אלתרמן לאדריכל "החוזה את מראה

ְנים להקמתו ולא כֵהבניין ומתקין לב לבנים ומנסה אולי לאחר מכן–ן המתקין לבניםַָּבלּ
להקים גם בניין, בבחינת סוף מחשבה במעשה תחילה", ראו שם, בעמ' 40.

 נכללו מבחר טורים משלוש האסופות שראו אור בחייו של המשורר,‰¯‡˘Â‰בקבוצה 49
ללא שינוי הנוסח (השני). קבוצה זו חילק דורמן לשני כרכים שראו אור בהוצאת הקיבוץ

, תשי"ד-תשכ"ב. על שניÈ˘ ¯ÙÒ, תש"ג-תשי"ד, וÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒהמאוחד בשנת תשל"ג: 
כרכים אלה כתב דורמן, בהקדמתו להוצאת הטור השביעי בשלושה כרכים, כי "נתן אלתרמן
בנה אותם כהלכתם ועליהם חל דין כל ספריו הגמורים, שאין אנו גורעים מהם ואין אנו

מוסיפים עליהם".
, נכללו כל הטורים משלוש האסופות (שכבר פורסמו בחיי אלתרמן), אשר‰˘ÈÈ‰בקבוצה 

לא נכללו בקבוצה הראשונה כאמור. קבוצה זו פורסמה בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" בשנת
̄ ˘È˘ÈÏתשל"ה:  ÙÒתרצ"ט-תשי"ד. על קבוצה זו כתב דורמן, שם, כי אפשר היה לראותם ,

כגניזת ארעי של המשורר.
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הטור השביעי מקובץ היום בשישה ספרים, בחלוקה הבאה (לפי השנים שבהן
פורסמו הטורים):

‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË ‡—ספר ראשון: תש"ג-תשי"ד

‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË ·—ספר שני: תשי"ד-תשכ"ב

‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË ‚—ספר שלישי: תרצ"ט-תשי"ד

‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË „—ספר רביעי: תש"ג-תש"ח

‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË ‰—ספר חמישי: 1956-1948

‰Â ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË—ספר שישי: 1967-1957

בשלושת הספרים האחרונים נמצאים אפוא הטורים שלא כונסו לספר על ידי
, מצויה„·¯המשורר עצמו. רשימת כל הטורים, לפי סדר ותאריך הופעתם ב

בסוף הספר השלישי.
נוסח הטור השביעי שיובא בחיבור זה הוא הנוסח המופיע בששת הכרכים של

50הטור השביעי בהוצאת "הקיבוץ המאוחד".

‡Ï נמצאו שאר הטורים אשר בשעתו לא הייתה כוונה לפרסמם. בספרו ‰˘È˘ÈÏ˙בקבוצה 
¯ÓÊ‰ ·Ïלעיל ה"ש 14, כתב דורמן כי אלתרמן לא פרסם ולא התכוון, בעליל, לפרסם ,

טורים אלה, ועל כן חלק זה "יישמר לפי שעה בגניזתו".
ואולם, בינתיים השתנה הדבר, ופרסום שאר הטורים בספר, לראשונה, נעשה בחלוקה הבאה:

ÈÚÈ·¯ ̄ ÙÒ המכיל את הטורים הנוספים מתש"ג עד תש"ח; ספר ,È˘ÈÓÁהמכיל את הטורים ,
1957 עד 1967. תחילה פרסם דורמן–, המכיל את הטורים מ˘1948È˘È עד 1956; ספר –מ

̇ ‡ÔÓ¯˙Ï את הטורים מתש"ג עד תש"ח  Â¯·ÁÓ·כרך ד (הקיבוץ המאוחד, תשל"ז), בשנת
הספר¯·ÆÈÚÈ 1985, ולאחר מכן נדפס הספר בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" בשנת 1987 כספר 

È˘ÈÓÁ‰פורסם בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" בשנת 1995, בעריכת דבורה גילולה. בהקדמה 
לספר החמישי כתבה גילולה את תולדותיו של כינוס הטורים כמובא בהערה זו. יצוין כי
לדברי גילולה, המיון המחודש לשלוש קבוצות נעשה על ידי אלתרמן עצמו, ודורמן מצא

פורסם בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" בשנת È˘È˘‰,2005 זאת בעיזבונו של המשורר. הספר 
הטורים בספר הרביעי, החמישי והשישי מופיעים לפי סדרם בעריכת דבורה גילולה.

הכרונולוגי, וללא שינוי נוסח.
 של השירים, על אף שבכמה מקרים יש טעויות ניקוד אוÌ„Â˜Èהדברים אמורים גם לגבי 50

‰¯˘ÂÓÈ˙ ללא ניקוד, וכן במובאות מתוך ÌÈ¯È˘‰Óמקום שיובאו מובאות ְחוסר עקביות. ּב
 בדרך כלל כמופיע בטור. כמו כן, תישמר בדרך כלל, כבמקור,‰È˙Î·שבטור השביעי, יהיה 

ÌÈÏÈÓ ˙˘‚„‰ גם תויתוא רוזיפב בדרך שהדגיש המשורר, היינו .„ÂÓÈÚשורות 
השירים יהיה כמופיע בספרי הטור השביעי.

, והכרך שהוא מופיע בו. אם שינה„·¯ם הטור, תאריך פרסומו המקורי בֵבדרך כלל יובא ׁש
 אציין בדרך כלל את שני השמות. לגבי השוואת הנוסח בין—ם הטור ֵאלתרמן את ׁש
 ראו אילנה קדמי, לעיל ה"ש 39, בעמ' 261-229. במקומות מסוימים—העיתון לספר 

עמדתי גם אני על ההבדל שבין "נוסח הספר" לבין "נוסח העיתון" המקורי.
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פרק ג

הערות מקדימות

בזיקה לנאמר עד כה, אבקש להקדים כמה הערות לחיבור זה:
˙È˘‡¯הטור השביעי עמד אמנם במבחן הזמן, ואולם "טבע צורתו ותכליתו ,

קבעו ששמות ועניינים אקטואליים שימשו לו סממן קבוע. אלא שבינתיים נשתכחו
דברים רבים, שהיו ידועים בשעתם לכל [...] פיענוח אותם פרטים, עשוי לסייע
לדור חדש של קוראי 'הטור השביעי' ולהקל עליו לעמוד על כוונת המשורר

 הערות וביאורים לטורים רבים נוספו אפוא בסוף כל51ואמירתו, בשיר ובמסה".
אחד מספרי הטור השביעי, ואלה מסייעים רבות להבנת הרקע לכתיבת הטור

 לא אחת כתב אלתרמן עצמו דברי רקע בפתח52ולשמות ולעניינים המוזכרים בו.
 ובמקרים רבים53הטור. על הערות ועל דברי רקע אלה התבססתי בגוף החיבור,

הסתמכתי על מקורות נוספים. בחיבור זה משוקע אפוא לא מעט חומר היסטורי,
54שבחלקו לא עסקו עד כה כותבי קורות העתים.

˙È˘בכתיבה על נושא זה קיים "מתח" מובנה מסוים בין הצד הכרונולוגי ,
י. בחנתי אפוא מהי הדרך הטובה ביותר להבאת הדבריםִטָמֵלבין הצד התוכני, הת

מתוך הקדמתו של מנחם דורמן, בעת הוצאת הטור השביעי בשלושה כרכים.51
ההערות והביאורים לארבעת הכרכים הראשונים נכתבו בידי מנחם דורמן, ולכרך החמישי52

והשישי בידי דבורה גילולה.
להבנת הרקע‡ÌÈ¯Á בדרך כלל לא צוין הדבר במפורש. כאשר נעשה שימוש במקורות 53

ההיסטורי, צוין המקור.
הדברים אמורים במיוחד לגבי נושאי המשפט הצבאי הנדונים במאמר זה. פסקי הדין של54

ליבם של ההיסטוריונים". ראו רון–בתי הדין הצבאיים כמעט שלא זכו עד כה "בתשומת
חריס, אסף לחובסקי, אלכסנדר קדר "בין משפט להיסטוריה: על ההיסטוריוגרפיה של

 כו 351, 383 (2003); הוא הדין לגבי פעולת הפרקליטות ËÙ˘Ó ÈÂÈÚהמשפט הישראלי"
הצבאית בכל הנוגע לחקירות רגישות אחרות, שלא הגיעו לכלל משפט צבאי.
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בפני הקורא. אציין כבר עתה כי לעתים תהיה בחיבור זה הליכה קדימה ואחורה
על ציר הזמן, והדבר נועד לשרת תכלית תוכנית. עם זאת, רוב הפרקים והעניינים
מסודרים באופן כרונולוגי, וגם לכך יש "מחיר" מסוים של פגיעה בתמטיקה.
מטבע הדברים יוכל הקורא לעמוד על טעם סמיכותם של פרקים ועניינים במהלך

הקריאה עצמה.
˙È˘ÈÏ˘,חיבור זה דן ביצירה ספרותית. לנוכח טבעו וייעודו של החיבור ,

55אסתטית.–אידאית ולא הצורנית–היסוד העיקרי שבו הוא הבחינה התמטית

 וביצירתו של אלתרמן—ואולם, צורה ותוכן משולבים הם ביצירה הספרותית 
בכלל. על כן, לא אמנע לעתים מלהעיר, בכל הנוגע לענייננו, על אמצעי ההבעה,

 ועל— הגם שאינני מומחה לכך —על הסגנון ועל העיצוב הספרותי של הטורים 
56הקשר שבין תוכן לצורה בטור השביעי.

55zŒÓÀËœ‰JÈ —ם כולל להיבטים של תוכן היצירה: נושא, רעיון, קונפליקט, מסר, לקחֵ ׁש
 66 (ספרית פועלים, תשל"ח).Â¯ÙÒÏ ÔÂÁÂÓ˙וכדומה, ראו אשר ריבלין 

 (אגודת הסופרים העברים בישראל, ליד הוצאתÒÂÓÏÂÙÂ ‰ÒÓבנימין יצחק מיכלי בספרו 56
 ומזיגתם—מסדה, 1973), עמד על הסממנים הרטוריים המיוחדים של הטור השביעי 

המופלאה כגון: היסוד הלירי, החרוז השנון, ההומור המפיג את מרירות הסטיריקן, סוד
הצמצום וההבדלה בין עיקר לטפל, השליטה במכמני הלשון וכן היסוד האידאי. שם, בעמ'
23-22. מוסיף מיכלי, שם: "מחרוזיו המתנגנים עולה קול המצפון שאינו יודע משוא פנים
בדינו. בעמידתו על מיצפה ימינו הוא מעמיד בראש בחינותיו את ההבחנה המוסרית

המחמירה".
 בשירת העת והעיתון לעומת החרוז בשירה הלירית, ראו עוזי שביט "חרוז ומשמעות‰ÊÂ¯Áעל 

̇ ‡ÔÓ¯˙Ïבשירת אלתרמן"  ¯ÈˆÈ· ̇ ÈËÒÈ¯„ÂÓ‰ ‰Ó‡ÂÙ‰.211-208 'לעיל ה"ש 36, בעמ ,
 הנקוטים בשירת אלתרמן— ובמיוחד המודרניים —לסקירה על האמצעים הספרותיים 

 ˘ÔÂ‚È‰ ¯ÊÂÁ „ÂÚ—————ÌÊÈ¯„ÂÓ‰ È‡¯· ÔÓ¯˙Ï‡ ˙¯È בכללותה, ראו ספרה של זיוה שמיר 

(פפירוס, תשמ"ט).
יתִאֹומְתִ ולאמנות הפרדוקס (למשל, "ּפÒO«‡œÔ«¯«ÓÈהפרק השני בספרה של שמיר מוקדש ל

, לעיל ה"ש 10, בעמ'˘ÎÓ˘ ÌÈ¯È·¯ד!" בתוך "פגישה לאין קץ", ב"כוכבים בחוץ", ַָעל
, שהיא רתימה יחדיו של שני עניינים או‰12ÊŒ‚»‡ŸÓÀ). הפרק השלישי מוקדש למעמדה של ה

יר!" בתוך "יוםִעָן ּפֹוֶרֶקת הֶבֶאָׁש וַיותר שאינם מאותה רמת הפשטה (למשל, "ְקרֹונֹות ַרע
, שם, בעמ' 91). בשתי פיגורות מודרניסטיות אלה˘ÎÓ˘ ÌÈ¯È·¯השוק" ב"כוכבים בחוץ", 

 השתמש אלתרמן גם בשירי הטור השביעי, ואציין זאת בחלק— האוקסימורון והזאוגמה —
מאותם מקומות.

 שזורים תדיר—תחבולת התרתי משמע, משחקי מילים, חידודי לשון וחידושי צירופים 
בשירי הטור השביעי. באמצעים ספרותיים אלה עוסקים הפרקים הרביעי והשביעי בספרה

עשרה קטגוריות–, שם. בעמ' 227-224 מנתה שמיר שמונהÔÂ‚È‰ ¯ÊÂÁ „ÂÚשל שמיר 
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˙ÈÚÈ·¯אך טבעי הוא שהשקפותיו של אלתרמן בטור השביעי מצאו ביטוי ,
 על כמה57גם באפיקים אחרים של יצירתו הענפה שהרי "נפש האדם נפש אחת".

רעיונות של המשורר, בתחום הנידון כאן, המופיעים ביצירותיו האחרות, אבקש
להצביע בחיבור זה.

˙È˘ÈÓÁלתחום הנידון של טוהר הנשק יש השלכות משפטיות בכלל ובמשפט ,
הצבאי בפרט. טוריו של אלתרמן עוסקים או נוגעים בשאלות משפטיות, במישרין
או בעקיפין. אצביע בחיבור על סוגיות משפטיות אלה, ואפנה לפסיקה ולספרות

הרלוונטית.
˙È˘È˘נתן אלתרמן, בעל החינוך היהודי מגיל צעיר, עשה שימוש רב ,

במקורותיה השונים של השפה העברית, בכל הז'אנרים של כתיבתו, ובמהלך כל
 כך גם בטור השביעי נקל למצוא את השימוש בצירופי לשון58שנות יצירתו.

להבהרת דרכיה האופייניות של "לשון החידוד האלתרמנית" ולהדגמתן כגון: "לשון נופל
על לשון", החלפת מילה במילה חורזת בלתי צפויה ("נטפו המשעולים אור" במקום "מור"),

לאים בפז").ֻלעים בתכלת" במקום "המסֻהמרת מילה בהומופון שלה (הימים "המס
לשון החידוד והשנינה של אלתרמן מבריחה כבריח את יצירתו כולה, ודומני שהדברים

אמורים במיוחד בשירי הטור השביעי בשל טיבם וטבעם. ניווכח בכך רבות להלן.
, לעיל ה"ש 18, בעמ'Â˙¯È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È· È¯Ó‡Ó ¯Á·Óדויד כנעני במאמרו "על קו הקץ" 

75-74, עמד במיוחד על צד זה של השנינות והווירטואוזיות בטור השביעי. לדעתו, חריפות
הרוח" האלתרמני שבטור השביעי. שאר רוח זה אינו–המוח התלמודית התגלגלה ל"שאר

חריפות מוחין בלבד, "הוא למעלה מזה: חכמה, נגיעה בלבם של דברים, חוש דיאלקטי,
חתירה לשרשן של תופעות, הגדרת יחודן ותורפתן".

‡ÂÁ¯Â˙רֹו קלילות חן ותוכו כובד סער". ראו ֶָּבדב סדן ציין את דרך השיר בטור השביעי "ׁש

ÌÈÏÈ·˘Â.68 'לעיל ה"ש 31, בעמ ,
אזכיר עוד את חיבורה של אילנה קדמי, לעיל ה"ש 39, שאחד מפרקיו, בעמ' 99-42, עוסק
במבנה ובצורה של שירי הטור השביעי. קדמי הרחיבה בדוגמאות לגבי השימוש במטפורה
ובדימוי, בסוגי החריזה, באורך השורות השונה, בחזרה המרובה על מילים ושורות, במילים

זרות ועוד.
 בטור השביעי.ˆÂ¯‰ל˙ÔÎÂ כל המחברים שהוזכרו עומדים בדבריהם על הזיקה ההדדית שבין 

), תחילת פרק˘Ì¢·Ó¯Ï ÌÈ˜¯Ù ‰ÂÓבפרפרזה על דברי הרמב"ם בהקדמתו למסכת אבות (57
ראשון, בעמ' רכה (מהדורת שילת, תשנ"ב). דב סדן הטעים כי כל "חטיבות הביטוי" של
אלתרמן לסוגיהן נשאו בבירור את חותם יוצרן "האחד והיחיד". ואם הדברים אינם נהירים

 "דור רחוק" יראה "את השורש האחד המפטם את כל הענפים השונים".—עדיין ל"דור קרוב" 
̇ ÌÈÏÈ·˘Âראו  ÂÁ¯Â‡,"לעיל ה"ש 31, בעמ' 66. סדן קרא להבין את אלתרמן "מתוך שלמותו ,

ואף הציע שם לתנועה זו: "התנועה למען נתן אלתרמן השלם"... (שם).
 27 80, 88 (תשס"ז) (להלן: "אלתרמן כשמרן"). ˙ÏÎ˙ראו צור ארליך, "אלתרמן כשמרן",58
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פה, מתוך המדרש ומתוך סידור התפילה.–מתוך התנ"ך, מתוך התורה שבעל
במקומות מסוימים אצביע על מקורות אלה. זאת ועוד, לא אחת אבקש להפנות
לאותם מקורות ב"ארון הספרים" היהודי שאפשר למצוא בהם תמיכה ועיגון

לרעיונות שהביע המשורר בתחום הנידון של טוהר הנשק.
˙ÈÚÈ·˘עיקרו של חיבור זה דן בשירי הטור השביעי שפורסמו בשני העשורים ,

שבין מלחמת העצמאות לבין מלחמת ששת הימים. לפיכך לא יוקדש דיון נפרד
ליחסו של אלתרמן לפעולות המחתרות לפני 1948, על אף שבנושא טוהר הנשק
שבו עוסק מחקר זה יש חשיבות לעמדתו התקיפה של אלתרמן כלפי פעולות

פנה לשירי הטור השביעי שעסקו בסוגיה זו.ַהאצ"ל והלח"י. עם זאת, א
 ¨˙ÈÈÓ˘,ורבים59שירי הטור השביעי מהווים סּוגה ספרותית יוצאת דופן –

 כי שירי הטור השביעי שונים משירתו הלירית של— כמוזכר לעיל —הכול מסכימים 59
אלתרמן. קדמי (לעיל ה"ש 39) כתבה בסיכום חיבור הדוקטורט שלה על הטור השביעי כי

י לאחת התקופותִּפֶהוא "ז'אנר ייחודי עצמאי הבא להציב אקטואליה ולשמש סיכום א
"בהיותה — ציינה קדמי —הסוערות בחיי עמנו". ייחודה של "שירה אחרת" זו של אלתרמן 

שונה", שם, בעמ' 399.
̄ Á‰Â¯·דן לאור, בספרו  ÙÂ˘‰לעיל ה"ש 26, בעמ' 74-51, הקדיש פרק ל"יסודות הבלדה ,

בשירי הטור השביעי". לדעתו, ניכר היטב בטור השביעי רישומה של מורשת הבלדה
סקוטית המסורתית, וזאת בשלושה היבטים מרכזיים: הקריטריון הדרמטי,–האנגלית

תוכני, שעניינו במצבים מיוחדים הטעונים–הרטוריקה הסיפורית והדיאלוגית והיסוד התמטי
מתח ריגושי. עם זאת, עמד לאור על כך שיש בשירי הטור השביעי תופעות שאינן עולות
בקנה אחד עם תכונותיה של הבלדה המסורתית, והכוונה בעיקר למגמות של הטפת מוסר,
אקטואליזציה וקונקרטיזציה. סטייה זו מתכונות הז'אנר הבלדיסטי המסורתי נובעת ממטרתו

י החברה וקריאהֵָילֳשל המשורר "לפעול בתוך הזמן" ולהשפיע בדרך של הצבעה על ח
לתיקון נקודות התורפה שלה. כך מוסברים קשירת השיר למציאות הקונקרטית, דברי
הפתיחה והסיום של המספר לקוראיו, וכיוצא בזה סטיות מן "העולם האחדותי של הבלדה",

, שם, בעמ' Á‰Â ¯ÙÂ˘‰.72-71¯·ראו 
תלאשל" בר םוקמ שידקה ,311-031 'מעב ,04 ש"ה ליעל ,˙Ï„‰ ‰Ú·¯È·‰ ביני המלש םג
תונוכתה ,˙È˘‡¯ :םייתשב רואל לע קלוח אוה .יעיבשה רוטה יריש לש "תירנא'זה הנחבאה
רוטה ירישל ,˙È˘ .םירוטה רנא'ז תא תנייפאמה המרונה אקווד ןה תויטסכ רואל ןייצש
תודלבל אלו — "בוחרה תודלב" וא "ןולעה תודלב" לש רנא'זל תקהבומ הקיז שי יעיבשה
:ןולעה תודלבל םיינייפואה ,יעיבשה רוטב םיאבה תודוסיהמ תאז דמל ביני .תויתרוסמה
היינפה ;רישה ןכות יבגל רבודה לש ויתושגר תעבה ;יעיבשה רוטה יאשונ יבגל רבודה יטבל"
ינייפאמ ;רוטל המדקהב רקיעב ,ארוקל םדקומ עדימ תשגה ;ויארוקל רבודה לש הרישיה
יעיבשה רוטה יריש יכ עבוקו םכסמ ביני ."ארוקה תונרקס תא ררועל יעצמאכ םיידוחיי ןושל
.ןולעה תודלב לש רנא'זל תשרופמ הקיז ילעב ,םייטסילנרו'ז וא ,םייטסיצילבופ םיריש םה
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Ï· ÌÈËÚÓ·„ 60רבים מהם מרהיבים ביופיים, מקסימים בניסוחם וחשובים בלקחם.

ÌÈ·¯Ï ÌÈÚÂ„È ,אחת ממטרותיו של חיבור זה היא, בפשטות .‡¯Â˜‰ ̇ ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï

ÔÓ¯˙Ï‡ Ï˘ ÂÊ ˙˜˙¯Ó ‰¯È˘ —בתחום הנידון של ביטחון המדינה, של טוהר 
הנשק ושל המשפט בצבא. לשם כך אצטט לא אחת כלשונם את בתי השיר עצמם,

או את חלקם, ובשני מקרים יובא הטור בשלמותו.

˙Ú„ ÈÓÂÁ˙ Ï˘ ÌÈ·ÏÂ˘Ó ÌÈÏÎ· ÔÁ·ÈÈ ‰Ê ¯Â·ÈÁ· ÔÂ„È‰ ‡˘Â‰ ¨¯·„ Ï˘ ÂÏÏÎ

ÏÏÎ· ËÙ˘Ó‰ ¨˙È„Â‰È‰ ‰·˘ÁÓ‰ ¨‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ¨‰¯È˘‰ ¨˙Â¯ÙÒ‰ ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈÂ˘

ÆË¯Ù· È‡·ˆ‰ ËÙ˘Ó‰Â

לשיר "טוב" או לשיר "יפה", כמו לכל יצירת אמנות טובה, יש "אפקט" שהוא תוצאה של60
פו ציין כי "היופי הוא תחומו הלגיטימי–העיצוב האסתטי של פעולת הלשון. אדגר אלן

היחיד של השיר". השיר היפה מביא להתרוממות נפש. ואולם מעבר להנאה האסתטית,
 להציע תובנה חדשה, לשנות דעות קדומות,— על קוראו ÚÈÙ˘‰Ïשיר בעל ערך יכול 

לעודד, לדכא, וכיוצא בזה. ויטגנשטיין השתמש בהקשר זה במטפורה של דקירה, שהשפעתה
 יד‡˜„ÂÓ˙משתנה מאדם לאדם. על כך, ראו דורית למברגר "על גבולות משתנים בשירה" 

131, 133-132 (תשס"ד).
עשרה), מחבר "הכתב–פרשן התורה, ר' יעקב צבי מעקלנבורג (גרמניה, המאה התשע

והקבלה", הסביר כי העיקר בשיר הוא "להשתדל לעורר את הנפש אל הפליאה וההסתכלות
Ù¯˘˙ התורה כשירה — ראו יצחק דב פריז "כתבו לכם את השירה הזאת" —העמוקה" 

ÚÂ·˘‰(משרד המשפטים, מכללת "שערי משפט") פרשת וילך 225 (תשס"ה). אכן, במורשת 
ישראל נכרכו יחדיו המשפט והשיר, ורבים עמדו על קווי הדמיון וההשראה שבין שני

 ראו בפרסום הנזכר של משרד המשפטים, וכן אביעד הכהן "שירת המשפט"—התחומים 
ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù;(תשס"א) (משרד המשפטים, מכללת "שערי משפט") פרשת בשלח 13 

– שהיה בין השאר חכם—אביעד הכהן מפנה לדברים המיוחסים לרב אברהם יצחק קוק 
לוןֵשיש חוקים בשירה, כך יש שירה בחוקים". וראו גם מנחם א משפט ומשורר: "כשם

 (משרד המשפטים, מכללת "שעריÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" 
משפט") פרשת וזאת הברכה 46 (תשס"ב).
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חלק שני

אלתרמן על צה¢ל וחשיבותו

פרק א

 ¢הערובה העיקרית לחיי האומה¢—————צה¢ל 

נקודת המוצא בשירי הטור השביעי העוסקים בצה"ל ובנושא הביטחון היא התפיסה
שלפיה מדינת ישראל העצמאית היא לידתה מחדש של האומה העברית, ולכך
משמעות היסטורית כבירה. צה"ל הוא שהביא לתקומת המדינה, והוא הגורם

61היחיד המונע את השמדתה בידי מדינות ערב.

 שבהן הביע אלתרמן— משנות החמישים והשישים —אפתח בשתי דוגמאות 
צה"ל הוא הערובה העיקרית לעצם קיומה של המדינה. בחדות את תפיסתו כי

 מדמה המשורר את צה"ל לסכר המונע את חורבנה62בשיר "מאחורי החומה"
של מדינת ישראל. הימים היו ימי תקריות גבול קשות עם מצרים בעקבות עסקת

3.11.1955–הנשק הצ'כית-מצרית. המצרים חדרו לאזור המפורז של ניצנה, וב
התקיף אותם צה"ל והדף אותם מניצנה (מבצע "הר געש"). בימים הסמוכים
להופעת הטור, התפרסמו בעיתונות ידיעות על היקפה הגדול של עסקת הנשק,
ועל אלפי מומחים סובייטים העתידים להגיע למצרים, לאמן את חייליה ולהקים

לה חיל אוויר גדול. אלה העמיקו את תחושת החירום. כתב אז אלתרמן:

ה,ָבָׁשֲחֶַרת מֶָך עֹובְם ּבֹאְִתְך ּפָכְ...ו
א,ָחַת, אַעַּדִֹּלא מְֶך, ׁשְָכּב–הַל מְֶרהּור ׁשִה

 ראו במיוחד—על התפיסה ההיסטוריוסופית של אלתרמן לגבי מדינת ישראל ומשמעותה 61
להלן, חלק חמישי, פרק ד.

 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(11.11.1955) 235"מאחורי החומה" 62
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א,ָבָּצַל הַם עָתְס–ָהָכן, ּכֵא, ּכָבָּצַל הַע
הָבִָּצּנַאת הֹּזַה הְָּדבֻעָם הֶֶצל עַע
ת.ַחַנּו ׁשֵת ִרְדּתֶ אֵַעּמֹונַץ הִיַַחּכ

ם,ָיֹותֹו ַקּיֱם הֶצֶל עַן, עֵ"ל... ּכַהַל צַע
ר,ֶכֶּסַה–ַןְינִה ּבֶל זֶׁשּותֹו ׁשֵם יֶֶצל עַע
ָםׁשּוטְי ּפֵּקֻי חְִפז (לָי אִא הּוא, ּכֵּלּולֶׁש
ָםׁש–יֵא–א הּואֵא, לּולָחָן, אִֵרים) ּכָבְּדַל הֶׁש
63ר.ֵֶכזָי אֹות וִלְיל ּבֵל–ןִנּו ּבָים אִחְִמז נָי אִּכ

צה"ל הוא התנאי ההכרחי לקיומה של המדינה, ורק הודות לו ולכוחו אפשר
לעסוק בחקלאות, במסחר ובענייני תרבות:

ָםִרים... אּולָבְּדַם הֵגּוִרים הְה ׁשֹ"ל... ּכַַהן צֵּכ
ִץיַחַה הְֶזי ַרק הֹודֹות לִר ּכְֹּכִזַדאי לְּכ

ָםיָיר וִעָיר וִת נֶאכֶלְִמנּו ּבִָקים אְעֹוס
ָםעֹול–ֵילְבַר הְָאנּות ּוׁשָּמָאְיר וְִׁשּוב
64ץ.ִיַּקַהְֶרף וֹחַיר הִוֲת אַימְִׁשנִּוב

בעיני המשורר, לכוח הצבאי של העם היהודי נודעת בתקופה זו משמעות
ִיהיסטורית. תולדותיו של העם הן מיוחדות. עם ישראל לא עסק במלחמות: "ּכ

 דווקא עתה הוטלו העם ותולדותיו65א".ֶלְֶפל–ידִָחם יָחְִצי נְִהיַנּו וְִבל נְֶרזַֹלא ּב
במלוא כובדם על צה"ל. לפיכך מוצדק הוא שיר התהילה לצבא:

שם. כידוע, אבן יסוד בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל הייתה, ועודנה, שאין היא63
יכולה "להרשות לעצמה" להיות מנוצחת במלחמה. המשורר מטעים זאת (שם):

הָיׁשִלְַראי, ּפֲע–בּוסֹותְת ּתַלְֵאין זֹו ׁשֵי אִּכ
ֶרת.ֶחַל אָכְִבי, ּכִּנְַמּבּוׁש זִִדין ּכְו

ָּהת ֹראׁשִַריפֲה ֵקץ. זֹו עֶ ז—אן ָא, ּכָחַֹלא, א
הָָדׁשֲת חֶלְֹּגֻלה... ֹלא עֹוד ּגָּמֻאָל הֶׁש
ֶרט.ְֶחתּובֹות ּבְדֹות ּכְּיּום ּתֹולִה סֶּה... זָח לְַמצִּת

ַםים ּגִָב ּכ—יא ִא הֵּלּולֶתֹו ׁשְָמצָעְיו וֵָלכְ"ל וַַהל צַבשיר אחר מאותה תקופה כתב אלתרמן "ע
גוריון", לעיל ה"ש 4, בעמ' 285. וראו–ם". ראו "לדוד בןָעָי הֵּיַר חֵם נַָדם ּגָת אְַמִׁשר נֵנ

ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(30.7.1954) 168 ,167 בדומה לכך "סואץ והתמורה בנוף" 
שם, בעמ' 64.237
שם, בעמ' 65.236
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ָהּלִהְיֵרי ּתִיר ׁשִָׁשה טֹוב לֶין זֵ"ל... אַהַן, צֵּכ
...ַיעְִמַׁשם יָירֹות קֹולְִמי ֹלא זִית... ּכְִחׁשַי מְֵלִכל
ָּהּלִל ּתֶַדת עִֶרית עֹומְבִה עָּמֻל אָבֲא
ָּהילִבְִׁשה ּבְָלַיּלַים ּבִלְּנֹופַהֶּׁשּום ׁשִמ

66...ַיעִין מֹוׁשֵאְה ּבֶרֹובָת הִֶקים אְחֹוב

 למן שלהי67ִרית".ִָּקעָה הָֻרּבֲעָעל רעיונות דומים חזר אלתרמן בפרוזה, בטורו "ה
1959 ועד תחילת 1960 גברה מאוד המתיחות בין ישראל לבין קע"ם (הקהילייה
הערבית המאוחדת שהקימו מצרים וסוריה). משפקע המתח, כתב אלתרמן ברשימה
בטור השביעי: "בימים אלה הורגש והוזכר שוב מה השטפון שהיה ועלול ועודנו
עלול לגרוף כאן את הכל, את העם היהודי ועברו ועתידו ומעשיו ולשונו וספריו,

תיבות של–שרה של המהות המוחשית המקופלת בראשיָסנה וכָלולא טיבה וח
69 וכן: "כוחו של הצבא העברי הוא כיום הערובה העיקרית לחיי האומה".68צה"ל".

 ושוב חוזר הרעיון:70שוב חוזר דימוי הסכר,

,הבשחמה ימוחתמ ,השעמה ימוחתמ ,םייחה ימוחתמ דחא םוחת ךל ןיא
ייח לש ןובשחל םא םייקתהלו ףיסוהל לוכי היהש ,רמוחהו חורה ימוחת
17.הלא לכ ירוחאמ םייקה יאבצה חוכה אלול ,ירוטסיה ןובשחל םאו העש

שם. לאחר עסקת הנשק המצרית-צ'כית ביקשו קברניטי הביטחון לתקן את מאזן הכוחות.66
דַחַמשהובאו כלי נשק כבדים לארץ, ערב מלחמת סיני, כתב על כך אלתרמן את הטור "א

ר). ראו להלן,ַֻּפְס עוד י— ב 33) (להלן: "אחד הלילות") (במקור ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËהלילות" (
חלק חמישי, סוף פרק ה, וראו ה"ש 389 להלן.

 ב 42 (4.3.1960). נקרא במקור "ימי מתח".‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËִרית" ָּקִעָה הָֻּרבֲעָ"ה67
שם.68
שם, בעמ' 69.43
שם.70
תויאבצ ןניאש תומישמב ל"הצ לש וקוסיעל בר בויחב סחייתה ןמרתלא .24 'מעב ,םש17

לש וריש שדקוה ךכלו ,םילועה תורבעמב הרזעל ל"הצ ץלחנ 0591 ףרוחב ,ךכ .תוקהבומ
םידקה ןמרתלא .)0591.11.42( 144 א ËÂ¯ ‰˘·ÈÚÈ‰ "תורבעמה תרזעל אבצה" ןמרתלא
קשמו יופרו לועתו יוקנ תודובע ,רוביצה לש ותושידא חכנל" ומצע לע לטנ אבצה יכ ורוטל
:244 'מעב ,םש ,"תיזחב תודמע תסיפת"ל תאז המישמ המיד אוה ."םילועה תורבעמב

ִראׁשֹוןָו הַּקַנּו הֵּנְַמזִר ּבֵי עֹובֵא
ֶרף?ָֹעין לֵָדיו אְָעלִה בָקּומְּתֶׁש
ל ֹראׁשֹוַּגֹות עַּגַים הִקֹום ּבֹו ְקרּועַָּמּב
ֶרף.ַֹחּיֹות ּבָֻלל ִקּבּוץ ּגֶׁש
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מעת המאבק לעצמאות ישראל, במהלך מלחמת השחרור ולאחר מכן, ראה אלתרמן
את היישוב היהודי בארץ ישראל כאומה נצורה, ואת מדינת ישראל כמדינה
במצור. מדינות ערב שאפו להשמידה בתש"ח, ואינן חדלות משאיפתן זו גם

73 לכך אחזור בחלק החמישי שלהלן.72לאחר מכן, חרף כישלונן.

אל צה"ל התקבצו ובאו עולים חדשים רבים שלא ידעו עברית, או שהיו אנאלפביתים.
בקיץ 1953 ביקר אלתרמן גדוד תותחנים שאנשי ענף הסברה והשכלה חילקוהו לכיתות
לימוד, ולימדו בו עברית במשך חודש. אלתרמן תיאר בהתרגשות רבה את מראה עיניו.

ָהרּוכֲה / חְָלּה סֹולָאֹותְּמּון לִאָעֹות הְת ׁשֶם, / אִַיינֵת ּבַקּופְִתר "לֵהתותח, עם כל חשיבותו, מוס
‰ÂË¯ּה...". ראו "הגדוד הלומד" ָן קֹולֵּתִי תִִרּיֹות, ּכְִבּיֹות עִם / אֹותִיַּתְִרים ּוׁשְֶׂשל עֶה ׁשָנָיׁשִו

ÈÚÈ·˘‰א 465, 467 (21.8.1953). לדעתו, עתידה המדינה לברך על כך שהצבא עסק 
בהוראה.

על ההיבט המשפטי של סוגיה זו, ראו אייל נון "המגבלות החוקתיות על הצבא בישראל:
 (13) 79, 104-95 (1999); מרדכיÂ ËÙ˘Óˆ·‡יסוד: הצבא" –הצעה לניסוח מחדש של חוק

 43-37 (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתיÂÁ–‡·ˆ‰ ∫„ÂÒÈ˜קרמניצר ואריאל בנדור 
ע"ש הרי ומיכאל סאקר, תש"ס). בשנת 1995 תוקנה פקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-
1948. נוסף על כוחו של צה"ל לפעול להגנת המדינה, נאמר בתיקון לחוק כי צה"ל רשאי

‰ÌÂ¯ÂÙלאומיים" של המדינה. וראו בג"ץ 7455/05 –לפעול גם להשגת יעדיה "הבטחוניים

Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ß È¢‡ ÔÚÓÏ ÈËÙ˘Ó‰, .(2005) 905 (2)פ"ד נט
רַחַָדה אְָמר עֶׁשֲב אֵַרת אֹויְׁשַָרה חְּגֻכך, לאחר מבצע קדש, כתב אלתרמן כי במבצע זה "מ72

 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰287ה", ראו "בתוך הטלטלה" ָָּמנּו יְֵלְּגַלְגק ּולְֹנִזה לָנּו / ְדרּוכֵלְָתּכ
(16.11.1956) (להלן: "בתוך הטלטלה").

 בבוא השלום—את הרעיון שלפיו צה"ל הוא עתה מרכז הכובד, ורק עקב זאת אפשר יהיה 73
 להעתיק את המרכז לכובד אחר, הביע אלתרמן גם בטורים שבהם כתב על תמיכתו—

בקיומו של מצעד צבאי ביום העצמאות:
בֹואְ ּד ֹו ת  ּבְ בֻ עָ ד  הֶ בֹ כְלֹום  ּבָד ׁשְַצם לֵֶריהָצְהּוִדים וְּיַין הֵף ּבַּכַַרע הְכֻּתְֶׁשִכל לָבֲא

תֵעָה
 דֶ בֹ ּכַ ז   הַ ְר ּכֶ מְ  ּכַיעִּפְַׁשר יֶׁשֲא הּוא אָָבּצַל הֶם ִקּיּומּו ׁשֶֶצי עִרּור ּכָּב
ֵדיֹום מֹועְל ּובֹיֹום חְי ּבְִך ּכְָכיא לִָב י—ר ֵחַל ּגֹוֵרם אָּכִר מֵ יֹות—ם ִקּיּומֹו ֶצֶעְו
ֶדי ֹרבֵלֱד אֶֹרבֵז מְָרּכֶק אֹותֹו מַתֳָעיְף וַלְֻחי

̄ ‰˘·ÈÚÈ"מצעד ועם ו'מרכז כבד'"  ÂË‰:ו 34, 36 (10.5.1957). וראו עוד על מצעד ומפגן 
 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰9-8 ,7יעקב על יום העצמאות העשירי" –"ספורו של נסים שושנת

̄ ‰˘·ÈÚÈ(2.5.1958); "המצעד"  ÂË‰ "'ה 199 (1.4.1955); "על 'גלגל הרהב ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰

 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(27.8.1954) 309ה 169 (13.8.1954); "עוד ל'גלגל הרהב'" 
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פרק ב

¢לא אשכח זאת¨ רעי¨ איך על גב נשאתני¢

 וכן על המפקדים75 על מפקד השדה,74אלתרמן כתב על החייל הפשוט, "האפור",
 העם אשר76הבכירים, ובמיוחד על יצחק שדה ועל משה דיין שהכיר אישית.

חייב להיסמך על החרב:

 ב 36 (16.11.1956) (להלן: "תנופת המסע"),‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËלמשל, בטור "תנופת המסע" 74
כתב המשורר:

ע,ַֻּגיְק ּומָּבֻאְר מַתֶָחר, ׁשֹפָאָל הָּיַחַַרק הְו
ַיעִֹלא נְב לִָּצנְא וֵח קֹופֵַצמֹו נְן ּכְַמּזַיְך הֵַדע אָי
ע.ָּגַּמַי ְקָרב הֵנְִפר לֶׁשֲרֹון אֲחַאָע הֶַרגָּב

כך, בסוקרו תמרון גדול של צה"ל בדרום הארץ, כתב אלתרמן על מפקדו של הכוח התוקף,75
ם לכידת התל").ִ(10.9.1954) (להלן: "ע ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰182 ,181 ם לכידת התל" ִראו "ע

.בין אלתרמן ליצחק שדה נקשרו קשרים מיוחדים, והדברים יפורטו בחלק הרביעי להלן76
גם את משה דיין הכיר אלתרמן אישית והעריך מאוד, והדברים באו לידי ביטוי בדברים

̄ ‰˘·ÈÚÈן" ָשכתב בטור השביעי. ראו, למשל, "כמה מלים למשה ַדּי ÂË‰(31.1.1958) 227 ב 
̄ ‰˘·ÈÚÈ(להלן: "כמה מלים למשה דין"). וכן ראו "טעמם של דברים"  ÂË‰.(18.1.1957) 12 ו 

עריש כדי להיות נוכח בשעת יציאת צה"ל–בינואר 1957 הגיע הרמטכ"ל משה דיין לאל
משם. כאשר שאלו אותו עיתונאים למטרת בואו, השיב: "המפקדים צריכים לאכול את
מנות צה"ל כולן, גם הטעימות וגם המרירות". אלתרמן שיבח את הרמטכ"ל על תשובה זו,

י [...] /ִִדינְץ מַַחלְַרק ּבְּטֹו וְִאסֹוג הּוא לָי נִכְָרב וְַּקּב–ָרהָעְִסם הּוא ּבֵַקּדְתִוהדגיש שצה"ל "מ
ְך" (בעמ' 13).ֶפְֵהֹלא לְב וָּצַּמְַך הּוא הָּכֶָריו ׁשְׁשַאְֵרינּו וְׁשַא

משה דיין, מצדו, העריך אף הוא מאוד את נתן אלתרמן. דיין הכיר את אלתרמן מקרוב רק
גוריון הוא שקישר וקירב אותו למשורר. בספרו–1953, ובן–לאחר שהתמנה כרמטכ"ל ב

565-564, הפליג דיין בשבחיו של אלתרמן, , לעיל ה"ש 31, בעמ'‡·Í¯„ Èהאוטוביוגרפי 
וקרא לו "גדול מחנכי דורנו". הוא ציין כי היה בן בית בשיריו ובתרגומיו של המשורר,
והתייחס אליהם כאל ביטויים אישיים: "שרק הוא, נתן אלתרמן, ואנוכי חשים אותם למלוא

עמקם".

  ֵ  ִ
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ַב יֹוֵדעֵיטֵּבֹו הִ[...] ל
אֹותְָלִפנְּזֹות וַּיֹות עֻמְּתֹו ּדִין אֵי אִּכ
77ֶָריהְׁשֹומְ וָיהְֶפמּו ׁשֹולְהּוׂשֶלּו ׁשֵאֵמ

אלתרמן העריץ את נכונות ההקרבה העצמית מצד צעירים, שעל כתפיהם הוטלה
עּוִריםְי נְֵללַים טִפְ אותם צעירים "נֹוט—המשימה ההיסטורית של הגנת האומה 

 הוא ייחד שירים78הּוִדים".ְּיַה–ַתִדינְה מָנְִּתְך נָיו לָָלעֶף ׁשֶֶסּכַׁש הַּגַים" שהם "מִִרּיְִבע
 ולאחר79בטור השביעי לגילויי ההקרבה של חיילי צה"ל במלחמת השחרור,

Ó‚˘יצוין כי זמן קצר לאחר מלחמת יום הכיפורים יצאה אנתולוגיה של שירי אלתרמן: 

 ÛÒÎ‰—————ÌÈ¯È˘ ¯Á·Ó (כסלו תשל"ד), והקדים לה דברים משה דיין, שר הביטחון, תחת 
הכותרת "הקול וההד" (להלן "הקול וההד"). כך פתח משה דיין את דבריו:

אלתרמן המשורר נתן לנו את שיריו; השירים נתנו לנו את האיש אלתרמן.
אלתרמן נתן לנו את יצירותיו והיצירות חשפו את דמות יוצרן וכמו בשרשרת

 היצירה—מראות הניצבות האחת מול רעותה חזרו והשתקפו אחת בשניה 
 וכבמראות, מדי פעם,—והיוצר, המבטאים אחד את השני שוב ושוב, עוד ועוד 

בתוספת עומק. ואנחנו, הקוראים, כשנקלענו בין המראות של יצירתו, נקבענו
בתוכן ולא רק קראנו אותן, אלא גם הזדהינו איתן, ובתמימותנו חשבנו שהוא,
אלתרמן, מבטא אותנו, שהוא רק מצא את המלים ונתן את הביטוי למה שאנו
חשים, אולם האמת היא, כי הוא לא ביטא את רגשותינו אלא עיצב אותם, יצרם.

הוא היה הקול ואנו ההד.
"כמה מלים למשה דין", לעיל ה"ש 76, בעמ' 229. באותו טור, שחובר לכבודו של משה77

:1958, הודה אלתרמן לדיין ולחבריו–דיין בסיימו את תפקיד הרמטכ"ל ואת שירותו בצה"ל ב
ה" (בעמ' 228).ָאֹולְם ׁשָעָי ֹלא ַרד הַכּותֹו אּולְזִֶּבתֹון / ׁשְָנל אֹותֹו ׁשָ"ּכ

 א 154 (19.12.1947) (להלן: "מגש הכסף"). על הטור ראו‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"מגש הכסף" 78
להלן, חלק חמישי, פרק א. הדימוי של מגש הכסף נלקח מדברי חיים ויצמן שציין אלתרמן

‰ÂË¯ת לעם על מגש של כסף". וראו על כך מרדכי נאור ֶנִֶּתבפתיחת הטור: "אין מדינה נ

ÈÈÓ˘‰ —————˙Â·˜Ú· È¯ÂËÒÈ‰ ÚÒÓ  ÌÈ¯ÂË‰  ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ Ï˘ ÌÈÈÏ‡ÂË˜‡‰213-209 (הקיבוץ
אביב, תשס"ז) (להלן: הטור השמיני).–המאוחד ואוניברסיטת תל

 א 144 (31.12.1948) (להלן: "אחד מן הגח"ל")‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËהטור "אחד מן הגח"ל" 79
ּדֹור". הוא שהה בארץ זמןַת הֶמְֶחלִת מֶם אְֹחִלמוקדש לעולה חדש שהגיע למולדת כדי "ל

ט":ְָקלְִמה לִָּנִדיד, ֹלא ּפָקצר ולא הספיק לקבל מן הארץ "ֹלא י
ֶרב,ֶח–ֵייטִלְ י ו,  ּפָ ּיַת  חֶי ַרק אִֹלא, ּכ

ָדּה.ָּיִחֹוף מַל הַל עֵהּוא ִקּב
ֶרב,ֶעָב–יֵיו, אָּיַת חֶם אַל ּגָבֲא

ָדּה.ֲעַלֹו בְָפְניב ּבִׁשֵהּוא ה
וראו עוד על נושא זה, להלן, חלק חמישי, פרק ג ופרק ד. כמו כן, ראו את "שיר אליפלט"
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 החייל הנושא על גבו בעת קרב את ֵרעֹו הפצוע, הוא מוטיב חוזר אצל80מכן.
אלתרמן הכותב על ענייני צבא. כך התייחס בטור השביעי לדברי פרשנים

שהדגישו את מהירותה הרבה של מלחמת סיני:

הָָמְׁשעֹוד ּבֹו נֶּבֹו ֵרעֹו ׁשַל ּגַעְׁש וֵא–רַטְִמל ּבַָחּזֶם ׁשֵּלֹוחְַך ַרק הַא
ְָךּסַרֹות ּבְעֹובָּיֹות הְִנּׁשְַרכּו הָה אְָרכּו, מָה אַָדע מָי
81ה.ָָדמֲל אַעַיו עֹוד ׁשָּתְחַל ּתֵַקּפְתִד הַע

א", "בלי אופי", שזחל בליל קרב מול האש כדי לחדש את מלאיַָּדּג–יׁשִהמרגש, על אותו "ּב
כרך ב, לעיל ה"ש 19, בעמ' È¯È˘Â ÌÈÂÓÊÙ– ¯ÓÊ.(281התחמושת של העמדה הקדמית (

153. בעמ' , לעיל ה"ש ÊÂÁ ‰¯ÓÊ‰ ˙·˙,30¯˙וראו זיוה שמיר 
על החייל נתן אלבז אשר הפעיל בטעות מנגנון פיצוץ של רימון, ולא השליך את הרימון80

 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰47 ראו "על החיל אלבז" —מחמת הסיכון לחבריו, ומת מהפיצוץ 
.(26.2.1954)

על פרשת אורי אילן, החייל שנפל בשבי בסוריה והתאבד בכלא דמשק, וכשהוחזרה גופתו
 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰14 ראו "הזמן והתגובה" —דֹו פתק ובו המלים 'לא בגדתי'" ִָּמ"נמצא ע

— ב 17 (6.1.1956). מתברר כי הפתק המפורסם ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË(21.1.1955); "אורי אילן" 

 נּוַקב על דף מתוך ספר, ובדרך זו נכתב בו: "לא בגדתי, התאבדתי". ראו—אחד מתוך כמה 
 ı¯‡‰.14.1.2005 מסר נוסף בפתקים" —משה רום וזאב ארליך "אורי אילן 

אעיר כי לפרשה זו היה גם היבט משפטי. אורי אילן נמנה עם חמישה חיילי חוליה שנפלו
בשבי בסוף שנת 1954 בעת שביצעו משימה מודיעינית. בשנת 1956 הוחזרו שאר השבויים.

רה שלֵשניים מהם, סגן מאיר מוזס וסמל ראשון יעקובי, הועמדו לדין בבית דין צבאי בעב
הפרת סודיות, לפי תקנה 93 לחוקת השיפוט הצבאי, תש"ח (שקדמה לחוק השיפוט הצבאי).
זאת, משהתברר כי גילו את מטרת הפעולה, לאחר שלושה שבועות של חקירה תחת עינויים
קשים. בית הדין הצבאי הרשיע את השניים על פי הודאתם, וגזר על מוזס, במאי 1956,

עונש של הורדה לדרגת טוראי, ועל יעקובי עונש של נזיפה.
בעת מלחמת סיני, כמה חודשים לאחר מכן, נפל יעקובי בקרב, וזכה לאחר מכן בחנינה.

גוריון לאמו של יעקובי כי לדעתו החנינה לבנה "אינה מעשה–יצוין כי בשנת 1961 כתב בן
של חסד אלא תיקון המעוות".

בשנת 2005 חנן נשיא המדינה גם את מוזס.
"תנופת המסע", לעיל ה"ש 74, בעמ' 36. וכן בהמשך השיר, שם. "סופת התהלה" של81

ר". וראו גםַַעּנַת ֵרעֹו הֶא אֵר נֹוׂשַַעל נֶי ׁשִּטִאְנֹוֵדד וְתִּלּוְך מִהֵצה"ל מצטרפת, בין השאר, "מ
 א 142 (10.2.1948) (להלן: "דבר מבקיעי הדרך"):‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËב"דבר מבקיעי הדרך" 

ֶרְך". גם בטור "ערכיםֶּדַת הְֶרנּו אַָבל עָבֲ / א—ל ֵח נֹופָנּו אֵַּבל ּגַעְָרה / וֶנּו הְלַָחחֹון זָי גֵלֲ"ע
 ו 237 (23.3.1962) מובא, כדוגמה למעשה בעל ערך, מקרהו של‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËונכסים" 

ֶרְך",ֶּל בַעְחֹון וָל ּגַה עָילְִחִזת ֵרעֹו ּבֶּה אָּתֹוכִגֹוֵרר מְּה / וֶָרת ֹלעֶּפֹועַׁש הֵל אֶח אָהחייל אשר "ּג
ראו שם, בעמ' 238.
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, מוקדש לנושא זה הבית הבא:ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰", בַרּוחָוב"שירים על ְרעּות ה

י,ִנַאתְָׂשב נַל ּגַיך עֵי, אִאת, ֵרעֹח זְַּכׁשֶֹלא א
א.ְַיגָר וַי הִּתִל אְַחזִּתַו

י,ִנַּתְַחְנמּות ֹלא זָיך לֵאת, אָֹך זְח לְַּכׁשֶֹלא א
82י.ַּיַת חִֶקי אְּבְַחאְרָך ּכָּוִַקי צְּבַחְּב

83יו".ָּתְחַת ּתֵַּמי לַחַב הֶָחחֹוב ׁשַיתר על כן, ב"שירי עיר היונה" מפותח הרעיון של "ה

וב"שירי נוכחים" נכתב:

רָָפעֵסֹוִדי מְר: יַאמֹל ּתַה אָּתַאְו
יָך.ֶּתְחַל ּתַָפּנֶר ׁשָּזַן הִסֹוְדָך מְי
יַחַן הִסֹוְדָך מְר. יָּזַן הִסֹוְדָך מְי

84א.ְַיּגִַרים אֹו הָעְֶקָרבֹות הִל ּבַָפּנֶׁש

82‰ÂÈ‰ ¯ÈÚלעיל ה"ש 22, בעמ' 170. מוטיב זה חוזר כמה פעמים בקובץ "שיר עשרה ,
לַָרב עְּקֵַדה הְּׂשִא ֵרעֹו מֵיׁש נֹוׂשִל אֶתֹו ׁשָחְמִ. כך, מדובר שם על "ׂשÂÈ‰ ¯ÈÚ‰אחים" שבספר 

ת ֵרעֹוְֶך אַם" ("שיר שמחת המעשה", בעמ' 328). הרודפים סוגרים על איש להכריעו "אֶֶכׁש
ּבֹוַל ּגָעְי ָקם וִרֹון" ("קול והד", בעמ' 340). וכן בשיר העשירי "מֲחַל אְֹעא ּכִָּׂשב יַל ּגַע
יהּו?", בעמ' 347.ִחָא

לעיל ה"ש 44, בעמ' 68, כי מוטיב זה ,Á¯˙Ó ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Â˘שלמה שדה כותב בספרו 
Ô˙הוא ביטוי עליון של הצו המוסרי בשירים אלה של אלתרמן. וכן ראו משה שמיר 

 ÔÓ¯˙Ï‡—————‚È‰ÓÎ ¯¯Â˘Ó‰ .(דביר, תש"ס) 83-81 
83‰ÂÈ‰ ̄ ÈÚ "הן במשמעות—, לעיל ה"ש 22, בעמ' 155 ("נספח לשיר צלמי פנים"). "תחתיו 

הפיזית והן במשמעות: "במקומו".
84‰ÂÈ‰ ¯ÈÚּׂשֹוֶרֶדת / הּואַי הַחַׁש הֶֶפת נֶ, שם, בעמ' 280 ("האיש החי"). טיבו של הזמן ש"א

ְָךי. / ּכָיׁש חִאְת וֵיׁש מִ אָיהֶסְעֹומְיּו ּבְִהי יִּדּוד" (שם). וטבע העת, "כָל ׁשֵּנֹופַיׁש הִאָן הִבֹוֵרא מ
ם"ִַיְנׁשִּמֹוט ּבַהּו ּבָֻאִּׂשּיַם" (שם, בעמ' 281). הנאמר בפסוק המקראי "וִַיְנִׁשּמֹוט ּבַּם בֵים הְִאנֹוׂש

(במדבר יג כג) מקבל כאן כפל משמעות שנון ומצמרר.
14.11.1945 הודיע שר החוץ הבריטי, ארנסט בווין, כי בריטניה התחייבה להקים בית–ב

יהודי, אך לא מדינה יהודית. אלתרמן העריך כי צפויה מלחמה לחירות שייפלו בה ָקרבנות,
ּיֹוםַל הֶף / אְַסְך לַּפְֶה / ּגּופֹו נ—רּות ָּל ּבֹו כֵּנֹופַיׁש הִאָהְף, / וַַּכׁשֹו ּבְַפּנֵֶרי דֹור ׁשְׁשַוכותב: "א

 ד ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(16.11.1945) 129 ,128 "מלחמת העם" —רּות" ֵא חֵּנֹוׂשַה
ם /ֶלְֶצר ּבָפָעֵָרא מְִבְנ, לעיל ה"ש 22, בעמ' 71: "ּוכÂÈ‰ ¯ÈÚ‰וראו גם ב"מלחמת ערים" 

יו".ָחֶן אְַרּבָּקִיׁש מִא ָראְִבנ
ןִם מִי אִלה: "ּכִ, לעיל ה"ש 25, כתב המשורר כי לא מן הכתב קמה עיר על תıÈ˜ ˙‚È‚Áב
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 אחד המוטיבים המרכזיים בכל יצירת— ‰Ó‰¢–¢ÈÁ˙קרוב לעניין זה מוטיב 
 המופיע ב"מגש הכסף" ובשירים נוספים שעניינם גילויי ההקרבה—אלתרמן 

85של צעירים למען הגנת ישראל.

עם מתן אות הצניחה הקרבית למי שצנח במלחמת סיני, הקדיש לכך אלתרמן

ה (בעמ' 30). זהו רמז ברור לעקידת יצחק (בראשית כב). בעת ריאיוןָעֹולָהְים וִצֵעָהְׁש וֵאָה
עמו נשאל "המחבר" עצמו, מהי מידת ערכם של מושגים כמו אומה, ארץ, צו התקופה;

ָהלְתַמֲהמחבר מבדיל בין משמעות מושגים אלה לרבים לבין משמעותם למעטים, שהיא "א
ד" (עמ' 181).ֶֶגּנִם מָׁשְַפיְך נְִלׁשְַהה / לָקּופְׁש

בשנת 1969, שנה לפני מותו, כתב אלתרמן: "אכן זהו לחצה הנורא של מלחמה זו שבה
עומד היום העם היהודי. מלחמה זו שבה יש לנו רק ברירה אחת: להיוואש ממנה ולמּות, או

,‰ÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ˘מנת שאחרים יחיו". ראו –להמשיכה ולראות כיצד אנשים צעירים מתים על
לעיל ה"ש 26, בעמ' 221.

החי ביצירת–על "מגש הכסף" ראו להלן, חלק חמישי, פרק א. כללית, על מוטיב המת85
, לעיל ה"ש 16, בעמ' 329-327; ברוך קורצווילÏÚÂ ˙Ú ÏÚ ‡˙¯אלתרמן, ראו זיוה שמיר 

Â˜È· È¯Ó‡Ó ¯Á·Ó¯˙ בשירה הפרסונאלית של נתן אלתרמן" Condition Humaine–"ה

Â˙¯È˘ ÏÚ,לעיל ה"ש 18, בעמ' 102, 111-103 (פורסם לראשונה ב"מאסף", אגודת הסופרים ,
כרך א (תש"ך)); דן מירון "המת והרעיה", שם, בעמ' 83, 101-90 (פורסם לראשונה ב"משא",

·Á¯ÓÏ (21.8.1959)); חנן חבר ‰ÓÁÏÓ‰ ‰‡¯Ó ÌÂ‡˙Ù'39-34; יוחאי , לעיל ה"ש 10, בעמ
̄ Ï‡ אופנהיימר  ÓÂÏ ‰ÏÂ„‚‰ ̇ ÂÎÊ‰—————Ï‡¯˘È· ̇ ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˘ 83-82 (מאגנס, האוניברסיטה 

, לעיל ה"ש‰Ïˆ‰Â ıÏבלום –העברית, תשס"ד) (להלן: שירה פוליטית בישראל); רות קרטון
39, בעמ' 69-66.

 ˘ÔÂ‚È Ï˘ ÌÈ„‰—————ÔÓ¯˙Ï‡ ˙¯È˘Ï ‰˙˜ÈÊ· ¢˙‡¯˜Ï¢ ˙¯Â·ÁÂ Á¢ÓÏÙ‰ ¯Â„ ˙¯È בספרה 

החי" האלתרמני אצל–(הקיבוץ המאוחד, 1997) דנה חיה שחם בקליטתו של מוטיב "המת
 ראו בעמ' 113-86.— בשירי מלחמה ושלא בהקשרם של שירי מלחמה —משוררים אחרים 

ברשימתו של משה דיין "הקול וההד", לעיל ה"ש 76, עמד דיין על "המוות שבלחימה"
בשירתו של אלתרמן. דיין הדגיש כי אין כוונתו אל המוות של כישלון הקרב ("הנה תמו יום
הקרב וערבו") או אל המוות של הנצורים שהגיעו בגבם אל הקיר ("חרב הנצורים"). כוונתו
"אל המוות שהוא חוליה בלחימה האופטימית, התכליתית, זו אשר יש לה שחר!". הווה
אומר: האדם יוצא לקרב משום שהוא, אישית, אינו רוצה להיכנע. הוא רוצה ללחום לא על

קיום חייו אלא על תוכן חייו:
אלא שהמוות של הלחימה איננו סוף הלחימה אלא שיאה, והואיל ולחימה הינה
חלק ולעיתים אף מלוא החיים, הרי גם המוות, כאשר הוא שיא הלחימה, אינו

החידלון של החיים, אלא ביטויים במלוא עוצמתם.
לפיכך, דיין סבור כי אותם לוחמים שהיה בחברתם רוב שנותיו, היו אנשים שנסוכה הייתה

צמת חיים אדירה. לדעתו של דיין, עיצב נתן אלתרמן בדור זה את רוח הלחימהָבהם ע
˙ÈÓÈËÙÂ‡‰."האופטימית גם כאשר המוות שזור בה" :
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 אלתרמן התייחס למובנים שונים של המילה "ֶרַקע",86ֹדם".ָאֶָרַקע הָאת הטור "ה
כדי ליתן משמעות עמוקה לגבורת הלוחמים. כך הוא ה"רקע" במובן של יסוד

יןֵאְה וָּדִמ–תַּמַנּו הּוא אְֵרחָל ּכַעְִדים ּובָּדְִמינּו נֲֵׂשעַל מָיו ּכִל ּפַעֶה ֶרַקע ׁשֶותשתית: "ז
 וכך הוא ה"רקע" במובן של הזמן. הצנחנים של היום, לדעת המשורר,87ֶרת".ֶחַא

י "חומה ומגדל"ִֵּנהם ממשיכיהם של חלוצי ההתיישבות, מייבשי הביצות, מג
תֶיׁש אִים אִרֹואְהּו וֵל ֵרעֶיׁש אִים אִָקפְִׁשּנַנֹו... הְב ּובָאָין הֵר ּבֶֶׁשַּגולוחמי תש"ח: "ּכ

88ה".ְָריְַקלְַּפסְַאִבמֹו ּכְצַיו עָנָּפ

גם בתארו תרגיל צבאי, משבח אלתרמן את סגולותיהם החיוביות של אנשי
הצבא: תבונה ולהט, השראה ודיוק, יצר תחרות בריאה עם עבודת צוות, תחושת

 ורומז המשורר כי ראוי היה שהמגזר האזרחי יסגל לעצמו89יעד ומטרה אחת.
מסגולות אלה:

י,ִחָּלֹות, אְֻגּסַּלּו הֵאֵדֹות מָחֲאַּב
ח,ַפֶינּו טִִּלן ּגֶהֵי מִָאבְק צָחְׂשִּתֹוְך מֶׁש
י...ִָרחְזֶאָחּום הְַּתק ּבֵַחְׂשם לַַדאי ּגְּכ
90ְך.ֶפְֵהנּו. אֹו לְַחנֲֹראׁש א–ֵדיְִבנּו ּכְָך אַא

בשנת 1961 ייחד אלתרמן רשימה בטור השביעי להגנה על ססמת "הטובים
 הוויכוח התנהל בתחום91ס" מפני התקפתו של הפילוסוף נתן רוטנשטרייך.ִיַלט

 ו 9 (11.1.1957) (להלן: הרקע האֹדם). על טור זה בקשר‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"הרקע האֹדם" 86
לפרשת כפר קאסם ראו להלן, חלק שמיני, וכן ראו ה"ש 493.

"הרקע האֹדם", לעיל ה"ש 87.86
רה נודעה לו לאלתרמן לטייסי חיל האוויר, השולטים במעופן שלֵשם, בעמ' 10. חיבה ית88

רֹותֵחֲם אִיַָפְניּו ּכָה הֶּזַּיֹום הְַהי עֹוד ּכַז אּולָי אִמֹות", אשר בלעדיהן "ּכֻיֲאָָרב הְּקַכֹונֹות הְ"מ
 ב 138, 139 (15.8.1958). על המבנה‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË". ראו "אל המפגן" ַיחִנּו ּפָכֹות אֹותְהֹופ

הספרותי המיוחד של טור זה, ראו אילנה קדמי "נתן אלתרמן על צה"ל ועל טוהר הנשק"
 ˙Â·¯˙ÏÂ ˙Â¯ÙÒÏ ∑∑ ÔÂ˙ÈÚ.(1988) 26 97-96

ַין כִבטור אחד משנת 1954 מודה אלתרמן כי בזמנו דימה שהטייסים הם "מ ָהדּולְית ּבִּלִת עּ
י".ִתָעְִבי, אֹו ּגִָנּה, ֹלא ּגֹולָם [...] / הְיזִנֹוּבְל סָּבֻתְת מָי / ְקצִנֹוְקָרטְֶכם. גּוף טָעֵאת מֵַּׂשנְתִּומ

̄ ‰˘·ÈÚÈסים" ָּיַואולם, לשמחתו התחוור לו שלא כך הדבר. "הנה הט ÂË‰.(24.9.1954) 126 ב 
יֹון" כתב המשוררְמִּדַהְה וָזָעֶהַַרק הְם לכידת התל", לעיל ה"ש 75, בעמ' 183. על "ּבִ"ע89

לאחר מלחמת סיני, בטור "בתוך הטלטלה", לעיל ה"ש 72, בעמ' 287.
ם לכידת התל", לעיל ה"ש 75.ִראו "ע90
 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ .(17.3.1961) 298"טעמיו של טוב"91
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הפילוסופיה של המוסר. רוטנשטרייך יצא נגד הקישור שבין השירות כטייס לבין
הרמה הערכית של המשרת. לדעתו, יש להבדיל היטב "בין היענות להכרח לבין
היענות לעיקרון של טוב". היענות להתיישבות היא היענות לעקרון החלוציות

 אין בה— ולו העליון ביותר —ה את החברה מבפנים, "ושום היענות להכרח ָהבונ
 אלתרמן92הסגולה הזאת. הכרח הוא כוח ואילו חלוציות הבונה חברה היא עקרון".

לא קיבל הבחנה זו. המושג "טוב" חל בוודאי גם על התנדבות שעניינה היענות
להכרח הביטחוני, ואשר באה כדי להגן על חיי הרבים. הדברים אמורים במשנה
תוקף בנסיבות החירום הביטחוניות של מדינת ישראל, ש"משמעותן הפשוטה
והבאנאלית היא שחיי המדינה וחיי תושביה, האנשים הנשים והטף, נקבעים
במידה ששום אומה ושום ארץ שבעולם אינן יודעות זאת כיום, על ידי מידת
היחלצות של אנשים צעירים המקיימים פעמים מתוך מסירות נפש והקרבה

93עילאית, את 'ההיענות להכרח'".

בסוף ימיו כתב אלתרמן: "אם יבוא יום והעם היהודי, השוקט בארצו, יביט
רגע אחורנית לראות את צלמו ודמותו בשנים עברו, יתגלה מרחוק צלמה זה של

94ישראל הלוחמת, בדמותו של חייל צעיר".

ראו שם, בעמ' 92.299
·Â˙È„ÓÏ ÌÚ ÔÈראו שם, בעמ' 301. וראו לעניין זה דברים שכתב נתן רוטנשטרייך בספרו 93

401-396 (הקיבוץ המאוחד, תשכ"ו).
—לעיל ה"ש 26, בעמ' 273. "ואותה שעה"  ,‰ÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ˘נתן אלתרמן "זהות ומלחמה" 94

 או—ַדע העם כיצד לקרוא לו לנער הזה, אם לומר לו: בני, בני ֵ  "לא י—ממשיך אלתרמן 
לומר: אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, רכב ישראל וסבליו העמוסים לעייפה". וראו אריה
נאור, "ארבעה דגמים של תיאולוגיה פוליטית: הגותם של יוצאי תנועת העבודה בעניין

 ‰ÌÂ„ ÌÏ‡ÈÈ ‡Ï ÌÈ‰ÂÏ‡‰—————˙È„Â‰È‰ ‰¯„ÂÓ שלמות הארץ, 1970-1967", בספר 

 ̇ ÈËÈÏÂÙ‰ ‰È‚ÂÏÂ‡È˙‰Â,(בעריכת כריסטוף שמידט, הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, תשס"ט)
עמ' 199.
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חלק שלישי

פעולות צה¢ל מול אוכלוסייה
אזרחית בשנות החמישים

פרק א

בכך¢�¢לענין של מה

אלתרמן ראה אפוא את צה"ל כמכשיר העיקרי לתקומתה של מדינת ישראל, על
משמעותה ההיסטורית הרבה. עם זאת, האמין אלתרמן כי שמירת רמה מוסרית

גבוהה היא תנאי הכרחי לצבאו של העם היהודי במדינת ישראל.
בחלק זה אעסוק בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות. בתקופה זו
כתב המשורר רבות על פעולות שונות של צה"ל מול ערביי ישראל, פעולות

 ראה חשש לחריגה מהערך של "טוהר הנשק".— או באופן ביצוען —שבהן 
ן". נקל לשער כיַחֹן ּבֶבֶאלתרמן עצמו כינס טורים אלה למדור אחד שקרא לו "א

הנידמה לש םתניחבל הדימה תמא ,רומאל 59,אשונה תובישח תא םיעטהל אב הז םש
עיקוהל שי .םיטועימה תייסולכוא יפלכ תוגהנתהה היהת ל"הצ לשו הריעצה
.לארשי ייברע יפלכ ל"הצ דצמ ץוחנ יתלב חוכב שומישו תירסומ יתלב תוגהנתה

ניכנס אפוא ל"טרקלינו" של החיבור באמצעות דיון בשירי הטור השביעי
משנות החמישים שעסקו בנושא רגיש זה.

 שיובא בשלמותו.96ְך",ְָכּב–הַל מֶן ׁשְָיִנְעאפתח בשיר משנת 1951, "ל

ן" מופיע בישעיהו כח טז במשמעות אבן חזקה; המשמעות המודרנית שלַחֹן ּבֶבֶהצירוף "א95
שושן).–המונח היא: אמת מידה להערכת דברים, קריטריון (מילון אבן

בכך"). זהו–א 281 (7.9.1951) (להלן: "לענין של מה‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË בכך" –"לענין של מה96
"הנוסח השני". להלן נעיר על השינויים מהנוסח המקורי.
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א
יםִָמיְילֹות וֵי לֵנְה ׁשָתֲָהה ׁשִָדיעְיַה
ד.ָי–יִחְִמה בְָמְלֶעׁשּוב נְה וָיעִהֹופְו
יםִמָעְִפה לְֶדמִב. נֶין ֶקׁשֵאְין קֹול וֵאְו

דָֻחיְן מְָיִנּה עָין ּבֵי אַם אּולָנְמָאֶׁש

ב
ח,ִָּדּנַר הְָפּכַם, הֶחַפ–לֶא–ר אּוםַפֲַעּב
ִדיםְָלׁשּו יְּלַּפְתִה

ה).ִָדינְּמַי הְֵרחְזֶ(א

ׁשּוָדהֲד חָחֶל אֶה צּוָרתֹו ׁשְָתיָהְו
הּוָדהְי–ֵיְנּבִ"ל מַַהצ–ַלּיַי חֵינְֵעּב
—ד!" ֲֹמּנּו "עֶַּוְציַו

ה.ָֻקּדְיא פִה הָֻקּדְּופ

ַחֵּפֹוחַיל הְִסּכְַך הַה. אָֻקּדְיא פִה הָֻקּדְּופ
ֶהּוֻצְַמד ּכַָמֹלא ע

.ַיל ּבֹוֵרחִחְתִהְו

א!)ֶֶלין ּפֵהּו (אֵ"ל רֹובַַהצ–ַלּיִַרים חֵז הָא
ָרהָיְו

97ַעגָּופ

ד.ֶֶליַת הֶַרג אָהְו

ֵרּבַּתְסִִקּצּור, מְתּו ֹלא. ּבְל וֹּכַה הֶז
טַעְִמֶּכׁש
תֶמֱאֶּב
ר.ֵּפְַסה ּלַה מֹין ּפֵא

ע".ַגָָרה ּופָיְע" במקום: "וַָקלְן וִֵּוכְבמקור: "ו97
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ג
ה).ָָעּׁשַה הָמְָחלִת מְַעה ְקָרב (ֹלא ׁשֶין זֵא
ה.ָָרעָל ּבַָפֶּנן ׁשֵּנְַּתסִיד מֵה צֶין זֵא
98ה.ָָראְתַרּוף הְֵצם ּבָנְמָח, אְַך ֶרצַי אִּכ

יםִכּובְּכַה הֶּטַּמַי הֵינִם ְקצַא ּגְָוַּׁשֹלא ל
)ַבּועָּׁשַר הְֵּבסֶה–ֶלׁש–יחֹותִׂשְְרּבּו בִֶה(ׁש

— —ים ִבַָּתת ּכִַּבסְׁשּום מְאת ּבֹנּו זְּיִֹלא צ
.ַדּועַָּידּוׁש ּכָין לֵין אִּלֻל חִֶרים ׁשְָדבִּב

ָהיבִַּצחֹות יָת ּפָה ְקצִָדינְל מְָכן! ּבֵּכ
חֹותָת ּפַחַּתֻפְּומ
תֶֶסֻּסבְחֹות מָּופ
ָאבָּצַי הֵין ָראׁשֵיר ּבִבֲעַה מָיָה הֶז
ד.ֶסְֶחכּות אֹו בְזִת ּבֶֶמֻּיסְה מֵָלְטַלט

לּוׁשֹותֲִדינֹות חְמִּב
ּגּוף,–ב ּוְרפֹותֵל–מּוגֹות

ַיעְִּתפְַמאֹות ּבְִסת ּכָר ְקצְֵרעַעְה מָיָה הֶז
עּוףָן יֶׁש ּפֵף אֹו חֹוׁשָה עָיָי הִמ–יֵאְו

חֹותְָפז לָּפְֶחאֹו נ
...ַיחִטְבְַהיר ּולְִּבסְַהל

ׁשּוטָּפַה–ָרחְזֶאָ ה99ַםְך ּגָל ּכַג עֵַדּלְ ּומ— —
לֹּכ–ר ֹקֶדםְָהִזּנַה
ע,ֶַׁשקֹום ּפְּמִק מְֹרחִיׁש לִח
הּוטָּלַר, הָָׂשּבַה–ַתנְל מַע ׁש ַרקֵרֹועָה
ט,ֶׁשֵּוו–ֶרתְֶרּגַה ַרק ּגָֻּלֶּכה ׁשָּיְַחּכ
ִדיׁשּותֲא–יַקתְִתׁשִל ּבֵצֹולְר וֵחֹוזְו
הֵָקהְה וָטּומֲא

ת.ֶֶׁשּפֻטְית ּומִילִלְּופ

ה".ָָראְתַרּוף הְֵצׁשּוט ּבָח ּפַי ַרק ֶרצִבמקור: "ּכ98
–ָרחְזֶאָי הֵינְֵעבמקור חסרות ארבע המילים הראשונות, והמשפט מתחיל באמצע השורה: "ל99

ׁשּוט". זאת מחמת הצנזורה, כפי שיוסבר להלן. את שני המקפים בתחילת השורה ׂשםָּפַה
אלתרמן בעת כינוס השיר לספר השני של הטור השביעי (בשנת תשי"ד), כנראה כדי

לבטא את יד הצנזורה.
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בֹואָיְה וֲֶלַער יֶׁשֲ אַֹחּכַי הֵא
ֶרבֶע–דַא עָׁש נֵַּקְביו? נָת חּוׁשִֶקיץ אְָהל
בֹוְָבׁשֹו ּולְַפל נֶם ׁשָחֹה כֶה זֶיְִהּיֶׁש
100ֶרב.ֶחַהְׁש וֵאָ הַחֹֹלא כְו

פחם.–בטור זה מתח המשורר ביקורת חריפה על הריגת ילד ערבי באום אל
הביקורת הוטחה כלפי החייל היורה, אך גם כלפי קצינים בכירים וכלפי ראשי

הצבא, ונגד אדישות הציבור.
 "נמסר:אתייחס תחילה לפתיחת הטור. כרקע לשיר כתב אלתרמן כי מקרה זה

 בבית הראשון התייחס המשורר101לפרסום בצורת ידיעה קצרה של שורות מספר."

שיר זה הוא אחד מעשרה טורים העוסקים ביחס אל המיעוט הערבי בשנים 100,1953-1949
שכינס, כאמור, אלתרמן למדור אחד בספר השני של הטור השביעי. אחד הטורים הוא

רּום" (15.7.1949) (במקור: "חוקת החירום ובטחון המדינה"). מדובר בדיון שנערךֵחַת הַּקֻ"ח
12.7.1949 בהצעת חוק "הגנה ובטחון בשעת חירום". הצעת חוק זו נועדה–בכנסת ב

1945.–לבטל את דבר המלך במועצה משנת 1937, ואת תקנות ההגנה לשעת חירום מ
החוק המוצע עסק בשלושה עניינים: א. הגבלת חופש הפרט; ב. אמצעי ביטחון כגון הטלת

̄ ‰˘·ÈÚÈ ן". ראו ַחֹעוצר; ג. צנזורה. זוהי הסיבה לשילובו במדור "אבן ּב ÂË‰ג 351, ודברי
בּות,ְַּׁשיְתִה, הִָּיֲלהסבר בעמ' 412. אלתרמן חיווה דעתו כי ביטחון המדינה ייקבע על ידי: "ע

ֶרְך" (בעמ' 352). לעומת זאת, אמצעי הביטחון שבחוקת החירוםֶפָל וֹר, עָפְּסַל הַֻקּדֹות עְנ
לא יקבעו את ביטחון המדינה (בעמ' 353):

ּה:ִָדינְּה וָיבִה טֶרּום זֵח–ֶלׁש–הָּקֻי חִּכ
ָהִדינְּמַחֹומֹות הְ ה  בָ ל ּו ׁשְ ּקַי  הַיא אּולִה

ֶתֶלתֹועְיפּות ּולְִדחִיָרה לִכְיא בִיד הִמָֹלא ת
ת.ֶלֶַּדֶקת ּבֶּדֹופַה הָיא ִראׁשֹונִי הִּף כַא

שני הטורים הראשונים שבספר השני (משנת תשי"ד) עוסקים במתח שבין יהודים לערבים.
„Á‡‰עניינו צעירה יהודייה שנישאה לערבי (ג, 357), ו ,È˘‰עוסק בחיילים יהודים 

שהתנפלו במנשיה על ערבים שישבו בבית קפה בחברת צעירה יהודייה (ג, 354). שני
ן" ואינם מצויים בכרך אַחֹטורים אלה, וכן הטור על חוקת החירום, הוצאו ממדור "אבן ּב

של הטור השביעי בשנת תשל"ג. לעומת זאת, הוכנסו למדור זה שלושה טורים אחרים:
„Á‡‰ ;(265 ,א) עניינו פרשת טוביאנסקי שתידון בחלק השביעי להלן ,È˘‰נוגע לחקירת 

, עניינו שלושה יתומים שברחו מבית‰˘È˘ÈÏמותו של נער בעת מסע גדנ"ע (א, 268), ו
יתומים ירושלמי (א, 273). למעט הטור האחרון, עוסקים אפוא יתר תשעת הטורים בצה"ל.

וראו ה"ש 127 להלן.
דברים אלה לא נכתבו בטור המקורי (בשנת 1951), אלא כאשר כינס אלתרמן את כרך ב101

של הטור השביעי (בשנת 1954).
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ד". דברים אלה קשוריםָי–יִחְמִה בְָמְלֶעאל ידיעה זו שבעיתון, אשר הופיעה ו"נ
לסיפור מעניין של הפעלת הצנזורה הצבאית על שירו של אלתרמן, כחלק מהפעלת
הצנזורה לגבי אירועים שאירעו בשנות החמישים ב"משולש" וביישובים ערביים

נוספים.
עשרה עמד בשבת בין אום–בידיעה שפורסמה בעיתון נאמר כי ילד בן שתים

פחם לכרכור ומכר שום. בראותו חייל נבהל וברח. החייל ציווה עליו לעצור,–אל
102וכשהילד לא נשמע, ירה בו החייל והרגו.

און, כתב בספרו על הצנזורה כי על–הצנזור הצבאי באותה עת, אבנר בר
מקרה זה הוטל איפול, אך נתן אלתרמן "ניסה לעוקפו" באמצעות פרסום השיר

און ציין כי פסל את השיר, מאחר שחשש כי יתורגם לערבית–בטור השביעי. בר
 קיבלו זאת, אך חבר הכנסת„·¯ויגרום לסערת רוחות בכפרים הערביים. עורכי 

103ריפתין ממפ"ם הקריא את השיר מעל דוכן הכנסת, כדי לעקוף את הצנזורה.

 ואולם ברור כי חלק משיר104און בעניין זה אינם מדויקים,–נראה כי דבריו של בר

עשר–, 4.9.1951. עוד נאמר כי בית משפט השלום בחיפה עצר את החייל לחמישה„·¯102
יום "באשמת רצח בכוונה תחילה".

 30 (עידנים, Â¯ÙÂÒ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰—————È˘‡¯‰ ¯ÂÊˆ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ און –אבנר (ולטר) בר103
און, הצליח חבר הכנסת ריפתין לקרוא– הסיפורים שלא סופרו). לדברי בר:תשמ"א) (להלן

שני בתים מתוך השיר לפני שהפסיק אותו יושב ראש הכנסת. מאחר ששני בתים אלה
 התיר הצנזור את פרסומם, אך לא— שהצנזורה לא חלה עליו —נכנסו לפרוטוקול הכנסת 

„·¯ לפרסם את השיר כולו. ועדת השלושה שבפניה הובא ערעורו של „·¯נענה לבקשת 

 הצדיקו את החלטת הצנזור. לעצם הרעיון של השמעת— לרבות נציג העיתונות בוועדה —
און, שם, בעמ' 24-23.–דברים מעל דוכן הכנסת כדי לעקוף את הצנזורה ראו בר

און ממשיך ומציין כי בינתיים התבגרו מדינת ישראל וגם הצנזורה "כדי להבין שביקורת–בר
אינה בהכרח סכנה לביטחון" (שם, בעמ' 30).

˘ß ¯ˆÈ ראו בג"ץ 680/88 —על ההיבטים המשפטיים של עבודת הצנזורה הצבאית 

È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ¯ÂÊˆ‰,פ"ד מב(4) 617 (1989); זאב סגל "הצנזורה הצבאית: סמכויותיה ,
 טוËÙ˘Ó ÈÂÈÚ.(1990) 311 (2)ביקורת שיפוטית על פעולותיה והצעה להסדר חלופי" 

7.9.1951.–ראשית, מדובר באירוע מתחילת ספטמבר 1951, ואלתרמן פרסם את השיר כבר ב104
שנית, הבחירות נערכו באותה שנה בסוף יולי 1951, והמושב הראשון של הכנסת התקיים

10.9.1951. בדברי הכנסת לא נמצא כי שיר זה נקרא,–20.8.1951. המושב השני היה ב–ב
ואף לא רישום על כוונה לקוראו. לפי תיאור הזמנים דלעיל, גם לא היה סיפק לעשות זאת.

פחם, התרעם–אכן, כעבור חודשיים, בדיון על מצב האוכלוסייה הערבית בסביבות אום אל
ח"כ וילנר על הפעלה מסיבית של הצנזורה (באמצעות "כתמים לבנים") בנוגע למתרחש
באזורים הערביים, ובאזור המשולש בפרט. לדבריו, רק מקרה אחד "הסתנן" לידיעת הציבור,

עשרה שבוצע על ידי חייל העומד למשפט–וזהו, כדבריו, "רצח" של ילד ערבי בן שלוש
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זה של אלתרמן אמנם צונזר, ומלמדים על כך שני כתמים לבנים בולטים בשיר,
105.„·¯ביום שבו פורסם ב

(ישיבה מיום 14.11.1951, דברי הכנסת (ד"כ), כרך 10, עמ' 393). הכוונה היא כנראה
לאירוע נשוא שירו של אלתרמן.

נראה אפוא כי לא התרחש האירוע של קריאת חלק משירו זה של אלתרמן, מספטמבר
און. יצוין, כי כחודשיים לאחר מכן–1951, מעל דוכן הכנסת, כפי שתיאר הצנזור בר

צנזרה הצנזורה שיר נוסף, והפעם מדובר היה בשירו של חיים גורי, "אל הקצינים". חבר
הכנסת ריפתין קרא שני בתים מהשיר, והדבר מופיע בד"כ 10, 284 (ישיבה מיום

על הצנזורהÙÒÂ‰ און, הצנזורה על שירו של גורי –4.11.1951). ברם, לדברי הצנזור בר
על שיר זה של אלתרמן, ובשני המקרים הקריא חבר הכנסת ריפתין את השירים מעל דוכן

, לעיל ה"ש 103, בעמ' Â¯ÙÂÒ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰.31-30הכנסת. ראו 
אפשרות אחרת היא שהשיר של אלתרמן הוקרא באחת מישיבותיה של הוועדה לענייני
חוץ וביטחון. בדיון מיום 14.11.1951 על המתרחש ב"משולש", שצוין לעיל, מסר חבר
הכנסת ארגוב, יושב ראש הוועדה, כי קוימו בוועדה שתי ישיבות, בנוכחות שר הביטחון

והרמטכ"ל, על הממשל הצבאי ועל המצב ב"משולש" (עמ' 395).
 האחד לאחר הבית—שני הכתמים הלבנים מצביעים על שני בתים בשיר שצונזרו, בפרק ג 105

—השני, והשני לאחר הבית הרביעי (החמישי במקור). הדבר מתחוור גם מבחינת הקשר 

 שבין הבתים. כמו כן, לאחר הכתם הלבן השני מתחיל הבית הבא—ליתר דיוק, אי הקשר 
באמצע שורה, באופן שברור כי הייתה כאן יד הצנזורה (ראו לעיל ה"ש 99).

, פרסם העיתונאי דוד לאזר רשימה„·¯ביום 14.9.1951, שבוע לאחר פרסום השיר ב
נזּור שירו של אלתרמן, כאשר "שניִשכותרתה "הכתם הלבן", ובה מחה בחריפות על צ

כתמים גדולים קישטו לתפארת את שירו האקטואלי, הצורב של אלתרמן בדבר" (דוד
 14.9.1951). הוסיף לאזר:È¯ÚÓ·לאזר "הכתם הלבן" 

עצם העובדה שיש אינסטנציה "פטריוטית" גבוהה יותר ממצפונו היהודי
והאנושי של המשורר, והיא מתיימרת לדעת "טוב יותר" מה מותר ומה אסור
לכתוב בחרוזים, והיא אינה נרתעת ממחיקות ומגזירות בטקסט של אחד מטובי

 למה— בצבע לבן —משוררינו, והיא "מתקנת" ומוסיפה "אפקטים" צבעוניים 
 עובדה זו אינה יכולה לעבור ללא תגובה—שכתוב בדם, שחור על גבי לבן 

 ועוד איך—מצד אנשי העט, והם אינם רשאים לומר: "לי זה לא נוגע". נוגע 
נוגע. זהו עניין של המקצוע כולו, עניין של חופש הביטוי והדעה ששום סופר

אינו יכול להיות אדיש כלפיו, כי מחר עלול הדבר לפגוע בו.
יוער כי גם דברים אלה של לאזר בדבר הצנזורה בדרך של מחיקת חלק מהשיר, מלמדים
כנראה על כך שאין מדובר בשיר שהוקרא בכנסת. כמו כן, כאשר קרא חבר הכנסת יצחק

אהרן בכנסת שנתיים קודם לכן את שירו המצונזר של אלתרמן "שתי שבלים וחנית"–בן
. ראו ה"ש 263 להלן.È¯ÚÓ· כתב על כך לאזר ב—

–נראה כי לא נוכל כבר לדעת מה היה כתוב בשני בתים מצונזרים אלה של "לענין של מה
בכך". כאשר כינס אלתרמן את הטור לספר, היה זה ללא שני הבתים המצונזרים.
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 לאחר קום106אעיר כי עוד לפני קום המדינה התוודע אלתרמן אל הצנזורה.
המדינה, בשנת 1949, צונזר שירו של אלתרמן על הפלמ"ח: "שתי שבלים

 בשנת 1955 סייע כנראה הטור השביעי לחשוף בפני הציבור את פרשת107וחנית".
109 וכך גם לגבי פרשת כפר קאסם בשנת 108.1956"עסק הביש",

טור מפורסם של אלתרמן נאסר תחילה לפרסום על ידי הצנזורה הבריטית, אך לאחר מכן106
חובלים איטלקי לאחר–חזרה בה הצנזורה, והטור פורסם. המדובר בטור "נאום תשובה לרב

ינּו.ֵל ָראׁשַים עִָנֲנ א 97 (15.1.1946). השיר פותח במילים: "ע‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËליל הורדה" 
ֶרְך!". טור זהֶּדֶַּבינֹות ׁשִפְּסַי הֵּיְַחן! / לַיטִּנֹות, ַקּפַּטְקַינֹות הְִפּסַי הֵּיְַחן", ומסיים: "לָיתֵ אַרּוחָה

נכתב לאחר בואה של ספינת המעפילים "חנה סנש" שהגיעה לחוף נהריה בדצמבר 1945.
, לעיל ה"ש 78, בעמ' ÈÈÓ˘‰ ¯ÂË‰.136-132ראו מרדכי נאור 

1946 על העלייה לביריה: "אדמת ביריה"–טור אחר שצונזר הוא שירו של אלתרמן מ
ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰א 357. שיר זה פורסם לראשונה בספר השנה של העיתונאים תש"ז; על 

 (26) 79, 84 (נובמבר 1999); מרדכי נאור ˜˘¯השיר ראו דן אלמגור "בין רציני לקל"
ÈÈÓ˘‰ ¯ÂË‰.160-159 'לעיל ה"ש 78, בעמ ,

בסוף כרך ג של הטור השביעי מובאת רשימה ביבליוגרפית של שירי הטור השביעי לפי
. בעמ' 441 צוין כי לא נמצא מקום הדפסתם הראשונה של כמה„·¯סדר הופעתם בעיתון 

שירים שנמנו, ולגביהם נאמר כי "ייתכן שמקצתם כלל לא נדפסו בעתון מחמת הצנזורה
של ממשלת המאנדאט והיו שמורים ביד בעליהם עד עת הכינוס".

ראו ה"ש 263 להלן.107
היתודוא לע םיכשמתמה םיחוכיווהו )"השרפה" וא "ןובל תשרפ" וא( "שיבה קסע" תשרפ לע801

ש"ה ליעל ,Ï˙¯ÓÔ ÂÈˆÈ¯˙Â‡ "ןובל תשרפ ימיב ןמרתלא ןתנ" רואל ןד ואר ,םינשה תצורמב
ËÂ ̄‰˘·ÈÚÈ‰ "חותפה ףדה" רישה תא ןמרתלא םסרפ 5591.2.11 םויב .19-49 ,98 'מעב ,61

לשב "שיבה קסע" תא ףפאש הקיתשה רשק תא הז רישב ןמרתלא רפה ,רואל ירבדל .02 ,ב
רזע לאומשש רחאל רצק ןמז ,הרוזנצה רושיאב ,םסרופ הז רוט .תורומח הרוזנצ תולבגמ
,דבכ לופיא הפוקת התואב "השרפה" לע לטוהש םגה .ריהקב םודרגל ולע קוזרמ השמו
תוחילשב לארשי ןעמל ולעפ ריהק ינודינש ךכל םיבע םיזמר ןמרתלא לש ורישב םייוצמ
קר יכ ורפסב ןייצ ,ןוא–רב ,רוזנצה .עריאש המ לע תרוקיב תעבומ ןכו ,ןוחטיבה תכרעמ
יכ ןמז ותואב ןימאה לודגה בורה ןכש ,ותרוקיב תא וניבה ןמרתלא לש ויארוקמ םידדוב
.45 'מעב ,301 ש"ה ליעל ,ÒÈÙÂ¯ÈÌ ˘Ï‡ ÒÂÙ¯Â‰ ואר .םד תלילע אלא היה אל ריהק טפשמ

בין השאר ציין לאור כי שר המשפטים העלה את הנושא בישיבת הממשלה ביום 15.2.1955
פנהַבעקבות שירו של אלתרמן, ושלושה ימים לאחר מכן התפטר פנחס לבון. לאור מ

לדברי חגי אשד, כי פרסום שירו של אלתרמן החיש את "סיום פרפור ההכרעה" (בעמ'
94). על טור זה כמסמך שהשפיע על התפתחותה של פרשת לבון, ראו גם חיבורו של

̇ ‰‚Êגוריון? 'פרשת הביש'" –שבתי טבת "קלב"ן: על מה נפל דוד בן ÂÚ202-190 (איש –
דור, 1992) (להלן: עונת הגז).

ראו להלן, חלק שמיני, פרק ב.109
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בשיר הנידון השתמש אלתרמן באמצעי הנקוט לא מעט בטור השביעי, והוא
 שלפיה מדובר אולי במקרה פעוט, זניח,— בדרך כלל בתחילת הטור —האמירה 

בלתי משמעותי. ואולם, עד מהרה מתברר כי ההפך הוא הנכון. זוהי וריאציה
לדרך הביטוי רבת הניגודים השכיחה אצל אלתרמן, שבאמצעותה מובהר היטב

 כך בסיום110ְך",ְָכּב–הַל מֶן ׁשְָיִנְעהמסר שברצונו להעביר. כך כותרת טור זה: "ל
 ברם, המשורר מסייג,111הבית הפותח, וכך בסיום פרק ב, שעניינו תיאור האירוע.

מיניה וביה, את האפשרות שהעלה, שלפיה האירוע זניח. כך בסיומי שני הבתים
ֵרּבַּתְסִִקּצּור, מְּד"; "בָֻחיְן מְָינִּה עָין ּבֵ אÏ»‡ÃÈם ָנְמֶָא ׁשœÓEŒÏ ‰œÙŸÚÀÓœÌÈהראשונים: "

÷ŒkœÓŸÚÃËר". ביטויי הצמצום והספק ("נדמה", "לפעמים",ֵַּפְסה ּלַה מֹין ּפֵת אֶמֱֶא ּב
"אולי", "כמעט") רומזים על המפנה שיבוא מיד ויבהיר כמה חמור הוא המקרה,

112תו של דבר.ִלאמ

 עד כדי—הפרק השני עוסק באירוע הירי עצמו, המתואר בשורות קצרות 
 המתאימות לקצב ההתרחשות: הפקודה, הבריחה,—מילה אחת בלבד בשורה 

א" שהחייל הרים רובהו,ֶֶלין ּפֵהירי והפגיעה. המשורר בשלב זה הוא ציני: "א
113 להפר פקודה.—" ַחֵּפֹוחַיל הְִסּכַ "ה—ובכלל, איך העז הילד 

ובדומה לכך, דברי הרקע לטור, בדבר הפרסום בעיתון "בצורת ידיעה קצרה של שורות110
מספר".

ר" באותו השבוע,ְֵּבסֶה–ֶלׁש–יחֹותִׂשְהמשורר חוזר לכך גם בציינו שהקצינים אשר הרבו "ּב111
" (מדובר בראיונותַדּועַָּידּוׁש ּכָין לֵין אִּלֻל חִֶרים ׁשְָדבִּלא התייחסו כלל לאירוע זה, שכן "ב

שנעשו לרגל תמרון קרב צבאי גדול בדרום הארץ שנערך באותו שבוע).
פנה לכמה דוגמאות נוספות באשר לחשיבותם של "דברים פעוטים" בהקשרַבהמשך, א112

 ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Âערכי. על "עוצמת הזעיר" בשירתו של אלתרמן ראו שלמה שדה–הביטחוני

˘Á¯˙Ó.27-24 'לעיל ה"ש 44, בעמ ,
א" נעדרה התייחסות לאירוע, שכן המדוברְוַָּׁשהאירוניה מלווה את הטור לכל אורכו. "לא ל113

ִלֻ"בדברים של ח ין". טלטלה הייתה עוברת בכל מדינה מפותחת פחות ומבוססת פחותּ
 כבר מפותחת ויציבה...). הקורא גם אמור לשאול את עצמו,—(והרי ישראל בשנת 1951 

מדוע הייתה חשודה בעיני החייל "צורתו" של אחד הילדים.
אמינא" שבתחילת הטור, דהיינו, הכיצד אפשר היה–עם זאת, עולה תמיהה על עצם ה"הוה

מה אומר ְך?"ְָכּב–הַל מֶן ׁשְָיִנלסבור, ולו לכאורה, כי הריגת ילד בנסיבות כאלה היא "ע
הדבר על ההשקפות שרווחו בשנות החמישים ביחס לאוכלוסייה הערבית? האם הרשה
לעצמו המשורר לנקוט את התחבולה הספרותית שנקט בטור זה, מתוך שהכיר את עמדות

הציבור? וראו עוד בעניין זה בחלק שמיני, פרק ד.
מיום 5.9.1951 נאמר:„·¯ בהקשר זה יצוין כי במאמר המערכת של 
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ההבהרה שאין מדובר בעניין של מה בכך אלא בדבר משמעותי ביותר, וכן
 באות בפרק השלישי. מיד בבית114היציאה מהמקרה הפרטי אל העניין הכללי,

 קורא המשורר למקרה— שכבר כתוב בשורות ארוכות —הראשון בפרק זה 
 ניווכח רבות בהמשך החיבור כיצד ביקש אלתרמן תמיד לקרוא115ח"!ַהנידון "ֶרצ

ילד נשא רגליו וברח. במה נחשד הילד? גנב? שדד? רצח? איך העיז [כך] חייל
 ויהי החשד—בצבא ההגנה לישראל לשלוח כדור בילד על שום חשד בעוון 

אשר יהיה?
כי הדם הוא הנפש. כי בנפש ישראל היא.

ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Âתופעה זו אינה מאפיינת רק את שירי הטור השביעי. ראו שלמה שדה 114

˘Á¯˙Ó, לעיל ה"ש 44, בעמ' 175, 257. בשיר "עשרה אחים" ב‰ÂÈ‰ ̄ ÈÚ,22 לעיל ה"ש ,
לּוהּו,ֲַהה נָבּונְתִבעמ' 292, כותב המשורר על "דרך השיר", ובין השאר הוא מנחה: "ּב

ר".ִָּקל עֶָרט אְּפִמ
 אך גם סיוג זה הוא ציני כמובן—ה" (הפקודה "עמֹוד!") ָָראְתַרּוף הֵּצְם בָנְמָהרצח הוא "א115

ה", מסביר המשורר שאיןֶין זֵ(במקור גם נעדרה המילה "אמנם"). באמצעות האנאפורה "א
מדובר בירי במלחמה, בקרב, או כנגד מסתנן. ואולם, אפשר לשאול אם היה מקום לתוספת

הסבר זה מצד המשורר, דהיינו, אם לא היה הירי בילד "חשוד" בורח פסול בכל מקרה.
 לרבות המחלוקות בעניין זה—על סוגיית כללי הפתיחה באש בשנות החמישים ויישומם 

Ï˘ ÏÂ·‚‰ ˙ÂÓÁÏÓ ראו בני מוריס —בין הדרג הפיקודי לבין הפרקליט הצבאי הראשי 

±π¥π Ï‡¯˘È- ±πµ∂—————˘„˜ Úˆ·ÓÏ ¯ÂÁ‡Ï ‰¯ÈÙÒ‰Â ÏÂÓ‚‰ ˙ÂÏÂÚÙ ¨˙È·¯Ú‰ ˙Â˙Ò‰‰ 

151-136 (עם עובד והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ו) (להלן: "מלחמות הגבול
פ"ד ז ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ß „ÏÂ‚¨ 1126של ישראל"). להיבט המשפטי ראו ע"פ 57/53 

‚·Â¯Â˙ גולד בראי ההיסטוריה" —(1953); יורם שחר "השימוש בכוח קטלני לביצוע הדין 

Ë¯‚‡ ÔÂÚÓ˘Ï "דעת ומידע, תשמ"ז). להתפתחות ההלכה המשפטית— 275 ("אבידע 
, פ"ד מ"דÈ˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ ß ‰ÈÂ˜‡ ¯¢ÓÒ.(1990) 353 (2)ראו ע"פ 486/88 

לסקירת ההיסטוריה המשפטית של כללי הפתיחה באש בעשרות השנים האחרונות, ראו
‰˙ß È‡·ˆ‰ Ú·Âדברים שכתבתי בפסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים ע 67/98 

ÈÒÏ·¯Ë¨ .(1999) 40-36 'פס
כמי שעסק למעלה מעשרים שנה בניסוח כללי הפתיחה באש המטכ"ליים לחיילי צה"ל
באזורי יהודה, שומרון ועזה, אציין כי אחת הבעיות הקשות שניצבו בפנינו תדיר הייתה
סוגיית השימוש בנשק כלפי אדם שנדרש לעצור ונמלט. היה צורך בהוראה ברורה כי
אסור לפתוח באש במקרה כזה, אלא אם כן התמלאו תנאי "נוהל מעצר חשוד", ובהם:

 פשע שהוא גם מסוכן), ואי—המטרה היא לתפוס חשוד בפשע חמור (ובעקבות הפסיקה 
אפשר לעשות זאת בדרך אחרת. הירי הוא בשלבים, ומסתיים לכל היותר בירי לעבר
הרגליים בלבד. הודגש כי "הבריחה כשלעצמה אינה הופכת את הבורח לחשוד בפשע

מסוכן". כמו כן נאסר במפורש ירי לעבר ילדים.
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רות חמורות. ירי קטלניֵלדברים בשמם, ללא טיוח לשוני, ובפרט כשמדובר בעב
116ח.ַתו של דבר ֶרצִללא הצדקה, גם על ידי חיילים, ואפילו בזמן לחימה, הוא לאמ

לאחר קביעה זו, עובר המשורר לדון בכמה גופים, ותרעומתו העיקרית היא
על התעלמותם ואדישותם, עד שבבית המסיים מובעת הבקשה להתגברותו של

ֶרב". הביקורת מוטחת כלפי קציני המטה,ֶחַהְׁש וֵאָ הַחֹב" על "ּכֵּלַהְׁש וֶֶפּנַכוח "ה
כלפי ראשי הצבא, וייתכן שגם כלפי הדרג שמעליהם. מן הראוי היה שבגלל
חומרתו "יטלטל" מקרה זה את ראשי הצבא, או שיגרום לחשש מפני פיטורין,
ואולם "אין קול ואין קשב". חריפים מאוד הם גם דברי המשורר על אודות שתיקת

יתִילִלְה ּופֵָקהְה וָטּומֲהאדישות של הציבור ("האזרח הפשוט"), שהיא "א
117ת".ֶֶׁשֻּפטְּומ

 שהיא דיני נפשות—אוסיף כי בסוגיה זו של ניסוח כללי הפתיחה באש בסביבה אזרחית 
 עסקו הרמטכ"לים לדורותיהם באופן אישי.—ממש 

̄ ‰˘·ÈÚÈהשוו לטור "על זאת"116 ÂË‰ א 149, 150 (19.11.1948) (להלן: "על זאת"), המתייחס 
ם,ְָמר ׁשֶׁשֲים אִִדינְֲקִרים עִל מַן עֵּכ–םִּה אָר לַיּוׁשְלהרג חפים מפשע במלחמת השחרור: "ו

ה". לסקירת הטור, ראו להלן, חלק שישי.ָיחְִקֶרה, ְרצְִמּב
ל חף מפשעֵיצוין כי עיתוני אותו שבוע, בספטמבר 1951, דיווחו על "מעשה לינץ'" בפוע117

ביפו, וכי שכנים היו עדים לתקיפתו. נראה שזהו הרקע לאותו בית בשיר, העוסק באדישות
 מיום 5.9.1951 (ראו לעיל ה"ש 113) כורך את שני„·¯האזרחים. גם מאמר המערכת ב

פחם.–המקרים ביפו ובאום אל
 ג 328 (22.11.1946) (נקרא אז: "בסדר‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËוהשוו לשיר "הקהל הוא בסדר" 

גמור"). הטור התייחס לפציעת יהודי בתל אביב, כנראה על ידי שני יהודים (לנסיבות
הפרשה, ראו הטור השביעי, שם, עמ' 410-409 בהערות). אשתו של הפצוע קראה לעזרה,

ץ"ְַנְטאך איש מהעוברים ושבים לא חש לעזרתה. אלתרמן מגנה את הקהל השומר "ִדיס
ִרי", ממשיך המשוררְָרּבַּבַחּוׁש הַל" מן "הְַמִגֶרת". קהל זה "נֶֻּתיְְרבּות מָעְתִק הַבֲומוותר על "א

מֹו עֹודָת ּדֶיר אִעָת הְֶדֶרכִת מֵל, עֵּנֹופַיׁש הִאָל הֶּבֹון אְׁשֶי חְִלבלעג מר, שלפיו נזעקים "ּב
ת"... ראו שם, בעמ' 329.ַַעּבֹול

 אי התערבות הקהל בנסיבות—הברית –על ההיבטים הפסיכולוגיים של תופעה זו בארצות
RITAבספר  "Bystander Interventionסקה על "ִ ראו הּפ—דומות  L. ATKINSON

HILGARD'S INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 645-648 (13ed., 2000). וכן ראו
לעניין זה את דברי נחמה ליבוביץ על האדישים שלא יוכלו לומר "ידינו לא שפכו את הדם

̄ „·¯ÌÈ הזה", בספרה  ÙÒ· ÌÈÂÈÚ—————ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ̇ Â·˜Ú· 198 (ספרית 
אלינר, תשנ"ד).

מפורסמת בהקשר זה היא האמרה "כל מה שדרוש לניצחון של הרע הוא שאנשים טובים
–לא יעשו דבר". אמרה זו מיוחסת להוגה הדעות הבריטי אדמונד ברק (המאה השמונה
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¢מקרה פעוט¢

 בין טור זה לבין טור קודם של— מכמה בחינות עקרוניות —מאלפת ההשוואה 
 ושעניינו אירוע מלפני הקמת118אלתרמן, מקיץ 1945, שכותרתו "מקרה פעוט",

צֹות"ְלֻח–ֵיּלְֻחהמדינה. בטור זה מחה המשורר על התנהגות רעה של צעירים "ּכ
שבמלאות שנה למותו של ברל כצנלסון נסעו ברכבת מיוחדת כדי להתכנס ולעלות

ים" וגנבוִּנָים בִּׁשִמֲעל קברו. ליד טול כרם עצרה הרכבת, ואז קפצו ממנה "ח
אבטיחים:

י.ִָרבֲר עַַעם נָה ׁשָיָה
ק,ַָעצ
,ַיחִטֵה
טּוט.ֲַאר. זַַעּנַה הָיָן הָל ָקטָבֲא

,ַיחִּטַבֲאָה–ַתּלּולִת הֶר אַצָהּוא ֹלא ע
ְרּבּות?ַּת–ןֶר ּבַֹעסֹוף מּול נ–חֹו סֹוףֹה ּכַי מִּכ

י,ַת, ַרּבֹותֶֶבַרּכָה הָָזי זִת ּכֵעְו
י ַדי.ְִלד ּבַה עָילִר הֹובְָביא ּכִים הִיחִַּטבֲא
ל,ֶגֶּד–ַלעַר ּבַֹער נֶבֶה חָילִם הֹובַגְו
ל.ֶֶרגְלֹותֹו לֲַעד ּבֹת ׁשָד ְקצַמָר חֶׁשֲא

ע:ַתֶיקּונּו פְִסַפאן יָּכ
ית!ִּקֹונַה לְָמֻז ד? ּגֹׁש
ם,ָת–ֵיְניד ּפִמֲַעי לְִלפֹוא, ּבֵיב, אִָׁשן נֵָכל
יםִיקֹונְִסֶּכּלַל הָכְאת ּבָֹזים לְִך קֹוְראֶָּכׁש
ם.ָמְִׁשִרים ּבְָקֹרא ְדבִַדאי לְים ּכִָמְעִפלְו

ינּוֵינֵעֵם מִֵרים הְָּתִסֶּנים ׁשִׁש מּומֵי יִּכ
ט,ְֹּפִׁשלְ וַרֹועְִזם ּבָס אֹותֹּפְִתין לֵאְו

עשרה), הגם שלא נמצאה בכתביו. לעומת זאת, נאמרו דברים אלה בהרצאה שנשא הפילוסוף
נתן עורך, מאגנס,–348 (איתי בן‡ÂËËÈˆ‰ ¯ˆÂ˙ ג'ון סטיוארט מיל בשנת 1867. ראו 

.(2008
ולעניין הרוחצים בניקיון כפיהם ואומרים: "ידינו לא שפכו", ראו גם ה"ש 510 להלן.

 א 203 (17.8.1945) (להלן: "מקרה פעוט").‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"מקרה פעוט" 118
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ינּו,ֵינֵמֹות ּבֵׁש–ּנּויִׁשְם ּבֵים הִּיַי חִל ּכַע
פֹות.ָֻּיזְהּות מֶז–עּודֹותְם ּתִע

י,ִדֹולֹות אּוטֹוּפְּג–זֹוןֲנּו חָים אִחְַּפטְם מִא
ָרִקים.ְִפ לַֹעְּגִנה לָּנֹות חֹובְַקטִם ּבַּג
י...ִקֹוּפְיְקרֹוסְִקֶרה הּוא מִּמֶַהר ׁשַאמֹל נַאְו
119ים.ִּקְַּדיַחַים הְִלִגי, נַחַקֹוּפ, אְיְקרֹוסִּמַּב

 בפרק הראשון מתנצל כביכול המשורר על120לפנינו אפוא שוב "מקרה פעוט".
שנדרש לנושא זה. זהו אמצעי ספרותי נוסף השכיח בטור השביעי, כאשר המחבר
מסביר כי הוא "נאלץ" לכתוב על הנושא המסוים, השלילי, הגם שמעדיף היה

— והטור הוא המשורר —לכתוב על נושאים חיוביים. גם כאן, רוצה היה הטור 

לשיר על המראה הנאה של הנוער העברי, אך "נגזר" עליו לשיר שירה אחרת:

עּוט.ָד ּפָחְֶקֶרה אִיו מָלֵב אַֻּנאן ּגָי כִּכ
121ּיּוט.ִּפַן הִס מַ מֵַעם הּוא תֹובַר ּגֶׁשֲא

המשורר אינו סבור כמובן כי מדובר כאן במקרה זניח, "פעוט". לדעתו, זוהי
 היא נקודת— ˘Â„ —רה של שוד. מילה זו ֵתופעה חמורה, ולמעשה מדובר בעב

התפנית שבשיר. המשורר עצמו ער לטענה האפשרית שעם כל הפגם בהתנהגות
בני הנוער, מדובר במקרה חסר חשיבות. לכך מתייחס המשורר בשתי מטפורות

 ושתיהן בעלות מסר עקרוני.— של תעודת הזהות ושל המיקרוסקופ —

שם, בעמ' 119.205-204
 241 (הקיבוץ המאוחד, ·Á ·È·‡ ∫ÔÂÏ‡ Ï‡‚ÈŒ Â„Ï—————‰ÈÙ¯‚ÂÈאניטה שפירא מביאה בספרה 120

י) עזריהו, שלפיה דאגִינִ את עדותו בפניה של ארנן (ס—תשס"ד) (להלן: אביב חלדו) 
יצחק שדה שטור זה יופץ בכל יחידות הפלמ"ח. נאמר שם כי מדובר ביחידת פלמ"ח
שנסעה לכינוס פלמ"ח. וראו גם מוטי שלם "ערכים צבאיים ומוסר לחימה בפלמ"ח"

 Á¢ÓÏÙ—————·¯ÁÂ ÌÈÏÂ·È˘ È˙˘ 253 (יחיעם ויץ עורך, העמותה לחקר כוח המגן על שם 
ישראל גלילי, תש"ס). גם מחבר זה כתב, שם, בעמ' 264, כי מדובר היה באנשי פלמ"ח
המוסווים בשיר כחברי תנועת נוער. לדברי שלם, אלתרמן עצמו התלווה למסע, והוא
"הזדעזע מהתנהגות הפלמ"חאים ונתן ביטוי לדעתו וייאושו" בשיר זה. לפי הנאמר, ארנן
עזריהו הוא שהורה להפיץ את השיר ולקרוא אותו במסדרי הפלמ"ח. גם המקור לדברים

אלה הוא ארנן עזריהו.
"מקרה פעוט", לעיל ה"ש 121.118
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האמירה הראשונה היא שחשוב לקרוא לדברים בשמם. אין זו הגזמה לקרוא
ם אחר לאירוע יהיה בבחינת "תעודת זהות מזויפת".ֵלאירוע זה שוד. אדרבה, ׁש

 אין לזלזל בקטנות, שכן מהאירוע "הפעוט", הזניח כביכול,—האמירה השנייה 
 אבחון הקטנות122אפשר ללמוד למעשה על תופעות בלתי מוסריות מסוכנות.

ְקֶרה הּואִּמֶַהר ׁשַאמֹל נַאְהחולות הוא הכרחי לטיפוחו של חזון הגדולות: "ו
 אם לא יטופל "המקרה123ים".ִּקְַּדיַחַים הְִלִגי, נַחַקֹוּפ, אְיְקרֹוסִּמַי... ּבִקֹוּפְיְקרֹוסִמ

הפעוט", עלול הדבר לגרור אחריו מעשים בלתי מוסריים חמורים בהרבה.

1945–מן הראוי להעיר כי מובן שהשוואה עקרונית זו בין הטור "מקרה פעוט" מ
בכך" משנת 1951 איננה צריכה להשכיח את השוני–לבין הטור "לענין של מה

הברור בדרגת החומרה של שני המעשים שבעקבותיהם נכתבו השירים.
ן" משנות החמישים.ַֹחן ּבֶבֶאחזור לשירי "א

 שנה 24 חוברתÚÂÂ ÌÈ„ÏÈ ˙Â¯ÙÒ¯ראו מנחם רגב "הוא לא עצר את הילולת האבטיח" 122
א(93) 45 (אב תשנ"ז).

"מקרה פעוט", לעיל ה"ש 118, בעמ' 95. והשוו להבדל הקטן, המיקרוסקופי, בטור "שני123
̄ ‰˘·ÈÚÈ גרת" ִזכרונות וא ÂË‰ב 261 (23.8.1957) (להלן: "שני זכרונות ואגרת"). אלתרמן

גוריון לנחום גולדמן– למחלוקת שבין בן— כמו בטורים רבים אחרים —התייחס כאן 
גוריון וקרא להבלטת יתרונו של בן–בנוגע ליחס אל יהודי הגולה. אלתרמן צידד בבן

ֶהעֹוׂשְי (וִקֹוּפְיְקרֹוסִּמַט, הָּקַסֹוד / הְּיַה–לֵּדְבֶה הֶת זֶיטֹו אִלְבְַהַדאי לְהארץ, שם, בעמ' 264: "ּכ
–דֹוְרףְלַוְ ה  ּבָ ר ּו מְ ּתַם  הַַעטְאת / וֹּזַה הִָדינְּּמַבֶ ה  ׁשָ ק ּו מְּתַם  הַַעין טֵּה) / בָטֹוְריְיסִה
ה".ָטֹוְריְסַ]אְ[ּב

".È¯ÂËÒÈ‰ ‰˘ÂÚ‰" הוא ההבדל ש"‰ÈÙÂ˜ÒÂ¯˜ÈÓאצל אלתרמן, ההבדל "
‡ÔÓ¯˙Ïגלותית העקבית של אלתרמן בכל יצירתו, ובטור השביעי, ראו –על גישתו האנטי

È‡ÊÁÓ‰.238 ,231 ,171 ,118 'לעיל ה"ש 28, בעמ ,
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פרק ב

עוצר¨ סריקות וחיפושים

ירה חיילֶבכך" נדרש המשורר כאמור לירי קטלני נפשע ש–בטור "לענין של מה
צה"ל בתחילת שנות החמישים. כבר בעיצומה של מלחמת העצמאות כתב אלתרמן
טור תקיף במיוחד שעניינו ירי באזרחים חסרי מגן, ולטור מפורסם זה יוקדש

 ראוי גם לציין כי הריגתם של חפים מפשע היא נושא124להלן החלק השישי.
מרכזי בביקורתו של אלתרמן בשנים שלפני מלחמת העצמאות על פעולותיהם

125של ארגוני המחתרת.

"על זאת", לעיל ה"ש 116, בעמ' 124.149
על פיצוץ משרדי הממשלה במלון "המלך דוד" בירושלים (22.7.1946) ראו "אחרי 'מלון125

̄ ‰˘·ÈÚÈהמלך'"  ÂË‰ג 325 (26.7.1946) (במקור: "יום ירושלים"). בפתיחת הטור מדובר 
ןֶם. / ּפָעָת הֶמְֶחלִל מֶּה ׁשָׁשְַפת נִֶקיר אְַפל נַים", ובסיומו כותב המשורר: "אִעְוִעָה–ְדרֹוןִעל "מ

ְדרֹון" (בעמ' 327).ִּמַה הְֵקצִנּו ּבְַחנֲאִַקיץ וָנ
ביולי 1947 ביקש אצ"ל לפוצץ את "בית הדר", בניין מפקדה צבאית בריטית בתל אביב.
המזימה סוכלה על ידי אנשי ה"הגנה", ואחד מהם נהרג. אלתרמן ביקר קשות את הנימוק

י" שהושמע כטעם לכך שאין להיאבק בארגוני המחתרת, באשר הם אחינו:ַחַּאְם בֵּחָלֶ"ֹלא א
ק". החובה לשמור עלֹּתְִׁשלְה / וָָלְבְראֹות נִנּו לֵתָת. / חֹובֶֶכהּו לֵנְִקי, ּתָנ–יׁשִֹרג אֲַהרֹו לְָמְג"ּוב

ָהֶּנינֵאֶה ׁשָּמָֻאבֹוד לָכְניקיון כפיים ולמנוע שפיכת דם נקי היא יסוד מרכזי בטור זה: "ו
 ג ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰330מוק הפסול" ִים", ראו "הנְִקרֹובִחֹות לָנֲָרּה / הָּבֹון מּוסְׁשֶל חַת / עֶנֶנֹות

 Ó‰—————„˜ÙÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂÂ¯ÎÊ¯„ י"). אך ראו מנחם בגין ַחְַאם ּבֵָחּלֶ(4.7.1947) (במקור: "ֹלא א

ı¯‡· ÈÓÂ‡Ï‰ È‡·ˆ‰ ÔÂ‚¯‡‰–Ï‡¯˘È364-362 (אחיאסף, 1958) (להלן: "המרד"). בגין 
הסביר מדוע תוכנן פיצוץ "בית הדר", וכיצד נערך האצ"ל שלא לפגוע באזרחים ואף
להזהיר את הבריטים. הוא הביע צערו על הצעיר העברי "שנפל במנהרה המנוקשת, מפני

 אולי מכרעת— הורדת מהלומה ß¯ÈÁÓ ÏÎ·ßשהממונים עליו ראו בלהות והחליטו למנוע 
 אבי שילון—זֹון ֶ על ראש המשעבד". וכן ראו על הטור "לא אלחם באחי" בהקשר הס—

 ÔÈ‚·—————±π±≥ -±ππ≥.(עם עובד, תשס"ח) 110 
ם הפגנה שלא נערכה"ִלאירוע דיר יאסין (9.4.1948) קרא אלתרמן "פוגרום", ראו "ע
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ן" התייחס אלתרמן לקשת התנהגויות של חייליַֹחן ּבֶבֶעם זאת, בטורי "א
 שאינן כרוכות—צה"ל בפעולותיהם ובהתנהלותם מול האוכלוסייה הערבית 

 לגבי126 לשם מניעת הסתננות וכדי לאכוף את החוק.—בהפעלת נשק דווקא 

ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ד 219 (16.4.1948) (להלן: "עם הפגנה שלא נערכה"). וראו להלן ה"ש 
 ד 93 (10.11.1944) (על רצח ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËים"ִֶטטֹולְיס427ִ. וכן ראו "פוליטיקה של ּפ
‰ÂË¯(31.5.1946); "המאבק האחר"  ד ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ 143 הלורד מוין); "דרושה מטפלת"

ÈÚÈ·˘‰ "ד 156 (1.11.1946) (להלן: "המאבק האחר"); "מצב המצב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰167 ד 
 ב ÌÈÚ‚¯.(23.1.1942) 238(14.2.1947), וראו גם נתן אלתרמן "השוטר" 

21.4.1947 התאבדו מאיר פיינשטיין ומשה ברזני בבית הכלא המרכזי בירושלים, זמן–ב
קצר בטרם עמדו להיות מוצאים להורג על ידי הבריטים. אלתרמן כתב בהתרגשות על

 ג ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(25.4.1947) 334ל", ראו "ליל התאבדות" ִַיל–תְַעּה ׁשָל אֹותֶ"הֹוָדּה ׁש
–ואולם, בסוף הטור התייחס אלתרמן לפיצוץ, ליד רחובות, של הרכבת מחיפה למצרים ב

23.4.1947, רכבת שנסעו בה מאות חיילים בריטים. בהתנגשות נהרגו חמישה חיילים
ושלושה אזרחים, ובהם אישה תורכייה ובנה בן החמש. אלתרמן כתב כי הדגל שפיינשטיין

ת", ראוֶּבֶַרכָָרת ּבֳחְָמק לַֻרּסֶ ד!), / ׁשָ חֶן, אֵּד (כָחֶאָינֹוק הִּתַלֹו הְָזוברזני אחזו נגזל מידם: "ּוג
, לעיל ה"ש 78, בעמ' ÈÈÓ˘‰ ¯ÂË‰.171-163שם, בעמ' 336. וראו גם מרדכי נאור 

16.6.1947 נידונו למוות שלושת חברי האצ"ל מאיר נקר, יעקב וייס ואבשלום חביב–ב
באשמת השתתפותם בהתקפה על כלא עכו. כעבור חודש חטפו חברי אצ"ל שני סרג'נטים

–צא לפועל, ייתלו שני החטופים. בֵבריטים, והארגון הודיע כי אם גזר הדין של חבריו י
29.7.1947 נתלו שלושת חברי אצ"ל, וכעבור יומיים נמצאו שני הסרג'נטים הבריטים

 ד 191 (1.8.1947) כי האצ"ל‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËתלויים. אלתרמן כתב בטורו "ביום הניצחון" 
י"; אך ראו בעניין זה את דבריו שלִיטִִרי ּוּפֹולָם מּוסְִריזֶטְְסְגַניטֹות ּגִּׁשְוהבריטים מתחרים "ב

, בעמ' 361-357. בגין כתב כי "המעשה האכזרי בנתניה, לא רק‰Ó¯„מנחם בגין בספרו 
הציל עשרות בחורים עבריים מגרדום, אלא גם שבר את מפרקתו של השלטון הבריטי".

אין תמה שבעקבות ביקורת רצופה זו של אלתרמן נתפס המשורר כאויבם של ארגוני
המחתרת. בין השאר נהג לפרסם "המעש", עיתון הקיר של לח"י, בתגובה לשירי אלתרמן,
שיר תחת הלוגו "טור מול טור". איבה זו נשמרה גם לאחר 1948. מי שכתב את "טור מול
טור" מטעם הלח"י היה ישראל אלדד (שייב), ולאחר מכן מרדכי שלו, ראו צור ארליך

̄ ¯‡˘ÔÂ "חרוז כזה"  Â˜Ó————— Ô˜ÂÈ„  24, 27-26 (8.4.2005). וראו גם דן לאור·¯Á‰Â ̄ ÙÂ˘‰,
לעיל ה"ש 26, בעמ' 38-35.

יצוין כי גם בשיר "קרּואי מועד" ב"שירי עיר היונה" חזר אלתרמן לדברי הביקורת על
, לעיל ה"ש 22, בעמ' 34-33, שם מתייחס המשוררÂÈ‰ ¯ÈÚ‰פעולות המחתרות. ראו 

ֶרת" וכולי; ראו להלן, סוף ה"ש 373).ֶּתְחַֹלף מְׁשִל ּבָבֲלתקופת "הסזון" ("א
Ï˘ ÏÂ·‚‰ ˙ÂÓÁÏÓעל בעיית ההסתננות לישראל לאחר מלחמת השחרור, ראו בני מוריס 126

Ï‡¯˘Èפרקים שני, רביעי וחמישי. להיבטים המשפטיים של תופעת ה"ש 115, , לעיל
ההסתננות, ולגישת בית המשפט העליון לסוגיה זו בתחילת שנות החמישים, ראו אורן

 ÈÂÈÚברכה "ספק מסכנים, ספק מסוכנים: המסתננים ובית המשפט העליון 1954-1948"
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פעולות אלה הושמעו טענות לא מעטות בדבר נקיטת אמצעים בלתי ראויים
כגון שימוש בכוח בלתי נחוץ או מוגזם, אגב עוצר, חיפושים וסריקות. המשורר

חֹון"ָּטִי ּבְֵרכָ ויצא נגד נשיאת הצידוק "צ127הדגיש כי חובה לבדוק את הטענות,
לשווא.  שיקולי  הביטחון  הם  חשובים  מאוד,  אך  יש  לאזנם  מול  שיקולים
אחרים, חשובים לא פחות, ורק כך יימנעו מעשים בלתי מוסריים. מצוקת הפרט
צריכה לגבור על פורמליסטיקה משפטית או "פרינציפים" למיניהם. היבט עקרוני

 שיקולי מוסר הם הכרחיים לצבאו של העם היהודי,—נוסף שהמשורר מדגיש 
החייב לצרור בזיכרונו את המוסר היהודי ואת הגורל היהודי, במיוחד לאחר

השֹואה.
כמה טורים עניינם, כאמור, בחיפושים ובסריקות שערכו חיילי צה"ל. בטור

 נדרש המשורר128חֹון", שחובר "לרגל אחת הסריקות, 1950",ָּטִי ּבְֵרכָקצר, "צ
, להביא "לתום הוויכוח". נקל להבין כי דעתוÏÂÎÈ·Îלנימוק הביטחוני שדי בו, 

חֹון", כדי להצדיק אתָּטִי ּבְֵרכָשל המשורר אינה נוחה מהשימוש במונח זה, "צ

ËÙ˘Ó333 (1998). על צעירות שנהרגו על ידי מסתננים ראו הטורים של אלתרמן:  כא
‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËדש האביב" ֹ א 428 (26.9.1952); "בח‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËבוקר" –"הנערה משדה

ב 44 (8.4.1955).
 לאו—אלתרמן התמיד בדרישתו לחקירה נאותה של אירועים נוספים מעוררי שאלות 127

ן" עצמו יש שני טורים הדורשיםַחֹדווקא בקשר לאוכלוסיית המיעוטים. במדור "אבן ּב
חקירה כזו. אחד מהם עוסק במותו של נער בעת מסע גדנ"ע ביום שרב בשנת 1952. ועדת
חקירה אחת בעניין זה התמנתה מטעם משרד החינוך והתרבות, ונראה שהועלו בה ספקות
"לגבי סדרי המסע ולגבי כמה עקרונות במשטרם של גדודי הנוער". ועדת חקירה אחרת,
צבאית, הגיעה למסקנה כי במסע לא היה כל פגם, וכי "התנהגותו של הגדנ"עי, שלא גילה
את מחושיו לממונה עליו, גרמה בסופו של דבר לתוצאה הטרגית". אלתרמן יצא כנגד

ִקיףֵָרְך / הּוא יֵָערּור יֵהמסקנות של הוועדה הצבאית ודרש חקירה יסודית ומקיפה: "... ּוב
 א ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰,268וחשבון" –ֶרף". ראו "הדיןֹעָים וִָנּפִן. מְָיִנל עֶלֹו ׁשְָלם ּכַָרטֹו / ּגְם ּפַּג

וחשבון").–וחשבון והנער") (להלן: "הדין–271 (25.7.1952) (במקור: "הדין
בטור אחר נדרש אלתרמן לידיעה בדבר יתומים שברחו מבית יתומים ירושלמי, ודרש
חקירה באשר לתנאי ההחזקה והיחס האנושי במוסדות שונים לזקנים, לחולי נפש וליתומים:

‰ÂË¯ "חקירה תהיה" —ש", ראו ֶנְֹעט, לְָּפׁשְִמּׂשּוף, לְִחּבּוִרית / לִמֹות צֵח–ֶרתִֹּקְבת לֵה עָאָ"ּב

ÈÚÈ·˘‰א 273, 275 (25.2.1949). הצורך בחקירה הוא אפוא הטעם להכללתו של טור זה 
ן" (לעיל ה"ש 100), הגם שזהו הטור היחידי במדור שאינו עוסק בצה"ל.ַֹחבמדור "אבן ּב

רכי בטחון").ָ א 279 (14.7.1950) (להלן: "צ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"צרכי בטחון" 128



פעולות צה¢ל מול אוכלוסייה אזרחית בשנות החמישיםגיליון ∞≥ כרך א¨ התשס¢ט

µµ

 כמו כן, אין לקבל את הנימוק החוקי, הפורמלי,129ַקת".ְף ּבַּטַן הִים מִָׁשּנַעקירת "ה
130ד".ֶֶלּיַם הִַרׁש עֹגֶר ׁשֵּוִעָר הְַדבִם ּבַשאת התלונות יש להגיש בכתב: "ּג

היבט ראוי לציון בטור זה הוא ההשוואה שעורך המשורר בין מצוקתו של
הערבי לבין מצוקתו זה לא כבר של היהודי, אשר נקט כל תחבולה כדי להגיע
לארץ ישראל. הכנסת הצביעה על הסרה מסדר היום של נושא הסריקה ואופן

ביצועה, והמשורר תמה:

,םידליו םישנ םהבו ,םייקוח יתלב םיבשותו םיננתסמ לש שוריגו הקירס ,רצועב רבודמה .םש921
ד"פ ,È„ ‡·Â ‚Â ̆ß ‰ÓÙ˜„ ‰ˆ·‡È ·Ù¯ÂÊ„Â ̄È¯Â˘ÏÈÌ˘¯ 35/881 ץ"גב םג וארו .שוג ובאב
ץיקב לילגל שוג ובא יבשותמ העברא לש הילגה יווצ ונודינ הרקמ ותואב .)3591( 149 ז
וכמתסהב ,הלא םיינוחטיב םיקומינ םהמ טריפ אל בישמה .םיינוחטיב םימעטמ תאזו ,3591
ימעטמ םה ףא םייוסח םיווצה תאצוהל םיקומינה היפלש ןוחטיבה רש לש הדועת לע
ןוחטיב ילוקיש סיסב לע ואצוה םיווצה יכ הנעטל ןימאה ןוילעה טפשמה תיב .ןוחטיב
.תוחרבההו תויוננתסהה הפוקת התואב ובר שוג ובאבש םושמ ,ראשה ןיב ,תאזו ,דבלב

וראו חנן מלצר "התערבות בג"ץ בפעולות רשויות הצבא הפיקודיות והמנהליות
 12-11 35 (תשנ"ב). המחבר מבחין בעניין זה בארבע תקופות,Â ËÙ˘Óˆ·‡לתקופותיה" 

ורואה את פסק הדין בעניין אבו גוש כשייך לתקופה השנייה, היא "התקופה השקטה",
שנמשכה בשנות החמישים והשישים, והתאפיינה בהימנעותו של בג"ץ מלהתערב בשיקול
דעתם של גורמי הצבא. על הנמקתו של בית המשפט באותו פסק דין כתב המחבר כי "זו

מעוררת לא מעט תהיות באספקלריה של המקובל עלינו כיום" (בעמ' 44).
לעניין ההלכה המשפטית ששררה באותה עת בנוגע לחיסיון מטעמי ביטחון, ראו להלן

ה"ש 175.
תעידיב רפכב ובשיש הלאכ ושרוג יכ ם"פממ םרא תסנכה רבח ןעט תסנכב ןוידב .םש031

םירוויע השולש ושרוג ,תויניצב ןעט ,ראשה ןיב .םהיתומאמ םידלי ודרפוה יכו ,תונוטלשה
תא ונכיסש םיננתסמ" םינקז גוז ןכו ,"שוג ובאב ןוחטבה בצמ לע םדחפ תא וליטה הארנכש"
תנידמל תיבקעה ותונמאנב עודיה ,שוג ובא רפכב אקווד רבודמש שיגדה תסנכה רבח ."בצמה
תעגונ םייקוח יתלבה םיהושה תסיפת לש הלועפה עודמ ןוירוג–ןב ריבסה ,ותבוגתב .לארשי
שיגדה ,םילייחה תוגהנתה יבגל תונעטל רשאב .םיננתסמה יפלכ הרימחמה תוינידמל תורישי
.ושנעיי םה ,םימשא ואצמיי םאו ,קדקודמ ןפואב רקחית הז אשונב הנולת לכ ,הלשממה שאר
.0591.7.11 םוימ ,)י"שת( 1512-4512 ,6 כ"ד ואר ,םויה רדסל רובעל הטילחה תסנכה

יצוין כי בישיבה זו של הכנסת השמיע חבר הכנסת והמשורר אורי צבי גרינברג קריאות
זועבי. האחרון העלה–ביניים לעבר חברי הכנסת הערבים תופיק טובי וסיף אלדין אל

לסדר היום את פעולת צה"ל באבו גוש. דן לאור, במאמר על גרינברג בכנסת הראשונה,
עמד על כך שקריאות ביניים אלה שיקפו את איבתו של המשורר לערביי ארץ ישראל. כך
מצויה בארכיון המשורר טיוטה שכתב בה על שני חברי כנסת אלה: "הם התחילו להתחצף

ה ישובו ימי יפו הקודמים". ראו "דיוקןֵּנִוצריך ללמדם בשקט בינה. להוציא מראשם שה
̇ המשורר כאיש ציבור: א"צ גרינברג בכנסת הראשונה"  „ÏÂ‰ Ï˘ Ú‚¯—˙Â¯ÙÒ· ÌÈ¯˜ÁÓ 
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— ר ֹ בֲ עַ ּי ֹו ם  לַ ה– ֶד ר ֵל  סֶנּו אְַעְּבצִיְך הֵא

ת,ֶֶנכֹונְמ–הֵָפסֲיר אִאת, צֹ זְָדּתַָמיְך לֵא
ּדֹור,–ּדֹורִּיֹות מְִרּכַף ּדֵַּיזְהּוִדי, מְי
ֵןּנַּתְסִמ
131ת...ֶֶנּנְַּתסִל מֶּה ׁשְָנן ּבֶּב

והלוא דבר הוא, שחרף תופעת ההסתננות המסוכנת, שהמאבק בה היה משימה
ביטחונית ראשונה במעלה בשנות החמישים, לא היסס המשורר לקרוא לחבר

הכנסת היהודי: "מסתנן, בן בנה של מסתננת".

¢אין בונים מדינה בכפפות לבנות¢

אקרב מבט לשתי שורות שהתפרסמו משיר זה, והן מופיעות לקראת סיום הטור.
בבית המסיים בטור השביעי נהג אלתרמן פעמים רבות להצביע על הלקח העקרוני

 כתב המשורר:132או על ההכללה החשובה שיש ללמוד מהאירוע המסוים.

נֹות.ְָבפֹות לְָפִכה בִָדינְים מִין ּבֹונֵא
ׁש.ֶֶפנ–תַיפִה וִָקּיְה נָאכָלְּמַיד הִמָֹלא ת

נֹותָּלּו מְֵאי בִה ּכְֶך ּדֹומַן! אֵם ּכָנְמָא
נּוָים אִגֲנֹוה
133ׁש.ֶל ֶרפֶן ׁשָסּוס ָקטְלּוּכ

ÔÂ¯ÈÓ Ô„ „Â·ÎÏ ˘È„ÈÈ ˙Â¯ÙÒ·Â ˙È¯·Ú356, 377 (מוסד ביאליק, תשס"ז). לאור מציין 
(שם) כי סוגיה זו של היחס לערביי הארץ הטרידה מאוד את גרינברג במהלך כהונתו
בכנסת, והוא אסף קטעי עיתונים מאותה תקופה, ובכלל זה כאלה שנדונה בהם עמדתם

 נתן אלתרמן וס' יזהר.—"ההומנית" של שניים מעמיתיו הסופרים 
, לעיל ה"ש 22, בעמ'ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰רכי בטחון", לעיל הערה 128. והשוו ל"סתר שוק" בָ"צ131

12. המשורר משבח שם את התחבולות שננקטו באירופה כדי להבריח בספינות יהודים
ס /ֶכֶּמַי הִֵריחְבְַמיִרים ּולְִכים ׂשְִלל חֹובְָכּיֹות / ּולִם ְרמְִרמֹות עָל עְָכה לָּלִהְן ּתֵָכארצה: "ל

ת." וכן ראו על "זיוףֶאכֶלְַּמׁש לֵי אְֵלט ּוכִַיי ׁשְֵלרּו ּכְכָר מֶׁשֲּיֹות / אִרֹומְּדַחֹוף הֵַרי הְָרסּוֵרי עְִסּול
̄ ‰ÂÈ‰התעודות" ב"עוד דף",  ÈÚשם, בעמ' 30. וראו זיוה שמיר "משוררו של דור המאבק ,

לעצמאות", לעיל ה"ש 39, בעמ' 118, 142-141.
, לעיל ה"ש 40, בעמ' 125: "מגמתם הדידקטית של‰·È¯·Ú‰ ‰„Ï˙וראו שלמה יניב 132

כלל ישירות בבית המסיים".–ה'טורים' מתבטאת בדרך
ָרנּותְַזּבּוז... ּפְִזין ּבִרכי בטחון", לעיל ה"ש 128, בעמ' 280. ומסיים המשורר באירוניה: "מָ"צ133

ה".ִָּיֲנה עִָדינְנּו סֹוף סֹוף מְַחנֲאַה... / וָיעִנְמ–ַתטּולְנ
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שתי השורות המפורסמות הן הראשונות, ולא אחת נעשה בהן שימוש שנועד
להצביע על כך שפעולות הצבא, מעצם טיבן, ובמיוחד מול אזרחים, כרוכות

פֹותְָפכִה בִָדינְים מִין ּבֹונֵבשימוש בכוח, אלא שאין מנוס מכך, וזאת באשר "א
נֹות". אכן, גם אלתרמן היה ער לכך שהפעולות הצבאיות מול האזרחים הןְָבל

תית היא שאלת אופן הביצוע והמידה.ִ ואולם, השאלה האמ134תקיפות ופוגעניות.
נֹות /ָּלּו מְֵאדעתו של המשורר נוטה לכך שיש הגזמה בשימוש בכוח, וכי "ב

 מן הראוי, אפוא, לקרוא את שתי השורות135ׁש".ֶל ֶרפֶן ׁשָסּוס ָקטְנּו / לּוּכָים אִגֲנֹוה
136הראשונות בבית זה יחד עם השורות שאחריהן.

 ציינה ההיסטוריונית אניטה שפירא כי "משקמה המדינה,ÂÈ‰ ·¯Á137‰בספרה 
נטלה זו על עצמה את הטיפול בביטחון. שאלת השימוש בכוח הוצאה מן ההקשר

 המשיכה138המוסרי והפילוסופי והועמדה בתחום של הריבונות הממלכתית".
שפירא:

היתה גם נכונות להסכים לכך שהשיקול המוסרי כוחו יפה במישור של
הפרט, אך לא תמיד הוא תופס במישור של המדינה. "אין בונים מדינה

נפש".–בכפפות לבנות", כתב אלתרמן, "לא תמיד המלאכה נקיה ויפת

 א ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰(18.11.1949) 276השוו, למשל, לטור אחר: "הנזיפה בתופיק טובי" 134
(להלן: "הנזיפה בתופיק טובי"). גם שם מדובר בחיפוש אחר מסתננים. אלתרמן כתב:

ִריָקה", ראו שם, בעמ' 277.ֲי חִּלְן בֵח–ןֵּלֹו ִקּדֹות חֻּר כֶׁשֲֶקס / אֶה טֶין זֵ: אַבֹון יֹוֵדעָָדם נָל אָכְ"ו
רכי בטחון", לעיל ה"ש 128.ָ"צ135
לעיל ה"ש 27), בעמ' Ï‚ÚÓ·, ,217-216והשוו לסטירה של אלתרמן "המסכה האחרונה" (136

שם זוכרת אחת הדמויות, קיפודי, את חברה לאז'ק ורדי, שנוהג היה לומר: "מהפכה אין
עושים בכפפות של משי". ופעמים היה מוסיף: "המהפכה היא צדק גם כשהיא עורפת

 כי המהפכה "רשאית לאחוז בכלÊÂ„Ó‰ ÛÂÁ‰חפים מפשע". כיוצא בזה אומר מירקין ב
האמצעים להגנתה, גם במחיר דמם של חפים מפשע", וכן "המהפכה אינה שופטת, היא
מוחצת". ראו לעיל ה"ש 28, בעמ' 42. המשורר יעקב אורלנד סיפר על דברים שאמר לו

םֵׁשָאָן הּוא הְָרּבָּקַיד הִמָֹלא תְיד, / וִמָם ּתִיַַּפִקי כְֶדק נֶּצַין הֵ א—נֹו ָת ָקְרּבֶעֹו אְבְָתאלתרמן: "ּב
, לעיל ה"ש 10, בעמ' ÓÂ‡ ‰È‰ Ô˙.37¯י", ראו ִּתִמֲאָה

̇ ÂÈ‰ ·¯Á—————±∏∏± ÁÂÎ‰Â‰ אניטה שפירא 137 ÂÂÈˆ‰ -±π¥∏(עם עובד, תשנ"ב) (להלן: "חרב 
היונה"). בספר זה עומדת המחברת על היבטים שונים של השימוש בכוח, מראשית הופעתה

ם הספר שהציע למחברת הסופר עמוסֵשל התנועה הציונית ועד הקמת מדינת ישראל. ׁש
עוז, נלקח מ"שירי עיר היונה" של אלתרמן. על "חרב היונה" ועל "עיר היונה", ראו להלן

חלק חמישי, פרק ד. שני הצירופים הם צירופים מקראיים. ראו ה"ש 349 להלן.
שם, בעמ' 138.493
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—הדיון מעתה נסב על השאלה מה מתחייב מן האינטרס של המדינה 

139ועל כן מותר, ומה איננו מתחייב, ועל כן אסור.

מדברים אלה אפשר להבין כי פסקת "הכפפות הלבנות" מהטור השביעי תומכת,
לדעת שפירא, בכך שאין השיקול המוסרי תופס תמיד במישור של המדינה. עיון

 חושף דווקא את חשיבותו,— באותו בית ובאותו טור —בדברי אלתרמן בשלמותם 
בעיני המשורר, של השיקול המוסרי, המרסן, גם "במישור של המדינה", והגם

140שאין מנוס משימוש בכוחו של צה"ל כלפי אזרחים.

ים", מתוך "שיריִָני ּפְֵמַלבהקשר זה אביא כאן משירו החשוב של אלתרמן "צ
יתְִאִלעיר היונה". בשיר זה מתאר המשורר את תכונותיה של אותה ישות "ּפ

 היא האומה העברית במדינת ישראל:— שקמה 141ה"ָָדׁשֲחַו

ּמּוָקםִנְם וְָקּפָקּו ּתְִּתּה ֹלא נָּב
ִליַחַהְר וֶמֹחַי הֵָנְיל ִקנֶׁש
ָםל עֶי ׁשִׂשֲעַּמַּבֹונֹו הְׁשֶת חֶא
ִץיַּה חְָדקֹו. ֹלא ָקם ּבִּבֹון צְׁשֶל חַעֵמ
ָםינִה. ּדָּדִה מְֵקנִה לָּדִה מֵין ְקנֵּב
ם:ִַיְנה, ֹלא ׁשָיָד הָחֶים אֲִׂשעַל מֶׁש
ידִָחּיַל הֶיו ׁשָּיַר חַכֹות מּוסְלִה
142ִריד.ְפַין מֵי אִּה. ּכָתָּקֻם חַיּו גָה

שם, בעמ' 139.494-493
 ה 45, 54 (2002) (כונס לאחרונהÔ„Ò זיכרון ושכחה" —אכן, במאמרה "חרבת חזעה 140

̈ ˆÌ‰ÈÈ·˘ ‰ÓÂ ÌÈÂÈבספרה של שפירא  ÌÈ„Â‰È,13 (עם עובד, תשס"ח)), ציינה המחברת 
אגב ציטוט שורות אלה, כי אלתרמן כתב זאת בשיר שבו התריס נגד התנהגות ברוטלית

של כוחות הביטחון.
, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ.144‰"צלמי פנים" ב141
"ָיהֶמֹונֲהַכּות וְלַי מְֵנִפֹלא ּכְה / וָּׁשִאָהְיׁש וִאָי הְֵנפִּים כִ ָקמָיהֶנָ "ּפ—שם, בעמ' 146. אומה זו 142

ּה" (עמ' 145). והתקווה היא, כי אומה זו תפתח עתהָחֹה ּכָיָיד הִָחּיַל הֶחֹו ׁשֹ(עמ' 144). "ּכ
תֶָרא אְל יָבֲר, / אַאֹל ּתֶׁשְע וַבֶל טֶם ׁשָּקּומִת עֶא אְָנ"ׂש ד", שמהותו:ֶלֶקֹורֹות חְר לֵחַיב אִָת"נ
ר" (עמ' 147).ְָיֹלא ׁשְֹקם ּבָל עָּה ּכָחֹות ּבָּמִהְר / ּבָָׁשּיֶַרך הֶ ּד

ג 65, 67 (1.9.1944; במקור:‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË בעניין אחר, הטור "הערה פרדוכסלית" 
יןִּד–ּוּותִל עָּד כֶֶג"הפארדוּכס מדבר"), כתב המשורר על הצורך במלחמה בלתי פוסקת: "נ

הברית של בני הזוג רוזנברג, כתב–ם". בשנת 1953, אגב משפטם בארצותָעָיד וִָחל יֶׁש
תֶֶצַּפנְתִ י ד / מִ חָ ּיַכּות  הְל זֶאלתרמן בזכות הדמוקרטיה שבה אפשרית התופעה ש"א

 ג ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(19.6.1953) 380 ,379ת." ראו "נפש תחת נפש" ֶֶכלְמַא ּומָבָל צֶם ׁשָכּותְז
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הווה אומר: דעתו של אלתרמן היא כי המוסר אינו ניתן לחלוקה. כשם שכוחו של
ִי כך כוחו יפה גם במישור של המדינה: "ּכ—השיקול המוסרי יפה במישור הפרט 

 הן בטור השביעי— בשירת הציבור של אלתרמן בשנות החמישים 143ִריד".ְפַין מֵא
̄ ‰ÂÈ‰הן ב ÈÚ —ׂשורר אפוא, ברובד המוסר, איזון עקרוני בין צורכי הכלל לבין 

זכויות הפרט, וזאת בתקופה שבה שלטה במדינת ישראל הנבנית תפיסה
קולקטיביסטית מובהקת.

בספר שחיבר לאחרונה, מעלה חוקר המשפט מנחם מאוטנר על נס את הצלחתו
של בית המשפט העליון בשנות החמישים לייצג ערכים ליברליים בחברה
קולקטיביסטית, ולהעדיף, בׁשּורה לא מעטה של קונפליקטים שבאו לפניו, את

 לדברי מאוטנר, שונה הייתה דרכה של144זכויות הפרט על פני דרישות הכלל.
הספרות הישראלית בשנות החמישים. היא התמודדה עם דילמה דומה, אך בדרך

145כלל היה פתרונּה הכפפתו של היחיד לצורכי הקולקטיב.

רכי בטחון" ובטורים נוספים שחיבר אלתרמן באותה תקופה,ָברם, בטור "צ
כפי שניווכח להלן, הדגיש המשורר כי אין להצדיק מעשים שרירותיים כלפי

לעיל ה"ש 44, בעמ' 116, כי פרק ,Á¯˙Ó ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Â˘מסיבה זו, סבור שלמה שדה 143
זה בשיר "צלמי פנים" הוא שיאם וקוטבם האקזיסטנציאליסטי של "שירי עיר היונה".

 ג חוברת יא, 48-47,˜˘˙ַרי גולומב, "בדיות וקניינים: עיונים בשירת אלתרמן", ָוראו ה
,·55È„¯ÂÒ·‡‰ ÔÈ·Ï ÔÂÊÁ ÔÈ (1961) (להלן: "בדיות וקניינים"); וכן ראו ברוך קורצוויל 

לעיל ה"ש 23, בעמ' 208.
̇ ·Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Á˙Ù· Ï‡¯˘È˙מנחם מאוטנר 144 Â·¯˙Â ËÙ˘Ó ,160-155 (עם עובד 

אביב והמכללה האקדמית ספיר, 2008) (להלן: משפט–ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל
ותרבות בישראל).

פנינה להב בספרה על הנשיא אגרנט עומדת, בהקשר זה, על תרומתו הרבה של אגרנט
כמניח היסוד למגילת הזכויות השיפוטיות בישראל. להב מציינת כי בתקופה הקשה של
"בניית האומה" בשנות החמישים "הישראלים נתבקשו לשאול את עצמם מה הם יכולים

ËÙ˘Ó· Ï‡¯˘Èלעשות למען המולדת ולא אילו זכויות יש באשפתם נגד הממשלה". ראו 

—————˙ÈÂÈˆ‰ ‰‡Ó‰Â Ë¯‚‡ ÔÂÚÓ˘ 169 (עם עובד, 1999). להב מזכירה בהקשר זה את אחד 
מפסקי הדין הראשונים של בית המשפט העליון שנאמר בו במפורש כי במקרה של סכנה
חמורה לביטחון המדינה יש להעדיף את צורכי הביטחון של המדינה על שמירת זכויות

ידי הציבור כולו להקריב את חירויותיו לטובת–האזרח: "במקרה כזה מצווה כל אזרח על
, פ"ד א Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ß ÔÂ¯·.(1948) 112 ,109‰הכלל": בג"ץ 16/48 

145Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Óלעיל ה"ש 144, בעמ' 160-158. מאוטנר מסביר, שם, כיצד ,
נמנע בית המשפט העליון בשנות החמישים, באמצעות הפורמליזם המשפטי, מלאמץ
תפיסה של "משפט מגויס", בעוד הקהילה הספרותית בישראל ראתה באותה תקופה את

הספרות כ"ספרות מגויסת".
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146".ַּכּוחִּוַם הַתְ ו—ם! ֵחֹון הָּטִי בְֵרכָ"צ יחידים בשמו של הטיעון הביטחוני, בבחינת

אלתרמן שייחס חשיבות רבה כל כך לערך ההקרבה העצמית למען הכלל עד כדי
יד" כחלק מיסודותיהִָחּיַל הֶיו ׁשָּיַר חַ הדגיש בה בעת את "מּוס147הקרבת החיים,

של האומה העברית.
148לעניין רב משמעות זה אשוב בהמשך.

סערת רוחות בכנסת

 שהנקודה149ן", אפנה אל הטור "סערה על פני סדר היום",ַחֹן ּבֶבֶבחוזרנו לשירי "א
תיים במקרים שבהם מועלית טענהִהמרכזית בו היא ההכרח בבירור ובחקירה אמ

על אופן ביצוע משימותיהם של חיילי צה"ל מול האוכלוסייה הערבית. בטור זה
נדרש המשורר לדבריו של חבר הכנסת תופיק טובי במליאת הכנסת אשר יצא

 חברי הכנסת "נזעקו" כדי "להגן על150נגד דרך ביצועו של אחד החיפושים.

רכי בטחון", לעיל ה"ש 128.ָ"צ146
ראו לעיל, חלק שני, פרק ב.147
ראו חלק חמישי, פרק ד, בעת הדיון בשיר "צלמי פנים". מן הראוי להעיר עד כמה דומים148

דברי אלתרמן אלה בשיר "צלמי פנים" לאותו לקח לדורות שמצא הרב שמשון רפאל
עשרה) בדברי יעקב לבניו בעניין "מעשה דינה" בשכם. וזה–הירש (גרמניה, המאה התשע

לשונו (לבראשית מט ז):
רמה ואלימותָסבורות המדינות והאומות כי טובת הכלל מקדשת את הכל, ע

 אם רק נעשו לטובתה המדומה של—שבחיי הפרט ענשם בוז ותליה, הרי 
 יש לתת את שכרם משלם, בכתר אזרחי וזר דפנה. חוק המוסר כוחו—המדינה 

יפה רק בחיי הפרט, ואילו מדיניות ודיפלומטיה מכירות רק בחוק האינטרסים.
רמה ואלימות שנעשוָהנה צוואת היסוד של עם ישראל מטילה קללה על ע

‚È ÏÏÎ‰ ÔÚÓÏÂ ÏÏÎ‰ ÈÈÁ· Ì˘למען המטרה הצודקת ביותר של טובת הכלל [...] 

 ¯‰ËÏ————— ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï —————Æ˙ÂÏÂ·Á˙‰Â ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ Ì‚ ‡Ï‡ 

וראו בעניין זה מנחם פינקלשטיין "ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה
 (משרד המשפטים, מכללת "שערי משפט") פרשתÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ùהזה לשפוך דם נקי?" 
וישלח 235 (תשס"ו).

 א 284 (4.7.1952) (להלן: "סערה על פני סדר‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"סערה על פני סדר היום" 149
היום").

17.6.1952. לטענת חבר הכנסת טובי,–שיבלי ב–המדובר בחיפוש שנערך בכפר ערב א150
 והוחזקו— ובכלל זה נשים, ילדים וזקנים —הוצאו ממיטותיהם לפנות בוקר תושבים 

ווה, וכשחזרו התושביםַבמעצר עד עשר בבוקר. בזמן זה ערכו חיילים חיפוש בבתים, ללא מל
גוריון הגיב–לבתיהם, טענו כי תכשיטי נשים, כסף וחפצים רבים נעלמו מן הבתים. בן
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 המשורר151ה".ָָדיְֶקר ּובֶׁשְה וָילֲִלה [...] הּוא עֶׂשֲעַּמַל הֶָּכהכבוד" של הצבא, וטענו "ׁש
עומד על כך שחובה לחקור טענות כאלה, ותמה על הכחשת הטענות בטרם

 הוא אשר—בדיקה. לא זו בלבד שחובה לחקור את הטענות, אלא שדווקא צה"ל 
חייב לדרוש את ביצוע החקירה:

ָהצְִמְׁש"ל לַהַת צֶת אֵָתֵדי לְֹלא כְו
ְרָרם,ְָמים ּולִיׁשִי אֵּיְַחֶרֶדת לֵָדי לְֹלא כְו

שהחיפוש נערך משום שנגנב נשק ממשק באותה סביבה, ואילו הטענה שצה"ל "עוסק
בשוד וגזלה" היא "עלילות בדויות", ראו ד"כ 12, 2532-2522 (תשי"ב). העיתונות אכן
דיווחה על הסערה שהייתה בכנסת באותו דיון עד כדי "סכנה רצינית של תיגרת ידיים",

 3.7.1952.„·¯ראו 
גם כאן חוזר המשורר על תפיסתו שלפיה יש להבדיל בין עצם הצורך בעריכת חיפושים

לבין אופן ביצוע החיפוש (בעמ' 285-284):
ְקֶרהִל מְָכּבחֹון:ִָּטּבַר הַל ׂשֶָריו ׁשְָדקּו ְדבָצ

ֵבָנִּגק יֶֶׁשּבֹו נ
ּפּוׂשִה חָיָה
—ּפּוׂש ִי חְִהם יַגְו

ף!ֵנָל חֶׁשְד וֵּסַחְתִל מֶם ׁשָתָמֲל חַע

ֶהּטַּמַל הֶם ׁשִָּבת לַׂשּומְִתי (לְִך טּוּבַא
ה)ִָדינְּמַת הֶֶלׁשְמֶת ּומִיַּבֵַרי הְבַל חֶׁשְו

ה!)ֶין הּוא ׁשֹוטֵן (אִֵּומֹו ּכְַצּפּוׂש עִַחֹלא ל
ה!ָּנִּצּועֹו ּתִת צּוָרתֹו ּובֶם אִי אִּכ

שם, בעמ' 284. שיר זה יכול להדגים את אחת מדרכי הפתיחה האופייניות של הטור151
ׁשרהַהשביעי, והיא הבעת רגשותיו האישיים של המחבר לגבי נושא הטור. דרך זו "מ

אווירה אמוציונלית המכינה זירת התקבלות נוחה ומקרבת אותנו לקהל היעד", ראו שלמה
, לעיל ה"ש 40, בעמ' 119. במקרה שלפנינו פותח המשורר את השיר‰·È¯·Ú‰ ‰„Ï˙יניב 

יִמֹותְי ּוכִת, / ָקָראתֶֶׂשנֹוגְת וֶׁשֶּקִָקה עָׁש מּועֶֶרגְּים, / בְִקַרּבַע–לֶא–הָיבִיׁשִף, ּבַַעזְּהֹון, בָּמִתְּכך: "ב
ְן כַד הּוגָיצֵּים / כִאי ָקְראּו ַרּבַּדַֹלא וֲה ת". נוסף על כך נראה כיֶֶסְנּכַת הַיאִלְּמִ"ל בַַהל צֶבֹודֹו ׁשּ

 בעניין "ההגנה על כבודו של צה"ל"—רגשית של המשורר –במקרה זה, פתיחתו האישית
 נועדה לרכך את המשך הדברים שבו אין המשורר יוצא להגנת צה"ל, אלא מגן דווקא—

על חבר הכנסת טובי ועל זכותו לקטרג ולדרוש חקירה.
גם בהמשך השיר מודגשת נקודת המבט האישית. ללא בדיקה, אין שר הביטחון, שרי
הממשלה וחברי הכנסת יודעים יותר מן המשורר על הפרשה עצמה. המשורר רואה חובה

ה!", ראוֶּזְַקֶרה הִַּמנּו ּבֵן ִדּיּונֶֹפל אִַקּפֹוד, / ע–ֵיטֲחַל מַּעְד כֲֹמַעלְר וֵחַן אְָיִנל עָה ּכָּדִּצְַדחֹות הִ"ל
שם, בעמ' 286.
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–ַלע–ָהַּנגֲהַין "הֵאֶר ׁשֵַדי לֹומְם ּכִי אִּכ
ָאבֹוד" מֹוצָּכַ                                          ה

"לַַּנְקִרים ּכִיֹות מְהִּב
רּוָרם!ֵת ּבֶים אִעְּתֹוב

בֹודֹוְֵרי כְּנֹוטִ"ל, מַהַי צִר ּכַעֹוד לֹומְו
י!ִטּו ּבְּטַחְְקרּו וִִריאּותֹו, ּדֹוֵרׁש: חְּוב
יסֹודֹו,ִם  ּב ֹו  מְֹחִלם לֶיכֲֵלי, עִם ּבָגְם ּפִא
ָריוֲחְַאַרק לְו
152י.ִטּוּבְם ּבְֹחִלל

שם, בעמ' 286. שורות אלה ציטט לאחרונה בית המשפט המחוזי מרכז בפתח תקווה152
(השופטת מיכל נד"ב) בפסק דין בתביעה אזרחית הנוגעת לסרט "ג'נין ג'נין", וזאת לעניין
חשיבות השיח הציבורי בנושא של שמירת טוהר הנשק בצה"ל. ראו ת"א (מרכז)

 6053-08-07Ô·–È¯Î· ß Ô˙.("פסק דין מיום 26.6.2008; פורסם באתר "נבו) פסקה 18 
 אגב העיסוק ב"פרשת לבון"—אוסיף ואפנה לדברים נוקבים שכתב אלתרמן בשנת 1961 

 בעניין הזכות, ואף החובה, לבקר את צה"ל. בהידרשו לדבריו של פנחס לבון שאמר כי—
דברי האשמה שהשמיע אינם מכוונים לצה"ל, כתב אלתרמן בטור השביעי:

הטענה שאותם דברי אשמה לא נתכוונו לצה"ל אינה מעלה ואינה מורידה.
מ ו ת ר  להטיח אשמות גם כנגד צה"ל. מותר ואפילו  ח ו ב ה  לעשות כן שעה

שיש יסוד לכך.
 ב 280, 281 (27.1.1961). כאן הוסיף אלתרמן, כאשר‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËראו "הצדק ורודפיו" 

, משפט נוסף:„·¯פרסם בשעתו את הטור ב
כותב השורות הללו עצמו עשה זאת כמה וכמה פעמים.

̄ ‰˘·ÈÚÈראו הטור "כיצד להתגבר"  ÂË‰,"ו 172, 174 (6.1.1961). במאמר "הצדק ורודפיו 
שם, שהוא "מתוך פולמוס הפרשה" כמצוין בכותרת המשנה, ריכז אלתרמן דברים שכתב
בטורים שונים. הדברים שהובאו לעיל, וכן הדברים שלהלן, פורסמו בטור ביום 6.1.1961.

 הוצא אפוא מהמאמר—המשפט האישי, באשר לדברי הביקורת של אלתרמן עצמו על צה"ל 
"הצדק ורודפיו".

המשיך אלתרמן (שם):
הביטחון ולא הממשלה ולא מדינת ישראל אינם צריכים–לא צה"ל ולא משרד

להיפך. דווקא מפני טיבם של מוסדות להיות שרויים בתחום של "אל תגעו".
אלה צריכה חסינותם להיות פחותה מחסינותו של כל עניין אחר וערך אחר.

עם זאת הוסיף הכותב (שם), כי זכותו של צה"ל היא להגנה מפני הוצאת שם רע, כזכותו
של כל אזרח:

העובדה שצבא ישראל ומוסדות הבטחון שלו הם כיום הערובה הראשונה במעלה
לקיום האומה, עובדה זו, על כל פנים, אינה צריכה  ל י ט ו ל  מהם את הזכות

למנטרית הזאת.ֶהא
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למעשה, חזר כאן אלתרמן על דבריו בטור אחר, כשלוש שנים קודם לכן, כאשר
 ח"כ טובי השמיע "דברי אשמה חמורים על מנהגו של153נדרש לעניין דומה.

הצבא בשעת חיפושים אחרי מסתננים בגליל". גם במקרה זה העלה הדובר "את
 בהצבעה התקבלה הצעת154חמת הרוב בכנסת" ודבריו גררו "סערת נזיפות".

צי ביקורתו כלפי הסרתִראש הממשלה לעבור לסדר היום. המשורר כיוון את ח
הנושא מסדר היום בלא שייערך דיון ובלי לבדוק את העובדות:

ִןַדיֲע–ְרכּוְפֻה–ּדֹות ֹלאְֻביּו עָיו הִפְּב
א?ָּמֹוצַהּו הִַקיָרה ָדַרׁש הּוא. מֲחַו

ִםַדיָּיַה–ַרַעִריא הּוא יָר ֹלא בַַעֹלא!.. י
ה.ָצְָמׁשַי הִי זֹוהִ ֹר א ׁש  ּכֵַרץ  מָר חֶׁשֲא

ַ?ּדּועַא. מֵּנֹוׂשַה הֶר זַֹלא ִדּיּון הּוסְל
ֵריק?ָעּור וָן הּוא נֶכֹּתִם מָנְמָם אִאַה
...ַדּועַָּיֶרץ, ּכֶמְ ְר ִק י ם  ּבָ סְנּו  מְַחנֲא

155ֵרק.ָּתְסְִהי לְִלּבִֹרק מְִסד ֹלא טֹוב לֹאְּומ

"הנזיפה בתופיק טובי", לעיל ה"ש 153.134
פחם נעקרו מאות–שם. חבר הכנסת טובי טען כי בחיפושים בכפרים בגליל ובאום אל154

תושבים שאין לראותם כמסתננים, וכי החיפושים נעשו בשרירות ואגב גילויי אלימות
גוריון יצא נגד המשמיצים את הצבא, וציין כי אין זו הפעם–בה מהבתים. בןֵומעשי גנ

הראשונה שחבר הכנסת טובי מעלה השמצות "אשר לאחר חקירה מתברר שתוכנן בדוי
מההתחלה ועד הסוף", ראו ד"כ ג, 73-71 (תש"י), מיום 15.11.1949.

"סערה על פני סדר היום", לעיל ה"ש 149, בעמ' 278. נקודה חשובה נוספת היא השיעור155
באזרחות ובהלכות דמוקרטיה שמרביץ אלתרמן באלה שטענו, בין השאר, כי "הקומוניסט

נה לו לשבת בבית הנבחריםְִּתהערבי", חבר הכנסת טובי: "חייב להודות על עצם הזכות שנ
ד..."ֶסֶחְֹלא בְ ה   וָ אֵ לְ כ ּו ת   מְ זִּם בו". אלתרמן מדגיש כי ח"כ טובי יושב בכנסת "בֹולנא

ית" (בעמ' 276). ומטעים המשוררֵּב–ֶףלָיא אִו. / הָיא צִק. / הֹיא חִתֹו הָיבְִׁשוכן בהמשך: "י
כי עניין זה נוגע למהותה של שיטת המשטר בישראל:

ָיהֵֶלכ–יֵאְין נֹוׂשֵה. אָיְמֹוְקָרטֵּדַיב הִה טֶז
י ֹלא ָקל,ַָקּה אּולְלֶיׁש. חִאְים ּתֹוָדה בִנֹוׁש

,ָ י הֶ לֵ אֵת  מֶֶנה מּובֶיְהִיא ֹלא תִם הְִך אַא
ל!ְָלנּו כָת לֶנֶה מּובֶיְהִיא ֹלא תִה

אלתרמן ידע מה רבה חשיבותן של שנות המדינה הראשונות להנחלת נהגים דמוקרטיים
ים". נתן אלתרמןִִראׁשֹונִָדים הָעְּצַיב הִל טַה / עָנְַעבָּקִא ּתָּבְַהֻרּכֹות לֲיבֹות אְִתנאותים, באשר "נ

ÌÈÂ¯Á‡‰ ¯»‡ ÈÓÈ.131 'לעיל ה"ש 28, בעמ ,



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

∂¥

ושוב, בשנת 1953, נדרש בכנסת ממלא מקום שר הביטחון, פנחס לבון, ל"ערעורים
ת סריקה", וטען ש"לא האכזריות המדומהַצר ופעולֹשהשמיעו על דרכי הטלת ע

ָקאְוַ אלתרמן כפר בכך והטעים כי "ּד156צר צריכה להסעיר את הרוחות".ֹשל הע
יםִמְָעים (ּופִִריכְת, / צַַעֻּצבְִריָקה מְִסל, לָׁשְָמים, לְִעּנֹוגַמּועֹות) / הְּלּו ׁשִפֲאִַרים (וָבְּד
ת":ַעַר ּדַּבּור ּבִל צֶת רּוחֹו ׁשֶיר אְִעסְַהד) / לֹאְד מַים עִִריכְצ

נּוחֹותְי מֵיד. מִמְָך ּתָים. ּכִָחטְּׁשַ ל  הָ כְְך  ּבָּכ
.ַלּוחָם ּדַגֲם אֵה הֶגֹון זְְקִרים ּכִמְּב

רּוחֹותַָרת הֲַעל סְַּדגִּתֶל ׁשְָכּוכ
157.ַרּוחְים ּבִִריאְנּו בְַחנֲֶאַדע ׁשֵן נֵּכ

 המבצעית לבין‰È¯Ò˜‰יצוין כי בשיר זה עמד אלתרמן בשנינותו על הדמיון הלשוני בין 
˙Â˜¯˙Ò‰‰העצמית, וזאת כדי להצביע על הצורך בדרישה ובחקירה. בשיר אחר בשנות 

 החקירתית. משטרת צפת‰È˜Ò¯‰ השיטורית לבין ‰È¯Ò˜‰החמישים הבחין המשורר בין 
עשר נערים "בעוון בזיון המדינה",–יש ועצרה חמישהֵערכה סריקה בכפר הדרוזי חורפ

ÏÚלאחר תקרית בין הנערים לבין נוסעי מונית נהוגה בידי יהודי שעברה בכפר. כתב 

¯Ó˘Ó‰ציין כי לא נכונה הטענה שהמונית נרגמה באבנים, אלא שהקטטה פרצה לאחר 
ם"ֵּׁשַּזּוי הִשהנהג דרש בקללות מן הנערים לפנות את הכביש. אלתרמן ציין ששאלת "ּב

יםִם גֹוְרמֵם הַר ּגֵַּגל–ל ּבּוזֶֶרץ / ׁשֶמ–ֶדףֹעְית וְִרׁשָׁש–ִריתְִבע–ירּותִיהִׁש וֵאינה ברורה דיה כי "י
ַםא ּגָֹקר נְִסת, / נֶֶרזֹ זְמַהְית וִָדנְּפַּקִַריָקה הְּסַל הַף עָיֹון...". על כן המליץ המשורר כי "נֹוסָּזְִבל
̄ ‰˘·ÈÚÈ ִדים..." ראו "לשאלת הכבוד" ְֵעֹלא ַרק ּכְיו / וָעְת נֹוסֶאְג וֶָהּנַת הֶא ÂË‰376-375 ב

.(4.5.1956)
 א 295, 298 (7.8.1953) (להלן: "ישן וגם חדש"). מה‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"ישן וגם חדש" 156

לֶֶאשצריך היה להדאיג את הרוחות, לדברי ממלא מקום שר הביטחון, הוא העובדה ׁש
מטוס ישראלי בשטח ישראל נורו יריות. המדובר במטוס שנורה ונפגע ביום 29.7.1953,

טירה. כעבור יומיים הוטל עוצר ונערכו פעולות ולפי הבדיקה היה הירי מכיוון הכפר
סריקה בכפר. בכנסת חזרו הטענות שלפיהן נעשו החיפושים בחוסר הומניות ואף באכזריות.
פנחס לבון השיב בפרוטרוט לטענות והכחיש את הטענות בדבר אכזריות, אם כי הסכים

ש"עוצר זה לא פיקניק", ראו ד"כ 14, 2149-2147 (תשי"ג), מיום 5.8.1953.
"ישן וגם חדש", לעיל ה"ש 156, בעמ' 299. גם שורות אלה ציטט בית המשפט המחוזי157

בענין "ג'נין ג'נין", לעיל ה"ש 152. אליקים רובינשטיין הפנה לשורות אלה במאמרו "על
16 765, 786-785 (התשס"ג),Â ËÙ˘Óˆ·‡ ביטחון וזכויות אדם בימי לחימה בטרור" 

בהביעו את החשש מפני סכנת "המדרון החלקלק" בנושאי ביטחון. לעניין החשש מפני
"המדרון החלקלק" כשיקול משפטי, ראו דברים שכתבתי בפסק הדין בע"פ (מרכז)

 1666-11-07Ï‡¯˘È ˙È„Ó ß Ô¯ÈÏ‡(4 בפסקה) תק-מח 2008(4), 12854. הפניתי שם ,
לאחד משיריו של אלתרמן בטור השביעי, שבו הביע המשורר את חששו מפני הגלישה

ים" (ראו לעיל תחילת ה"ש 125).ִעְוִעָה–ְדרֹוןִב"מ
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פרק ג

גירוש

בטורו השביעי נזעק אלתרמן תמיד לבעיות הומניטריות קשות, וסירב להשתכנע
מתירוצים שונים, משפטיים ואחרים, שהושמעו מצד השלטונות כדי להסביר את
אי פתרונן של הבעיות. למקרה אחד כזה התייחס אלתרמן בהרחבה ובאופן עקרוני

 אישה ערבייה חולה הושמה בכלא נצרת,158בשני טורים רצופים בשנת 1953.
יחד עם ילדיה, בני שש ושלוש, לאחר שגורשה מישראל אל מעבר לגבול והוחזרה

—על ידי הלגיון הירדני. התברר שבתוך ארבע שנים היא גורשה עשר פעמים 

אבל חזרה שלא כדין לבית אביה שהיה אימאם הכפר. אביה הגיש בקשות רבות
להקנות לה זכות ישיבה, מאחר שבכפר נמצאים כל בני משפחתה וכאן נולדו

ילדיה, אך כל הבקשות הושבו ריקם.
כבמקרים  רבים  אחרים,  "מתנצל"  המשורר  תחילה  על  כך  שבימים

ַרבְל ּדַב עְֹתִכ נאלץ הוא "ל—ּה" ָינִּכַסְו–ּהָָקתֵּוְדל–נּותְּנַּתְסִי הְֵמ "י—כאלה 
 ואולם,159ה".ָָנּכַּסַי הְֵנּפִ ִר י ם  / מְ ּׁש ֹו מַל  הַֹלא עְא / וֶֶלּכַר ּבֶׁשֲים אְִנּנַּתְסִה מָׁש ֹלְׁש

 וגם לא את הטיעון160אין הוא מקבל את הטיעון הביטחוני להצדקת הגירוש,

̄ ‰˘·ÈÚÈ"שני אמצעי בטחון" 158 ÂË‰א 291 (31.7.1953) (להלן "שני אמצעי בטחון"); "ישן 
וגם חדש", לעיל ה"ש 156, בעמ' 295.

"שני אמצעי בטחון", לעיל ה"ש 158, בעמ' 159.291
חֹון", ראו שם, בעמ'ָּטִּל בֶה ׁשִָריאְּּיּות בִִדינְּמְִך מֶפֵהַאדרבה, הרושם הכללי הוא לדעתו "ה160

294. אין להתכחש כמובן למצוקה הביטחונית של יישובי הספר. ואולם, לעזרת היישובים
פֹון", ולאו דווקא לכלוא אישה עם שני ילדיהֵֵלטְְרקֹור / וֵַדר, / זָ גֹון ּגְִרים ּכָבְמוטב לספק "ּד

א /ָה נֵַּסגּור נָהקטנים. המשורר גם לא נמנע מלהתייחס בציניות לאלה הטוענים: "ּבֹוא ל
ד". על פי רוב, מציין אלתרמן, נשמעת הטענה מפיֹׁשָּדּור וַּל מּול כֶר, אָפְל סֶּׁשּובֹו ׁשִיְּב

ּבֹות ׁשֹונֹות"... ראו שם, בעמ' 292.ִּסִֶרף מֹעָּם בֶָהן לָּכְׁשִה / מָּנֵד הֶַעה ׁשֶּלֵ"א
לשאלת היחס בין הביקורת בענייני ביטחון לבין מיקומו הגאוגרפי של המבקר, ראו גם

 ב 24 (23.12.1955) שעניינו ההחלטה לפעול‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËהטור "ערכן של הטרדות" 
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 אלתרמן דוחה גם, ובאופן עקרוני, את הטיעון "הפרינציפיוני...":161החוקי.

 יִ ְק ר ֹו נֶרּוׁש  עֵה גֶר: זֵּבַחְַמִרים לְאֹומְו
—ים ִרֹונְוִר עָאְב אֹו ׁשֵל–רֹוןְִום עָתְֹלא סְו

לֵינֹו אֵיּפ אְִצִרינְי ּפִר ּכֵּבַחְמַה הְֶך עֹונַא
יל...ְֵעִל ה , ֹלא כָ ּדִ מְדֹו  בְבְָעִריְך לָצְו
ָרףָן ׂשִַיהּוא יֶיבֹו ׁשִט–ֶהיּפ זְִצִרינְי ּפִּכ

ה ָרבֹט ּכַַהלְמֹו ֹלא ּבְָגְלב לָּומּוט
חֹותֹּמַׁש ּבֵטְׁשַטְחֹו מֹם ּכִחּוד אִיְּב
חֹות,ָים ֹלא פִׁשּובֲִרים, חֵחְֲקרֹונֹות אֶע

 ה ּו ִד יְטֹון  יְִלּׁשֶר ׁשַחַאֵחּוד מְִיּוב
162ִדיִדי.ְ י ם,  לִ בְ ּכַ עְרֹונֹות  מְִכת זְָקצ ׁש לֹוֵי

 בולט בשורות אלה—מעבר למטפורה הנאה של העיקרון (הפרינציפ) כיין שרף 
, והצורך באיזון בין שיקולי הביטחון לבין שיקולים אחרים "חשובים‰È˙„ÈÓהעניין 

נגד העמדות הסוריות אשר הפגיזו את יישובי הספר. החלטה זו לא זכתה ל"עתונות טובה".
טענת העיתונות הייתה שההטרדות הסוריות אינן חמורות, וכי התבונה המדינית מחייבת
להתעלם מהן. אלתרמן כתב בהקדמה לטורו כי "נתן אל לבו" שאת הביקורת כותבים בתל
אביב, ולא ביישובי הספר. בגוף הטור הוא שואל מה היה קורה אילו תותח ערבי אחד היה

ָזָגֶרך", כגון "ּפֶיורה ירייה אחת לשבוע אל שטח מערכות העיתונים (או הטרדות "ַקּלֹות ע
ה"). ייתכן, כתב המשורר, שאז הייתה עמדת העיתוניםָָללְמֻזּוָקה אָה" או "ּבֵָמְרּגַל מֶלּוב ׁשָע

 ר /ָ פְ ּסַ ן   הִ ִר ח ּו ק   מְּת  בָּצְֶק", אלא "ׁש‡˜ÌÊÈ·ÈËמשתנה. העיקר אפוא אינו שאלת ה"
...", ראו שם, בעמ' ÎŸ∆̇œ·ÈœÊÈŸÌ.26ל ֶָדה ׁשְמֶעִֵרים מָבְַּדדּון ּבַָקל ל

הסתייגות אחרת של אלתרמן מהעיתונות כשזו דרשה מיצוי הדין עם האחראים ל"ליל
ּדּור ההתיצבות"ִ מופיעה בטור "ׁש— שידור הגיוס המוטעה באפריל 1959 —הברווזים" 

ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰ו 105 (10.4.1959). יש מקרים, כתב אלתרמן, שבהם החובה הציבורית היא 
ין". ואולם, לעתים, ציבור בריא הוא דווקא זה האומר:ִּדַה–תַּדִׁש ּומֶֹנעָֹלא הְלדרוש את "מ

ֶרק" (בעמ' 106).ֶּפַן הִאת מֹר" או "נֹוִריד זֵֹלא יֹותְאן וָד ּכַ"ע
לֶיִרית אִׂשֲעָם הַעַַּפבטור הראשון מבין השניים ציין המשורר כי חרף זחילתה של האישה "ּב161

חֹון" (א, 294). בטורָּה טָן אֹותְֹחִטק לֹל חֶיו ׁשָָנבֲין אֵּחֹון", השלטונות מתמידים "בָל ּגַיה עִבָא
ָםִדינְאישה ולילדיה "וָ ִק ּי ֹו ת" להניח לֻּבֹות  חִם סַן ּגָנְֶׁשי יִהשני כבר הטעים המשורר "ּכ

יק" (א, 295). על החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954,ִּתְמְַהל
, תק-על Ï‡¯˘È ˙È„Ó ß Ò‡·Ú1848 ,(3)2007ומשמעותו המשפטית, ראו ע"פ 5746/06 

.(2007)
"ישן וגם חדש", לעיל ה"ש 156, בעמ' 162.296
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.È„Â‰È‰ ‰„Â˜Ï˙לא פחות". השורות המצוטטות האחרונות מתייחסות, שוב, 
הווה אומר: כאשר מדובר בשלטון יהודי מול מיעוט ערבי, על היהודי לזכור את

 שכן המדינה:—עברו, והדבר צריך להביא אותו למדיניות מרוסנת ושקולה 

ֶקתְֶהבֻהּוִדית מְה יָטֹוְריְיסִל הֶיא אְִקׁשּוָרה ה
כּות,ְּזַהְג וַֹהּנַף הַל אַן, עֵּכ–ַלֶעׁשְו
ֶתֶגָסְך לֵ ּומֹוׁשַיעְִרּתַּה מָה אֹותָר מַבְּד
163הּות...ֶעּוַדת זְי תְִלה בָּׁשִי ֵקץ אְִלְרֹדף ּבֵמ

לסיום עניין זה שב אלתרמן לאמצעי הספרותי הננקט בטור השביעי לעתים
164קרובות, והוא "שיתופו" של הקורא בלבטיו של המשורר לגבי עצם כתיבת הטור.

ואולם, עוול שנגרם המשורר נמשך בעצם לכתוב על נושאים אחרים, חיוביים.
165יָרה...".ִּׁשַה חּותְַּתּפְתְִך הֵׁשְמֶת הֶב אֵַּכעְם מָֹחֶּכלפרט הוא בין אותם הדברים "ׁש

נּוֵּתְמְַחלִ או: "מ166ּיּוט"ִּפַן הִס מַאין מדובר כאן אפוא רק בדבר פעוט הדורש "מ
 הפעם כבר167את!"ֹז–לַם עַן, ּגֵּכ–םִּה, אָר לַיִרים... / טֹוב! יּוׁשִׁשְּטּוי וִת ּבַַעתֹוב

נפגעת השירה עצמה. זאת ועוד:

ֶהי זַר אּולָּקִעָר. הִָּקעָה הְֶך ֹלא זַא
ית...)ְִראְַמים לִעּוטְ"ל (ּפַּנְַהִרים ּכָבְּדֶׁש
ֶהזָֹלא חְם מְֹׁשִנּלִָרִקים מְִפים לְִבּכַעְמ
168ִרית.ְבִעָה הָּיִחְּתַיר הִוֲת אֶא

— בתוך סוגריים ועם שלוש נקודות לאחריהן —המילים "פעוטים למראית" 

חשובות כאן לא רק למען החרוז. ה"פעוט" אצל אלתרמן בכגון דא הוא לעולם
 אך חשוב בתכלית.—"פעוט למראית" 

רכי בטחון", לעיל ה"ש 128, שהובאָשם, בעמ' 294. והשוו לנקודה היהודית בשיר "צ163
, לעיל ה"ש 85, בעמ' 79, מבקש˘Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰¯Èלעיל בפרק ב. יוחאי אופנהיימר 

להשוות בין אלתרמן לבין אבות ישורון, בעניין זה של הניסיון "לדבר בשמה של החוויה
היהודית הגלותית, המהווה קנה מידה שיפוטי לבחינת המציאות ולהבהרת עוולותיה".

, לעיל ה"ש 40, בעמ' È¯·Ú‰ ‰„Ï·‰.177-119˙וראו בעניין זה שלמה יניב 164
"ישן וגם חדש", לעיל ה"ש 156, בעמ' 165.297
"מקרה פעוט", לעיל ה"ש 118. ראו לעיל פרק א.166
"על זאת", לעיל ה"ש 116, בעמ' 149. על טור זה, ראו להלן חלק שישי.167
168 ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.297 א
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פרק ד

הסוד הצבאי והמשפט

ראינו כי אלתרמן לא רווה נחת מתפיסה פורמליסטית מדי של המשפט, במיוחד
כאשר סבר שהחוק הופעל באופן שהנציח את מה שראה כעוול. באירוניה כתב

ב", וכן מתח ביקורת על "טחינת" אומלליםְָבֹלא גְל וְֶרזַק הּוא בֹחֶַהְראֹות ׁשִכי "טֹוב ל
ק", כאשר מדובר היה במקרים קשים של גירוש ערבים, צעדֹל חֶיו ׁשָָנבֲין אֵ"ּב

169שלא היה מוצדק לדעתו.

ואולם, אלתרמן ייחס חשיבות רבה לעקרונות המשפט והצדק ולהגשמתם
בהליך המשפטי, נושא שעניין אותו רבות, בכל תחומי יצירתו. היה לכך ביטוי
מיוחד, ככל שהיה מדובר בניסיון של השלטונות להסתיר דברים באמצעות
השמעת הטיעון הביטחוני. עם כל הבנת הצורך בצנזורה ובשמירת סודות צבאיים,

ם הסוד הביטחוני לשווא. כך היהֵהבליט אלתרמן את התנגדותו העזה לנשיאת ׁש
גם במקרים שבהם הגיעה שאלת התנהגות החיילים כלפי האוכלוסייה הערבית

בפני בית המשפט.
ַם מדובר במקרה שבו "הּוׂש170ׁש סֹוד".ַַחאירוע מסוג זה התפרסם בטור "ל

 ארגון בשם "הליגה171ּה".ַָּבּגְים בִָרחְזֶא–בּוַרתֲה חָנֹוְרתְׁש / וֵת אַֻקּדְה פָנְִּתנְְָרב וֲאַמ

169ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ א 279, וכן ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.294 א 
א 287 (9.1.1953) (להלן: "לחש סוד"). ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË "לחש סוד"170
רַָעֶסּיּון ׁשִל ּדֶסֹופֹו ׁשְשם, בעמ' 288. אלתרמן כותב כי העניין נידון גם בכנסת שקבעה "ּב171

ַרח". עיון בדברי הכנסת מבאר אתְכֶהַת הַּדְִמֹּלא בֶ ׁשַחֹכְּּמּוׁש בִַרְך", שהיה במקרה זה "ׁשָאְו
הרקע העובדתי לפרשה. המדובר בקבוצה גדולה של כפריים שהתקרבה לעבר הגבול
באזור כפר ערה ביום 25.6.1952. בראשם היו עשרה גברים ושני ילדים. חיילים שהיו אז
בזמן אימונים פתחו עליהם באש, ומהאש נהרגו שניים ונפצעו חמישה. לדברי החיילים,
קדמו ליריות קריאות לעצור וירי לאוויר, ואילו לדברי תושבי הכפר, נפתחה עליהם האש

גוריון, שר הביטחון, מינה ועדת חקירה שגבתה עדויות הן מהחיילים הן–ישירות. בן
מתושבי הכפר ערה ומתושבי הכפרים הסמוכים. בדברו לפני הכנסת, אמר שר הביטחון כי
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לזכויות האדם והאזרח" ביקש מבית משפט השלום בחיפה כי תיערך חקירה
 הרקע לכתיבת172בפרשה זו "כדי לקבוע את שמות האשמים בפעולה וזהותם".

שירו של אלתרמן הוא חילופי דברים בלתי שגרתיים בבית המשפט בין השופט
החוקר האזרחי לבין פרקליט צבאי, והמשורר הביא אותם בהקדמה לטורו:

ָךְל אֹותְַאׁשֶּסֹוף. אַהֵיל מִחְַתד: נֵָעט לֵּׁשֹופַה
ָרְפכִים. ּבִחָתֹותְים וִָעְקלִי מְִלים ּובִּיִָאְבי סֹודֹות צִלְּב
רַחְַאה לָּׁשִמֲעּו חְְצִפנְים וְִרבַי עְֵנְרּגּו ׁשֶֶהָרה נָע
רּו?ֶָּים ׁשֵי הִי מִר לַל לֹומַתּוכֲם. הֶיהֵלֲרּו עָּיֶׁש
"לְַּכטַַרּמָן הִי הֹוָראֹות מִׁש לֵי: יִָאבְּצַיט הִַרְקלְּפַה
–יתֵֹלא ּבְד וֵעָה זֹו. הָלְֵאִׁשה לֶנֲַעֹּלא יֶד ׁשֵָעל
173י.ִָאבְהּו סֹוד צַ מֵַעּקֹובַט הּוא הְָּפׁשִּמַה

נעשה שימוש בכוח "שלא במידה ההכרחית". עם זאת, הגיע שר הביטחון למסקנה שהיה
כאן שיקול דעת מוטעה ולא אשמה פלילית, ולכן סבר שיש לפצות את משפחות ההרוגים.
שר הביטחון ביקש לקשור בין מקרה זה לבין תופעת ההסתננות, ואולם חבר הכנסת רובין
ממפ"ם תקף את השר, באומרו שאין קשר בין הדברים. אותה קבוצה שנורתה הייתה

במרחק ניכר מן הגבול, והירי היה מנוגד לחלוטין להוראות הפתיחה באש.
יצוין כי חבר הכנסת פנחס רוזן מתח ביקורת על כך שנוהלה במקרה זה "חקירה
אדמיניסטרטיבית" ולא חקירה לפי החוק הפלילי. "אני שואל: איפה כאן מקומו של
הפרקליט הראשי. האם הוא ניהל את החקירה? האם הוא משוכנע שכאן לא נעשתה שום
עבירה פלילית, או רק מתוך רשלנות או מתוך פזיזות?". ראו ד"כ 12, 3208-3203 (תשי"ב),

מיום 28.8.1952.
התוא שיגהש בוטנב תסנכה רבחו ,הז הרקמ תובקעב התלעוה ןוחטיבה רשב ןומא יא תעצה
טפוש ,רקוח ומצע ומישב ,טופישה תקוחבו ל"הצ לש בוטה ומשב עגפ" ןוירוג–ןבש ןעט
,)ג"ישת( 721-031 ,31 כ"ד ואר ."הרע ידאוב םייברע לארשי יבשות תגירה תשרפב הכזמו
ותשירד ןיבל ,ןוירוג–ןב יפלכ וז הנעט ןיב האוושהה תשקבתמ יכ ריעא .2591.11.42 םוימ
.אקווד תיטופיש הריקחל "שיבה קסע" תשרפב םינש רובעכ ןוירוג–ןב לש תינורקעה

172ı¯‡‰6.1.1953. הדיון האחרון בכנסת לגבי מקרה זה היה בנובמבר 1952. טורו של 
9.1.1953. איני יודע כיצד פעלה מערכת המשפט הצבאית במקרה זה,–אלתרמן פורסם ב

יתִֵרחְכֶחֹות) הְָפה / (לְָתיֶָהה ׁשָּדִמְל / ּבַעָא ֹלא פָָבּצַה–יןִּד–יתֵֶּבן ׁשָיוֵּואולם אלתרמן כתב: "כ
י", ראו "לחש סוד", לעילִָרחְזֶט אְָּפׁשִית מֵּס / בֵי כְֵנִפל / לַֻהנְּתַׁש וַּגֻּתַה וָיעִבְּתַה הְָרכֶֶע[...] / נ

ה"ש 170, בעמ' 288.
 כשבועיים—, הופיע כעד ראשון בבית המשפט ‰‡¯ıשם, בעמ' 287. לפי הנאמר בידיעה ב173

, אשר סירב לענות לבא כוח הליגה לזכויות האדם והאזרח‰‡ÔÈÈ„ ‰˘Ó ÛÂÏ —קודם לכן 
ששאל מי חתם על הדין וחשבון של הפעולה בוואדי ערה, ומי החיילים שהשתתפו בה.
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 הן בבתי—למי שמכיר את דיני הראיות דהיום בסוגיה זו של בקשת חיסיון 
 נראית התנגדות זו של הפרקליט הצבאי—משפט אזרחיים הן בבתי דין צבאיים 

 אכן, בתחילת שנות החמישים ניתן משקל174לתשובתו של העד כמשונה מאוד.
מרבי לפי הדין לחוות דעתה של הרשות בדבר הסכנה הנשקפת לביטחון הציבור
מגילוי סוד ביטחוני. ואולם, גם לפי הדין שחל אז, מוזר היה הרצון שלא לחשוף
מיהם החיילים שירו, בתואנה של גילוי סוד צבאי, וזאת כאשר תפקיד השופט

 על כל175החוקר היה לגלות, בין השאר, את הנקודה הבסיסית של זהות היורים.

לטענת משה דיין, דברים אלה הם בגדר סוד צבאי. אותו דיון היה בנוכחות "הפרקליט
הצבאי שמתפקידו היה להבטיח שבחקירה לא יימסרו דברים הנחשבים כסוד צבאי". בשלב
זה התערב היועץ המשפטי לממשלה שסבר כי לעניין יש אופי ציבורי, ופרקליט אזרחי

מטעמו הופיע לישיבת בית המשפט מיום 5.1.1953.
יצוין כי כעבור כמה שנים ביקש משה דיין מבית הדין הצבאי שדן בפרשת כפר קאסם כי
הדיון יהיה בדלתיים סגורות, אך בקשה זו נדחתה. ראו להלן, חלק שמיני, סוף ה"ש 487.

חוץ מעניין "הסוד הצבאי", נראה הדבר כאילו "מתהפכים המושגים" גם בכך שהפרקליט174
 לבית המשפט.ÏÚÓהצבאי, האוסר על העד לענות בבית המשפט, עומד כביכול 

במידה מסוימת מזכיר הדבר את "ההיפוך" שהיה קיים בבתי המשפט הצבאיים ביהודה,
רוד תונש ךשמבו םתמקה זאמ .םימיה תשש תמחלמ רחאל דימ ומקוהש ,הזע לבחו ןורמוש
תיב אישנ .תיאבצה תוטילקרפל םיטפושה לשו טפשמה יתב לש תינוגראה םתופיפכ התייה
אוה ףא ןותנ היה םיטפושה םודיקו ,ישארה יאבצה טילקרפל ףופכ היה יאבצה טפשמה
תצק" אוה רבעב קדצומ היהש לככ הז בצמ יכ יתרבס ר"צפכ יתנוהכ תפוקתב .ר"צפה ידיב
תנשב ,ןכאו .ותונשל ידכ יתלעפו ,)ןודינה רוטב ןמרתלא ןושלכ( התע "ךחוגמו ךרפומ
ןוילעה טפשמה תיב אישנו ,קרב ןרהא זאד ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש םתכרבב ,2002
התופיפכמ קתונת םיחטשבש םייאבצה טפשמה יתב תדיחי יכ טלחוה ,רגמש ריאמ סומידב
תיב אישנל ףפכוי םיחטשבש טפשמה יתב אישנ יכו ,ישארה יאבצה טילקרפה תדקפמל
.3002 תנשב השעמל הכלה עצוב הז יתוהמ יוניש .םירוערעל יאבצה ןידה

Duncan and Anהתקדים המנחה בדין האנגלי באותה עת היה פסק דין של בית הלורדים 175

v. Cammell, Laird and Company Limited [1942] A.C. 624לפי פסק דין זה אין .
לפגוע בטובת הציבור. לגלות מסמכים וידיעות בקשר לענייני המדינה, אם הדבר עלול

על השופט לקבל בדרך כלל כהדרכה בעניינים כאלה את חוות דעתו של ראש המחלקה
˜‡ß ÔÓÙÂשבידיו הפיקוח על המסמכים או הידיעות הללו. ראו בקשר לכך בג"ץ 111/53 

ÌÈÙ‰ ¯˘ 188/53 פ"ד ז 534, 541-540; בג"ץ ,È‡·ˆ‰ „˜ÙÓ‰ ß ˘Â‚ Â·‡,941 פ"ד ז ,
̇ ·943-942ÌÈÈÏÈÏÙÂ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈËÙ˘Ó, 947-946, וה"ש 129 לעיל; יעקב גביזון  ÂÈ‡¯ ÈÈ„

ב 343 (אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ"א); אפרים סלנט,
ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈËÙ˘Ó· ˙ÂÈ‡¯ ÈÈ„.(מהדורה ב, תש"ך) 112 

בית המשפט העליון בישראל צמצם הלכה זו כמה שנים לאחר מכן וקבע כי סמכות ההחלטה
הסופית בשאלה אם ראיה מסוימת צריכה להתגלות בבית המשפט, חייבת להישאר בידי
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פנים, המתח שבין המשפט, החותר לגילוי האמת, לבין הסוד הצבאי, ששמירתו
מונעת חשיפת עובדות, הוא הבסיס לשיר "חזק" זה של אלתרמן.

ׁשַַחין לִף", ל"מָֻּׁשכְמַרֹון הֲחַאָבּול הְּגַהמשורר מדמה את הסוד הצבאי אל "ה
 שהמשפט מטיח ראשו בה, ואי אפשר לעוברה:— 176ּׁשּוף"ִה כָעֹוטָה הָם", ל"חֹומֶֶקסָו

ֹלִּפּיַן. / וֶן ֶרסִַּתיו נִָּנְׁשט / ּובְָּפׁשִּמַי הֵיְָחּלִח / בָם חַם הּוׂשֹאְִתּלּו פִּאְֶרְך... כֶין ּדֵאְ"ו
יןֵדֹו, / אְֶגְנה ּכָצֵין עְֵך / אָֻחגְָרְך ּומְפֻת מָ גם כאשר הסוד הצבאי "ְקצ177בֹו...ְָבל
םָכּותְמַחּום סְתִּ לכאורה נדמה היה כי פתרון הבעיה הוא "ב178ל".ֶֶסין ּכֵאְה / וָבּונְּת
179ע":ֶַבּטַם הָל עֹולֶטֹונֹו ׁשְִלבּול ׁשְגִנֹוׁש / ּובֱחֹות אֹל ּכֶׁש

יןִּדְּב–טֵת ׁשֹופֶֶבׁשְְך ּבַה... אְֶדמְִך נָּכ
יא,ִיס הִָסה ּובִָדינְַּמן לֵגָּמֶּתֹו, ׁשְאכַלְִמל

ִדיםֵעְק וֹם חֵֶהיו ׁשֵָלת ּכֶלֹו אְָטְנּוב
י),ִיזִאי (אֹוְרֶדר נַנְּת–לַע–ַוֻקּדֹות צְּופ
יםִּדַמְים ּומִָגּׂשֻל מָע ּכֶַתכּו פְּפַהְִתנ
ָםעֹולָה הָיְִהנְו
180י...ִיסִפָטֵמ

, פ"ד יא 403, 412 (1958). ואולם,‚Ô· ß ÈˆÚ‰–ÔÂÈ¯Âבית המשפט עצמו, ראו ע"א 65/57 
בפסק דין זה גם נאמר כי יוצאים מן הכלל הם המקרים שנדרש בהם החיסיון מטעמי

ביטחון המדינה.
,‰‡¯ıואכן, שופט השלום הראשי בחיפה, בדונו במקרה שלפנינו, פסק (לפי הדיווח מ

6.1.1953), כי "קצין גבוה בצבא הגנה לישראל מוסמך לקבוע מה הוא סוד צבאי ושופט
בית דין אזרחי אינו רשאי לדרוש ממנו תשובות על שאלות שלדעת איש הצבא פוגעות
בשלום המדינה". המתלוננים טענו כי המשפט יוכל להתנהל בדלתיים סגורות, וכך תישמר
הסודיות. על כך השיב השופט "כי סוד צבאי הוא בגדר סוד גם כלפי השופט, עורך הדין

ׁש, ולכן אף בחקירה בדלתיים סגורות, פטור אלוף דיין מלענות על שאלות המסכנותָּמַּׁשַהְו
לדעתו את שלום הציבור".

לאחר זמן תוקנה פקודת הראיות, באופן שהמחליט האחרון בסוגיה זו של בקשת החיסיון
מטעמי חשש לפגיעה בביטחון המדינה הוא שופט של בית המשפט העליון, ראו סעיף 44

לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.
176ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.289 ,287 א 
שם, בעמ' 177.287
שם, בעמ' 178.288-287
שם, בעמ' 179.289
 צו על תנאי.— order nisiשם. "אורדר ניזי" הוא המונח המשפטי 180
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וזהו דבר הסוד הצבאי:

ת רּוחֹות,ַַעְרּבַאֵא מֵַּׂשנְתִי סֹוד מִּכ
ְראֹות,ֵר ּומֵּבַּדִסֹוד מְ וַֹעְמּׁשִסֹוד מ

תּוחֹותְם ּפִיַָתְדלִרֹו בְמְָאין לֵאְו
גּורֹות.ְם סִיַָתְדלִרֹו בְמְָאין לֵאְו
טֵּׁשֹופַי הְֵנזְָאׁשֹו בֲַחְלין לֵאְו
ִדים,ֵעָי הֵתְִפׂשְאֹו בְּטְַבין לֵאְו
טֵעָהְה וָיֹותְּדַיּו הְִהם יִף אַאְו
יׁש.ִין אֵאְם וַָּדְבל
181הּוִדים...ְה, יְֶפד לָי

המשורר נאבק בגישה זו, ומטעים כי סכנתה רבה לאין שיעור. אילו הייתה
 סייג אשר—ָדם" ָל אֶלֹו ׁשְכִׂשְחֹו וְֹכג לָיְמתקבלת עמדה זו, כי אז קם היה "ס

 לדעתו של אלתרמן, העמדה182 ק...".ֹ חַ ע  הַ צְ מֶ אְ ה  בֹ /  ּפ—ר,ֵנּו עֹובֵתֹוכְּ"ב
ָרהְבֶל חֶם ׁשָלֹומְל ׁשַה עָָפֶרב מּונֶהמצדדת בחיסיון מטעמי ביטחון היא "ח

תייםִ אין המשורר מתעלם מסכנת חשיפתם של סודות צבאיים אמ183ה".ִָדינְּומ
בפני אויבי המדינה. ואולם, במקרה הנידון, ההתבססות על הסוד הצבאי איננה

ראויה ותמנע עשיית דין צדק:

ִםיִַריחְה ּובָם חֹומֵים! הִּיִָאבְ ׁש  סֹודֹות צֵי
—ֶדת, ֶנֹו מּועְזֶָאר ׁשַין צְֵבה לָּמֻין אֵּב

 י ן  סֹודֵ ְך  אַא
ִץיַיֹות חְִהִריְך לָצְכֹול וָּיַה
184ֶדק.ֶּצַהְט וְָּפׁשִּמַין קֹול הְֵבם לָעָין הֵּב

 על—שם, בעמ' 290-289. השורה המסיימת רומזת כמובן לססמה ולשיר "יד לפה" 181
אודות שמירת הסוד הצבאי. את השיר חיבר חיים חפר ("יד לפה הזהרתיך / יד לפה שמור
את פיך"), ושרה אותו בסוף שנות הארבעים להקת הציז'בטרון (הצירוף "יד לפה" הוא

מקראי: משלי ל לב).
שם, בעמ' 182.290
שם.183
, לעיל ה"ש 27, בעמ' Ï‚ÚÓ·,241שם. והשוו לסטירה של אלתרמן "המסכה האחרונה" 184

שם מופיעה פרודיה על הסודיות כפי שהשתקפה בהווי הציבורי והממלכתי; המושג "יסוד"
י הממלכה שהצליח בנאומו "להבליטֵהתחלף במושג "סוד", וכך למשל דיברו על אחד מרּב

 של מדיניותנו".‰ÈÂÂ˜–„ÂÒאת 
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מה שהתרחש בבית המשפט איננו מובן אפוא למשורר. הסירוב להשיב לשאלות
ֶדק". אלתרמן רואהֶּצַהְט וְָּפׁשִּמַבית המשפט אינו עולה בקנה אחד עם אושיות "ה

בגישה כזו סכנה עקרונית לשלומה של המדינה. אין למנוע במקרה כגון זה מידע
יא". אין למנוע גםִיס הִָסה ּובִָדינְַּמן לֵגֶָּמ דבר שיסכל את מלאכתו "ׁש—מהשופט 

 החייב לתת אמון במערכת המשפט. דברים אלה אמורים גם185מידע מהציבור,
במקרים שבהם מדובר בפעילות מבצעית. עם כל חשיבותו של צה"ל, והגם

 אם— אפילו מפני המשפט —שבמקרים מסוימים חיונית שמירת הסוד הצבאי 
מדובר בירי מהמארב בגבם של אזרחים, מעשה הפוגע קשות בערך העילאי של

טוהר הנשק, אין מקום לשמירת סודות.
,¢‰Â¯ÙÒ‰Â ËÙ˘Ó˙¢יש מקום לראות טור זה של אלתרמן כשייך לתחום 

 נראהÂ¯ÙÒ· ËÙ˘Ó‰¢") Law in Literature.("186˙¢ובתוך תחום זה כשייך לענף 
כי במקרה זה איתר אלתרמן למעשה נקודת תורפה של הדין הנוהג, ומכל מקום
באופן יישומו. אכן, ברבות הזמן תוקן החוק בנושא החיסיון מטעמי ביטחון

187 כדי "לעשות סדר" ו"להגיע לאמת ולצדק קונקרטיים".—המדינה 

 ראו לעיל חלק שלישי, פרק א.—לעניין הצנזורה 185
נאה הוא הבית המסיים של טור שביעי משנת 1952 שעסק במקרה שבו סוכל ניסיון להטיל

צנזורה ביטחונית על עניין פוליטי:
,ַּכּוחְִוחּוץ לִם מֵחֹון הָּטִּי בֲֵמַעט
כֹון,ָּנַם הָבּולְּגִים מִם חֹוְרגֵם הִל אָבֲא
,ַתּוחָח ּפַתֶם ּפֶָהיר לִאְּׁשְַהֹקט ּולְִׁשין לֵא
םָם אֹותֹסְַחׁש לֵי
חֹון.ָּטִי ּבֲֵמַעּטִמ

 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(25.1.1952) 94 ,93"צנזורה פוליטית או סתומות וחתומות" 
Â¯ÙÒÂ ËÙ˘Ó˙). ראו שולמית אלמוג "Â¯ÙÒÎ) ""Law as Literature˙להבדיל מ"משפט 186

" הכוונה היא לבחון את·Â¯ÙÒ˙13-11 (נבו, תש"ס) (להלן: משפט וספרות). ב"משפט 
תרומתן של יצירות ספרות להעמקת הבנתנו את המשפט ולפיתוחה של ביקורת המשפט.

" מבקש ליישם מתודות של ביקורת הספרות לצרכים פנים משפטיים,Â¯ÙÒÎ˙ענף "המשפט 
שם, בעמ' 13. המחברת מציעה צירוף אחר: "ספרות לצד משפט", ראו בעמ' 14 ואילך. על

 Â·¯˙Â ËÙ˘Ó-225˙ן של קריאת יצירות ספרותיות, ראו מנחם מאוטנר ְָטְּפׁשִַּמחשיבותה ל
אילן, תשס"ח) (להלן: משפט ותרבות).–244 (אוניברסיטת בר

 לעיל ה"ש 186, בעמ' 17. באשר לתיקון דיני הראיותÂ¯ÙÒÂ ËÙ˘Ó˙כלשונה של אלמוג 187
ראו לעיל ה"ש 175. אעיר כי בדין הצבאי חלו שינויים מפליגים ביחס לגוף המחליט על
סגירת דלתיים לשם מניעת פגיעה בביטחון המדינה. עד שנת תשנ"ג הייתה "הרשות
המזמנת", שהיא גוף פיקודי, מוסמכת להחליט על כך. בשנה זו תוקן החוק, ונאמר כי

 כולו או—למרות קביעה כזו של הגוף הפיקודי, יהא רשאי בית הדין לקבוע שהדיון 
 יהיה פומבי. בשנת תשס"ד בוטלה כליל סמכותו של הגוף הפיקודי לסגור—מקצתו 

דלתיים, וסמכות זו נשארה בידי בית הדין הצבאי בלבד, ראו ס"ח 1908 תשס"ד 10.
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פרק ה

פעולת קיביה

שנת 1953 התאפיינה בריבוי הסתננות לישראל שהביאה לעתים לפיגועים ולמעשי
רצח, ולהתגברות פעולות התגמול של צה"ל מעבר לגבול. מאחר שהייתה
לפעולות התגמול הצלחה חלקית בלבד, הוקמה באוגוסט 1953 יחידה 101,

סרן אריאל שרון. הפיגועים מתחום ירדן הגיעו לשיאם ברצח–בפיקודו של רב
אם ושני ילדיה ביהוד (13.10.1953), אז הוחלט על פעולת תגמול נגד הכפר

15 באוקטובר 1953 אנשי יחידה–קיביה. את הפעולה ביצעו בלילה שבין 14 ל
101 וכוחות נוספים. לאחר כיבוש הכפר ובריחת תושבים רבים ּפּוצצו ארבעים
ושלושה מבתי הכפר שנבדקו קודם לכן באופן שטחי בלבד. למחרת התברר כי

188 ובכלל זה נשים וילדים.—נספו שישים ותשעה תושבים 

גוריון בחופשה–הפעולה עוררה ויכוחים קשים. בעת ביצועה היה דוד בן
גוריון–ארוכה בת כמה חודשים, ואת מקומו כשר הביטחון מילא פנחס לבון. בן

18.10.1953, זמן קצר לאחר הפעולה בקיביה, ולמחרת, בנאום–חזר לתפקידו ב
ששודר בקול ישראל, הצהיר כי כוחות צה"ל לא השתתפו בפעולה ("עשינו
בדיקה מדויקת והתברר לנו בהחלט, כי אף יחידה צבאית אחת הקטנה ביותר לא
נפקדה ממחנה בליל ההתקפה על קיביה"). לדבריו, נערכה ההתקפה על ידי
"תושבים מיישובי הספר שפקעה סבלנותם". טענה זו, מעבר להיותה תמוהה

25.10.1953 גינתה מועצת הביטחון את ישראל– ב189כשלעצמה, הייתה שקרית.
על הפעולה בקיביה.

‰ÂË¯תיאור העובדות הבסיסיות נלקח בעיקר מתוך "הערות וביאורים" לכרך ה' של 188
ÈÚÈ·˘‰.349-348 

רוקיב תעב םישנא העברא דמעמב הלבקתה היביקב הלועפה לע הטלחהה ,ןכ לע רתי981
יכדרמ ל"כטמרה ,ןובל סחנפ ןוחטיבה רש םוקמ אלממ ויה העבראה .ןופצב יאבצ ןורמתב
רביד אל ןוירוג–ןב יכ בתכ רהוז–רב לאכימ .ןוירוג–ןב דודו ,ןייד השמ ם"גא שאר ,ףלקמ
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23.10.1953, פרסם אלתרמן את הטור "על דבקות שאינה–יומיים קודם לכן, ב
ה בפה מלאַָּנ והביע בו את תמיהתו על כך שמדינת ישראל איננה מג190במקומה",

את הפעולה בקיביה. אכן, קבע המשורר, יש מקום למדיניות התגובה והגמול,
ִראׁשֹון" זה לבין–ָלּכְׂשֻבּול". ואולם, אין ולא כלום בין "מְׁש ּוגֶֶפיּו נְִהֵקר יְפֶו"ֹלא ה

ָהינֵּתֹו אְָלְסר ּפֶׁשֲה אֲֶׂשעַל מְַך [...] / עֵׁשָה חֲֶׂשעַל מַהמאמץ המושקע לגונן "ע
 אדרבה:191ֹלֶקת".ֲחַּמְינּו בֵינֵּה / בָנּויְׁש

טְָּפּׁשִּמַּב–ַֹחּכַת הַינִּחְבִם מַן ּגֵֶּכׁש
יֹוןָּגִהְית וְִלכַת ּתַינְִחּבִלּו ַרק מְו

ָתנְל מַסּול, עָּפַת הֶל אְֹסִפּנֶיא ׁשִה הָחֹוב
ִםַיְנׁש–ִיׁשּו ּפְְדּגֻּיֶׁש
192כֹון!ָּנַהְּצֹוֵדק וַה

.היביקב הלועפל שרופמ רושיא ןתנ יכ תויבקעב שיחכה עוריאה רחאלו ,דמעמ ותואב
.היביקב הלועפה דעב עירכהש אוה ןוירוג–ןב יכ תרש השמ הלשממה שאר רבס ,תאז תמועל

גוריון ידע מראש על פעולת צה"ל בקיביה, ושיקר אפוא בעת–מכל מקום, אין ספק כי בן
גוריון לאחד ממקורביו כי אכן–שהכריז כי לא צה"ל ביצע את הפעולה. לימים אמר בן

שיקר, אך היה זה שקר "לטובת המדינה". כעבור שנים הודה כי הפעולה הייתה "משגה",
 ·Ô·– ÔÂÈ¯Â‚—————‰ÈÙ¯‚ÂÈזהר, –ואף אמר שהוא "מתבייש בפעולה". על כל זאת ראו מיכאל בר

גוריון).–ב 980-974 (עם עובד, 1977) (להלן: בן
גוריון במעמד קבלת ההחלטה, אך–מסתבר להניח כי אלתרמן לא ידע על נוכחותו של בן

ידע כי מדובר בפעולה שביצע צה"ל.
190ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.129 ה 
̇ בספרו של בני מוריס 191 ÂÚË ÔÂ˜È˙—————ı¯‡· ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ„Â‰È –±π≥∂ Ï‡¯˘È-±πµ∂,עם עובד) 

תש"ס) מוקדש פרק לדיון בחלקה של העיתונות הישראלית בפרשת קיביה. משום מה אין
 זמן קצר לאחר„·¯המחבר מזכיר כלל את תגובתו הביקורתית של אלתרמן שהתפרסמה ב

האירוע.
192 ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰דֹולָקֹול ּגְּה 130. המשורר סבור כי היה מקום לקום ולשלול את המעשה "ב

ִרית". אלתרמןְבְִעֶרּנּו ּבְמְָאינּו לֵָלֶעת ׁשֶר אִַרים לֹומָים זִיפִּטְַמל!" אין מקום לתת "לֹי ּכֵינְֵעּול
ל") כדי להסביר את פשרֵאָרֹום"; "הָי מֵמְרֹום; "ׁשָב מֵקורא לעזרה כביכול את השמים ("יֹוׁש

ההגנה על הפעולה בקיביה. הוא עצמו אינו מוצא כל טעם לכך.
יד". כוונתו היאְִרעַלּוי הּוא ּומָר ּגֶׁשֲם אֵׁשְְּך בְָכֹרא לְּקִעוד תמה המשורר על הזהירות "מ

ח".ֶַבח" או למילה "טַכנראה למילה "ֶרצ
‰˙Â¯‰וראו עוד לעניין פעולת קיביה, הרב שאול ישראלי "תקרית קיביה לאור ההלכה" 

‰È„Ó‰Â ה-ו עא (תשי"ג-תשי"ד); וכן שאול ישראלי ¯ÙÒ ÈÈÓÈ‰ „ÂÓÚ,סימן טז (מורשת 
 229 (שוקן,Ï‡¯˘È ˙È„ÓÂ È„Â‰È ÌÚ ˙Â„‰Èתשכ"ו); ישעיהו ליבוביץ "לאחר קיביה" 

שבועון העצמאי–תשל"ו) (מאמרו הביקורתי של ליבוביץ פורסם עוד בשנת 1953 בדו
Ì¯Ë· "(15.12.1953); יהודה מלצר "על הקללה ıÈ·Â·ÈÏ Â‰ÈÚ˘È ¯ÙÒ —————ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜ 

®‰‡¯˜Ó© Â„Â·ÎÏÂ Â˙Â‚‰ ÏÚאביב, תשל"ז).– 128 (אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת תל
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עם זאת, מן הראוי להעיר כי ביקורתו של אלתרמן היא כללית. אין הוא מותח
–ביקורת ישירה על צה"ל ומפקדיו. בין השאר הוא נמנע מלגנות במפורש את בן

גוריון, שר הביטחון, ש"התאמץ לגונן" על צה"ל עד כדי השמעה בפומבי של
 אלתרמן גם אינו קורא לחקירת193הטענה, כאילו נעשתה פעולה זו בידי אזרחים.

האירוע הקשה.
הבית המסיים מבטא, כדרכו של אלתרמן, את עליונות הרוח והצדק, וזאת גם

מול קושי ביטחוני:

ַֹחטְִבים לִִדיבְּנִף. ֹלא בַל סַה עָה ָקׁשָקּופְּת
ת.ֵעָר הְַזה ּגֶגּור. זָים לְִבי אֹויְֵנּפִֹלא מְו
ַֹחַּכקּוִקים לְה זֶיְִהּה נָם ּבִיַתְָעִבׁשְו
194ת.ֶמֱָאֶדק, ּבֶַּצחֹון, ּבִָּכּפַר ּבֶׁשֲא

נגד הכוח המוגזם והפסול שהפעיל צה"ל בקיביה, העמיד אלתרמן את הכוח
הטמון בתבונה, במוסר ובאמת. הפעולה כפי שנעשתה בקיביה הייתה בלתי
הגיונית ובלתי מוסרית. ההיגיון והמוסר כרוכים זה בזה בשירת הציבור של נתן

 ושמא הטעים אלתרמן גם את ערך האמת בסיום השיר, כדי למתוח195אלתרמן.
ביקורת על עצם ההכחשה שצה"ל הוא שביצע את הפעולה בקיביה?

אלתרמן חזר לאירוע קיביה לאחר תריסר שנים, בשנת 1965, באחת מרשימותיו
 הפעם לא נמנע אלתרמן196האחרונות בטור השביעי: "למהותה של הזדעזעות".

גינוי המעשה בולט אמנם לאורך כל הטור. עם זאת, כותב המשורר על "המעשה" בקיביה,193
יןֵקֹו ּבֲַדחְר לָׁשְפֶת / אֶצֶּמֻאְם מִַיינֵת עַימֲִצעַי ַרק ּבִים / ּכִּיֹוְדעַנּו הְַחנֲבבית החמישי: "[...] "א

ת". גם אם הדברים נאמרים "בדוחק",ֶצְֶּבׁשִ לֹו מַֹעְקּבִנּו לָים אִם טֹוְרחָּבִֶדים / ׁשְָּבִכּנִַרים הָבְּדַה
נראה כי בבית זה מקהה המשורר עצמו מחומרת הביקורת, באופן שאינו עולה בקנה אחד

עם דבריו שבשאר הטור.
שם. יצוין כי לנוכח תוצאות הפעולה בקיביה, התקבלה החלטה להפסיק את פשיטות194

התגמול על יעדים אזרחיים ולתקוף מטרות צבאיות בלבד. אחת ממסקנותיו של משה דיין
(אז ראש אג"ם) הייתה כי מהצבא היהודי מצפים "ל'טוהר נשק', הרבה יותר מן המקובל

, לעיל ה"ש 31, בעמ' Í¯„ È·‡.115באיזה צבא שהוא". 
ראו למשל על הפיכחון והצדק בהעמדתו של אייכמן לדין, להלן ה"ש 362. ראו גם על195

 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ 203ר": "אחרי אינשטין"ָּמּוסַּוּוי הְִצָדם ּולָאָה–ַתינְִבהמקום שיש "ל
האדם מכיר את (22.4.1955). וכן ראו השיר "אשמורת שלישית" ב"שיר עשרה אחים".

, לעיל ה"ש 22, עמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ.335‰ט". ֵּׁשֹופַרֹו הָו מּוסַל צֶׁשְּׁשֹוֵקל וַלֹו הְִכל ׂשֶם ׁשָתָיאְִל"ּפ
יו" (שם). וכן ראו בהמשךָָרכֲי עְֵנאזָֹדם ּומָאָק הֹת חֶהּו יש ניסיון להפריך "אֹּתַכנגד זאת, ּב

ב" (שם).ָָזכְה וָלְַול עֶם ׁשָחֹכְל וֶֶסל ּכֶחֹו ׁשֹהשיר שהמתנגדים לבינה ולצדק הם: "[...] ּכ
196ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(6.8.1965) 339 ו 
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גוריון השמיע דברי ביקורת כלפי פנחס–מביקורת פרסונלית. היה זה לאחר שבן
לבון בעניין "טבח קיביה", ודברים אלה הסעירו את ראשי מפא"י. אלתרמן הזכיר
כי כמה שנים קודם לכן (ראשית 1962) התפרסמו דברי גינוי חריפים יותר שהשמיע

גוריון, וכן נמסרה אז תשובתו של פנחס לבון. לבון שהואשם "באחריות–בן
 השיב ש"מעולם, הן בהיותי ממלא מקום שר197פיקודית למעשה דמים אכזרי",

הביטחון והן בהיותי שר הביטחון, לא נתתי אישור לפעולות תגמול בהיקף כזה
198ודרכי ביצוע כאלה".

כותרת הטור מקורה בכך שדברי הזעזוע שהשמיעה צמרת מפא"י בעקבות
גוריון היו לדעת אלתרמן שלא ממין העניין. הבעת הזעזוע הייתה על–דברי בן

הסכנה שבחיטוט בפרשיות העבר (לוי אשכול), או על פגיעה בנציגות ישראל
 (אבא אבן), או על199באו"ם, אשר "הסבירה בשעתה את טבח קיביה באופן אחר"

ניצולם של ענייני ביטחון לנקמנות אישית (זלמן ארן). אלתרמן תמה על כך
שאין כל דברי זעזוע על האירוע החמור עצמו ועל האחראים לו, או על "עקרונות

 אין מי שנתן דעתו "על עצם200יסוד של סיסמאות כמו טוהר הנשק וכדומה".
האפשרות המחרידה, שאותו מעשה דמים של קיביה היה, ולּו גם בחלקו, פרי
מחשבה תחילה של מישהו, ולּו גם לא על ידי פקודה מכּוונת אלא רק על ידי

 אלתרמן201ביטול מכּוון של פקודת קבע האוסרת לפגוע באזרחים ובנשים וטף".
גרס בתוקף כי אין להניח לעניין קיביה לרדת מסדר היום: "שום ציבור נאור, ועל
אחת כמה וכמה ציבור יהודי, אסור לו להשלים עם יחס כזה כלפי עניינים

 אלתרמן כתב כי יודע הוא שהתגובה הראשונה202שטשטושם פירושו פשע והפקר".
על דרישתו לבירור ולחקירה חדשה תהיה של רתיעה, של "היה לזרא", של

203"נמאס והעם אינו רוצה לשמוע".

גוריון עצמו צריך להיות בין העומדים–זאת ועוד, לדעתו של אלתרמן, גם בן
לבירור על חלקו בפרשת קיביה:

העובדה שהוא היה שר הביטחון להלכה, אף שהתפקיד היה בידי ממלא
מקומו, בתקופה שבה אירע אותו מעשה דמים; העובדה שבשובו לכהן

שם, בעמ' 197.340
שם, בעמ' 198.339
שם, בעמ' 199.341
שם, בעמ' 200.340
שם, בעמ' 201.341
שם, בעמ' 202.343
שם, בעמ' 203.342
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במשרתו כשר ביטחון, ימים ספורים לאחר המעשה, לא מיצה את
המסקנות המתחייבות מכך; העובדה שהוא עצמו מינה אחר כך את

 כל אלה הם דברים שעליו לבקש—פנחס לבון לשר ביטחון תחתיו 
בירורם יחד עם כל נסיבות וגורמים הקשורים בפרק זה. עליו לדרוש
–זאת למען חוסנה ובריאותה של המדינה ועליו לראות דבר זה כמצוות

ה לא פחות מחובתו כלפי העניין השני שבו הוא עומד זה שניםֵעׂש
204אחדות במערכה מרה וצודקת.

 נוכח פגיעה נפשעת באזרחים במלחמת העצמאות—בבית המסיים של "על זאת" 
 בבית205ת...'".ַגְידּו בִּגַל ּתַי 'אֵנְּפִם מַת ּגַחֵם [...] / ֹלא תָעָת הֶמְֶחלִ נאמר: "ּומ—

המסיים של "סערה על פני סדר היום", נוכח טענות בדבר סריקה ברוטלית בשנות
טּוְּטַחְְקרּו וִִריאּותֹו, ּדֹוֵרׁש: חְבֹודֹו / ּובְֵרי כְּנֹוטִ"ל, מַַהי צִ נאמר: "ּכ—החמישים 

 אלתרמן עקבי ותקיף בדרישה לחקירת אמת, כל אימת שמתעורר חשד206י!"ִּב
207למעשה עוולה של צה"ל.

שם, בעמ' 342. "העניין השני", המוזכר בסוף הדברים, הוא כמובן "פרשת לבון" שהסעירה204
–את המדינה בשנות החמישים והשישים. וראו לעיל ה"ש 108. בוויכוח הגדול שבין בן

גוריון והקדיש לכך מקום רב–גוריון לבין מפלגתו בעניין "הפרשה", תמך אלתרמן בבן
בטור השביעי. הדיון ב"פרשה" חורג ממסגרת חיבור זה.

"על זאת", לעיל ה"ש 116, בעמ' 205.151
206ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰וחשבון", לעיל ה"ש 127.– א 286. וראו גם "הדין
וראו גם דברי גינוי חריפים שהשמיע אלתרמן כלפי אלה שמגנים את "החיטוט" בפרשיות207

 אגב הידרשותו לפרשה אחרת (משנת 1948) שנחשפה ברבים בשנת 1964, פרשת—העבר 
(עידנים/ידיעות ÈË¯˜ÂÓ„Â ÔÂÁË·158-138‰ ג'ול אמסטר. על פרשה זו ראו איסר הראל 

̇ ‰ÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó — ËÙ˘Ó¯·אחרונות, תשמ"ט) (להלן: בטחון ודמוקרטיה); צבי ענבר  Â„ÂÒÈ
Ï‡¯˘È· È‡·ˆ‰ 433-423 (מערכות, 2005) (להלן: מאזניים וחרב); שבתי טבת Ê‚‰ ˙ÂÚ,

83-76. לעיל ה"ש 108, בעמ'
"גיבור" הפרשה הוא איסר בארי ("איסר הגדול"), שהיה גם הדמות המרכזית בפרשת

טוביאנסקי אשר נעסוק בה בחלק השביעי להלן. כתב אלתרמן:
כל שעה שאני שומע את הקינה השגורה שהמדינה תיחרב מחמת הפרשיות
הללו, הנני מהרהר לא רק בהפרזה שבחלחלה זו אלא גם בכך שהשתקת פרשיות
היא פעמים מחלה מסוכנת יותר ממחלת חישופן. לא גילוי פרקים מן העבר
הוא הדבר הפסול. הדבר הפסול הוא אותו יחס חולני של בהלה והשתקה

שמתעורר בנו עם כל בירור.
̄ ‰˘·ÈÚÈ ראו "תשובה למכתב גלוי"  ÂË‰ו 292, 295 (6.11.1964) (להלן: תשובה למכתב

גלוי). וראו גם דברי רקע והסבר התשובה ב"הערות וביאורים" לכרך ו, בעמ' 485-482.
ראו גם להלן חלק שביעי, סוף פרק ב.
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פרק ו

הממשל הצבאי

יש לזכור כי הטורים שנסקרו עד כה נכתבו בראשית שנות החמישים, תקופת
ההסתננות ופעולות התגמול, ובעת שרוב האוכלוסייה הערבית נתונה הייתה

ּיּותִִדינְי" של אלתרמן שבעניין "מִָלְלּכַם הֶׁש ֹרָתחת ממשל צבאי. כבר אז היה "ה
 אכן, בסוף שנות208חֹון".ָּּטִל בֶה ׁשִָריאְּּיּות בִִדינְים" אין נקוטה, לעתים, "מִעּוטִּמַה

החמישים, וביתר שאת בתחילת שנות השישים, עלתה על הפרק שאלת נחיצותו
 גם בעניין זה209 שבוטל לבסוף רק בשלהי שנת 1966.—של הממשל הצבאי 

מוסרית: מצד אחד, הבנה לעצם–הפעיל אלתרמן את "נוסחת האיזון" הביטחונית
הצורך הביטחוני באותה עת בפיקוח ובצמצום חופש התנועה לערבים; מצד שני,
דרישה תקיפה לשינוי המדיניות כלפי המיעוט הערבי, כך שיחדל להיות ציבור

1958210, בטורו "מהומות נצרת".–מושפל ונרדף. ביטוי נוקב לכך הביע אלתרמן ב

באחד במאי 1958 נערכה בנצרת הפגנה של ההסתדרות. חברי המפלגה
הקומוניסטית הישראלית (מק"י) וכאלה שנלוו אליהם, התפרצו לתוך ההפגנה,
ובמהלך ההתפרעות נפצעו עשרות אנשים, אזרחים ושוטרים. מאות נעצרו.

ִרי". סוגיית המדיניותְּפַ "ׁשֶרׁש ה—אלתרמן ביקש בטורו לחשוף את יסודי הדברים 
ֶלרֹו ׁשָּוב–כלפי המיעוט הערבי היא רבת חשיבות, שכן עומד כאן למבחן "ּתֹוכֹו

רֹוןְִתל יַ טיפול נכון בבעיה זו היה מעיד "ע211ֶרת".ְֶזִגּנַיו הָדֹותְּתֹול–ְדַקתִצְם וָעָה
 ברם, במקום זאת מזהה212ם".ָל עֹולֶגֹו ׁשְָהנִת מַּמְֻעהּוִדי לְטֹון יְִלל ׁשֶגֹו ׁשְָהנִמ

ים של שגרה, דשדוש וקפיאה על השמרים.ִָנאלתרמן ׁש

"שני אמצעי בטחון", לעיל ה"ש 158, בעמ' 208.294
על ההיבטים המשפטיים של הממשל הצבאי ראו רון חריס "דמוקרטיה יהודית ופוליטיקה209

 י 107, 119-114 (תשס"ב).ÌÈÏÈÏÙארד בבית המשפט העליון" –ערבית: תנועת אל
 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(9.5.1958) 367"מהומות נצרת" 210
שם, בעמ' 211.368
שם.212



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

∏∞

ֶלּה ׁשָרֹונְִכת זְַוכִׁש מֵאין המשורר מתעלם מכך שלערביי מדינת ישראל "י
 וקיים גם≤±≥ה".ָלֲַחְנת לַּזּולַיּו לֶָהל / ׁשֵתָיר וִת עְַוכִר ּומָטֹון זְִלת ׁשְַוכִׁש מֵה, יָבּוסְּת

ההכרח הביטחוני המוצדק:

ה,ָחֹובְָרח וְכֶל הֶים ׁשִָלְבים ּוכִָגְיׁש סֵאת: יֹם זַנּו ּגְַדעָיְו
ַעֵַּדְגׁש לֵַּקבְד מָי–יִחְמִָקם ּבְַלְסׁש לֵַּקבְמַל הָר ּכֶׁשֲא
ָהטֹובְֹלא לְסֹוִדי. ּדֹוֵרׁש טֹוב הּוא וְי–חֹוןָּטִדֹות ּבְֵתי
...ֵַחּה הּוא ּבֹוטָר ּבֶׁשֲיָרה אִמְַּׁשר ּבֵכֹופְכֹול וָּיֵַרי הְׁשַאְו

י,ִָאְבּצַל הָׁשְמִּמַּטּול הִל ּבַט עַלְֻחילּו יִפֲם אִל: אָׁשְָמל
ַֹעּבְִתלְיֹום ו–ד ּבֹואַקּום עָינּו לֵינֵי ּבִאי מַם ַרׁשִַדע אֵֹלא א

יןִָהי יִהּוִדים... מְּיַבֹות הְמֹוׁשְים ּבְִרבַָעה לָנּועְׁש ּתֶֹפֹלא חְל מָּכ
214 ל.ַ עֹ פְי  ּבִה ּכְֶפי ֹלא ּבִָראֲחַי"... אִָראֲחַי אִכֹנָר "אַאמֹיְו

צינו כי אלתרמן הביע אי פעם דעה נגד עצם קיומו ונחיצותו של הממשלָלא מ
—הצבאי. ואולם, חרף הכורח הביטחוני, אפשרי וחיוני לדעת המשורר לשנות 

רֹוִרים,ְּזּוי ּומִה ּובָלְָּפׁשַיֹום / ה–ת יֹוםַּזֹוַרעַ את הגישה "ה—עד היסוד וללא דיחוי 
ית":ְִעִבּטַה הָינִּטַי הֵלְַחת ּגֶ / אַּפּוחַמְִבה ּכַָּבלְיָרה ּומִעְמַה

לְָרּפֻעְג מָּׂשֻה מֶ(ז  ו ַ ּקַל  הָו,  ּכַּקַּנֹות הּוא הְַׁשׁש לֵיֶה ׁשַמ
ֶרתֶׂשֲים עִָנה ׁשְֶך זֵהֹופַו הַּקַל הָי), ּכִׁשָחֻד מֹאְְך מַא
ל,ְָּפׁשֻה ּומֶֻּדנְּבּור מְִצה לִָדינְּמַים ּבְִרבַעָּבּור הִת צֶא
215ֶרת.ֶַּצְנְרצּו ּבֶָּפקֹולֹו ׁשְְריֹו וִה מֶף! זְָרּדִנְה וֶֻּדנְמ

ובבית המסיים של הטור מצוי, כבדרך כלל, הלקח העקרוני:

לֹותָינּו חֵָלם עַם ּגָעָו–ַםּקֹות עֶֻרת. חֶַּצַקח נֶהּו לֶז
—ינּו ֵּלְִמק ּבֵּד ַדְקְר ּונַאמֹאת נֹ ז—צֹוֵדק ְא וָֻדּכְעּוט מִּומ

שם.213
שם, בעמ' 214.369-368
שם, בעמ' 215.369
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—ּלֹות. ַאְו–דֹותָל ְקסֶּבּור ׁשְִצֹרב לָת הְֶך אֵהֹופַעּוט הִהּוא מ

216ינּו.ֵָלעֵה מֶָזּלַר הֵּכֶהַה–ןַימִת סֶת אֵע–עֹודְיר ּבִָסלּו נ

סיכום

הנה כי כן, שירים אלה של הטור השביעי עוסקים בפעולות שונות של חיילי
צה"ל מול האוכלוסייה הערבית, בתקופה קשה זו של תחילת שנות החמישים.

על בעיני המשורר. פגיעה–העיון בהם מעלה כי השיקול המוסרי הוא שיקול
ה".ִָדינְָרה ּומְבֶל חֶם ׁשָלֹומְִׁשבלתי מוצדקת בערבים, בדרכים שונות, היא סכנה "ל

ִרית." קברניטי המדינהְִבעָה הָּיִחְּתַיר הִוֲת אֶה אֶזָלֹוא חְׁשֹום מְִנּלִב מֵַּכעְהדבר "מ
וגם מפקדי הצבא אינם רשאים לפטור את עצמם מאחריות למקרים כאלה. כוחם

ֶרב".ֶחַהְׁש וֵאָב" עדיף על כוח "הֵּלַהְׁש וֶֶפּנַשל "ה

שם, בעמ' 370. אעיר כי כחודשיים לפני כן (28.2.1958), כתב אלתרמן בטור השביעי על216
 ו 62. כך, מקבל‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËקיפוח החקלאי הערבי, ראו "פרקים שונים: א. דרך הטבק" 

חקלאי יהודי על קילוגרם טבק תשלום העולה פי כמה על התשלום הניתן לחקלאי ערבי
ס"ָמָק" או "חֶׁשֹ מ"המשולש". אלתרמן מציע להעדיף בעניין זה את המילים המקראיות "ע

ָהֶּנינֵיא אִלּו. / הָלֹול ֹלא ָדלָ ּדָיהֶרֹותְ אֹוצ—ִרית ְבִעָה": "הָָיְלפַעל פני המלה המודרנית "א
ָהיָּעְם". לדעת אלתרמן, אותה סוגיה הנקראת "בָמְִׁשִרים ּבָבְַּדיא קֹוֵראת לִיֹות, הְָלפַה אְָלפַמ
הּוִדית...", ראו שם, בעמ' 63. וראוְה יָד ּתֹוָדעַּצִם מַר / ּגֵיֹותְּה בָחּופְּדַי הַית", היא "אּולִָרבֲע

 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(4.5.1956) 375גם בעניין אחר: "לשאלת הכבוד" 
15.7.1960 פתחו אסירים ערבים בכלא רמלה בשביתת רעב, בדרישה שלא ישוכנו–ב

בתאים משותפים עם אסירים יהודים הפוגעים ומתעללים בהם. ברשימה "משמעה של
̄ ‰˘·ÈÚÈ מחאה"  ÂË‰ב 371 (22.7.1960), הצדיק אלתרמן לחלוטין את הדרישה. באירוניה

הוא מעלה את האבסורד "שמחוץ לכלא אנו מביאים בחשבון את חוסר הנורמאליות
 ואף את—שביחסים בינינו ובין הערבים ואנו מצדיקים בכך קיומן של כל מיני מחיצות 

קיום– ואילו דווקא פה, בכלא רמלה, כבר הגענו לדו—החזקה שבהן, את המימשל הצבאי 
מלא", ראו שם, בעמ' 373.

‰ÂË¯בסוף שנת 1965, באחת מרשימותיו האחרונות בטור השביעי, "הנאום והמרקחה" 

ÈÚÈ·˘‰ו 366 (15.10.1965), יצא אלתרמן להגנת משה דיין, בעקבות דברי דיין בנאום 
בחירות לפני ערביי "המשולש". דיין קבע "כי אין האזרח הערבי במדינת ישראל צריך

נפשיות שלו, אלא עליו לשמור על–לחדול מלהיות ערבי באורח חייו ובמסורת וזיקות
ייחודו הלאומי והאנושי במדינה, בהיותו מקבל עליו את הציות לחוקיה". דבריו של דיין
עוררו סערה שבמרכזה הטענה שיש בהם משום "סכנה בטחונית". אלתרמן הצדיק את
דברי דיין, והדגיש כי אין להתעלם מה"התרוצצות" שבלב ערביי ישראל, בין זיקתם לארצות

הערביות לבין חובותיהם כאזרחי המדינה.
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מן הראוי להדגיש כי העמדה המוסרית מושמעת על ידי המשורר כנימוק
, ובדרך כלל לא מוזכר הטעםÈ˙Â‰Ó"לשמו". טעם הפעולה הראויה הוא 

È˙ÏÚÂ˙‰.217,שמירת המוסר ומניעת עוול הם חלק מנשמת האדם, העם היהודי 
והלוחם העברי בפרט. טוהר הנשק של הלוחם העברי קשור אל "היסטוריה יהודית

218בהקת" ואל מוסר היהדות.ֻמ

, לעיל ה"ש 12, בעמ' 34-33, וכן‰ÓÈÁÏ ˙ÙÂ˜˙· ËÙ˘Ó‰ראו גם מנחם פינקלשטיין 217
 ו ÂÂÈˆ‰-411 ,359˙ הכינוס היישובי ביולי 1938" —אניטה שפירא "בין הבלגה לטרור 

413, 421-418 (תשמ"א). במאמר זה פרסמה המחברת "פרוטוקול סטנוגרפי" של כינוס
הנהגת היישוב היהודי ביולי 1938, בעיצומה של תקופת "המאורעות" שעוררה את "פולמוס

גוריון טען כי אין זה מוסרי אמנם להשיב על הטרור הערבי במעשי טרור–ההבלגה". בן
של היהודים, ואולם לא זה הטיעון המכריע:

אנו חיים בעולם שמוסר טוב למטיפים. לא חיים על פי זה [...] לא נוכיח לישוב
 מדברי מוסר בלבד.— אם לא נוכל להוכיח לו שיש בזה אסון פוליטי לישוב —

גוריון העדיף אפוא את הנימוק התועלתני. לעומת זאת אמר הרב עמיאל באותו כינוס:–בן
לרבנים וליהדות לא צריך לדבר מנקודה זו, שזה אינו מביא תועלת. אפשר היה
לחשוב שאילו זה הביא תועלת, היו הרבנים חושבים אחרת. היהדות אומרת

"לא תרצח" בלי שום תנאי.
 היהדות הדתית ופעולות הגמול בתקופת—וראו גם אליעזר דון יחיא, "דת וטרור פוליטי 

 יז ÂÂÈˆ‰.(1993) 155˙'המאורעות'", 
, לעיל ה"ש 120, עומדת אניטה שפירא לא אחת על כךÁ ·È·‡ŒÂ„Ïבספרה על יגאל אלון 

שכאשר מתחו קברניטי הביטחון ביקורת על מעשה שלא ייעשה, הם גם הדגישו שהמעשה
מזיק מבחינה לאומית: "ביקורת מטעמים מוסריים בלבד נתפסה כירחמיאליות שאיננה
משכנעת דיה; ולכן, כתוספת משקל, יש לצרף אליה גם טעמים של כדאיות", שם, בעמ'

, לעיל ה"ש 3, עמ' 403Ï¯·.584. ראו גם אניטה שפירא 
בשירו "ליצחק שדה", לעיל ה"ש 7, רואה אלתרמן את יצחק שדה כמי שהטביע בלוחם
העברי את הערך של טוהר הנשק. באותו טור הטעים המשורר גם את הטעם התועלתני:

ת".ֶלֶ ּדַחֵי ּפֹותַחֹון אּולִָּצַּנְך הּוא לַָדם... / אָאָם הֶֶלעּוט הּוא צָר ּפָבָי ּדַ"אּול
אעיר כי גם עיון בטורים הרבים שבהם יצא אלתרמן נגד פעולות קטלניות שנעשו בידי
ארגוני המחתרת לפני קום המדינה (טורים שפורטו לעיל בה"ש 125), מלמד כי השלילה
היא בדרך כלל מנימוקים מוסריים גרידא, אם כי יש ועולה הנימוק של החלשת הנהגת

היישוב עקב פעולות אלה.
יצוין כי בתקופת "המאורעות" בשנות השלושים של המאה העשרים ניטש בכל עוז "פולמוס218

ההבלגה" (שהוזכר בהערה הקודמת), דהיינו הדיון בשאלה אם נכונה ההשקפה של הנהגת
היישוב שאין להשיב על הטרור הערבי בטרור יהודי. אהוד לוז שבחן את העמדות השונות,
ציין כי "מוסר היהדות" שימש אז מוטיב חוזר בדבריהם של רוב הדוברים, חילונים ודתיים
כאחד: "הפולמוס קבע למעשה את קווי המתאר של העמדות השונות בסוגיה זו בחברה
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הישראלית עד לזמננו. מתוכו נולד גם עקרון 'טוהר הנשק' שהטביע את חותמו על מוסר
הלחימה הישראלי. אפשר לומר בפשטות: עקרון 'טוהר הנשק' נולד מתוך 'מוסר היהדות'".

לעיל ה"ש 7, בעמ' Â·È ÏÁ· ˜·‡Ó, .351˜ראו 
דתית–במקום אחר בספרו עמד המחבר על השקפתה המוסרית של המנהיגות הציונית

לאחר מלחמת ששת הימים, בסוגיית הפגיעה באוכלוסייה האזרחית. לדבריו, בניגוד לגינוי
משמעי בשנות השלושים, הלכו והתרבו בחוגי הציונות הדתית רבנים המתירים פגיעה–החד

כזו בדיעבד, או אף הרואים בה מצווה דתית ממש, כחלק מן המאבק נגד הטרור הערבי:
"המסקנה האופרטיבית מאידיאולוגיה זו היא דחיית המושג המסורתי של 'טוהר הנשק'
שרווח בצה"ל", ראו שם, בעמ' 374. בהמשך ניתח המחבר את הטעמים היסודיים, לדעתו,

לעמדה זו, שהוא קורא לה "נתק בין דת ומוסר", ראו שם, בעמ' 382-377.

בהקדמה לחיבור זה ציינתי כי לנוכח הריכוז המרשים של שירי נתן אלתרמן
בטור השביעי בשנות החמישים בסוגיית טוהר הנשק, שכונסו למדור מיוחד בטור
השביעי על ידי המשורר עצמו, העדפתי לפתוח בשירים אלה. מעתה אחזור

במנהרת הזמן האלתרמנית אל התקופה שלפני כן.
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חלק רביעי

נתן אלתרמן¨ יצחק שדה והפלמ¢ח

פרק א

נתן אלתרמן ויצחק שדה

נראה לי כי במחקר זה מן הראוי להקדיש מקום למערכת היחסים המיוחדת שבין
נתן אלתרמן לבין יצחק שדה, ולכתיבתו של אלתרמן בטור השביעי על אודות

 לנושאיםÌÈ¯˘˜‰ ‰ÓÎ· ¨‰¯È˘È ‰˜ÈÊ¨יצחק שדה ועל אודות הפלמ"ח. יש לכך 
הנידונים בחיבור זה, ובמיוחד לסוגיית טוהר הנשק של הלוחם העברי. כמו כן
ישמשו הדברים כמעבר לשירי הטור השביעי בתקופת מלחמת השחרור, שאדון

בהם בחלק הבא.
יצחק שדה עסק בפעילות ביטחונית מימי ה"הגנה" הראשונים, אך פעילותו
העיקרית החלה במאורעות 1939-1936. ההתקוממות הערבית הפתיעה את היישוב
היהודי וחשפה שלושה קשיים עיקריים: הצורך במעבר מ"אתוס דפנסיבי"
שבמרכזו בניין הארץ, ל"אתוס אופנסיבי" שעניינו יישוב הנלחם על חייו; קושי
בתחום הארגון והניהול; אי קיומו של מענה צבאי לאתגר ההתקפה הערבית,

219ובכלל זה הקושי להתמודד עם הפעילות הערבית בלילות.

בתקופה זו חלה תמורה מהותית בשיטות הלחימה, הראויה, לדעת אניטה
 לתואר "מהפכה", ובמרכזה עמד יצחק— Á ·È·‡ ∫ÔÂÏ‡ Ï‡‚ÈŒÂ„Ïשפירא, בספרה 

שדה:

ברגע ההיסטורי שבו הצטלבו הדרכים של הגשמת הציונות עם הופעתו
של דור לוחמים חדש, גיבש יצחק שדה את תורת המלחמה, שנתנה

Á¯·, לעיל ה"ש 120, בעמ' 136-132. ראו גם ספרה של שפירא ‡·Â„ÏÁ ·Èאניטה שפירא 219

‰ÂÈ‰.345-341 'לעיל ה"ש 137, בעמ ,
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תשובה אסטרטגית וטקטית לאתגר הצבאי שהעמיד המרד הערבי לפני
220ישראל.–היישוב היהודי. זה היה רגע המפנה במערכה על ארץ

 בהרי ירושלים,— "הנודדת" —ראשיתו של המפנה הייתה בהופעתה של יחידה 
שייחודה ב"יציאה מן הגדר", חלף ההגנה הפסיבית במעגל היישוב. המשכו של

 בגוף חדש שהוחלט על הקמתו בסוף 1937, והוא הפו"ש (פלוגות—המפנה 
שדה), גוף צבאי העומד לרשות מפקדה עצמאית (מפקדת הפו"ש), ומתגייסים

221אליו צעירים מכל רחבי הארץ.

 של הפו"ש, שכינס יצחק— הראשון והאחרון —שפירא מתארת את הכנס 
שדה בסוף 1938 בבית הפועלות שבתל אביב. כנס זה לא היה שגרתי:

אולם שדה הביא עמו לכנס את נתן אלתרמן, שחיבר לכבודו את שיר
הפו"שים, וסמבורסקי הלחין לו מנגינה. ספק אם מישהו מהנוכחים,
פרט לשדה, הבין שבאמצעות השיר הזה יזכה הפו"ש קצר הימים לחיי

222חי.–עולם, חוליה בשלשלת שראשיתה בתל

220Â„ÏÁ ·È·‡לעיל ה"ש 120, בעמ' 136. וראו גם רשימתו של נתן אלתרמן "על יצחק ,
̄ ‰˘·ÈÚÈשדה"  ÂË‰ב 222, 224 (27.8.1957) (להלן: "על יצחק שדה"): "הוא היה הראשון 

 אשר חוללה את— ויתכן שעוד ייקבע כי זכותו שלו בלבד היא —פּורים ְבין ראשונים וס
המהפכה במושגי ההתגוננת היהודית בארץ".

, לעיל ה"ש 120, בעמ' 139-136, וכן בעמ' 151-150. על הפו"ש‡·Â„ÏÁ ·Èאניטה שפירא 221
̇ ‰‰‚‰בהרחבה, ראו יהודה סלוצקי  Â„ÏÂ˙ ̄ ÙÒ967-939 (מערכות,  כרך ב: מהגנה למאבק

תשכ"ד) (להלן: ספר תולדות ההגנה).
, לעיל ה"ש 137, בעמ' 342, מאפיינת המחברת את יצחק שדה כך:ÂÈ‰ ·¯Á‰בספרה 

"האיש ששמו נקשר בהקמתו של הפו"ש היה יצחק שדה, מן הדמויות היותר צבעוניות של
תנועת העבודה. את הכשרתו קיבל בצבא הרוסי [...] עלה לארץ עם אנשי 'החלוץ' שאירגן
טרומפלדור בשעתו, והיה ממקימי גדוד העבודה. פועל, חוצב, מתאגרף, בוהמיין, אוהב

ספר וסופרים" (וראו גם בעמ' 343-342, על וינגייט ושיטותיו באותה עת).
אכן, הגם שהמושג "טוהר הנשק" נולד באותה תקופה, הפירוש שניתן לו אז היה מרחיב

, שם, בעמ' 153-150. המחברת ציינה כי גם תגובות‡·Â„ÏÁ ·Èמאוד. ראו אניטה שפירא 
 להתנהגות חמורה של פקודיהם הייתה מתונה— לרבות יצחק שדה —המפקדים הבכירים 

ערכיּות, שהקרינה–הנשק היתה דו–למדי: "בהתנהגות הפיקוד העליון כלפי פגיעות בטוהר
, לעיל ה"ש 137, בעמ' ÂÈ‰ ·¯Á.345-344‰על פקודיהם", שם, בעמ' 153. וראו גם 

222Â„ÏÁ ·È·‡לעיל ה"ש 120, בעמ' 165. תיאור הכנס, בעמ' 166-165, מבוסס על עדותה ,
של שוש ספקטור. צביקה דרור שחיבר את הביוגרפיה של יצחק שדה מביא בספרו את

 על מה שאמר אלתרמן עצמו לגבי— כפי שסופרו לאהרן מגד —דבריה של שוש ספקטור 
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"שיר הפו"שים נלמד בכנס", ממשיכה המחברת, "והיה ללהיט של התקופה".
רֶֶמת זֶ המפורסם, שכוחו עמו עד היום: "א223ּגֹות"ֻלְּפַר הֶֶמשיר הפו"שים הוא "ז

ֶרת". השיר מבטא היטב את המעבר מ"האתוס הדפנסיבי"ְֶּכזְַמא לָיר נִָׁשּגֹות נְֻלּפַה
אל "האתוס האופנסיבי":

—ְך ִחּוַריְַך ּבָאּו לְָׂשה נֵָרׁשֲחַּמַלֹום הְת ׁשֶא
224ים.ִרֹובָל הַלֹום עָים ׁשְִאְך נֹוׂשָם לֵּיֹום הַה

:םישדח תומוקמב הטילשה ןעמלו םיפיקתמה רבעל "רדגה ןמ האיציה" האב ךכ םשל

ר,ָהָי ּבֲִלי עֲִל ע—ה ָֻּגְלּפ
י!ִֹׁשְּבכִבֹוׁש ּתָ ּכ—ה ָֻּגְלּפ
ר,ַבָיׁש עֹוד ֹלא עִם אָקֹום ׁשְמִּב
225ים.ִפֹו"ׁשַרּו הְַבַעם יָׁש

נראה שמפנה ביטחוני זה שעבר היישוב, משקף מהפך עמוק לא פחות שעבר
המשורר עצמו בתקופת המאורעות. זמן קצר לפני כן, בשנת 1934, חיבר אלתרמן

 ואילו עתה226ל תתנו להם רובים" שהיה להמנון פציפיסטי ידוע,ַאת השיר "א
תמך הוא בכל לב בהשבת מלחמה שערה:

 הפרשנות שהובאה לדברי—כתיבת "זמר הפלוגות". אלה הדברים (בסוגריים מרובעים 
אלתרמן):

על נסיבות כתיבת השיר סיפר אלתרמן ש"בשנים ההן היה קרע בין אנשי הרוח
והארץ עצמה [כלומר, בין אנשי הרוח והנעשה בארץ]. ואלה [בחורי הפו"ש] היו
מופיעים [אצלנו בתל אביב כמו] מעולם אחר; [שדה] היה מופיע בהמולה ורעש
מלווה צעירים. הוא היה חוליה מקשרת בין אלה שבעיר והארץ עצמה". אלתרמן
מציין שהקשר בין הצעירים הללו לבין אנשי הרוח היה קשר רופף. לדעתו "נחוץ

היה שיר" כדי לעבות את הקשר.
̈ ¢‰ÏÏ ‡È·ˆÓ————— ¢Ô˜Ê‡ ˘¯¯‰ צביקה דרור  ‰„˘ ̃ ÁˆÈ Ï˘ ÂÈÈÁ ̄ ÂÙÈÒ 151 ,הקיבוץ המאוחד)

(להלן: מצביא ללא שררה). 1996)
 כרך ב, לעיל ה"ש 19, בעמ' 315. נקרא תחילה "שירÈ¯È˘Â ÌÈÂÓÊÙ–¯ÓÊנתן אלתרמן 223

הנודדים".
שם.224
שם.225
ראו להלן חלק תשיעי, פרק א.226
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,ָיתִנָ ּובָּתְַרׁשָי, חִחָא, אְָוַּׁשי ֹלא לִּכ
ה!ָמְָחלִנּו מָת לִיַַּבלְׁש וֶֶפַּנל

ה,ָיתִנֲחֶַרת וִֶּנּכ ל,ָמָע–לֵָרה, ּתַג'ּוע
ה.ָחֹומַ ה—נּו ָאְים וִָלנּו ְדגָן לֶּתַא

ֶרת,ֶחַין אֵֶדֶרְך אְחֹור, וָׁשּוב אָי ֹלא נִּכ
יו.ָּיַירֹות חִפֲחֵּסֹוג מִר יֶׁשֲם אַין עֵא
ֶרת,ְֶרׁשַׁשְה ּבְָלַיַּלה ּבָֻּגלְה ּפְָכלָה, הְָכלָה
227ָרב!ְַּקם ּבָּתִים אְִכי, הֹולְִדּתְַך, מֹולִַיָנּפ

מן הראוי לציין כי באותה עת, סוף שנת 1938, פרסם אלתרמן את מאמרו "סוד
 שרבים עמדו על חשיבותו להבנת תחילת דרכו של228המרכאות הכפולות"

המשורר אל השירה הלאומית. בסיום המאמר מובעת משאלה:

יום שבו ישיר הפייטן העברי על הציונות, למשל, ויראה עצמו  י כ ו ל
ו ז כ א י  להביא בשירו את שמה המפורש  ב ל א  מ ר כ א ו ת, יהיה

229יום נצחון לשירה העברית.

גות", שם, בעמ' 316. בשיר זה הקדיש אלתרמן מקום גם לחידוש של עצםֻ"זמר הפל227
הלחימה בלילה. השיר נפתח ומסתיים בהליכתה של הפלוגה בלילה בוואִדי אפל. עוד

יל".ֵּלַדֹון הָד נֹׁשָׁש וְֵארּו: לְמָא אְוַָּׁשנּו, / לָם לֵים הִָמּיַרּו: ַרק הְמָא אְָוַּׁשא, לְָוַּׁשנכתב: "ל
יצוין כי בין "שירי עיר היונה" יש שיר שמפורטים בו יתרונותיה הצבאיים של הלחימה

ה". ראוָמְָחלִי מְֵלל ּכְָכק ּבָזֶָחְך / לֶׁשֹחַת הֶהּוִדים אְּיַׂשּו הָבלילה, לאחר שהמשורר קובע כי "ע
, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ.90-89‰שך" ֹ"שבחי הח

בשנות השלושים הלחין סמבורסקי שני שירים מפורסמים נוספים של אלתרמן, בעלי זיקה
 כרךÈ¯È˘Â ÌÈÂÓÊÙ–¯ÓÊת"; ֶטֶַהלְׁש מֶמֶּׁשַר הְָבִרים ּכֶָהלאומית וביטחונית. "שיר בוקר" ("ּב

ם ֹלאַם ּגִֶדת / אֶֶרְך ּובֹוגֶּדַיא הִה הָם ָקׁשִב, לעיל ה"ש 19, בעמ' 302) שבסיומו נאמר: "א
ל". גם ב"שיר העמק"ָָמֶעָרב ּובְַּקְך ּבָנּו לֶָדת / אְֶך מֹולָב אֹותַאהֹם נָד עֹולַל / עָלָּפֹול חִד יָחֶא

ַרְךֹבְ, שם, בעמ' 310), מבורכת המולדת ("ּתÈ¯È˘Â ÌÈÂÓÊÙ–¯ÓÊ"; ֵַעָגַּיה לָנּוחְה מָָא("ּב
אְָפלַית אֵין ּבֵל / ּבָָפם נָה ׁשֶי זִָרה ּומָי יִל"), ובסיומו נשמע קול ירייה: "מָּלַהְתִתְי וְִרצַא
, סרט תעמולה של התנועה הציונית,ÌÈ˘„Á ÌÈÈÁל?". שני שירים אלה נכתבו לסרט ָלֲַהנְו

וראשון סרטי התעודה המדברים שהופקו בארץ.
 שנה ב, גל' כו-כז כה תשרי תרצ"ט (19.10.1938). נמצא בספרÌÈ¯ÂËפורסם לראשונה ב228

, לעיל ה"ש 27, בעמ' 27, וממנו אצטט.·Ï‚ÚÓהמאמרים של נתן אלתרמן 
 במקור. אלתרמן כתב כי הציונות היא אחת מאותן "מלים גדולות", "שמות—ההדגשות 229

יפים", בדומה ל"מולדת" ול"ארץ ישראל" (שגם הן נזכרות במאמר). דא עקא שעל מילים
כאלה נגזר דין הבדידות, בדרך של "כליאתן" בין המירכאות הכפולות. ראשונה התנערה



נתן אלתרמן¨ יצחק שדה והפלמ¢חגיליון ∞≥ כרך א¨ התשס¢ט

∏π

פלוגות השדה שפורקו בפברואר 1939 היו המבשר של הפלמ"ח. יצחק שדה
1941 ועד 1945,–שכונה בפי פקודיו "הזקן", פיקד על הפלמ"ח מאז הקמתו ב

ולאחר מכן היה חבר המפקדה הארצית של ה"הגנה" (מ"א). משנת 1945 עד שנת
1947 שימש רמטכ"ל בפועל, ובמאי 1948 הקים את חטיבת השריון הראשונה

 במבצע "דני",—של צה"ל, חטיבה 8. הוא פיקד על החטיבה במלחמת השחרור 
סווידאן–במבצע "יואב" ובמבצע "חורב". בין השאר כבש את משטרת עיראק

(ביום 9.11.1948), לאחר שנכשלו שני ניסיונות כיבוש קודמים בפיקודו שבוצעו
בלילה (19.10.1948; 21.10.1948).

נתן אלתרמן התגייס לחטיבה 8 בגיל שלושים ושמונה, ולפי המסופר, הוא
 ביסוד230גויס לחטיבה זו דווקא, כלוחם, בשל הידידות שבינו לבין יצחק שדה.

הדברים הייתה עמדתו של יצחק שדה כי "משורר העם בעת מלחמת העם צריך
כל מלחמה על עצם הקיום".–לחוש מבשרו את המלחמה הזאת שהייתה קודם

לפיכך סירב אלתרמן להתגייס למחלקת התרבות (מחת"ר), ובעת ההפוגה השנייה,
בקיץ 1948, הוא גויס והוצב בחטיבה 8.

אלתרמן הוצב לגדוד 8, שהיה גדוד מרגמות 81 מילימטר, ולדעתו של עודד
מסר, מצא בכך יצחק שדה פשרה: "בתור חייל בגדוד זה היה נתן חייל בחטיבה

המרגמות–לוחמת, אלא שהיתה בכך מידה רבה של הימנעות מסיכון חיי נתן. גדוד

משמות אלה השירה: "היא שאיננה סובלת את הבגידה בחרה לבגוד בהן ראשונה". הלשון
העברית מזומנת עתה: "לבכות ולשיר על צוואר הפרה שבשדות השרון"; השירה העברית

מּות לבו".ְלַהְנקראת "אל היום והלילה החדשים של ארץ זו, אל העיר וקולותיה, אל החי ו
מה שנדרש מהשירה הוא "לקרוא לדברים בשמם", אך בינתיים הדבר טרם נעשה. מכאן

מגיע המחבר למשאלה דלעיל.
 184-183 (דבורה ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙—————‰ÈÙ¯‚ÂÈ· È˜¯Ù על מאמר זה וחשיבותו ראו מנחם דורמן 

,ÈÚ Ï‡ Ë¯ÙÓ˜¯גילולה עורכת, הקיבוץ המאוחד, 1991) (להלן: פרקי ביוגרפיה); דן מירון 
, לעיל ה"ש 44, בעמ'Á¯˙Ó ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Â˘לעיל ה"ש 15, בעמ' 223-221; שלמה שדה 

 ·ÔÓ¯˙Ï‡—————¨¯Ï„Â , לעיל ה"ש 10. דרור אידר 233-232‰ÓÁÏÓ‰ ‰‡¯Ó ÌÂ‡˙Ù; חנן חבר 

 ÊÈ¯Ù—————·È·‡ Ï˙  ————— ßıÂÁ· ÌÈ·ÎÂÎßÂ ßÚ¯‰ ÈÁ¯Ùß È¯È˘· ÒÂ˙ÈÓÂ ̇ ÂÈ·¯Â‡,224-219 (כרמל 
, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ,172‰תשס"ד). והשוו לשיר ז' ב"שירים על רעות הרוח" ב

שנאמר בו:
י"ְִרצַת "אֶבֶּכֹותַיָרה הִּׁשֵַרי הְׁשַאְו
ׁש.ָָחל נַה עָי ָדְרכִּחּוׁש כָי לִּלְב

1948 נמסרו מפי עודד מסר ויובל–הדברים המובאים כאן על שירותו של אלתרמן ב230
, לעיל ה"ש 229, בעמ' ÈÙ¯‚ÂÈ· È˜¯Ù.231-229‰מרמרי, ראו 
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הוא גדוד לוחם, אבל לא גדוד מסתער". בראשית אוקטובר 1948 הגיעו האימונים
לסיומם, ואלתרמן קיבל דרגת טר"ש.

במבצע "יואב" הוטל על החטיבה להשתתף בפריצת המצור באיזור עיראק
מנשיה. עודד מסר עצמו היה במוצב הפיקוד יחד עם יצחק שדה. הפלוגה–אל

של אלתרמן ירתה אש ריכוך על התל. המבצע נכשל.
מסר ציין כי קרבתו של אלתרמן לקו האש הדאיגה את יצחק שדה: "לאחר
שנפלו פצצות בקירבת עמדתו של נתן, עוד באותו ערב נדרש אלתרמן לעזוב את

הגדוד. סירב, אבל קיבל פקודה".
יצחק שדה עצמו כתב שלוש שנים מאוחר יותר על השתתפותו של נתן אלתרמן

באותו קרב:

אני נזכר בידידי, במשורר. לא, לא אוכל עוד לשולחו לקרב. רק עכשיו
אני תופס עד כמה דאגתי לחיי יחיד תוך כדי דאגות אחרות. אני שולח

 עייף, אפור, שתקן. אני מודיע לו את החלטתי.—אליו שליח והוא מגיע 
הוא מנסה להתנגד. אני מסביר לו: יום אחד נסעת, לילה אחד חפרת,

 שלושים ושש שעות רצופות. על ידך היו אנשים—יום אחד לחמת 
צעירים מאוד. אתה, בגילך ובמצב בריאותך, לא תחזיק מעמד. אני
מרגיש את עצמי כתלמיד שנכשל. בלילה מגיעים היגאלים וב"ג [יגאל

גוריון]. אני מרגיש שלא שיכנעתי אותו. אני שולח–אלון, יגאל ידין ובן
231פקודות מתאימות למפקדה.

 תיאר אלתרמן תמרון גדול של צה"ל,232בטורו השביעי "עם לכידת התל",
בספטמבר 1954, שהמטרה בו הייתה לכבוש תל הצמוד לכפר הערבי החרב

231ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ 361 הערות וביאורים, מתוך מאמר ב— ה ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ21.10.1951. חברו ,
של אלתרמן, המשורר יעקב אורלנד, כתב כי לאחר שהתברר שתפארתו של אלתרמן "לא

ה אצל המרגמה, והחליטו מי שהחליטו כי תועלתו מרובה יותר עם קולמוסוֵָמְלהיתה ׁש
ביד", לבו של אלתרמן "נקף אותו בשל כך", ועל כן היה "מושך חסד" ו"מעריף

 כמין "פיצוי— כמו חיים גורי ומשה שמיר —סופרלטיבים" על צעירי הסופרים המגויסים 
, לעיל ה"ש 10, בעמ' ÓÂ‡ ‰È‰ Ô˙.80-79¯נסתר" לעצמו. ראו 

"עם לכידת התל", לעיל ה"ש 232.75
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ראו הערות וביאורים לכרך ה, בעמ' 361 (מאיר פעיל, מכתב אישי, 9.10.1993). כתב233
מאיר פעיל:

נתן אלתרמן חווה חוויה קשה אל מול תל זה באוקטובר 1948, במלחמת
העצמאות. חטיבה 8, בפיקוד ידידו של אלתרמן, יצחק שדה, תקפה מכיוון צפון

מנשיה מידי הצבא המצרי.–במגמה לכבוש את התל ואת הכפר עיראק אל
ההתקפה נכשלה כשלון חרוץ. נתן אלתרמן נוכח בקרב. אין ספק שזכרון המפלה

הקשה ההיא השפיע על כתיבת הטור הזה שש שנים לאחר מכן.
תל זה הוא תל עיראני, הסמוך לקריית גת. בד בבד עם מבצע "חורב", נכשל ניסיון לכבוש

27-28.12.1948 ("מבצע חיסול"), ושמונים ושבעה לוחמים נהרגו!–מנשיה ב–את עיראק אל
 618-615 (מהדורה מעודכנת ומורחבת, מודן,˜Â‡ÓˆÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ˙Â¯Â˙ראו נתנאל לורך 

.(1998

מנשיה. מאיר פעיל סבר כי יש זיקה בין כתיבת טור זה על ידי אלתרמן–עיראק אל
233מנשיה.–לבין זכר הקרב על עיראק אל
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פרק ב

אלתרמן על יצחק שדה

דֵַּקפְמַלּוץ, הָחֶיא, הְִּבצַּמַאלתרמן אהב והעריך מאוד את חברו יצחק שדה "ה
 והדברים באו לידי ביטוי בטור השביעי. אלתרמן הקדיש שיר לשדה,234",ֵַרעָהְו

נֹותָּבִּהְר על כך ש"בֵצֵ ובו ה235אֹו עומד מחוץ לשירות הצבאי, 1949",ְצָּמְִה"ּב
ל,ְָדִריכַאְל וָּיַ יצחק שדה הוא "ח236ים".ִָאּּנַבַין הֵּע" לא יהיה יצחק שדה "בֶַקב–ָאבְצ

237ָרר".ְחֻׁשְן הּוא מְֵכִדים... ּובְּקַפְל מֶם ׁשָּם. / ַרבִיַַּפּכ–בֹוןְָרׁש נִָדיר, חָיֹון נִָּסל נֶר / ׁשָאֹוצ

יצחק שדה הוא שעיצב, לדעת המשורר, את דמות החייל העברי, אשר שומר
בלחימתו על צלם האדם:

ָרב,ְּקַי הֵיבְִתת נֶה אֶָזר ּבְֹּכִזר לָׁשְפֶא
ֶרתֶחַה אָֻרּכֲֶרְך אֶם ּדַר ּגְֹּכִזׁש לְֵך יַא
ַקוָל–ב הּוא ַקוֵּצִן עָמֳא–תַָּתְסּה ּכָּב
ִרית,ְִבה עָימְִחמּות לְּד
ֶרט.ֶחַּה ּבָׁש אֹותַָטל

םָה חֹותָעְָבדֹו טִָרי יְִבל עָּיַּוְדמּות ח
יו, יֹום יֹום,ָיכִנֲחַּב
ד,ֶֶלּפ–ַחְֹכֹרְך ּובְּב

ָדם...ָאָם הֶֶלעּוט הּוא צָר ּפָבָי ּדַאּול
238ת.ֶלֶח ּדֵי ּפֹותַחֹון אּולִָּצַּנְך הּוא לַא

א 311, 312 (29.8.1952) (להלן: "יצחק שדה").‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË "יצחק שדה" 234
"ליצחק שדה", לעיל ה"ש 235.7
שם, בעמ' 236.308
שם, בעמ' 237.307
שם, בעמ' 238.307-306
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בשתי השורות האחרונות חוזרים אנו ל"דבר הפעוט" האלתרמני. אנו מבינים
 הוא הוא הדבר שאינו מוטל בספק.— פעמיים בשורות אלה —כבר, שה"אולי" 
239 הפוכה: צלם האדם אינו דבר פעוט. הוא המפתח לניצחון.—מגמת ה"אולי" 

עשר השנים שבין הקמת הפו"ש למלחמת השחרור באות לביטוי בבית הבא:

ה,ָיבִטֲחַ"פֹוׁש", הַה
 י ו,ָ ָר טְל  ּפָל ּכַן עְַמּזַה
ֶרׁש.ַֹחּב–יחֹותִַּׂשע ּובָּסַּמַים, ּבִּקּוְרסַּב
ָבָען ּבְָרּתַּמֶַּצדֹולֹות ׁשְּגַן הִה מְֵרּבַה

240ֶרׁש.ֹז ׁשָּכּו אִה הָָדמֲָאם ּבָּדּומ

כאמור, לדעת אלתרמן, יצחק שדה הוא שהנחיל לחיילי הצבא העברי את השמירה
על ערכי הרוח ועל טוהר הנשק כעיקרון יסודי וכתנאי הכרחי:

סֹוָרה,ַָּמר לֶׁשֲף אָָנּכ–רֹותְמִה אְֵרּבַה
,ַרּוחָי הְֵרכֶעְק וֶֶׁשנָו–ֵבל–רַהֹל טַע
ָרהְֹחבֹוָדה ׁשֲל עֶן ׁשְָיִנְעיּו לֹו לָה
241.ַּכּוחְִוה לֶָּנינֵּה אָָרחּותְכֶר הֶׁשֲא

והשוו לדברים שכתב אלתרמן ברשימה על יצחק שדה: "עניינים שהוא בחר בהם להדגיש239
ָקטנים לכאורה, יכולת–את ערכם ואת מעלתם, ולו גם מקומם בצדי הדרכים ובין פכים

להיות סמוך ובטוח שהם דברים של עיקר". ראו "על יצחק שדה", לעיל ה"ש 220. וכן ראו
, לעיל ה"ש 78, בעמ' ÈÈÓ˘‰ ¯ÂË‰.227-225מרדכי נאור 

"ליצחק שדה", לעיל ה"ש 7, בעמ' 307. על הכנות הפלמ"ח למלחמה, ראו גם השיר240
, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ.36‰"קרואי מועד" ב

(גיליון 77),Â·Ú‰ ˙Â„Á‡Ï„‰  מסביב למדורה" בכתב העת —שם. במדור "עם הנוער 241
17.1.1946, את הרשימה "על הגבורה". שדה כתב–פרסם יצחק שדה בשם העט י. נודד, ב

כי אין גבורה בלי מטרה הומנית: "לכן קשה לו לאדם המחונן בסגולת הגבורה להרוג. הוא
מגיע לכך רק באין מוצא אחר, כשאין צל של ספק בצדקת ההריגה. כשהמעשה נחוץ למען

(הקיבוץ המאוחד, תשמ"ט). לעומת זאת, Â„ÓÏ ·È·ÒÓ69 ,68¯‰ החיים". ראו יצחק שדה 
כאשר הפעולה משתבשת ביסודות זרים, כמו יהירות וסיפוק יצרים, מופיעים גם "הסימנים

–נקיון בבחירת האמצעים, אי–החיצוניים: פגיעות בבלתי אשמים, אכזריות מיוחדת, אי
הערכת החיים" (שם).

 מאמר שכותרתו:„·¯שמונה שנים קודם לכן, בהיותו מפקד הפו"ש, כתב יצחק שדה ב
"לא הבלגה ולא רצח". הוא ציין כי הנוטרים הנודדים פועלים כל העת נגד ההבלגה. הם
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עם מותו של יצחק שדה, בשנת 1952, הקדיש אלתרמן דברי תודה נרגשים לדמותו
 גם בטור242דֹולֹות".ְּגַרּור הְִחּׁשַָרׁשֹות הָת ּפַחַל אֶ ׁשָעּוֶריהְּלּוף נַית" של "אְִאִלּפַ"ה

ֹדְעצִרּות"; את העובדה ש"ּבֵּׁשִק מָֻּתנְזה ציין המשורר בעצב את היותו של שדה "מ
 עם243ח".ָּדֻד ּומָֻּדבְָך מְנּו אֹותְֵראֹותִּיָך / בֶלֵאת אֵָׂשם לִַיינֵנּו עְֹלָכְך / ֹלא יָּּסַ"ל בַהַצ

ה עֹודֵּנִֶהם, ׁשֶָה לָּתְַמסָּקֶזאת, שמּורה ליצחק שדה אהבת האמת של העם: "ׁש
ֵלַ ּבַָרּתֱֶחׁש, נִַיּׁשַָרתּוָך ּבֲֶרם / חֶטְּב 244ב".ּ

ביום השנה החמישי למותו של יצחק שדה כתב אלתרמן בטורו מאמר לזכרו,
וסקר בו את מסע חייו של שדה ואת תרומתו הייחודית לתקומת ישראל בארצו.
אין אדם בארץ שחלקו רב יותר מחלקו של יצחק שדה בעיצוב מראיתו של
המחנה הלוחם: "והיא מראית של הווייה מלאה, אשר שמחות הרעּות והשיר

245החיים ואהבת האדם החי הם מעצם טיבה ומהותה".–והספר ושאר נפלאות אהבת

לזכותו של יצחק שדה יש לזקוף את העובדה: "שאותו כלי מלחמה עיקרי של
תקומת ישראל, הפלמ"ח, נחרת לעולם בתודעת האומה לא רק כגייס חוגר, נושא

246פיה של התקופה".ָנשק מושיע, כי גם סמל נעוריה ושירתה וי

אלתרמן ציין כי זכה לראות את יצחק שדה "גם בשעות מלאכת המלחמה,
 הוא247במפקדה ובדרכים ועד לאור הפנס על שולחן הקרשים בשדות רפיח".

נה, המלאה חיילים מצרים נכנעים וידיהםֵסווידאן העׁש–מזכיר את "תמונת עיראק
מורמות למעלה, רגע אחד לפני שיצחק שדה נכנס למבצר ומצווה על הקצין

248העברי לומר לחיילי האויב שיורידו את ידיהם העייפות".

רודפים אחר האויב ולוחמים בו עד חרמה: "אבל אנחנו נגד רצח. אנחנו נגד התנפלויות
דרכים, נגד התנקשות בערבים עובדים שקטים [...] הרצח הוא שפל, תמיד שפל,–על עוברי

, לעיל ה"ש 221, בעמ' ‚‰‰ ˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ.848-847‰יהיה הרוצח מי שיהיה". ראו 
"יצחק שדה", לעיל ה"ש 234, בעמ' 242.313
שם, בעמ' 243.312
שם, בעמ' 244.313
"על יצחק שדה", לעיל ה"ש 220, בעמ' 245.223
שם.246
שם, בעמ' 247.225
9.11.1948. היה זה, כנראה, אחרי–סווידאן נכבשה לבסוף רק ב–שם. משטרת עיראק248

שאלתרמן חדל לשרת בחזית זו (ראו סוף פרק א). אפשר אפוא כי אלתרמן תיאר את
החיילים המצרים הנכנעים, בהסתמכו על דבריו של יצחק שדה עצמו, אשר התגאה בפני
כל מי שסיפר לו על הקרב: "שרק כשהוא הגיע, הורה לשבויים להוריד את הידיים. ככה

, לעיל ה"ש 222, בעמ' ÏÏ ‡È·ˆÓ.415‡ ˘¯¯‰צריך להתנהג", ראו 
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פרק ג

אלתרמן על הפלמ¢ח

בנושא הפלמ"ח עסק אלתרמן רבות בטור השביעי, ופירוק הפלמ"ח הוא אחד
249גוריון.–הנושאים שבהם חלק בתקיפות על עמדתו של בן

ידוע ומולחן הוא שירו של אלתרמן "מסביב למדורה" שפורסם בטור השביעי
 בטור זה ביקש250רֹור", היינו, שבוע לפני הכרזת העצמאות.ְּדַל הֶּפֹו ׁשִל סַ"ע

אלתרמן, בשם האומה, להודות לאנשי הפלמ"ח, באופן חגיגי ונרגש, על פועלם
ההיסטורי, ועל תרומתם הרבה לעצמאות הקֵרבה. השיר פותח בקביעת עובדה

251ֶרך".ֶַּדם לָאתְֵצה בְָדעָם. / ֹלא יֵם אֶָהה לְָתיָם ֹלא הָתָּמֻשיש בה מהטחת האשמה: "א

שט השיר, מתייחסת ביקורת זו לראשית ימי הפלמ"ח. אולם, דומה כיְלפי ּפ
252 ממשיך עד תש"ח.— כסברתו של דן מירון —אפשר לראות את הקטרוג 

גוריון לאלתרמן, ראו חלק עשירי להלן.–לעניין המחלוקות בין בן249
 א 309 (7.5.1948). אלתרמן כינס לספר השני של הטור‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"מסביב למדורה" 250

השביעי, בשנת תשי"ד, חמישה שירים על הפלמ"ח ועל יצחק שדה, במדור שקרא לו
ֶרב", על שם סמלו של הפלמ"ח. בכינוס המאוחר יותר מצויים אותםֶחָים וֳִלּבִי ׁשֵּתְ"ׁש

שירים בכרך א, עמ' 303 ואילך. שם הטור, "מסביב למדורה", לקוח מרשימות שכתב
יצחק שדה, בשמות עט שונים, ואשר נשאו כותרת זו. כך גם נקראה אסופה מרשימותיו

שפורסמה בשנת תש"ו (הוצאת "לאחדות העבודה").
שם. והשוו לנער ולנערה ב"מגש הכסף" הצועדים אל מול האומה, אך היא אינה מכירה251

ם?". ראו "מגש הכסף",ֶּתַי אִָרה: מְמָאְם. / וֶֶקסָע וַמֶת ּדַטּופְה, ׁשָּמֻאָל הַאְׁשִז ּתָאותם: "א
לעיל ה"ש 78, בעמ' 155.

̃ דן מירון 252 ˙Â˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ—————˙Â‡ÓˆÚ‰ ̇ ÓÁÏÓ ̇ ¯È˘· ÌÈÂÈÚ 100-92 (כתר והאוניברסיטה 
הפתוחה, 1992) (להלן: מול האח השותק). דומה גם שיש טעם בהנחתו של מירון כי
הייתה כאן רתיעה מוסרית של המשורר מלכתוב על קרבות שלא השתתף בהם. הדברים

הַמ ם?ֶיהֵָליר עִָׁשה ּנַנרמזים אולי בבית שלפני האחרון בשיר זה, שהמשורר שואל בו: "מ
יר /ְִאׁשַּנּו מֶינֵח. הּוא אְַמלַּפַיב הִהּו טֶנּו". וכן: "זָּתִאֵה מֶָפאת יֹים זִם עֹוׂשֵיר?", ועונה: "הִָׁשּנ
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כפי שנוכחנו כבר לדעת, אצל אלתרמן, "הדברים הקטנים" הם הדברים
הגדולים באמת:

ים,ִקּוטְַלְקׁשֹות, יֻם נִַיֲלַענ
ר,ֶמֹת–ִריְים ּופִיתֵל זֶה ׁשָּדְֻעס
יםִיּום ְקמּוטְינִלּומֲי אְֵלפִסְו
ר.ֶמֹין אְֵאן לָָקְרּבְֵרעּות, וְו
יםִעּוטְִרים ּפָבְּדִה?.. מֶנְִמנְיף וִה ּנֹוסַמ

253ר.ֶמֹחַה הֶדֹות. זָּגַרֹות אָנֹוצ

כמה חודשים לאחר קום המדינה, בתחילת נובמבר 1948, פורק מטה הפלמ"ח,
 מן הראוי לציין שביום 2548.11.1948צעד שהיה כידוע שנוי מאוד במחלוקת.

גוריון נתן אלתרמן ואדם נוסף (מרדכי ברוורמן), והביעו התנגדות–באו אל בן
גוריון כתב ביומנו כי השניים ראו זאת כ"פירוק ערכי הפלמ"ח",–לפירוק המטה. בן

נּו'...". ושמא אפשר לצרף לכאן את תיאור קרב לטרון, במאיָּלֶּׁשִֹּלא מֶ'ׁשְה לָאכָלְל מָּכ
1948, שאלתרמן הרחיב עליו ב"שירי עיר היונה", ושם כתב על אלה שלא נטלו חלק

, לעיל ה"ש 22, בעמ' 101; ועיינו להלן,ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰ר". ראו ֵּבַחְמַם הָתֹוכְ "ּוב—במערכה 
חלק חמישי, פרק ד, וה"ש 343.

253 ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰א 310. אלתרמן צירף כאן פרטי לבוש ואוכל יחד עם ערכי רעות וָקרבן
מובהקת, פיגורה ספרותית מודרניסטית התדירה אצל אלתרמן. וראו‰ ÊŒ‚»‡ŸÓÀאישי. זוהי 

ה"ש 56 לעיל. כיצד אפשר לראות, ולו לכאורה, את ערכי הרעות וההקרבה כ"דבר פעוט"?
, לעיל ה"ש 252, בעמ' Â˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ.97-94˙˜ ראו על כך בהרחבה אצל דן מירון —

אלתרמן חזר לפלמ"ח ול"טיבו" ב"שירי עיר היונה". ראו השיר "ובחרף ההוא", המתאר
ים / ּוְדמּותֹוִָרכְּדַָרבֹות הְּקִח מְַמלַּפַַקף הְִׁשּה נָת / ּבַעַת נֹוׁשֵאת חורף תש"ח, תחילת 1948: "ע

 היינו—ת". זהו הפלמ"ח שעתיד היה לעבור את המשך אותה שנה ַַעְקּבִּה נִָּבלְי סּור ּבְִלִבל
ירְִאׁשְַהת / ּולֶוָמִָדידּות וְִדיחּות ּובְֵרעּות ּובְיָרה / וִׁשְה וָּלֻמֲת הְַחבְִאץ": "ּכִיַּקַהְיב וִבָאָ"ְקָרבֹות ה

 עיר היונה, לעיל ה"ש 22,—ת" ֶוְָמלַָא ּב—אן ָּכִּנֹוף, ּומַׁשֹון ּובַָּליָרא / ּבְִמד ּגַרּוְך עָּדַרֹו הָיתֵמ
בעמ' 87-86.

‰Á¢ÓÏÙ‰ ˙‡ Â˜¯ÈÙ ‰ÓÏ ————— ‰È„ÓÏ ·Â˘ÈÈÓ ¯·ÚÓ· È‡·ˆ‰ ÁÂÎוראו על כך: יואב גלבר 254

 Á¢ÓÏÙ‰ ˜Â¯ÈÙ „Ú ‡¢Ó¯‰ È¯ÂËÈÙÓ—————ÏÚ ˜·‡Ó· ˙ÂÈ‚ÂÒ (שוקן, תשמ"ו); אניטה שפירא 

±π¥∏ ¨˙ÈÂÁË·‰ ‰‚‰‰‰(הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה) (להלן: מפיטורי הרמ"א). להבהרת 
 „·¯ÂÚÈÂ „ÂÁÈ—————ÌÈ„ גוריון עצמו שהובאו בספר –גוריון, ראו דברים מפי בן–עמדתו של בן

Ï‡¯˘È ÔÂÁË· ÏÚ40-34, 64-62 (מערכות, תשל"א) ביוני 1948 ובמאי 1949, וכן ראו 
, לעיל ה"ש 189, בעמ' Ô·–ÔÂÈ¯Â‚.14-9זהר –מיכאל בר
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ובין ערכים אלה הזכירו את ראיית המלחמה כהכרח, את ההתנגדות לביזה ולשוד,
255ואת ריסון היצרים.

במאי 1949, במלאות שנה לשחרור צפת על ידי כוחות הפלמ"ח, נמסר
בעיתונות על כתובת שהודבקה במסיבה גדודית: "הכושי עשה את שלו". זהו

ית",ִּכּוׁשַה הָלֵאְּׁשַ שבו דן אלתרמן "ּב256ֶרב"ֶחָו–יםִלֳּבִׁש–יְֵּתהמוטו לכתיבת הטור: "ׁש
רֵיֹותְּפֹות בָּיַה הָּמֻאָירֹות הִיצִת מַחַהיינו בפירוק הפלמ"ח. הפלמ"ח הוא "א

257!":ָיהֶּיַחְּב

ים,ִָנים מּוכְִדפּוסִמֹו, ּבְַלְציו ּובִּפ–ַלעְו
ֶקתֶָצלְב וֵּצְַער לְָׁשפֶעֹוד א

הּוִדיְם יֵמּות לֹוחְּד
יםִֵנְכִרים ּוׁשִָּזֶׁש
258ד!ֶֶגּנִבּו מֲהְִצה יְָאִנּקִמ

לַׁשְמִהסוגיה המרכזית שעורר המשורר בטור זה היא החובה לשאול ולחקור את "מ
":ִַקּטּועְּצּול וְִפ ּד ֹו ר" נידון "לַ ל   הֶ י ו   ׁשָ ר ֹו תְד  א ֹו צַחַ מדוע "א—ה" ִָדינְּמַה

 אכן, די259ה?.."ְָאלָהְו–הְָאלָה הֶזְָך ּבַׁשְמָהְ / ו—ה ֶּטַּמַרּוק הֵר: ַרק ּפַּבֶֻּדיְך ָקָרה ׁשֵ"א
ָהִדינְּמַת הַטֹובְן, / לְָינִּבַת הַטֹובְא, / לָבָּצַת הַטֹובְהיה, אילו התברר שהדבר נעשה: "ל

ָּלֻה כָלְֵאּׁשַל הָ ברם, "ּכ260ֶרת!";ֶּיֹוצַה יבִׁשְָה ר  לָ ׁשְ פֶ אָּה" היא, כתב אלתרמן, "הּ
261ה?"ָקּולְׁש–תַַדעְְּך בָּכ

 כרך ג 802 (גרשון˙˘¢ÓÁÏÓ‰ ÔÓÂÈ—————Á¢˘˙ ¨˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙ÓÁÏÓ -Ë‰ גוריון –דוד בן255
גוריון הוסיף:– ההוצאה לאור, תשמ"ג). בן—ריבלין ואלחנן אורן עורכים, משרד הביטחון 

ה של מעלה', שאין לו דבר עם המטה הקונקרטיֶּטַ"לאחר בירור יצא שבעיני אלתרמן יש 'מ
שמתפרק, והוא (נראה לי) הבין את הבעיה".

גם כעבור חמש שנים הבליט אלתרמן את הריסון העצמי כאחד מהישגי הפלמ"ח: "[...]
‰ÂË¯ "עם כנוס הפלמ"ח, 1953" — ן!" ֶ ֶר סָ ע ּו  ִר  י ם  וְ ס  נֵּתּור  נִת ּווַעְַמׁשִי מְֵאִלּפ

ÈÚÈ·˘‰:עם כנוס הפלמ"ח").  א 315, 319 (10.7.1953) (להלן"
 א ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ .(2.6.1949) 303במקור "שתי שבלים וחנית"256
שם, בעמ' 257.304
שם.258
שם, בעמ' 259.305-304
שם, בעמ' 260.305
שם.261
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שיר זה של אלתרמן "עשה היסטוריה" כשיר הראשון במדינת ישראל שצונזר
 וכפעם הראשונה שהוקרא שירו של משורר מעל262על ידי הצנזורה הצבאית,

263דוכן הכנסת כדי לעקוף את הצנזורה!

 חזר אלתרמן לאותו264ּנּוס הפלמ"ח, 1953",ִכעבור כמה שנים, בטורו "עם ּכ
לֶנושא, ואולם עתה, במרכז הטור עומדת התביעה שמפקדי הפלמ"ח ישובו: "א

 באשר לעצם החלטת הפירוק, כבר מתלבט265ֶרת!"ֶּמַּצַל הֶּׁשּורֹות, אַל הֶרּות, אֵּׁשַה
יקְִּדצִ ה—כֹות ָׁשְִמּנַיו הָּגֹותַלְּפִ ב—ן ְַמּזַהמשורר. מצד אחד, מוכן הוא להודות כי "ה

גוריון. ואולם,– היינו, נימוקיו של בן266ֶרת!",ֶגְסִּמַל הֶָרּה ׁשְּמּוֵקי ׁשֹובִּנִים מִּ/ ַרב
ּהֶָרס" הייתה בכל זאת "ַקלֶהַת הַָטלְחַמצד שני יש לדעתו מקום לשאלה, שמא "ה

267ֶרת...":ֶהְִמם נַגְו

בכך". ראו–און כי השיר הראשון שצונזר הוא "לענין של מה–ולא כסברת הצנזור אבנר בר262
Â¯ÙÂÒ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰.30 'לעיל ה"ש 103, בעמ ,

17.5.1949, והשיר מופיע בד"כ 1, 515 (תש"ט),–אהרן ב–עשה זאת חבר הכנסת יצחק בן263
אהרן הציע לדון בדחיפות בשאלת הצנזור הצבאי וסמכויותיו,–ישיבה 131. חבר הכנסת בן

ומחה על התערבות הצנזורה "בחיים הציבוריים" בדרך של פסילת שיר שאין בו שום סוד
אהרן לראות כדברי ההנמקה להצעתו–צבאי. את הקראת השיר ביקש חבר הכנסת בן

לסדר היום.
גם למחרת נמשך הדיון בשאלת הצנזורה. חבר הכנסת ריפתין יצא נגד "ההשתוללות" של
הצנזורה הצבאית, המשרתת לדבריו תכלית מפלגתית ולא ביטחונית (שם, בעמ' 533).

גוריון מחה על "ההתנפלות" של חבר הכנסת ריפתין "על עובדי הצבא". לדבריו, הוא–בן
עצמו לא קרא את השיר, ואין הוא יודע "אם היה יסוד לאסור אותו או לא". ואולם, גם אם

גוריון לא נמנע–עשה הצנזור משגה, אין לתקוף אותו בסגנון בוטה (שם, בעמ' 534). בן
בהקשר זה מלחזור על התנגדותו לקיומו של "צבא בתוך צבא", או "שלאיזו קבוצה מפלגתית

 È¯ÚÓ.20.5.1949·יהיה סטטוס מיוחד בצבא" (שם). וראו גם דוד לאזר "שירה בכנסת" 
 רק כעבור כמה שבועות (בתאריך 2.6.1949). שבוע„·¯שיר זה של אלתרמן הודפס ב

און כתב– (26.5.1949). יוער כי הצנזור אבנר בר·˘Ú¯קודם לכן הודפס השיר בשבועון 
בכך" (לעיל ה"ש 96), ואולם–כי הוקרא בכנסת גם חלק משירו של אלתרמן "לענין של מה

 ראו לעיל ה"ש 104.—לא מצאתי תימוכין לכך 
"עם כנוס הפלמ"ח", לעיל ה"ש 264.255
שם, בעמ' 317. העת, העֹול והאויב מחייבים, גוזרים, את שובם לשירות של מפקדי הפלמ"ח.265

ת!", ראו שם, בעמ' 318.ֶֶגלְפִמ–ַדָדם אֹו יָא–ַדיְולא יכופר החטא, אם יושם לכך מכשול "ּב
יןֵּשם, בעמ' 316. המשורר ממשיך ומדגיש את הסכנה שהפלמ"ח ומפקדיו נקלעים "ב266

ים", והכוונה מן הסתם לשסע שבמפלגות השמאל בתחילת שנות החמישים.ִיעִגְפַּמַָדִדים הְּצַה
שם.267
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שם, בעמ' 268.317
Á¢ÓÏÙלעניין זה ראו למשל ספר שפורסם לאחרונה: מאיר פעיל, אברהם זהר, עזריאל רונן 269

—————±π¥± Ï¢‰ˆ·Â ¢‰‚‰¢· ıÁÓ‰ ̇ Â‚ÂÏÙ - ±π¥π ההוצאה לאור, תשס"ח)—(משרד הביטחון 
בספר זה שהובאו בו תולדות הפלמ"ח על ידי אנשי הפלמ"ח, מפורטים (להלן: פלמ"ח).

ויכוחים "בשעת אמת" בנושא טוהר הנשק, בעקבות פעולות של לוחמי הפלמ"ח. באשר
שיח' שליד חיפה ביום 31.12.1947.–לאירועי תש"ח מוזכרת הפעולה בכפר הערבי בלד א

מטכ"ל ה"הגנה" קיבל החלטה בדבר פעולת עונשין בכפר (בעקבות הרג עשרות פועלים
יהודים במפרץ חיפה). הפקודה שהוצאה הייתה: "לפגוע במספר גדול ככל הניתן של
מבוגרים ערביים לחבל ברכוש אך להימנע מפגיעה בנשים וילדים" (עמ' 206). בפעולה זו
נהרגו עשרות ערבים, ומחברי הספר כותבים כי הפעולה "גררה ויכוח על סוגיית 'טוהר

הנשק' שנמשכה שבועות רבים" (עמ' 207).
כיוצא בזה צוין בספר כי בעקבות הריגתם של כמאתיים וחמישים ערבים בלוד, ביום
12.7.1948, "פרצו ויכוחים בציבור היהודי על 'טוהר הנשק'" (עמ' 366). אעיר כי בספר
זה צוין שעל אירועי לוד כתב אלתרמן את הטור "על זאת" (לעיל ה"ש 116), ואולם להלן

רּוקֵּפַינּו? הֵינֵם עֹצֲַעה נָָּמי לִּכ
ם,ִיַמָׁש וֵין אֵר ּבֶׁשֲת, אֵעָּזֹו הִל מַָזּג
ּׁשּוק,ַים ּבִין קֹונֵ אָמֹוהָה, ּכָּדְמֶח–ַתִּיְכׂש
ם!ִיַמֲַעּה ּפָה לֶינֹו זֹוכֵד אָחֶדֹור אְו

—ן, ֵגָּומ–ֶרבֶחְה וָה ַרּבָּדְמֶח–ַתִּיְכׂש
ַ!עֵָקמְל וֶמֵם סַׁשּוטֹו, ּגְִפ ּכַחֹם ּכַּג
רֹוֵקן,ְִתנְף וַׂשְֶחר נֶׁשֲית, אִזֲחַע הַה ֶקטֶז

268!ָיהֶָקמְֶרץ וֶין אֵׂשּוף ּבָד חֵעֹודֹו עֹומ

סיכום

אלתרמן הקדיש בטור השביעי שירים רבים ליצחק שדה ולפלמ"ח. מכלל הטורים
עולה היסוד של טוהר הנשק בלחימה כקריטי בעיני המשורר, וכמרכזי בהערכה
שרחש לפלמ"ח. יסוד זה, שאליו מצטרפים "ערכי רוח" כגון הֵרעּות וההקרבה

 הם המייחדים את "דמות הלחימה—שביסודן "אהבת החיים ואהבת האדם החי" 
העברית" בעיני המשורר. רב מאוד היה חלקו של יצחק שדה בעיצובה ובליטושה
של "דמות הלוחם היהודי". אלתרמן סבר כי שמירת צלם האדם בלחימה היא
הכרחית, והיא גם המפתח לניצחון. עם זאת אעיר כי סביר להניח שהגיעו לידיעת

 ואולם, לא269המשורר גם ידיעות על התנהגות בלתי נאותה של אנשי הפלמ"ח.
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אבקש להראות שהטור נכתב על אודות אירוע שהתרחש במקום אחר, למעלה משלושה
חודשים לאחר כיבוש לוד (ראו להלן, חלק שישי, פרק ג).

 כי בעקבות כיבושן של לוד ורמלה החלו תופעות של שוד וביזה,Á¢ÓÏÙעוד נאמר בספר 
עד שהתעורר הצורך להוציא מהערים את חיילי חטיבת הפלמ"ח "יפתח", ונערכו ללוחמי
הפלמ"ח "בירורים משמעתיים וחינוכיים, שכללו 'חשבון נפש', בהשתתפות קצינים מכל

הרמות" (עמ' 368).
נקל לשער כי שמועות אלה, וכנראה גם ידיעות על כך, הגיעו לאוזניו של המשורר, ידידו
הטוב של האלוף יצחק שדה. וראו, למשל, מה שכתב חברו של אלתרמן, יעקב אורלנד, על

 להילוות אליו לסיור בלוד וברמלה ימים ספורים לאחרֹכך שיצחק שדה הציע לשניהם
כיבושן, משום "שסופרים צריכים לראות. כדי לדעת. כדי לזכור". אלתרמן סירב לצאת

, לעיל ה"ש 10, בעמ' ÓÂ‡ ‰È‰ Ô˙.81-80¯לסיור, ורק אורלנד הצטרף ליצחק שדה. ראו 
וראו גם ה"ש 221 לעיל, לגבי התקופה שלפני תש"ח.

על ביקורת זו, ראו לעיל ה"ש 125 וה"ש 310 להלן.270

נמצא לכך הד בכתיבתו הרבה של אלתרמן על אודות הפלמ"ח, והדבר בולט על
רקע הביקורת הקשה שמתח בטור השביעי כלפי פעולות אצ"ל ולח"י שפגעו,

270לדעתו, בערך טוהר הנשק.
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חלק חמישי

מלחמת העצמאות

מבוא

ביום שבת, 29 בנובמבר 1947, הכריעה עצרת האומות המאוחדות כי ארץ ישראל
תחולק, וכי יוקמו בה שתי מדינות, יהודית וערבית. למחרת, החלה למעשה
מלחמת העצמאות. השמחה האדירה שפרצה עם החלטת האו"ם נמהלה במתח
רב ובדאגה לנוכח התקפות הערבים בדרכים ובתוך הערים המעורבות. המלחמה
נמשכה עד ראשית 1949, וברוב התקופה ליווה אלתרמן בטור השביעי את

271האירועים הצבאיים והמדיניים.

סברתי כי ראוי לסקור את שירי הטור השביעי בתקופה זו, שכן מוטיבים רבים
הכלולים בהם מתקשרים לנושא הנידון בחיבור זה. הדבר נעשה בחלוקה לשלוש

כתב דן מירון:271
 ציפו ממנו למתן ביטוי לאווירה— היישוב כולו —אם היה אז סופר עברי שרבים 

הצעיר (אלתרמן עמד אז בסוף שנות השלושים זו, היה זה נתן אלתרמן. המשורר
לחייו) עמד בשלהי שנת 1947 בשיאה המזהיר של קשת הזינוק שלו כמשורר

רשמי של הציבוריות היהודית–ָרּה הספרותי הכמעטַָּדבְהמרכזי של הדור ּוכ
בריטי–ה"מאורגנת" בארץ [...] במשך שנות מלחמת העולם והמאבק האנטי

שלאחריה נעשה למבטאם של קהל רחב הרבה יותר ושל הצמרת הפוליטית של
מפלגות הפועלים הציוניות. בשירתו העיתונאית, כפי שנכתבה משלהי מלחמת

פיוטי חד ושנון–ר", נתן ביטוי ריטוריָהעולם ואילך במדור הטור השביעי ב"ָדב
הרוח ולתגובות הרווחות על ענייני היום הסוערים [...] כל מעייניו של–להלוך

המשורר היו נתונים עתה לתהליך הולדתה של העצמאות המדינית היהודית
ישראל.–בארץ

, לעיל ה"ש 26, בעמ' 130. ככל שמדובר על היישוב "המאורגן",Ú‚Â ·„·¯ראו דן מירון 
–בא הדבר למעט את תנועות המחתרת "עמן ניהל אז אלתרמן מלחמת חורמה עיתונאית

ציבורית, והן ראו בו יריב עיקרי בתחום התרבותי", ראו שם.
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תקופות, ולאחריהן יבוא העיון בחטיבת "שירי עיר היונה", שהמשורר חזר בהם
למלחמת העצמאות ולמשמעותה. הפרק האחרון בחלק זה יוקדש לכמה שירים
בטור השביעי שחוברו בין מלחמת העצמאות למלחמת סיני, ואשר בהם הביע
אלתרמן את השקפתו בדבר מדינת ישראל כאומה במצור החייבת להיערך כנגד

המשך כוונתן של מדינות ערב להשמידה.
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פרק א

±π¥∑ סוף שנת

המעיין בעשרת שירי הטור השביעי בחודשים אוקטובר 1947-דצמבר 1947 נוכח
לדעת שרובם עוסקים במאבק המדיני ובצורך להיות מוכן לעצמאות, אשר תהיה
כרוכה, כנראה, במלחמה. כבר בתחילת אוקטובר 1947 הגיב אלתרמן להכרזת
מדינות הליגה הערבית כי יעמדו לימין "ערביי פלשתינה" במאבקם לעצמאות

 איום ראשון לפלישת צבאות ערב לארץ ישראל. המשורר מנבא—על כל הארץ 
הּוִדי",ְּיַּפֹוד הִּקַב הַגְּ לגעת "ב— כינוי למדינות ערב —ָרב" ֲע–תַכי אם תנסה "ּב

ף" שנכתבָּסַל הַ כעבור שבוע כבר חש המשורר בשירו "ע272תהיה התוצאה הפוכה.
 יש273הּוִדים".ְּיַאּות הְָמצַה, / עִָקיעְבַה, / מִָקיעְבַבעיצומו של המאבק באו"ם כי "מ
יםִחָּתְִפ ת  נַ חַ אְפעמי זה בתולדות האומה:  " ו–להיות מוכן למאורע היסטורי חד

ַםְעבֹוי לֹו לֲאַ לשם כך יש צורך באחדות ובמוכנות צבאית: "ו274ם".ָל עַם עִיַמָּׁשַה
275ן!"ֵׁשָ וַרֹועְזִם ּבָּס בַּפְִתם נִָריו אְׁשַאְן / וֵָׁשם יָּיט בִּבַּמַה

, הקמת המדינה ומשמעותה ההיסטורית הכבירה,‰‡Á„ —שני מוטיבים אלה 
, הצורך במוכנות צבאית למלחמהÈ˘‰Âדהיינו לידתו השנייה של העם היהודי, 

 הם העומדים במוקד שירי הטור השביעי לאורך כל—והצורך באיחוד הכוחות 
מלחמת העצמאות.

 ד ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(3.10.1947) 196"הכל יתכן" 272
 א 125 (10.10.1947) (במקור: "מה שידוע לכל או על הסף").‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"על הסף" 273
שם, בעמ' 126. ומיד מבהיר המשורר כי העובדה שמדובר בהזדמנות היסטורית, אין פירושה274

רֹום אֹוָּמִל מֹּפִּתֶס / ׁשֵנ–מֹוְּכ–ָהׁשּועְל ּתַיר עִה ׁשֶין זֵֹלא, אָכי האומה תיוושע בדרך נס: "ֹלא ו
ִיס". ההפך הוא הנכון, ועצמאות היהודים תבוא רק לאחר מאבק קשה: "ֹלא, ּכֵּכ–ַלע–דַַעּוִמ

א..." (שם).ִָּׂשֶרְך נֶַּפּה עֹוד ּבָנּו אֹותְֵמכִל ׁשַה / עָּסַים ּומִּתּולְַפי נְֵמֶדֶרְך י
ר,ֵַקּמְתִשם. חשובה ביותר לדעת המשורר היא האחדות. קובע הוא רצונו של העם "מ275

יו! /ָיִריבִלּוי לָגְמֹו / וְַצְעלּוי לָגְָקו, / וָץ וֶפֵיד חְִחיִדי, יִיחִד וָחֶָקם, / ָקם אָ וִַקיעְבַא, ּומֵַּׂשנְתִמ
רֹו!" (שם).ִָּקר עַנֹותְיו וָּכּוחִרּו וְָׁשנְל ִקירֹו / וֶץ אְַחִלֶּנגֹוָרל ׁשְְך לֵהֹופְו
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שבוע לאחר שהתפרסם הטור "על הסף" כתב המשורר את הטור "על סוף
 והגיב בו על דברי האיום שנשמעו מעבר לגבול הצפוני "להכרית276הציונות",

את הציונות". כאן בחר אלתרמן את תכסיס "ההיפוך הלוגי", או "ההיפוך
 המשורר מנבא כי אם יפתחו הערבים277 שנקט פעמים רבות.—הסופיסטי" 

ד ַרק:ַֻּגי יִ / ּכ—ּיֹונּות ִג צָּׂשֻּמַים הִּמַָעח ּבַָכִּׁשבמלחמה, אזי בסופו של דבר "י
 הווה אומר: האיום הערבי אכן יקוים מילולית. הציונות278ְרצֹו".ַּאְל בֵָראְִׂשדֹות יְּתֹול

 יושג. זאת,— הקמת מדינת ישראל —אמנם תוכרת, אך זאת משום שיעדה 
ל ּדֹורֹותֶָקה ׁשָסְפַר הַחְַאבשעה שיהודים צעירים יגנו על גבולם המדיני "ל

279ים".ִּעְָרבַא

בשבוע שבו התקבלה החלטת האו"ם כבר כתב אלתרמן על השמחה המהולה
לֶנּו אְִפּיַהּוִדים", אשר מחו מהלחי דמעת שמחה, "וְּיַת הִַדינְי מְֵׁשנַבדאגה אצל "א

ִַכָרב סֲעַי קֹול, / וִּלְיֹון בְִּבלַה אְָכּיִחְ לכאורה, הכול כרגיל: "ו280בּול".ְּגַדֹות הְמֶע ָּהינּ
281ה".ְָפלָה חָדֹולְ ּגַן רּוחַַעל... / יֹּכַה הֹה ּכְֶך ׁשֹונַז... אָאֵמְּל כֹּכַהְה... / וְָפלָׁש

¢מגש הכסף¢

 השיר282במחצית דצמבר 1947 כתב אלתרמן בטור השביעי את "מגש הכסף",
 "לראות בו את שיא— כך כתב חוקר הספרות דן מירון —"שמותר כמדומה" 

283עיתונאי":–יצירתו כמשורר ציבורי

276ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.("בעת כינוס הטורים: "איום ופירושו) ;(17.10.1947) א 133 
, לעיל ה"ש 26, בעמ' 140. המשורר מגלה לקורא כיצדÚ‚Â ·„·¯כך מגדיר זאת דן מירון 277

בסיטואציה המסוימת גלום היפוכה.
278ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.134 א 
שם, בעמ' 133. עם זאת מציין המשורר, המודע לרצינות האיום, כי אינו מבקש לנבא מה279

יֵּלּובִּיֹום / ׁשַּה ּכָים ּבִַרּבְיָרה וִּזַה הָבָ"ישיג" האויב בשלביה השונים של המערכה, שכן "ְרח
ים", ראו שם, בעמ' 134.ְִנעֹויְים וְִעַּיסְמַחֹות הֹּכַה

 ד ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(5.12.1947) 207"ויהי ערב" 280
ם". שיר זהָל עֶבֹו ׁשְָבִלה ּבָחֹוָרה / הּוְקמְֶרׂש צֶל עָבֲמֹול... אְּתְִמל ּכֹּכַהְשם. וכן בהמשך: "ו281

התפרסם ערב חנוכה תש"ח. את ההצתות שהיו באותו זמן מדמה המשורר לנרות החג:
ֶלי ׁשִנָעֶיתֹו הֵבְג / ּבַל חֶרֹו ׁשֵל נֶפּו אְן נֹוסֵגֹור / הָיל מִּפְַהם ּולֵּיְַאג / לַל ּגֵַרפֹות עְּׂשַץ הְֹקפִ"ּוב

ים ּוְדרֹור" (שם).ִּיַַרת לֹו: חָחֶג, / ׁשָּתַ ה—ם ִיַתְָעִב ׁש—חֹו ְצִמְר ּבַּיּואַּדֹור, / ו
"מגש הכסף", לעיל ה"ש 282.78
, לעיל ה"ש 26, בעמ' Ú‚Â.132 ·„·¯דן מירון 283
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בשיר קצר ותמציתי זה [...] נוצק מודל ראשון, משפיע ביותר, של מה
שניתן לכנותו בשם שירת מלחמת העצמאות. אלתרמן המשיך לכתוב
"טורים", שהגיבו על מאורעות ממאורעות המלחמה כל עוד זו נמשכה,
אבל דומה כי רק ב"מגש הכסף" נעשה הוא למשורר המלחמה בהא

284הידיעה.

אלתרמן כתב את "מגש הכסף" בדצמבר 1947, מיד לאחר פרוץ פעולות האיבה
של מלחמת העצמאות, שגבו כבר אז ָקרבנות רבים. מאז החלטת האו"ם בכ"ט
בנובמבר 1947 ועד לכתיבת הטור נהרגו מאה ועשרים יהודים ביישובים

 השיר נכתב מתוך מבט לאחור, כביכול, על המלחמה הקשה285ובדרכים.
בּולֹותְל ּגַּה / עָּטְִאם לֵעְַמעְת / ּתֶם אֹוֶדמִיַמָין ׁשֵֹקט. עְׁשִֶרץ ּתָאָהְשהסתיימה: "...ו

 והיא נכונה—ת..." ֶֶמְך נֹוׁשַב אֵת לַים". האומה עמדה במלחמה זו: "ְקרּועִנֲֵׁשע
י...". עיקרו של הטקס: הנער והנערה, לוחםִנֵין ׁשֵד אָחֶאָלטקס קבלת הנס "ה

ף" שעליוֶֶסּכַׁש הַּגַולוחמת, צועדים אל מול האומה, ואומרים לה שהם עצמם "מ
הּוִדים":ְּיַת הִַדינְניתנה לאומה "מ

ֵלצ–יְֵפּה עֹוטְָלַרגְלּו לְָפנְרּו. וְאמְֹך יָּכ
286ל.ֵָראְִׂשדֹות יְתֹולְר ּבַּפְֻסר יְָאּׁשַהְו

שם. מירון מוסיף כי רק שיר אחד זכה בתודעה הלאומית למרכזיות קרובה לזו של "מגש284
ה מוטלות גופותינו" של חיים גורי. לאחר קרבות חורף ואביב תש"חֵהכסף", והוא "הנ

הפכו שני השירים "לטקסטים ליטורגיים ולאביזרים פולחניים ונעשה בהם שימוש בלתי
פוסק. השמעתם במסגרת טקסי הזיכרון לנופלי המלחמה היתה בעלת עוצמה כמעט מאגית",

ראו שם.
 ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÏÚ ˜·‡Ó‰—————¨˙Â¯ÙÒ ÏÚ ˙ÂÒÓ ראו דן לאור, "מגש הכסף: סיפור וסיפור שכנגד" 285

˙Â·¯˙Â ‰¯·Á.("להלן: "סיפור וסיפור שכנגד) (עם עובד, 2009) 110, 112 
אבידר, אשתו של האלוף יוסף אבידר, למנחם–וכן ראו דברים שסיפרה ימימה טשרנוביץ

דורמן, על אודות חגיגה שהייתה ב"כסית" בליל כ"ט בנובמבר 1947, שבה נכח נתן אלתרמן:
מלילה זה זכור לי קטע של שיחה בין יוסף ויצחק שדה. יוסף אומר ליצחק שדה,
בתוך השמחה הכללית, כי הכרזת המדינה תעלה לנו בעשרת אלפים קרבנות... גם

נתן [אלתרמן] שמע. אני זוכרת את מבע עיניו, מלא חרדה ועצב.
‰ÈÙ¯‚ÂÈ· È˜¯Ù.191 'לעיל ה"ש 229, בעמ ,

"מגש הכסף", לעיל ה"ש 78, בעמ' 286.155
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 אלתרמן אשר חש בתקופה זו287שיר מפעים זה הפך לחלק מהמיתוס הישראלי.
בכל מאודו במשק כנפי ההיסטוריה וביקש לעודד את היישוב היהודי לקראת
המלחמה הקרובה, מכין את הציבור, או משתפו במסקנה שאין מנוס ממותם של
בני נוער עברי למען הניצחון. צדק חיים ויצמן, מסביר אלתרמן, שאמר כי "אין

 יש אפוא טעם וצידוק למלחמה, למרות288ם על מגש של כסף".ְַעת לֶנִֶּתמדינה נ
– מוטיב "המת—ָקרבנותיה היקרים. אחד המוטיבים הידועים בכל יצירת אלתרמן 

יםִּיַם חִין אֹות אֵ מופיע גם כאן. הנער והנערה צועדים מול האומה, אך "א—החי" 
ים,ִם, ׁשֹוְקטִַינְּׁשַ "ה—ם?" ֶּתַי אִ לשאלתה של האומה: "מ289ים".ִרּויְם יִם אֹו אֵה
בדן שאינו מוחלט,ָּה". מוטיב זה מסייע לריכוך הכאב ולראיית המוות כאָנּו לֲַעי

290ומכל מקום נושא משמעות.

, לעיל ה"ש 26, בעמ' Ú‚Â,159-144 ·„·¯עיון מעמיק ביצירה זו נעשה על ידי דן מירון 287
, לעיל ה"ש 252, בעמ' Â˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ.86-74˙˜ובספרו 

דן לאור פרסם לאחרונה מאמר על טור זה (לעיל ה"ש 285), ובו ציין ש"מגש הכסף" סומן
לא אחת כטקסט מכונן של הספרות העברית, הניצב על קו התפר שבין הספרות של
תקופת היישוב לבין הספרות של ימי המדינה. עוד עומד לאור על דרכי התקבלותו של
"מגש הכסף" כחוליה מרכזית ב"קנון" הספרותי של המדינה, ועל חלקו בכינון הנרטיב
הציוני. לשם כך בחן לאור אנתולוגיות ספרותיות ומקראות לימוד בבתי הספר, את טקסי
יום הזיכרון וחוברות זיכרון מטעם משרד הביטחון ומשרד החינוך והתרבות, והגדות של
פסח בתנועה הקיבוצית. כן עומד לאור על מקומו של "מגש הכסף" במחול, בתאטרון

ובמוזיקה.
מקורו של הדימוי של "מגש הכסף" בדברי חיים ויצמן, כפי שהראה לאחרונה מרדכי נאור,288

ראו לעיל ה"ש 78.
, לעילÂ˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ˙˜"אם ירויים" נאמר, ולא נאמר: "אם מתים". ראו על כך דן מירון 289

, לעיל ה"ש 10, בעמ' ÓÁÏÓ‰ ‰‡¯Ó ÌÂ‡˙Ù-142‰ה"ש 252, בעמ' 83. וכן ראו חנן חבר 
החי בשירת מלחמת העצמאות, ראו יוחאי אופנהיימר–143. על גלגוליו של דגם המת

Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˘.102-81 'לעיל ה"ש 85, בעמ ,
ה"ְָלַיּלִּפּור מִ"ס–, עמ' 9) וÂÈ‰ ¯ÈÚ‰" (ַיחִראו גם ב"שירי עיר היונה" את השירים "דּו ׂש290

ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Â, עמ' 41). וכן ראו שלמה שדה ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰(על מותה של ברכה פולד, 

˘Á¯˙Ó לעיל ה"ש 44, בעמ' 130-127; דן מירון ,˜˙Â˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ'לעיל ה"ש 252, בעמ ,
, לעיל ה"ש 26, הכותב על יסודות הבלדה בשירי הטור‰˘Á‰Â ¯ÙÂ¯·111-108. דן לאור 

החי" שכל חוקרי הבלדות בטור השביעי מציינים אותו–השביעי, עומד על מוטיב "המת
כמוטיב אופייני ביותר לז'אנר זה. כדוגמה לכך בטור השביעי הוא מציין את השיר על

ֶדת", ראו "ברכהֶאֹובָר הֵצָּחֶח בַּכְִׁשז / ֹלא נִַּתֶּנּה ׁשָמָם ּדִברכה פולד, החוזרת לראות "א
ליעל ,˙Ï„‰ ‰Ú·¯È·‰ ביני המלש ואר ןכו .)6491.01.52( 601 ,501 א ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËפולד" 

.551-651 'מעב ,04 ש"ה
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—על מרכזיותו של "מגש הכסף" בזהות הישראלית מאז כתיבתו ועד עתה 

כתב דן מירון:

מכן נעשה "מגש הכסף" לחוליה מרכזית ב"קאנון" הספרותי–לאחר
–נפרד מרצף החינוך הלאומי–הרשמי של המדינה הצעירה ולחלק בלתי

הספר שלה. כך חדר לתודעתם של כל נער ונערה–הציוני שניתן בבתי
בישראל. עד היום, למרות כל חילופי הטעמים בשירה ושינוי הנורמות
בתרבות, עומד שיר זה במרכזה של המּודעּות העצמית הישראלית. אם

—קיים "מיתוס" ישראלי כולל, הרי התמונה העומדת במרכז השיר 

נער ונערה הצועדים לאטם לעבר דמות האומה כדי להגיש לה על
גופם, הוא "מגש הכסף", את "נס" המדינה ואחר נופלים הם "עוטפי

 עדיין היא תמונת היסוד של מיתוס זה. אם קיימת זהות—צל" לרגליה 
ישראלית, הרי, ככל שהיא מתפתחת ומשתנה, שיר זה עדיין הוא ניסוחה

291הברור והרלוואנטי ביותר.

חוקר הספרות דן לאור עמד לאחרונה גם על "הסיפור שכנגד" של "מגש הכסף"
בתרבות הישראלית למן מלחמת יום כיפור, היינו, כתיבת פרודיות וקריאה חתרנית

ציונית של "מגש הכסף" באופן שכרסם במעמדו של שיר זה כטקסט–ופוסט
"קדוש". חרף מגמה זו, מראה המחבר כי:

קולו של השיר עדיין לא נדם, והוא מוסיף לשמש כמותג המזוהה עם
העל–המיתוס של תקומת המדינה, וכביטוי האולטימטיבי של עלילת

292הציונית.

, לעיל ה"ש 26, בעמ' Ú‚Â.132 ·„·¯דן מירון 291
"סיפור וסיפור שכנגד", לעיל ה"ש 285, בעמ' 292.136
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פרק ב

 ±π¥∏ עד הקמת המדינה—————שנת 

עשר שירים כתב אלתרמן בטור השביעי בשנת 1948 עד להכרזת–שלושה
העצמאות, ורובם מוקדשים לענייני השעה בכלל ולנושאי הביטחון בפרט.

 עומדת גם—לאומית – מהבחינה הלאומית ואף הבין—התחושה ההיסטורית 
293במרכזם של טורים אלה.

הברית לבחון מחדש את החלטת האו"ם מנובמבר–במרס 1948 ביקשה ארצות
1947, ולעיין באפשרות של הקמת משטר נאמנות זמני בארץ ישראל. אלתרמן

 שש מאות אלף איש היוצקים שריון ורובים—כתב על נחישות היישוב היהודי 
 זוהי294ס את חירות העולם.ָ להיאבק על עצמאותו. זהו מתָרס, השומר ממרמ—

295ִדיׁש".ָאְט וֵמֹוטְתִם מָל עֹולֶים / ׁשִּּוַקַי הֵרֹונֲחַד אַחַעמדה קדמית, ו"א

בערב פסח תש"ח כתב אלתרמן על אליהו הנביא אשר מגיע לליל הסדר של
 שוב חוזרת השקפתו הבסיסית296ֶרת".ֶעֹופְר וָפָעְן וָָׁשת עֶשֶּלֹובַיחידה קרבית "ה

של המשורר שלפיה עצמאות ישראל היא לידתה מחדש של האומה העברית.

̄ ‰˘·ÈÚÈראו הטורים "הלילות בכנען" 293 ÂË‰ "א 135 (13.2.1948), וכן "ברכב האחד ¯ÂË‰

ÈÚÈ·˘‰.("במקור: "משלחת יהודי אמריקה) (20.2.1948) א 145 
םִף עַל ּכַל עַּטְֻך הֵלֹומְלא אחת ראה אלתרמן את הצלת ישראל כהצלת העולם כולו. "ׁש294

 כתב המשורר אחרי מלחמת סיני. ישראל עמדה על נפשה, אך לא את—ּלֹו" ֻם ּכָלֹום עֹולְׁש
נפשה בלבד היא מילטה, ראו "בתוך הטלטלה", לעיל ה"ש 72, בעמ' 288.

‰˘ÙÂ¯דן לאור   א 129-128 (19.3.1948); וראו גם‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"העמדה הקדמית" 295

·¯Á‰Â:לעיל ה"ש 26, בעמ' 40. עניינה של החלטת החלוקה הוא גם העומד ברקע הטור ,
ד ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(26.3.1948) 217 קדם במקצת..." ֻ"עוד מ

 א 137 (23.4.1948) (להלן: "לילו של אליהו‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"לילו של אליהו הנביא" 296
 לעיל ה"ש 26, בעמ' 21-20, רואה בכך הדגמה לדפוס ‰˘Á‰Â ¯ÙÂ¯·¨הנביא"). דן לאור

די, לבין משמעותוָהקבוע של אלתרמן בטור השביעי, לקשור בין האירוע האקטואלי, המי
מטפיזית.–ההיסטורית
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ת יִ  נֵּׁשַ ּב   /  ּהָ י תִג  ֵר א ׁשַם חִֶעה, / ׁשָּמָֻאם לָּקַ הַחֹּכַת הֶאליהו הנביא מברך: "א
ַחְּכִׁש גם מעמד זה הוא יחיד במינו. אליהו הנביא יודע: "ֹלא י297ֶדת".ֶיא נֹולִה
298ֶרב".ֶי גְֵעטּור ּכֹובָעֶה / הֶּזֶַדר הֵּסַת הֶל / אֵָראְִׂשי

גוריון על–ביום שישי אחר הצהריים, ה' באייר תש"ח, 14.5.1948, הכריז בן
הקמת מדינת ישראל, ובעקבות זאת באה פלישת מדינות ערב. בבוקר אותו יום

 מדינות ערב שואפות מלחמה,299התפרסם טורו של אלתרמן "אל מול הפלישה".
כתב המשורר, ואם כך נגזר:

"לילו של אליהו הנביא", לעיל ה"ש 296, בעמ' 297.138
שם, בעמ' 138. אלתרמן משתמש כאן, כדרכו פעמים רבות, בשנינות לשונית הכורכת298

ף (ראשי תיבות שלָּכ–םֵם לבין מֵמ–םֵעבר ועתיד. אליהו הנביא לוחש כי אינו מבחין בין מ
ֵיֲלם עְֶכּגַת חֵֶרְך אְָביו, / יָָנְבב לָא–םֵּמַל, הֵָראְִׂשל צּור יָבֲמפקד מחלקה ומפקד כיתה): "א

י". החידוד מופיע גם בבית המסיים (ואף זאת, לא אחת בשירי הטור השביעי).ִנֹעָם הֶֶחל
ִדי" (ראשי תיבות שלָם צֵּמִַדי", ואת שער היחידה סוגר "הַָּור לֶבֵעֵל מֶאליהו הנביא יוצא "א

משטרה צבאית וכינויו של שוטר צבאי), ראו שם, בעמ' 139.
אלתרמן חוזר אל סמלי המסורת הלאומית גם לאחר מכן. לאחר ההישגים הצבאיים ביולי

",ַבּועָּׁשַה הֹף ּפַלָי חְַחמֹו ּכְצַנּון ע–ּןִיל / בִָלְקצֹות ּגִד לַה / עְָּבֶגּנ1948ִ, כתב אלתרמן כי "מ
̄ ‰˘·ÈÚÈראו "תנועת המלקחים"  ÂË‰.("להלן: "תנועת המלקחים) (16.7.1948) ג 217, 219 

ןָר ָקטַַעבפסח תש"ט הקדיש אלתרמן טור לנּון, אביו של יהושע, המלטף את בנו שהוא "נ
א ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ .(15.4.1949) 421 ,419 "ע...", ראו "נון"ְָדנַּּגַב

דן מירון מבין את הצורך של אלתרמן להשתמש בדת "כמקור עוצמה", ואולם הוא מבקר
–זאת בחריפות: "מה שדוחה בטורים אלה במיוחד הוא לא רק משחק המחבואים הבלתי

ב'ָא–םֵאחראי עם אלוהים, אלא גם הטריוויאליזציה של העבר וההֹווה כאחד בביטויים כ'מ
, לעיל ה"ש 26, בעמ' Ú‚Â.143 ·„·¯[...] או 'נער קטן בגדנ"ע'", ראו דן מירון 

על ביקורת זו יש להשיב. אחד היסודות המרכזיים בכתיבתו של אלתרמן על מלחמת
—תש"ח הוא השילוב של עבר והווה. ב"מלחמת היהודים" קם לתחייה העם היהודי 

 ועל כן מתבקשת היא ההיזקקות לסמליו הלאומיים והדתיים—להשקפתו של המשורר 
 ובכל—של העם. נקיטת דרך ההפתעה והשנינה הלשונית שגורה ממילא בטור השביעי 

יצירת אלתרמן. במיוחד אין נראית לי דעתו של מירון (שם), כי "השירים המבוססים על
הדתית מהווים עדות בולטת ביותר להתרדדות–הפרספקטיבה ההיסטורית הקדמונית

המתקדמת של הרובד המיתי בשירתו של אלתרמן (העיתונאית וגם זו שאיננה עיתונאית)
בשלבה זה". לדעתי, בשירי הטור השביעי במלחמה ולאחריה, וגם ב"שירי עיר היונה",
משתמרים, מתחדשים ואף נוצרים מיתוסים פעילים של האומה הקמה ומתחדשת, והדבר

̇ ·Ï‡¯˘Èָרּה בארץ ובגולה. וראו גם יוחאי אופנהיימר ֲָבַענעשה גם בזיקה ל ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˘,
לעיל ה"ש 85, בעמ' 80. וראו בהרחבה פרק ד להלן.

299ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ה").ָיׁשְִלֶקר ּפַֹּב א 140 (נקרא בעת כינוס הטורים: "ל
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ֶרסֶֶּפַל הֶּבֹו ׁשִת לֶם: אָעֹולָה הְֶראִעֹוד י
300ּיֹום!ֶַדת הֶּנֹולַה הָּיֹונַׁש הֵַרּטְּת

למלחמה ולניצחון של היונה, המדינה, יהיה שותף עם ישראל לדורותיו:

תֶֶפיא רֹופִיו הָלֶָעיק ׁשִּתַעָם הָעָי הִּכ
ַדם.–ָהפְיו נֹוטְָלַרגְל לִֹּפה לֶָּננְִּתֹלא י

תֶֶפְלִׁשּנַָרב הֲע–ַתב–יֵריְִכֶרב ׂשֶמּול חְל
301ם.ָָדנ ְּנִפּו מְָלִּׁשל יֵָראְִׂשל ּדֹורֹות יָּכ

כל דורות ישראל "מתגייסים" כביכול, כדי לכתוב מחדש את תולדות ישראל.
חיבור זה של עבר והווה הוא מוטיב מנחה ("לייטמוטיב") בשירי הטור השביעי

 וגם לאחר מכן. טור זה, כמו הטור הקודם על אליהו הנביא—במלחמת השחרור 
המגיע לליל הסדר בצה"ל, הם רק דוגמאות לכך. דן מירון גרס כי תמורה גדולה
עברה על תפיסת הזמן של אלתרמן בשירי המדינה שלו, וראשיתה בטור השביעי.
זהו תהליך של "יצירת זיקה מרחקת לכת להיסטוריה במשמעותה הדיאלקטית
והאסכאטולוגית המובהקת. המושג 'זמן' מאבד ב'טורים' רבים את משמעותו

302המחזורית ומצטמצם לתקופת שנים מוגדרת, המתוארת במונחים משיחיים".

מלחמת העצמאות נתפסת כתקופה שיש בה סינתזה של "יעוד הנבחרּות השליחית
חברתית (רעיונה של ההשכלה, וממנה–(רעיון דתי) ושל נורמאליות כלכלית

ל". לפני כןֵָראְִׂשת יִַדינְּיֹום": "מֶַדת הֶּנֹולַשם. בבית זה קורא אלתרמן לראשונה למדינה "ה300
 "מדינת היהודים".— כמו ב"מגש הכסף" —קרא אלתרמן למדינה העתידה לקום 

ָרבֲפּוְך". התקפת צבאות עָל הַפּוְך עָשם, בעמ' 141. גם בשיר זה בא לידי ביטוי רעיון ה"ה301
ִכַּה ּתָָרב ּבֲי עִתפתור את השאלה מי יכיר ראשונה במדינה. במו פלישתם ייגזר: "ּכ ירּ

נּוָיעִּגִהְנּו וְָמִקּיְנּו וָיֱחֶֶהה!" לפיכך, נוכח ההתקפה באה, בבית הפותח, הברכה: "ׁשִָראׁשֹונ
םֵָחּלִ ה  תָ ּיַ חַה  הִָדינְּמַּיֹום / הַהֵַדע: מֵאת נֹה". ונוספה גם ברכה בבית המסיים: "זֶּזַן הְַמַּזל
ֹלם".ֲד הַּמֹו עַת עֶיא אִבֵֶהרּוְך ׁשָ... / ּובָיהֶּיַל חַע

————— ‡¯·ÂÈÓÈ ˙· ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ· ÌÈÙ Úדן מירון "בין יום קטנות לאחרית הימים" 302
¯ÈÓ˘ ¨¯‰ÊÈ ¨˘ÂË¯ ¨ÔÓ¯˙Ï‡ ˙Â¯ÈˆÈ· ÌÈÂÈÚ120 (שוקן, 1971) (להלן: "עיונים ביצירת 

אלתרמן").
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קיבלו הציונות בכלל ותנועת העבודה בפרט). זוהי ראשיתה של אחרית הימים
303דתית ולא דתית."

שם, בעמ' 122. להלן כתב מירון על "הקונברסיה שהביאה את אלתרמן לאמונה303
‰˘ÙÂ¯ת ערפל דת ו'תודעה יהודית'", ראו בעמ' 123. גם דן לאור ַאטולוגית, לּוטָסּכֶא

·¯Á‰Â"לעיל ה"ש 26, בעמ' 119, התבטא במונחים דומים, וציין כי ב"שירי עיר היונה ,
קורא אלתרמן לתקופה שבה הוקמה המדינה "עת גאולה".

ֹלּפִּתֶברם, נוכחנו כבר לדעת שאלתרמן הקפיד להבהיר כי אין מדובר בגאולה נסית "ׁש
רֹום". ראו לעיל ה"ש 274. מימוש חזונה של ההיסטוריה היהודית במתן חירות מדיניתָּמִמ

לאומה היהודית יהיה כרוך במלחמה ובתשלום מחיר כבד. גם ב"מגש הכסף" מקבלת
י", אך הדבר כרוך במחיר חייהם של צעירים רביםִנֵין ׁשֵד אָחֶאָס הֵּנַהאומה העברית את "ה

שהם "מגש הכסף".
טולוגית של אלתרמן בנושא אחר, ההתיישבות היהודית המתחדשתְָּכסֶא–לתפיסה אנטי

 (לעיל ה"ש 22, בעמ' 193-186), ראו חנןÂÈ‰ ¯ÈÚ‰בנגב, לאור "שירים על ארץ הנגב" ב
˜Â¯‡שירים על ארץ הנגב לנתן אלתרמן"  — הברזל המושלת–ה הסרבנית וידָיִחבר "הצ

 ‰¯È˘—————˙È¯·Ú ‰¯È˘ ÏÚ ÌÈ¯˜ÁÓÂ ˙ÂÒÓ ¨˙ÂÓÈ˘¯ .(קשב לשירה, תשס"ה) 120 



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

±±≤

פרק ג

 ±π¥∏ מקום המדינה ואילך—————שנת 

עשר שירים. עד סוף–מקום המדינה ועד סוף שנת 1948 חיבר אלתרמן שישה
חודש יולי הוא כתב כמעט בכל שבוע, וכן גם בחודשים נובמבר ודצמבר. נקל
להבין כי גיוסו בקיץ 1948 הוא שהביא למיעוט כתיבתו בחודשים אוגוסט-

אוקטובר (שני טורים בלבד).
רובם הגדול של הטורים עוסק בהיבטים המדיניים והצבאיים של הקמת המדינה
ומלחמתה. התחושה ההיסטורית ממשיכה ללוות את המשורר, והוא מעודד את
הקורא, קרי הציבור, להאמין בניצחון. כך, כאשר אומות העולם מתחילות להכיר

אְָוּה, ׁשָָדׁש לָב חֶֶקצְת וַַעה נֹוסָטֹוְריְיסִהַבמדינה הנולדת, כותב אלתרמן כי: "ה
"תנועת המלקחיים" שבה נכבשו רמלה  304 ִר י!".ְ צִ ּמַה  י ץ  ִ לְּ בַ ה ָ ֶריהֲחַג אֵּדֹול

ולוד ביולי 1948 מביאה את המשורר להבעת הרעיון שכל חילות צה"ל "ְקׁשּוִרים
 גם סירוב305ם".ִיַָקחְלֶמְּף בַה אָּמָּׁשִאּו מְֹלא יּוצְם / וָעָה הֶל זֶיו ׁשָָמֵרי יְמֹו ִדבְּב

306הערבים להפסקת אש או להארכת ההפוגה נתקל בדברי לעג של המשורר.

בדצמבר 1948 הוקדשו שני טורים לקרבות על פריצת הדרך לירושלים שאירעו
ֶדתֶכחצי שנה קודם לכן. ב"דבר מבקיעי הדרך" מדובר על אלה שנפלו, בעת "ל

 ג ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(21.5.1948) 213"נא להכיר" 304
 במשמעותה—"תנועת המלקחים", לעיל ה"ש 298, בעמ' 219. המילה "תנועה" מנוצלת 305

 כדי לחבר לצה"ל את תנועת ההשכלה, את תנועת חיבת ציון ואת התנועות—האחרת 
המשיחיות.

משסירבו מנהיגי הליגה הערבית להכריז על הפסקת אש במאי 1948, כתב המשורר כי יש306
קבלת המכות והשני הוא  א ח ר י ה ן. המלכים ל פ נ י  שני סוגי הפסקות: האחד הוא 

 ג ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ 216רוק ועבדאללה בחרו את הסוג השני, ראו "לאחר הסרוב"ָפ
.(28.5.1948)

בתחילת יולי 1948 סירבו מדינות ערב להארכת ההפוגה. אלתרמן כתב כי מה שגורם
 ה‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË ד'", ראו "להט הקרב" ַ חַ ּפַעּוט:  'הָר ּפָבָָרב" הוא "ַרק  ּדְּקַט הַַהאצלן ל"ל

 ה 19ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(4.6.1948) 15, 20 (9.7.1948). וכן ראו "התגובה על התנאי" 
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 גם השיר "אחד מן307ר".ֶטֶילֹומִּקַים הִּעְָרבַת אֶת", כדי לתת שי לעם "אֶֶכלְמַמ
308הגח"ל" עוסק בעולה חדש שנהרג בקרבות לטרון למחרת בואו ארצה.

בסוף שנת 1948 נכתב שירו המפורסם ויוצא הדופן של אלתרמן "על זאת"
שעניינו קטרוג חמור על ביצוע פשע מלחמה על ידי חיילי צה"ל. טור זה דורש

309דיון נפרד, והוא ייעשה בחלק הבא של החיבור.

סיכום

אסכם את מה שעלה עד כה באשר לשירי הטור השביעי במלחמת העצמאות,
ואתייחס לביקורתו של דן מירון בנושא זה.

—בתקופת מלחמת העצמאות היו נתונים עיקר מעייניו של נתן אלתרמן 

 לתהליך הולדתה של מדינת ישראל, אגב מלחמתו—כמשורר המרכזי של הדור 
הקשה של הצבא העברי, צה"ל, במדינות ערב שהתקיפו את המדינה. הדברים
באו לידי ביטוי נוקב בשירי הטור השביעי, המביעים את גודל הרגע ההיסטורי
כפי שחש אותו אלתרמן. "עצמאות היהודים" היא, בעיניו, לידתו מחדש של
העם העברי במולדתו העתיקה. להקמתה של מדינת ישראל יש גם משמעות
אוניברסלית, בהיותה שומרת את חירות האדם. העם היושב בציון נחוש להגן על

ם" כל דורות ישראל. צוָָדנְּנִפּו מְָלִּׁשהמדינה היהודית. למול מתקפת הערבים "י
 אלתרמן מבקש לעודד את הקורא310השעה הוא מוכנות צבאית ואחדות לאומית.

"דבר מבקיעי הדרך", לעיל ה"ש 81, בעמ' 307.142
.ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰"אחד מן הגח"ל", לעיל ה"ש 79, בעמ' 144. וראו להלן, פרק ד, על נושא זה ב308
בתחילת ינואר 1949 נדרש אלתרמן ל"גילוי" של הדובר הצבאי כי צה"ל "חצה את הגבול309

ושהה במדבר סיני". הכוונה היא לפריצתו של צה"ל לסיני במהלך מבצע "חורב". אלתרמן
ַליבֹו עְִרּכִה הָר / ִראׁשֹונָֻּפסְַּמיר, ּכִּדַא אָּבַם...", ובו "אָעָל הִֶדים ׁשְָליַה–ַדרֲמדמה את סיני ל"ח

דֹולֹותְּגַירֹות הִַּז א 152 (7.1.1949)). עם ישראל שב "ל‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËף" ("בארץ סיני" ֵָתּכ
ְראֹו" (שם, 153). זהו הטור האחרון שבו התייחס אלתרמן, בעיצומהָּבִדֹות הְת ּתֹולֶעּו אְבֶָּק/ ׁש

של מלחמת העצמאות, למהלכי המלחמה.
לא מעט טורים ייחד אלתרמן גם בתקופת מלחמת העצמאות לביקורת על אצ"ל ולח"י.310

ם הפגנה שלא נערכה", לעיל ה"ש 125, בעמ' 219,ִלדבריו על אירוע דיר יאסין, ראו "ע
 ד ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰199ולהלן ה"ש 427. נגד כרוזי המחתרות, ראו "המצג כמות שהוא" 

̄ ‰˘·ÈÚÈקדם במקצת" ֻ(7.11.1947); "עוד מ ÂË‰ד 217 (26.3.1948). אלתרמן גם הצדיק 
 א ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰147את הטבעתה של אניית הנשק "אלטלנה", ראו "שרפת הנשק" 

 במקור: "אהבת ישראל ושרפת הנשק" (את כל—(25.6.1948) (להלן: "שרפת הנשק") 
החלק הראשון של הטור בנוסח המקורי השמיט אלתרמן בנוסח השני).
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 ולאחר מכן. הניצחון על האויב יגיע,—בתקופה הקשה שעד להכרזת העצמאות 
אם כי הדבר לא יושג בקלות, ויהיה כרוך בָקרבנות.

ביקורתו של דן מירון

בסוקרו את שירי הטור השביעי במלחמת העצמאות הטעים דן מירון את העובדה
כי "אלתרמן נמנע כמעט בכל שירי הטור השביעי של שנת תש"ח מנגיעה

 לדעתו של מירון, נבע הדבר גם מתפיסת המשורר את311בקורבנות המלחמה".
התפקיד הציבורי שהועיד לשירת הטור השביעי בכללותה, ובימי מלחמת
העצמאות בפרט. אלתרמן ביקש לסייע בטורו בגיבוש נכונות נפשית לאומית
להגשמת מטרות הציונות. הוא העמיד את שירתו לשירות "המאמץ המלחמתי",

312ובזמן המלחמה כרוך היה הדבר בהימנעות מנגיעה בפצעים הפתוחים והזועקים.

בהמשך כתב מירון כי יוצא דופן הוא השיר "מגש הכסף", הראוי לטעמו לכל
שבח. לדעת מירון, זהו הטור היחיד שבו תרם אלתרמן "תרומה אותנטית, מכריעה

 לעומת זאת, ניכרת, להשקפתו, "רדידות"313בחשיבותה לשירת המלחמה".
ו"צחיחות רגשית" במרבית שירי הטור השביעי מימי המלחמה ("שהן תחילתן

 צחיחות314של רדידות וצחיחות שהשתלטו על שירי הטור אחרי המלחמה").
315רגשית זו קשורה, לדעתו, להימנעותו של אלתרמן מלכתוב על נושא הָקרבנות.

 ד 201. השיר נכתב כנראה בקיץ ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ ,1947וראו גם הטור "הקץ להתחרות"
סודר בדפוס "דבר", אך אלתרמן החליט לגונזו. הגהת הטור הגיעה לידי ההיסטוריון צבי
יעבץ, וכך פורסם הטור. מדובר שם על ה"הגנה", אצ"ל ולח"י כ"קונקורנטים". יש שלושה

ׁשּוָרה, /ַל הַּיַת חֶי, / אִכֶּיֹום בְּה בַָּולְמַם, הֵאָת ַרק הַחַאְסוגי קרבות ושלושה סוגי לוויות: "ו
"י"; פורסם בטור השביעי ד, 201.ִֶח"ל / אֹו לֶצֵאָאֹו ה

, לעיל ה"ש 26, בעמ' Ú‚Â.133 ·„·¯דן מירון 311
, לעיל ה"ש 40, בעמ' 250, המביא הסבר‰·È¯·Ú‰ ‰„Ï˙שם, בעמ' 137. וראו שלמה יניב 312

זה של מירון, בהבליטו במיוחד את הימנעותו של אלתרמן מלהזכיר בטור השביעי את
נפילת הל"ה, בינואר 1948, מאורע שהסעיר את היישוב.

, לעיל ה"ש Ú‚Â.26 ·„·¯דן מירון, 313
שם.314
במקום אחר כתב דן מירון כי ברתיעה של אלתרמן מלנגוע בנושא הָקרבנות יש לראות את315

–אחד הסימפטומים "להתחלת השקיעה של שירת אלתרמן עד למעמד שירת החצר הבן
, לעילÂ˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ˙˜גוריונית שאליו נתדרדרה במשך שנות החמישים". ראו דן מירון 

ה"ש 252, בעמ' 51. על סוגיית "משורר החצר" ראו בחלק העשירי של חיבור זה.
, שם, בעמ' 100-97, ביקש מירון למצוא טעם נוסף,Â˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ˙˜יצוין כי בספרו 
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עיון בכל שירי הטור השביעי בתקופת מלחמת העצמאות מלמד אמנם כי
 הגם ששלושה טורים עוסקים בכך—אלתרמן מיעט לעסוק בנושא הָקרבנות 

 אפשר לקבל גם את הסברה שאלתרמן מיעט לכתוב על נושא זה316במישרין.
בשירי "העת והעתון" כדי להימנע מלפגוע במורל הלאומי בעיצומם של ימי
הלחימה. ואולם, אין נראית לי דעתו של מירון בדבר "רדידותם וצחיחותם
הרגשית" של שירי הטור השביעי (למעט "מגש הכסף") בתקופת המלחמה, רדידות

, אלתרמן כתב על נושא זה, כאמור.¯‡˘È˙הנובעת מאי נגיעה בנושא הקרבנות. 
אין המדובר רק ב"מגש הכסף", שנכתב בסמוך לאחר החלטת האו"ם, אלא בטורים
נוספים. על אחד מהם, "אחד מן הגח"ל", ציין מירון עצמו כי נכתב "בפאתוס

317נוגע ללב".

˙È˘אפשר להבין, כאמור, מדוע לא הרבה המשורר לפרסם דברים בנושא ,
הקרבנות בזמן המלחמה, וגם אליבא דמירון נבע הדבר מרצון שלא לנגוע "בפצעים
הפתוחים והזועקים" בעיצומם של ימי הלחימה הקשים שתבעו קרבנות רבים.
כלומר, מיעוט הכתיבה בנושא זה מקורו ברגישות ממשית ולא בצחיחות רגשית.
קשה אפוא לקבל את דברי מירון כי אלתרמן שאינו נוגע בקו החוצה בין חיים

 אכן, ב"שירי עיר היונה" כבר לא318למוות "אינו משורר, הוא עיתונאי 'מגוייס'".
319קיצר המשורר, בהידרשו לנושא זה.

˘È¯‰אישי, לרתיעתו של אלתרמן מלכתוב על נושא הָקרבנות. גם יוחאי אופנהיימר 

Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙלעיל ה"ש 85, בעמ' 84, המביא את דברי מירון, מטעים כי הכרעתו ,
ספרותית של אלתרמן בדבר העדפתה של שירה אקטואלית הממעיטה את–התרבותית

נוכחות המוות "הייתה במבט לאחור מעשה של הצטמצמות".
"מגש הכסף" (לעיל ה"ש 78); "דבר מבקיעי הדרך" (לעיל ה"ש 81); "אחד מן הגח"ל"316

(לעיל ה"ש 79). דן מירון לא התעלם מכך.
̄ Á‰Â¯·דן לאור  ÙÂ˘‰לעיל ה"ש 26, בעמ' 39, כתב כי בכל שירי הטור השביעי שנכתבו ,

בתקופת מלחמת השחרור אין תיאורים של המלחמה עצמה או של קרב קונקרטי: "העיצוב
של נושא המלחמה הוא עיצוב עקיף: אלתרמן חותר לבטא את התחושה הלאומית, את

 אך הוא נמנע מלהעמיד את—החווייה הקיבוצית, את הדיוקן הלאומי בשעה הנתונה 
פרטי המלחמה כמושא לשיר". הדבר נקשר, לדעת לאור, לקו יסוד של אלתרמן בשירת

הרבים שלו, והוא מתן דגש לאחדות הגורל היהודי, ולא לגורלם של יחידים.
, לעיל ה"ש 26, בעמ' Ú‚Â.136 ·„·¯דן מירון 317
שם, בעמ' 318.138
ÈÚ¯, לעיל ה"ש 79, לשיר "בטרם יום" בÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËהשוו השיר "אחד מן הגח"ל" ב319

‰ÂÈ‰.103-97 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

±±∂

˙È˘ÈÏ˘יש להשיג על ההיקש מנושא הָקרבנות על כלל שירי הטור השביעי ,
בעת מלחמת העצמאות. עיון בכל שירי הטור השביעי בתקופה זו מלמד שהמשורר
כתב על הנושאים הרציניים שהעסיקו את היישוב, וזאת עשה מתוך תחושה
היסטורית עזה, באותה עמקות ובאותם אמצעים ספרותיים ששימשו אותו בשירתו
"העיתונאית", לפני המלחמה ואחריה. כך לגבי המאבק המדיני כלפי מדינות

לאומי, כך לגבי ההכנות הצבאיות למלחמה–ערב והבריטים, כך לגבי המאמץ הבין
ומהלך המלחמה עצמה, וכך לגבי פרשות רגישות נוספות, כמו פרשת טוביאנסקי,

 נוסף על כך ראוי להעיר320פרשת דיר יאסין, פרשת אלטלנה ואירוע "על זאת".
שמירון עצמו, בנתחו את "מגש הכסף", הבליט את "תכסיסי השנינה" שהשתמש

 ברם, אותם אמצעים עצמם נקט אלתרמן, לשיטת מירון321בהם אלתרמן בטור זה.
322עצמו, בשירים רבים בטור השביעי במלחמת העצמאות.

כיוצא בזה, אין נראית לי הערתו של מירון בדבר רדידות וצחיחות רגשית
 המלחמה. בעניין זה מן הראוי להפנות לטורים˘Á‡Ï¯בשירי הטור השביעי 

העוסקים ביחס אל האוכלוסייה הערבית בשנות החמישים, ובטורים העוסקים
 וכן יש להפנות לטורים העוסקים בפרשיות323בנושא הפלמ"ח, כפי שנותחו לעיל,

324מסעירות נוספות, כגון פרשת כפר קאסם, כפי שיפורט להלן.

ם הפגנה שלא נערכה",ִלפרשת טוביאנסקי ראו להלן, חלק שביעי; לפרשת דיר יאסין ראו "ע320
לעיל ה"ש 125, בעמ' 219; לפרשת "אלטלנה" ראו "שרפת הנשק", לעיל ה"ש 310;

לעניין "על זאת", לעיל ה"ש 116, ראו להלן, חלק שישי.
, לעיל ה"ש 26, בעמ' 146-144. מירון קורא לאמצעים אלה "ההיפוךÚ‚Â ·„·¯דן מירון 321

הלוגי", "הפרפסקטיבה העתידית" וכן "הפרספקטיבה של העבר ההרואי", לרבות הקישור
לדת.

שם, בעמ' 141-140. מירון גם הטעים כי אלתרמן פונה בשירים אלה אל הרגש ומשתמש322
"באמצעים שיש בהם כדי ליצור עוררות רגשית", ראו שם, בעמ' 139.

ראו לעיל, בחלקים שלישי ורביעי.323
ראו להלן בחלק השמיני.324
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פרק ד

¢שירי עיר היונה¢

אלתרמן חיבר שירים נוספים שעסקו במלחמת העצמאות. כעשר שנים לאחר
̄ ‰ÂÈ‰המלחמה התפרסם הספר  ÈÚשחטיבת השירים הראשונה שבו, "שירי עיר ,

היונה", עוסקת בעיקרה בתקופת ההעפלה ובמלחמת העצמאות, בשנים 1946-
 הגם שעניינו של חיבור זה הוא ב"שירי העת והעתון", היינו בטור השביעי1948325.
 אזי בהתייחס לנושא החיבור, מן הראוי לדעתי לעיין ב"שירי עיר היונה"—

שעניינם מלחמת העצמאות ומשמעותה. עיון זה ישלים, יעצים ויגלה נקודות
השקפה נוספות לגבי אירועי הלחימה וביחס לייחודה של התקופה. במיוחד ראוי

מוסרי של אלתרמן על תולדות האומה היהודית–פילוסופי–לציון המבט ההיסטורי
המתחדשת, שיש בו, לדעתי, תובנות עמוקות של המשורר, והרחבת המסרים
המובעים בשירי הטור השביעי. ככלל סבור אני כי קריאת טורי "העת והעתון"

326של אלתרמן בתקופת תש"ח היא חסרה מאוד ללא עיון ב"שירי עיר היונה".

ָרץְֶחּנַף הַּסַת הְַנאת שנת 1946 כשנת תחילת המלחמה למעשה, קבע המשורר עצמו: "ׁש325
, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ.30‰ׁש", ראו השיר "עוד דף" בֵׁשָים וִעְָרּבַא

דב סדן "במבואי עיר היונה", לעיל ה"ש 23, בעמ' 129, כתב כי מבואי "עיר היונה"326
מאירים גם את כרכי "הטור השביעי" באור מיוחד. וראו לעיל ה"ש 23. סדן גם ראה יתרון

̄ ‰ÂÈ‰(שם, בעמ' 126) בהשהיית פרסומם של שירי אלתרמן שב ÈÚאגב השוואתם לשירי ,
הטור השביעי: "הלכה שכמותה ככלל גדול: המתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. מה

שכן כשהוא מגיע לביתו. 'הטור השביעי'–כל–שאין כן כשהוא מגיע בדרכו לפונדק, לא
דרכו דרך התפילה הקצרה; 'עיר היונה' דרכה דרך התפילה שיצאה מכלל הקטעיּות של
דרך ופונדק ונכנסה לכלל המלאּות של הבית". כמו כן, סיפר סדן על שתי הגדרות של

 המפארות את נתן אלתרמן מחברו:ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰סופרים ש"נזרקו" עם פרסומו של הספר 
"האחת, מפי אהרן מגד: מאז ביאליק; האחרת מפי משה שמיר: משורר האומה". ראו

"במבואי עיר היונה", שם, בעמ' 124.
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 ו"ליל327את המלחמה עצמה תיאר אלתרמן בעיקר בשירים "בטרם יום"
 "ובחרף329 "מלחמת ערים",— אם כי גם שירים נוספים נוגעים בה 328תמורה",

 העיון ההגותי333 "ליל חניה".332 "שבחם של הכלים",331 "שבחי החשך",330ההוא",
 וב"נספח334במשמעותה של תקופה זו בא בעיקר לידי ביטוי בשיר "צלמי פנים"

335לשיר צלמי פנים".

, לעיל ה"ש 26, בעמ' 124-119. וכן ראוÚ‚Â ·„·¯לעמדה מסתייגת, ראו דן מירון 
דבריהם של זיוה שמיר "משוררו של דור המאבק לעצמאות", לעיל ה"ש 39, בעמ' 115-

ÌÏÂÚ‰Â, לעיל ה"ש 14, בעמ' 132-131; שלמה שדה ‡ÓÊ‰ ·Ï Ï¯117; מנחם דורמן 

˘Á¯˙Ó ÚˆÓ‡·.231-230 'לעיל ה"ש 44, בעמ ,
: "אברהם שלונסקי הסתובבÂÈ‰ ¯ÈÚ‰חיים גורי סיפר על מסיבה לכבוד הוצאת הספר 

בלובי ואמר 'זה טור שביעי גרוע'". לעומת זאת, בחדר, "פסק אבא קובנר: 'אשרי שזכיתי
, לעיל ה"ש Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ï‡,16להיוולד בדור שבו נכתב הספר הזה'". ראו חיים גורי 

 ה 28, 35 (תשס"ה). מסיבהÔ„Òבעמ' 18, וכן ראו חיים גורי "שירה וזמן במצב הישראלי" 
זו נערכה בביתו של הסופר אהרן מגד.

327‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ.97 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,
שם, בעמ' 328.104
Á˘ ¯ÙÎ‰ ÏÂÓ¯·שם, בעמ' 68, על תל אביב ועל יפו בשנת 1948. וראו על כך חגי רוגני 329

—————È„Â‰È‰ ÍÂÒÎÒ‰Â ˙È¯·Ú‰ ‰¯È˘‰ –±π≤π È·¯Ú-±π∂∑:145-136 (פרדס, 2006) (להלן 
מול הכפר שחרב).

יבִבָאָל ְקָרבֹות הֶם ׁשָנָּתְפִִראׁשֹון. / מָב הָָלּׁשַי הְֵהלִ "ׁש— על חורף תש"ח —שם, בעמ' 85 330
ר"ָבָּד–חַתֶץ" (בעמ' 86); שעת הקרבות הראשונים, כאשר הכול יודעים שזהו רק "ּפִיַּקַהְו

ָכִף ּתָל ְקלַי יֹום ּבֹו עִכְ(בעמ' 88): "ו ֵראת,ְִבה / נָעֹוֶדּנְָּרּה בְּגְַמקּום לָּיֶּיֹום ׁשַה / הּוא הָָכלְמַב מֵתּ
חַתָּפִִרים ּתֲָבה עָׁש ֹלְּׁשִב / מֶֶרכָם וִַיָפְנים ּוכְִלַרגְ ּוב—פּו ְׂשֵָח / י—ּה ְָראָּבִת הַעְׁשִּ ב— ָיהֶבּולְּוג
ה".ָָרעָה

שם, בעמ' 331.89
שם, בעמ' 91. אלה הם כלי השיט (בתקופת ההעפלה), החגור, האוהל וכלי החפירה, כלי332

הרכב, כלי הנשק ותעשיית הנשק. על ייצור כלי הנשק, ראו גם "תמונה מן התעשיה
 א ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(25.4.1952) 452הצבאית" 

333‰ÂÈ‰ ̄ ÈÚינֹוִר ּדֶׁשֲה אֶנֲחַּמֵַרׂש הָּפְתִהְּ, לעיל ה"ש 22, בעמ' 94. זהו הלילה בעת מלחמה: "ב
יןֵּה, בֶָרת ִראׁשֹונְֹמׁשַּתֹוְך אִּנֹו". המשורר מתאר, שם, כיצד "מִגָָדם ּומָאָם הְָך ּדֵיֹות ׁשֹופְִה/ ל

ל".ֶבֶחָד וֵָתבּור יֲן, חֵי צֹועָוֲמֹו הְה / ּכָמְָחלִּמַה הְֶראַם מֹאְתִָקף ּפְִׁשה נָיָע / הֶַבגָחֹוף ו
שם, בעמ' 334.136
שם, בעמ' 335.151
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¢בטרם יום¢

כפי שנזכר למעלה, ב"שירי עיר היונה" נדרש אלתרמן לא מעט לָקרבנות
 בשיר "בטרם יום" עסק המשורר בהרחבה, ומתוך התלבטות336המלחמה.

 חטיבה זו הוקמה באותם337והתייסרות, בקרב של חטיבה 7 בלטרון, במאי 1948.
ימים, ואת ההחלטה להטיל עליה את המשימה לכבוש את אזור לטרון לשם

 קיבל ראש— החלטה שהייתה שנויה במחלוקת רבה —פריצת הדרך לירושלים 
 הלחימה בלטרון בסוף מאי 1948 נכשלה, וגבתה הרוגים רבים.338הממשלה עצמו.

 יוצאי אירופה כיוצאי—די של עולים חדשים ָאלתרמן הדגיש את המעבר המי
 מהאנייה אל שדה הקרב והקטל:—ארצות ערב 

תְֵעם ּולְֵׁשעּו, הּוְרדּו, ֹקְראּו ּבְּסֻה
ּמֹוָרדֹות,ַׁשּו ּבְָלר גְָבֶרב ּכֶעָה
ל,ֵאָם וְֵאְרפּו ּבֵסּו, חְִּפּצּוק טַּב
ָרתֹותְֶחּנַם הֶיהְֵרּכִּל בְַרעּו עָּכ

 ה 199 (2002) (כונסÔ„Òים" ִּיְִדמִּקַים הִּּוַקַל הֶה אִָּינֳל אֶּה ׁשָָמֻּלּסִוראו אבנר הולצמן "מ336
(כרמל, תשס"ו)) (להלן: ÔÂÈˆ ˙Â·‰‡————— ‰˘„Á‰ ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ· ÌÈÙ 388 לספרו 

"הולצמן"). המחבר כותב על התפיסה הכוללת של מחבר "שירי עיר היונה": "הרואה את
רצף האירועים מסיום מלחמת העולם השנייה ועד תחילת שנות החמישים כמהלך כביר
של גאולה לאומית, המעניק משמעות נשגבת לסבלם ולקרבנם של האנשים הפרטיים

שנגזר עליהם להידרס תחת גלגליו", ראו שם, בעמ' 217.
נון ב'", 31-30 במאי–נון א'", 25-24 במאי 1948, ובמבצע "בן–המדובר במבצע "בן337

1948. לתיאור מפורט של קרבות לטרון, ראו ספרו של מפקד החטיבה, שלמה שמיר
 ¯ÈÁÓ ÏÎ· ÆÆÆ¢————— ¢ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ————— ÔÂ¯ËÏ· ‰Î¯ÚÓ‰ —————∑ Í¯„· ‰Ú¯Î‰ מערכות ומשרד) 

 לירושלים"), וכן רם אורן— ההוצאה לאור, תשנ"ד) (להלן: "... בכל מחיר —הביטחון 
ÔÂ¯ËÏ.(להלן: לטרון) (קשת, 2002) 

ÌÈ„Â‰È ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ„Â‰Èראו אניטה שפירא "היסטוריוגרפיה וזיכרון: מקרה לטרון תש"ח" 338

ÌÈ˘È46, 50-49, 60-58 (עם עובד, תשנ"ז). עמדתו של יגאל ידין הייתה שמוטב לדחות 
את ההתקפה בשבעה עד עשרה ימים. שפירא מתארת במאמרה כיצד הפך מבצע זה "למיתוס
המרכזי של שארית הפליטה במלחמת העצמאות", ראו שם, בעמ' 68-67. היא מבקשת
להראות כי קיימת "התרחקות הולכת וגוברת בין העובדות ההיסטוריות של אירוע לטרון

,Ó¯‰ È¯ÂËÈÙÓ¢‡לבין הדימוי הציבורי שלו", ראו שם, בעמ' 83. וראו גם אניטה שפירא 
לעיל ה"ש 254, בעמ' 113-109, 131-128.

, לעיל ה"ש 337, בעמ' ÔÂ¯ËÏ,146-140גוריון ליגאל ידין ראו גם –על הוויכוח בין בן
.342-340
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ָרך זֶׁשֹ חֵָדׁש, מָים חִב קֹוצְָתִכּב
–ׁשֹוןְִלִרית, ּכְבִה עָֻקּדְת ּפַחְִועּו צְמָׁש

ָרְזּגַ ה—ְדעּו ֵי–ִילְּבִ מ—ּה ָים ּובִּגֹוי
לֹון.ָּיַאְל ּובֵֵרי אְָהל ּבִֹּפל

ר ָקם,ַחַד ׁשַר, עָחֶָרם יֹום מְֶטּוב
ָהׁשָּנֹואַה הָמְָחלִַּמלּו לְהּוט

םָָתְכׁשֶחְים ּבִים סּומְִלם נֹופֵהְו
339ה.ָָדׁשֲֶרץ חֶאְָדׁש וָם חַל עֶׁש

אלתרמן מנה שלושה טעמים להחלטה בדבר שליחתה של חטיבה 7 לקרב לטרון
ִריםָבְּדַם הֶֹצ ועמד על משמעותם הרבה של המראות ושל "ע340באותו עיתוי,

 שזה—ִרים" ֵ "ּג— בין השאר ציין כי בעוד עולים חדשים 341ה".ֶזֲחַּמַים ּבְִלִגּנַה
 רבים מתושבי הארץ לא342ה",ָעֹולְָרב לְּקַעתה באו, נשלחו מיד לקו האש והיו "ּב

נטלו כלל חלק במערכה:

339‰ÂÈ‰ ¯ÈÚםָב יֹומֶַרם / סֶטְ, לעיל ה"ש 22, בעמ' 98-97. זהו קרב יוצאי הספינות, אשר "ּב
יר" (עמ' 102).ִצָה ּבָָלֶקר ּכֹד ּבַעְֶרם / וְֶכר ּכֵּבֹוצַפּו לְׂשְֶחיר, / נִל צִַראׁשֹון עָה

וראו זיוה שמיר "משוררו של דור המאבק לעצמאות", לעיל ה"ש 39, בעמ' 132-126.
–כתגובה קשה על בן¨ ¢, לעיל ה"ש ÂÈ‰ ¯ÈÚ22‰המחברת רואה את השיר "בטרם יום" ב

גוריון ועל ההנהגה, ששלחה אל קרבות לטרון ניצולי שואה חסרי הגנה וניסיון", ראו שם,
בעמ' 126. במיוחד עומדת שמיר על כך שמבין כל קרבות מלחמת העצמאות, ובהם קרבות

, בקרב זה: "הכושל בקרבות תש"ח".ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰עטורי הישגים, בחר אלתרמן להתמקד, ב
אין הדבר עולה בקנה אחד, מטעימה שמיר, עם ראייתו של אלתרמן כמי שמתבטל בפני

 בין—גוריון. ובלשונה הזהירה: "אותם פובליציסטים ומבקרים שהדביקו לאלתרמן –בן
גוריון, יתקשו כמדומה לתרץ את– את תווית 'משורר החצר' של בן—בשגגה בין במזיד 

שגה קולוסלי חסרִהבחירה בקרב לטרון, ששימש בסיס מוצדק למדי להאשמת המנהיג במ
היגיון", ראו שם, בעמ' 127.

340‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ.103-102 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,
שם, בעמ' 103. וראו הולצמן, לעיל ה"ש 336, בעמ' 341.217-214
342‰ÂÈ‰ ¯ÈÚלעיל ה"ש 22, בעמ' 102. על חלקם של העולים, ראו גם ספרו של שלמה ,

, לעיל ה"ש 337, בעמ' 477-474. כמו כן דן שמיר ÈÁÓ ÏÎ· ÆÆÆ¢—————¢ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ¯ שמיר, 
בהוראתו של מפקד גדוד 52 לכוחותיו, בעיצומו של המבצע (ביום 31.5.1948), שלא

לתקוף, וזאת בניגוד לפקודה מפורשת שקיבל (עמ' 390-383, וכן עמ' 541).
בסיום הדיון מביא שמיר (בעמ' 390) את שירו של אלתרמן "הפֻקדה" ב"שירי נוכחים"
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תֶֶבֶרץ נֹוׁשֶי אֵּיַיּו חָאת: עֹוד חֹם זִי אִכֹון ּכָל נֶַדע אֵי נִלְּב
טֹוב,ִָקיד וָיט ּופִַרְקלְל ּפָיו, ּכָּמְַעִרים ּבֲיר סֹוחְִעל צָּכ
ט,ֶבְֵׁשיו ּבְָכיו ּומֹוׁשְָנל נֹוגַַרב, עָהְדֹול וָּגַל הָהָּקַה

343ר.ֵּבַחְמַם הָתֹוכְּוב

¢ליל תמורה¢

 מדובר בשלושה גדודים344השיר "ליל תמורה" עוסק, כנראה, במבצע "יואב".
שפונים אל החוף כדי להסיח את דעת האויב, ומנהלים קרב נסיגה, בעוד הכוחות

 בשיר זה דן המשורר במהותה של תקופה זו,345האחרים פונים למערכה שבדרום.

, לעיל ה"ש 22, בעמ' 279. אלתרמן רואה את הפקודה כמי שנשלחה אלÂÈ‰ ¯ÈÚ‰ב
 והדבר מזכיר מיד את עניינו של השעיר לעזאזל (ויקרא טז כא):—י" ִּתִיׁש עִד אְַיהלוחם "ּב

םָר ׁשֶׁשֲקֹום אָל מִֶדי אִָּמא עָָציְסֹוִדי, / וְי וִיתְִלכַל ּתַאְִׁשל ֹלא יָֹאׁשְָקם / וְז וַפָחְי וַנָת ּפֶה אָָראְ"ו
ִדי".ֲַעׁשֹו ּבְַפת נֶן אִֵּתר יֶֹמין אֵאְ/ ּב

ָהיפֵין אִל ּדְַאִׁשׁש הּוא, / ֹלא יֵַּקְבט יְָּפׁשִם ליל הקרב: "ֹלא מַּתֶּׁשִשם, בעמ' 101. עם זאת, מ343
).¯¢∆ŸÎ«˙À‰ ÌÃÓŸÁÃ·Õ¢«·ה", ראו שם, בעמ' 102. אלתרמן מתח כאן ביקורת גם על עצמו (ָיפֵאְו

ואכן, הוא התגייס, כלוחם, כמה חודשים לאחר הקרב בלטרון (לעיל, חלק רביעי, סוף פרק
ן" (עמ'ֶצֹעּור חִם נְֵׁשא). גם במקומות נוספים בשיר ציין המשורר כי דבריו אינם נכתבים "ל

, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ,87‰ן" (עמ' 102). וראו ֵָעַּיין ּכִמְַטנּו נ103ֵ), וכן "ֹלא ֹראׁש
ביטוי נוסף להשתמטות בחורף תש"ח:

לֹיפּו ָרכִם הֹוסִיַָתינִֵּרים בָעְו
ֶרףֹין עְֵבְקָרב ל–ֵדהְין ׂשֵּג. בֹגָחְהֹונֹות וְו

לֹעָילּו הִּדְבְִך הַק. אְָרחֶּמִַריד הְפִֹלא ה
ֶרְך,ַֹרב מְים וִָנז ּפַה. עָעֹולָן הֲַׁשעַו

—מֹול, ְִתכְמֹול וְִתכ–ָראּוי; ֹלאְָראּוי ו–ֹלא

ֶרף.ֹי אֹותֹו חֵמְת ׁשַחַד ּתַָמט עֵֶבּׁשְַך הָּכ
עוד קודם לכן, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כתב אלתרמן, בציניות, בנוגע

ִריםֵחֲסּו אְַּיּגְִתר: / יֹמֱס (גּוף ִראׁשֹון) / אֵַּיּגְתִי מְִננִ ה—ר: / ַאמֹל ּתַלהתגייסות היישוב: "א
 ד 47 (17.9.1943). וכן ראו שירי אלתרמן‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË "עברית כהלכה" —י" ִקֹומְּמִב

ÓÊ È¯È˘Â ÌÈÂÓÊÙ¯בנושא זה מאותה תקופה: "מוטקה מתגיס" ו"אריה מן הגדוד העברי" 

כרך א, לעיל ה"ש 19, בעמ' 259-251.
, לעיל ה"ש ÂÈ‰ ¯ÈÚ,22‰האירועים מתרחשים בנגב, ומדובר בחודש חשוון, תש"ט. ראו 344

בעמ' 110.
לפי התיאור שבשיר, נראה כי הכוחות שפנו מערבה הם גדוד 9 של חטיבת "הנגב", שפשט345

על עורקי תחבורה מצריים בגזרת עזה-רפיח, ושני גדודי חטיבת "יפתח", שתפסו מערך
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ובהשפעתה המשמעותית לדעתו על השירה עצמה. השירה עוסקת עתה במושגים
346לאומיים מופשטים, ולאו דווקא בתחושותיו של הגיבור האנושי.

16 באוקטובר נועדה לכבוש את עיראק–משלטים בקרבת בית חנון. ההתקפה העיקרית ב
̇ Ï‡¯˘È מנשיה ולפתוח הדרך לנגב, ראו –אל È„Ó ̇ Â„ÏÂ˙Ï ‡Ë¯Î ÒÏË‡—————¨˙ÂÂ˘‡¯ ÌÈ˘ 

Á¢˘˙- Í¢˘˙54 רמתָ(כרטא, 1978). בין השאר שיבח המשורר, שם, בעמ' 107, את ע
ָהֶּנינֵאֶה / ׁשְָרמָעְְקָרב ו–דֹותְׂשִסֹוד ּב–ַרה ּוְדבֵָצי עִרמות האחרות: "ּכָהמלחמה, השונה מן הע

ִיְלר ּבֵָאּׁשִה ּתַָּכזְדּוד וְה גֶּכַה / ּתְָרמָד חַיׁש. עִאָהְה וָּׁשִאָת הְַרמְָעע / ּולֶַצּבַת הְַרמְָעחֹות לָא
ע".ַׁשֶּפ

,ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰ ב"זהבם של היהודים" ב"שירי נוכחים" ב—רמה ו"המלחמה" ָוראו עוד על הע
לעיל ה"ש 22, בעמ' 274-272.

 ראו פרק— נעסוק להלן. לגבי ההשפעה על השירה עצמה —בנושא מהותה של התקופה 346
 עליו כתב דן מירון—ב") ְֹּתִכְך ָראּוי לָּל כַֹלא עְְך ו114-112ָּ ("ֹלא כ ה ב"ליל תמורה", בעמ'

̇ ‡ÔÓ¯˙Ïב ¯ÈˆÈ· ÌÈÂÈÚיָקה'ִטֶּפֹוא–ְרסַ, לעיל ה"ש 302, בעמ' 96, כי יש לראות בו "מעין 'א
יָקה" מובנו אמנות הפיוטִטֶּפֹוא–ְרסַכוללת של שירת אלתרמן בתקופת המדינה". המונח "א

ני ההבעה של משורר מסוים.ְבכללותה, וכן משתמשים בו לתיאור סגנונו הייחודי ואופ
עיקרו של הפרק הוא הרעיון שיש כנראה תקופות מיוחדות אשר אופי השירה שבהן משתנה

לחלוטין. "הדרך הנכונה" בשיר, בדרך כלל, היא:
כּום.ְּסַת הֶים. ֹלא אְִרפְָטצִּמַים הִָרטְּפַת הֶיר אִָׁשל
ׁש.ַַחסֹוד לְֶרְך וֶת ּדַיצִי ְקפְִלָדיו ּבָבֹוא עָל
חּוןָּטַח הַמֶּקַת הֶר ֹלא אָמֱֶאּּנַת בֵָתל
ת.ַחַּתֹוחְׁשִּמַה הָּמָקַׁש הַת ַרעֶם אִי אִּכ

רֵה. יֹותָָרׁשְחֹות ּדָ ת. פֶ י  אִ ל  ּכַיר ֹלא  עִָׁשל
ם.ָּיּותִחְִרים וָבְי ּדֵּגּופ

ּגּוף", שהם המושגים–יןֵמֹות אֵם ׁשָים אֹותִּה ָקמָואולם, בכל זאת, יש כנראה עת, "ּוב
המופשטים, הסמלים:

ׁש,ֵּיַל הָּכִָקה מָזֲחַם הָאּותָילְִרטַּעְד, בָס יֶפֶאְּם בֵהְו
ר,ַַעּצַת הֶאְחֹות וְָמּׂשַת הֶיׁשֹות, אְִּגּפַהְִרידֹות וְּפַת הֶים אִחֹוְרצ

ׁש,ֵאָי הְִפה לְָלכָים אִנְנֹותְֶרב וֶחַי הְִפה לָיְחִים מִבְם קֹוצַגְו
ר.ַַהסָב וָת ּכֹוכֵַּמים לִיכִׁשְחַי ּומַחַי הֵינֵיִרים עִאְּומ

ה.ָּׁשִאָהְיׁש וִאָי הְֵניו ֹלא ּפָָנץ. ּפָלְִמנְֶרא וֶן ּפְַמז
ת.ֶֶרץ ּומֹוֶרׁשָאָדֹור וָה וָּמֻ א—ים ִּנֹוָדעִַרים הָאְּתַי הְֵניו ּפָנָּפ

רימש הויז ;551-751 'מעב ,61 ש"ה ליעל ,¯˙‡ ÚÏ Ú˙ ÂÚÏ רימש הויז הז אשונב וארו
,¯˜ÓÙ¯Ë ‡Ï ÚÈ ןורימ ןד ;811 'מעב ,93 ש"ה ליעל ,"תואמצעל קבאמה רוד לש וררושמ"
,44 ש"ה ליעל ,˘Â‰ÚÂÏÌ ·‡ÓˆÚ Ó˙¯Á הדש המלש ;212-312 ,72 'מעב ,51 ש"ה ליעל
'מעב ,41 ש"ה ליעל ,¯Ï Ï· ‰ÊÓ‡ ןמרוד םחנמ ;852 ,052 ,032 ,411-511 ,801-901 'מעב
.)1002 ,דחואמה ץוביקה( ÈÒÂ„ ‰ÙÈÏÂÒÂÙÈ ·˘È¯‰ ‰Ú·¯È ̇501-801‰ זול יבצ ;131 ,911-021
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יסוד מרכזי ב"ליל תמורה" ובשירים אחרים ב"שירי עיר היונה" הוא השקפתו
הבסיסית של המשורר, שכבר הזכרנו, בדבר לידתה מחדש של האומה העברית
בעצם ימי המלחמה, ומהותה הנוצרת בתקופה היסטורית זו. מבעד לכל מראה

 והיא:—ׁש" ָה ּומּוחְֶלִגַּנר לֵֶבעֵּמֶה ִראׁשֹונּות ׁשְָצנְִצהמלחמה "נ

ֶרףֹיל חְֵלב ּבִָּצּנַם הָה עְֵראַמ
יוָמֲָצים עְִפּלַחְתִף. מֵּלַחְתִגּופֹו מְו

347ֶרןִֹּפצְר וֵָעד ׂשַיו, עָינֵעְרֹו וְָׂשּוב

 הבריאה348ית".ְֵנִׁשֹלא נְה / וָָדׁשֲחַית וְִאִלם ּפְֹאל–ׁשּותֵבתש"ח נבראה בישראל "י
התרחשה בשעת המלחמה עצמה:

ית,ֵנְִׁשּה נָינֵה אִָריאְת ּבְַעׁש
ָהְך עֹוד חֹונִַיָנל ּפְַך עַא
ֵראתְִבע ּבֹו נֶַרגָת הְַחבִא
ָהּיֹונֶַרב הֶט חַַהלְּב

ת,ֵמְַך הְֵלַקת נֹופֲַעְצּוב
349ה.ִָראׁשֹונָ לְּתְה ַקמָּנֶּמִמ

 תוביל את— מימושו של המאבק לתקומה לאומית —שעה היסטורית זו 
יו /ָׂשֲעַיו ּומְָראֹותַההיסטוריה היהודית להגשמת חזונה ותיזכר לזמן רב: "מ

350אן".ָּכִק מְֵרחַק הְֵרחַי הֵלֱם ָרב / אַד עַּיְיּו בְִהים יִתּוחְן / ּפְַמּזַה הֶל זֶיו ׁשָָטּפְׁשִּומ

347‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ,לעיל ה"ש 22, בעמ' 109-108. וראו שלמה שדה, והעולם באמצע מתרחש ,
̄ ‰ÂÈ‰לעיל ה"ש 44, בעמ' 258-257. וכן ב"נספח לשיר צלמי פנים"  ÈÚ:153 'שם, בעמ ,

ה".ָָדׁשֲהּות חַּמְְך כֵינּו קּומִָראֶנּו / ׁשָל אָבֲ"א
שם, בעמ' 348.144
שם, בעמ' 155-154. היונה והחרב הם דימויים המלווים את יצירתו של אלתרמן לאורך349

יר" (עמ' 8):ִמֹו עְת ּכֵעָכל דרכה. ב"שיר פותח" ל"שירי עיר היונה" כתב המשורר על "ה
צֹות."ְֶחּנַ הָיהֶָנמּות ּפְן ּדֵּה / הְָרּבַת חַחְבִאְה וָּיֹונַי הֵנְ"ּופ

יצוין כי הן "חרב היונה" והן "עיר היונה" הם צירופים מספרי הנביאים (צפניה ג א; ירמיהו
מו טז; נ טז). לעניין זה ראו זיוה שמיר "משוררו של דור המאבק לעצמאות", לעיל ה"ש
39, בעמ' 138-137. וכן השוו לשיר "צלמי פנים", לעיל ה"ש 141, שם נאמר, בעמ' 147:

ד".ֶלֶקֹורֹות חְר לֵחַיב אִָת / נַֹקעְִבָרה לְמָר אֶׁשֲּיּות אִח–תַחְבִה / אָּיֹונַ הַֹרחְּפִה כְָרחָי ּפַ"אּול
שם, בעמ' 350.157
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הּוִדים", ולא מלחמת העצמאותְּיַת הֶמְֶחלִלפיכך, קורא אלתרמן למלחמה זו "מ
351או מלחמת השחרור.

כבר עמדנו על החיבור שבין עבר להווה כמוטיב מנחה בשירי הטור השביעי
 ב"שירי עיר היונה" מובעת תפיסה זו בהרחבה352במלחמת השחרור ולאחריה.

ובעומק. "'עיר היונה'", כתב דן מירון, "אינה אלא המשך של 'הטור השביעי'.
היא מפתחת בעקיבות את ההנחות הפנימיות שבשירי ה'טור', ומנסה לחלצן מן
ה'טריביאליות' שבהזדקקות למאורע התכוף על מנת להכתירן בכתר הרצינות

353של הסיכום האפי ההיסטוריוציסטי הנכבד".

בשיר "ליל תמורה" מדמה אלתרמן את הנשק העברי ל"גיורת". כשם שהמרת
 חייבת לבוא לאחר שהוא עבר מפנה רוחני עז, וכנגזר מכך‰ÈÁÈ„תית של ִדת אמ

 העברי החייב‰ÏÏÎ כך הוא המהפך הגדול שעובר על 354שינה את אורח חייו,
לאחוז בנשק. אין מנוס אמנם מתחיית ישראל באמצעות מלחמה כדי להשתחרר

ֵיּיַאֹור חְּיֹות בְִחמהמצור, ואולם, יש לזכור כי בריאה זו של העם היא "ל
355ָריו":ָצ

םֵיא אִים הְִרבֹות ּגֹויַת חַחְבִ"א
את.ֹּזַהּוִדית הְּיֶַרב הֶַחל
ּהָּמַה עֶּזַם הָעָי ֹלא הִּכ
יו.ָאֹותְָדנַּה סָבֹואְם ּבַּג
הָמָּתֹו. אִיא אִּיֹוֶרת הִּג
ב.ָלָחֵם מִַיִּנת ׁשְַנִבל

351‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ.14 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,
פרק ב ופרק ג לעיל.352
̇ ‡ÔÓ¯˙Ïדן מירון 353 ¯ÈˆÈ· ÌÈÂÈÚלעיל ה"ש 302, בעמ' 122. זיוה שמיר, "משוררו של דור ,

המאבק לעצמאות", לעיל ה"ש 39, בעמ' 29, כתבה כי את הנושאים הפוליטיים השנויים
̄ ‰ÂÈ‰לא אחת במחלוקת הותיר אלתרמן לטוריו, ואילו ב ÈÚכתב על "העקרונות שעליהם 

קמות אומה ומדינה מתוך האודים והאפר של הגלות".
̇ È‚ÂÒÏ‰ראו ויליאם ג'יימס 354 È˙„‰ ‰ÈÈÂÂÁ‰ ————— Ì„‡‰ Ú·Ë· ̄ ˜ÁÓ,מהדורה ב, מוסד ביאליק) 

אילן,– (אוניברסיטת בר ‰ÂÈ‚‰—————‰˘ÚÓÂ ‰ÎÏ¯ תשי"ט) 169-125; מנחם פינקלשטיין 
תשנ"ד) 32.

355‰ÂÈ‰ ¯ÈÚלעיל ה"ש 22, בעמ' 117. למאבק להישרדות פיזית יש מחיר. הוא כרוך מיניה ,
ׁש" (שם).ֵׁש מּול אֵאְא וְטֵת חַחַא ּתְטֵיר / חִחְמִד ּבַָעז לֵחָאְֵהׁש / לֵּיַגּוף הְּוביה בחטא: "ב

לעניין החטא, ראו עוד בהמשך פרק זה.
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הָמָּדָאְִרית מְָכיא רּות נִה
356ב.ָּׂשַילֹו הֵף לַל סַר עֶׁשֲא

השימוש בנשק הכרחי אמנם לשם הצלת החיים. ואולם, אלתרמן מביע את תקוותו
כי בכל זאת ניכר יהיה ייחודו של העם, והשוני המהותי בינו לבין העמים האחרים

 ומהו ייחוד357ה".ֶּזִהּו ֹלא מֵָאּמֹוצֶחּוט ׁשְּכֹות / כָלְמַּמַין הֵׁשּוְך הּוא ּבָה מֶיְִה כי "י—
זה?

סֹודֹוְי יִרֹו ּכְָכז
יוָָרכְֹראׁש ּדְרֹור ּבְּדַת הַוֲאַּתִמ

עֹודֹוֶֶדק ׁשֶּצַט הְַּפׁשִּמִּומ
358ם.ָ יַָקם ּובֹוֵקע

¢צלמי פנים¢

החשש פן תקומת "הממלכה" תטשטש את ייחודה המוסרי של האומה היהודית
פילוסופי של אלתרמן בשירים– הוא העומד במוקד העיון ההיסטורי—המתחדשת 

"צלמי פנים" ו"נספח לשיר צלמי פנים".
כוחה של האומה העברית הוא כוחו של הפרט. אין הפרדה בין "חוקת" העם

 כך נגאל בה מושג הלאום שהסתלף אצל359יד".ִָחּיַל הֶיו ׁשָּיַר חַכֹות מּוסְלִלבין "ה

, לעיל ה"ש 16, בעמ' 33, מציינת כיÏÚÂ ˙Ú ÏÚ ‡˙¯שם, בעמ' 117-116. זיוה שמיר, 356
אלתרמן קיבל את המיליטריזם ככורח בל יגונה של החיים הממלכתיים: "עמדתו חתרה
לקו האמצע שבין העמדה הפציפיסטית שגילה בעבר [...] לבין העמדה ה'ביטחוניסטית'
שנבעה מצרכים שהזמן גרמם". וכן ראו שם, בעמ' 225-224, ובמאמר אחר של זיוה שמיר,

"משוררו של דור המאבק לעצמאות", לעיל ה"ש 39, בעמ' 150-148.
357‰ÂÈ‰ ¯ÈÚםָעָד / הָּסַי מֵלֲקּום עָי יִּת כֵ, לעיל ה"ש 22, בעמ' 118. ובהמשך, בעמ' 119: "ע

ח."ָין לֹו אֵֶאר ׁשָּזַיבֹו הִד, / טַַּסם ּבַר ּבֹו, ּגֵָמִּׁשְך / לּו יֶַרׁש יֹׁשְה וֶּזַה
יםִאָר / ּבֵחַבּול אְל זֶרּות" חוזר בסיומו של "ליל תמורה": "אֵשם, בעמ' 119. רעיון ה"ּג358

ח", ראו שם,ֶַתּפַּּתֹו בִים אִיו ָקמָָמר ׁשֶׁשֲר / אֵַּגכְך וֶלֵַהים ּכִַּמעָין הֵּח / בֶַצה הּוא נֶָראֵ יו. לּו יָּיַח
ןְָרחָטְִדינֹות וְּמִשם. את רעיון ההלך יש לקשור עם הנאמר לפני כן, לגבי ההלך המתרחק "מ

ֶרץ", ראו שם, בעמ' 110.ֶי אְֵכלִַריבֹות מְּמִ[...] מ
 בניתוח הטור—שם, בעמ' 146. וראו מה שנאמר בהרחבה לעיל, חלק שלישי, פרק ב 359

ָהּיֹונֶַרב  הֶם  חֵיד הִָחּיַי הֵמְרכי בטחון" (לעיל ה"ש 128). כן ראו ב"שיר עשרה אחים": "ּדָ"צ
ה", שם, בעמ' 345. וראו המאמר "בדיות וקניינים", לעיל ה"שָיֹונְֶלעָּה הְָדָקתִט צַַהלְ/ ו
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–ֵיְלּכִּנֹוָרא בַה" אשר הפכו מושג זה "לָָכלְמַי מֵינִלְבַ אותם "ּת—עמים אחרים 
 ואולם,360דֹון".ָמ–ֵיְלגִ ּד נּוףְִפנְל וֶָול עַּפּוי עִת חֶאכֶלְִמית", ואשר אימנו אותו "לִחְׁשַמ

ם חפץ חיים וחירות חייב היהַ ע361ה".ָת ּגֹולַיָוֲַהה לָֻדּמְֶרת מְֶאפִאין לשוות "ּת
ה:ֶנְ למרות חטאה הקדמון, המּוב—לקבל את דין הממלכה 

ְִךַדיְָעלִּל בָבֲֶדם. אֶּקְִך מָא אֹוֵרב לְטֵח
ך ַרבֵחֹא. ּכְטֵל חַׁש עֶֹנֹלא עְין ֹלא ִדין וֵא
ְי כִחְמִּנּו בְֵכפְָהל ְך,ִַדיָ יְּס בָמָי חֵלּ
יוְָנאזְֹרּבֹו ּומְַך חִַדיָ ְיל ַרק ּבָבֲא
362ט.ְָּפׁשִל מֶׁש

לעצמו:–לל כשהואְַּכַרי גולומב, מבאר כי אלתרמן אינו מכיר ּב143ָ, בעמ' 48. המחבר, ה
"כי רק מבעד לפרט יכול הוא לראותו". אלתרמן התייחס בשלילה "לכל המהפכות והתנועות
החברתיות המוכנות להקריב אשרם וחייהם של יחידים למען מה שנראה להן כטובת

הכלל, כי לדעתו טובת הכלל במקרה כזה בשקר יסודה, וסבל הפרט סופו למוטטה".
360‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ.146 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,
שם, בעמ' 361.141
, לעיל ה"ש 44, בעמ' Á¯˙Ó ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Â-122˘שם, בעמ' 153. וראו גם שלמה שדה 362

ם ישראל. זהו ציר מרכזי בהגותוַם אויבי ע124ִ. רק הריבונות יכולה להבטיח עשיית דין ע
–שעסק בו רבות. ראו, למשל, את הרשימות "מאזניÔÓÎÈÈ‡ ËÙ˘Ó של אלתרמן, גם בנוגע ל

 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰501 ב 497 (27.5.1960), ו"היום הראשון" ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËמשפט" 
.(14.1.1961)

לדעתו של אלתרמן, חשיבותו הרבה של משפט אייכמן נובעת מכך שבסיפור חייו של
העם היהודי משולב, לראשונה, "פרק המשפט והגמול". תקומתה הממלכתית של ישראל:
"אין לה טעם רב יותר ממאזני משפט אלה שבידה הפעם", ראו שם, בעמ' 500. אכן, יש
המתרפקים על התקופה שבה לא הייתה ההוויה היהודית קשורה בכלים ממלכתיים, ומשום

ים הכרוכים בהווה המדיני", ראוִיגִּסַכך הייתה "רוחנית יותר, פנימית יותר, צרופה מן ה
שם, בעמ' 502. גם אם נכון הדבר בתחום ההגות המופשטת, הצופה אל עתיד רחוק של
אנושות מאוחדת, אזי משפט אייכמן התאפשר רק הודות לממלכתיות היהודית שקמה
במדינת ישראל. כאן נחשף ממד עומק של החיים הממלכתיים. העמדתו לדין של הצורר

תוהו לא אנושית שהיתה חבויה" בהווייתו הגלותית של עם–הנאצי ממלאת "איזו ריקנות
אנוש. הוא גם צורך–ישראל: "משפט על פשע אינו רק צורך שמירה עצמית של חברת

שמירה על קיומם ופכחונם של חוקי אל וטבע ואדם אשר בלעדיהם ניטל הגיון רציפותם
של קורות חיים", ראו שם, בעמ' 500-499.

נראה לי כי השקפתו העקרונית של אלתרמן על זכותה של מדינת ישראל לשפוט את
אייכמן, היא המשך ישיר של הגותו ב"שירי עיר היונה" לגבי תקומתה של מדינת ישראל

ומשמעותה.
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 לשם הגנה עלָיהֵֶלְכאין עדיין תחליף לקיומה של מדינה ריבונית ולשימוש ּב
363או".ָם לִאְה וֶאבֹם נִים אִּמְֻאִלעצם חייה של אומה. הממלכות הן עדיין "ּגּוף ל

 כיוצא בזה,364ט".ֵּׁשֹופַס הֵָּרה" וכמו "כְבֶחַין הִרעיון הממלכה הוא קדום, כמו "ּד
365יו".ִָריחְּת בֶיו ֵקץ אָָלל עְֹעֶרם נְֶטגם תקומתה של מדינת ישראל הצילה את העם "ּב

 עולה החשש366ִדין",ָלּות וָּׁשּוק ּגִּׁשּוקֹו [...] חִת חֶם אָעָיר הִּׁשִובכל זאת, כאשר "ה
קהו כליַ שמא י367ם";ָעָל הֶחּודֹו ׁשִת יְֶך אָּסַד ּובָּסַפן תשבש דרך הממלכה "ּב

 שמא368ים";ִל קֹורֹות ּגֹויָּכְּיֹום בַה הֶד זַה לֹו / עֶין ּדֹומֵֶאז ׁשַעָחּודֹו הִת יֶהממלכה "א
 לשם מניעת הדבר,369ִרים".ָי זְֵנִפמּוׁש ּכָמֹו יְַצי עְֵנת ּפֶ "א—ם גאולתו מבין צרים ִע

ֶליצֹוץ ׁשִהּוא נְר מידה של התנגדות פנימית כלפי שגרת לאומים: "וֵּמְַׁשטוב ל
370ם".ָכֹותְלְמַר / מֵֶציְים וִּמַי קֹורֹות עְֵרכַל ּדָבֳִרי / קְנּות ּומְָרּבַס

שם, בעמ' 363.153
שם, שם.364
̄ ‰˘·ÈÚÈשם, בעמ' 152. והשוו לשיר "לקול פטישו של הקונגרס" 365 ÂË‰.(27.4.1956) 263 ה 

דֹותְלּו תֹולְְטֻלן, טֵּהמשורר כותב על המפנה ההיסטורי הגדול בעצם הקמת המדינה: "כ
ְן כָל ּתֹוְך ּתֹוכֶה אִָדינְּמַה הִָקיעְבִם: הָעָה ם" (עמ' 264). העם חרד לגורלה שלַַרעָָרק וָּמֹו בּ

ֶרבֶחַם הֶיהְֵנאר ׁשַַּול צַעְּיֹום וַּּה הּוא ג ֹו ָר ל ֹו כָּגֹוָרלֶהמדינה, אך גם המדינה יודעת: "ׁש
ּנּו! (עמ' 264-ְֶבזַעַ י א  ֹלא תִי  הִּיפֹות כִ מֹוסָיהֶתְָפְך', ׂשְֵבזֶעֶר 'ֹלא אֵם אֹומָעָעֹוד הְה. / ּובָּדַחַה

.(265
שם, בעמ' 366.141
שם, בעמ' 367.151
,·È„¯ÂÒ·‡‰ ÔÈ·Ï ÔÂÊÁ ÔÈשם, בעמ' 141. וראו בהקשר זה ביקורתו של ברוך קורצוויל 368

לעיל ה"ש 23, בעמ' 208-205.
369‰ÂÈ‰ ¯È˘ֶםֶלת צֶף / אָס–ַלם עָעָ, לעיל ה"ש 22, בעמ' 137. וכן ראו בעמ' 149: "קֹוֵרם ה

ָריו". האם עמד לנגד עיני המשורר הדיאלוג בין החכם היהודי ("החבר")ָי צְֵנם ּפִיו עָבֹותֲא
 של ר' יהודה הלוי? מלך כוזר הצביע בפני החבר על שפל‰È¯ÊÂÎלבין מלך כוזר, בספר 

מעמדו של העם היהודי בגלות (מאמר א, קיב). החבר עונה, בין השאר, כי גם במצב
האומה כיום, יחסה אל האל הוא קרוב יותר "מאשר אילו היתה לנו גדּולה בעולם הזה"

(שם, קיג). על כך מגיב מלך כוזר (שם, קיד):
ם דבר אשר בחרתם בו, אבל היא אינה כיֶכְתְַונַכך היה אמנם הדבר אילו היתה ע

אם דבר שבהכרח, וכאשר תשיג ידכם תהרגו אף אתם בשונאיכם.
È¯ÊÂÎ‰ ¯ÙÒ.(בתרגום יהודה אבן שמואל, דביר, תשל"ג) עמ' מג ,

370‰ÂÈ‰ ̄ ÈÚֶהֵקצ–יןֵי אִלֳאֹור חְּּיֹות בָֻלּגִִריא / מְמִר הֶׁשֲ, לעיל ה"ש 22, בעמ' 143. זהו הזיק "א
נּו", ראוֵמָּתֹוְך ּדִיל מִלָּסּוף כָל יְַבִרי". יש לשמור ניצוץ זה היטב "לְיַהְב וַַרהִָריב, הָי הְֵנל ּפַ/ ע

, לעיל ה"ש 16, בעמ' 35, 226-225. בעמ' 305 מונהÏÚÂ ˙Ú ÏÚ ‡˙¯שם. וראו זיוה שמיר 
המחברת אותן תכונות ששמרו על הגניוס היהודי בגלות: "כדוגמת הלמדנות, הכורח

להצטיין, הנונקונפורמיזם, ההסתפקות במועט, רדיפת הצדק, התושייה".
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 קרי המורשת הגלותית—ר" ֵּגַהְְך וֶלֵהַהשמירה "בעת החדשה" על מורשת "ה
371 היא דווקא זו שעשויה להבטיח את מידת הריסון והבלימה המוסרית.—

ָזעָה וֶג / ׁשֹונֶַרת, זֶחַל אֵבֵין ּתְִרעַהממלכתיות היהודית חייבת להיות מהולה ב"ּג
ּמּום"ַ טוב יהיה אם "ה372ה".ָּיַחַהְה וָָכלְמַּמַג / הַי ּתִּלְים, בִָמִרית יֲחַם אְֹאה, / לָיָוֲל הֶׁש

הטבוע באומה העברית, קרי היותה מוסרית, יהיה ניכר גם בעת שתגן על עצמה:

ֶרתֶַענְתִּמַאת הֹּזַה הָּמֻאְָך הַא
ָּהֵרכְל יַע עַלְצִּת–יףִת ָקט ּתֹוסְָקצ

ֶרץ.ֶאֵָדׁש מָּה ּגּוף חָח לַּמַּצְם בַּג
ְך,ָּּסַּה בְָּתֶכלְם ּבַר ּגַֻּכּה יָּעֹוד ב

373ְך.ְָאלַּמַּה הָע ּבַָבר טֶׁשֲּמּום אַה

כתב על כך מנחם דורמן, כי נתן אלתרמן ביקש "להנציח את המורשת היהודית
בתוך ההוויה הארצישראלית המתחדשת וצומחת כמערכת של קני מידה

המשורר נע אפוא בין שמירת הזיקה ל"זיק" הגלּות, לבין הזהירות מלשוות לגלּות "תפארת371
 כותבת זיוה שמיר במאמרה "משוררו של דור המאבק לעצמאות"—מדומה". "משמע" 

מו העם משנות גלותוִ(לעיל ה"ש 39, בעמ' 124): "אין להשליך את כל המטען שהביא ע
ככלי אין חפץ בו, אך גם אין צורך לרומם ולפאר את המטען כולו, ללא עקרון הברירה

וחוש האבחנה". וכן ראו בעמ' 150-149.
372‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ.119 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,
שם, בעמ' 148. מאבק יעקב במלאך (בראשית לב) הוא מוטיב חוזר ביצירת אלתרמן. ראו373

‰ÂË¯א 120, 122 (16.12.1949); "קלסתר הפנים" ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË למשל "יום המיליון" 

 ÈÚÈ·˘‰.(9.6.1961) 523 ,522 ב
שמירת טוהר הנשק בתקופה שלפני הקמת המדינה גבתה לדברי המשורר מחיר דמים, ראו

, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ:33-32‰בשיר "קרואי מועד" ב
ּסּוָריוִֶרד. אֶּמַא הָָׂשים נִָגיְי סֵָגיְס
יםִמֲּלֹוחַת הְַילֻמֹו. חְָּדלּו לֹו ּבָע
אוָי לֵַּבל ּגַאו עָלְה ּבָפּותְאת ּכֵה יֹוצְָתיָה
יםִיּו ָקמָר הֶׁשֲו, אָי צֵַּבל ּגַו עַצְו
ָףְלִצּה לָף אֹותֹׂשֲַחץ, לֵרֹועְּה לָיֹות לְִהל
ים.ִסֹומְחַּמַהְ וִַריחְּצַן הִׁש מֵאָה

באותו שיר ביקר המשורר את פעולות המחתרת, שלא שמרה לדבריו על טוהר הנשק:
ִרים" (עמ' 33), ביקשה היאְָרוַֹראׁש חּוצֹות ּופְּה ּבְָקָדחֶאְּה / וָיֹונְִגַרע ּפֶּפ–ֶרתֶּתְחַֹלף מְׁשִל ּבָבֲ"א
ִרים" (עמ' 34). וראו לעיל ה"ש 125.ְָבּקַהְׁש וֵאָּתֹוִרין, הְסִּמַיֹון הְגֶף את "הֹלכ
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374להתנהגות אנושית, 'הומאניסטית', של הפרט ושל הכלל".

אכן, המשורר מתנצל כביכול על כך שהיהודים נאלצו לאחוז בחרב לשם
הקמת מדינתם:

תֵקֹורֹות עְכֹות ּבָלְמַין מֵּב
—ִדים ְֵך עְָך לִַילְ נֹופ— ְּתַַרק א

תֵָאקּום ּבָד ֵקץ לַ עְּתְׁשַּקִּב
ִדיםְָמְך צֶַרב. אֶַחֹלא ּבְו
375כֹוֵרת.ְר וַחְַך ׁשָלּו ּבָע

זאת ועוד, השפה העברית, שתחייתה נובעת רק מכוח תקומת האומה:

ָיהֵֶלת ּכֶיא אִם הַיא ּגִ[...] ה
זֵאחֹּיֶק ׁשֹחָר וֶמֹי חֵּלְל כֵֶרף אָצְּת

, לעיל ה"ש 14, בעמ' 148. בטור השביעי כתב אלתרמן במפורש:‡ÓÊ‰ ·Ï Ï¯מנחם דורמן 374
ן'...". ראו "לא תקום 'מלחמתָָׁשּיַהּוִדי 'הְַּית חֹובֹו לֶָדׁש / אָחֶהּוִדי הְּיַח הְַּכִׁשי יִן ּכַֻּת"ֹלא י

̄ ‰˘·ÈÚÈתרבות'"  ÂË‰ב 239 (13.12.1957). לעמדה זו של אלתרמן הייתה השלכה מעשית 
על הגישה הממלכתית הראויה לדעתו בענייני דת ומדינה, כגון בעניין "מיהו יהודי"

 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰237ם" ִַיָפלְּטַהְעֹות וֵּדַה–ׁשֶֹפ(הטור הנזכר) וגידול חזיר בישראל: "ח
 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(3.12.1954) 190(20.7.1956). כן ראו "המועדון והחומה" 

375‰ÂÈ‰ ¯ÈÚלעיל ה"ש 22, בעמ' 155. אהוד לוז מצטט שורות אלה, ומצביע על ,
ÏÁ· ˜·‡Ó ראו —"הדיאלקטיקה של הכוח" בשיר "צלמי פנים" שב"שירי עיר היונה" 

˜Â·Èלעיל ה"ש 7, בעמ' 320-318. מצד אחד הביע אלתרמן את החשש כי "שיבת היהודים ,
אל הכוח ואל הנשק עלולה לטשטש את ייחודם כעם". מצד שני, רק בריבונות היהודית
מצויה הערובה לעשיית דין צדק בדורנו לעם היהודי. מה שלדעתו של המשורר יוכל

ן את הסכנות הטבועות בריבונות, הוא שמירת המורשת הגלותית של עםֵלבלום או למּת
ישראל.

, לעיל ה"ש 14, בעמ' 135-134. בשיר "קרואי מועד",‡ÓÊ‰ ·Ï Ï¯וראו גם מנחם דורמן 
̄ ‰ÂÈ‰ראו  ÈÚלעיל ה"ש 22, בעמ' 32, מתאר אלתרמן את הקשיים הרבים באותה תקופה ,

רּומֹות", ונזירהְּת–תְַסֻקפ–ֵדהְׂשִת ּבֵאָה וֵָרׁשְחַל מַשבה כפפה המהפכה הציונית את קומתה "ע
ה" הביאה לביקורתָיעִּנְכַהְה וָנָּתְמַהַין הִי ְקָרב", שם, בעמ' 33. קבלת "ּדֵלְִמּסִהייתה "מ

ינֹו", ראו שם. צריך היה גםִיֹום ּדְּם בָל עֶיו ׁשָּיְַרּדּות חַה מְָלָבה נָתֲּהָכֶהציבור על כך "ׁש
ת", ראו שם.ֵד עַל עִֹּבל יְַבבתקופת "הקהיית החוד" לשמור את יצר הלחימה "ל
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ַּעֵַלּבִָקה מָזֲֵרְך חְמְָׁשם ַרב לְַך עָּב
376ס.ֵּל כְַך עָב ּבֵֵׁשֶדק יֶי צִּת כַַדעָלְו

 הגענו בזאת אל השילוב ואל האיזון377גם לשפה יש אפוא כוח וייעוד מוסרי.
האלתרמני, בין האחיזה בחרב לבין מאזני המשפט והצדק. שניהם הכרחיים כדי

בדן, וגם כדי לשמר את ייחודה המוסרי והערכי.ָלשמור על האומה המתחדשת מא
זהו אף הבריח התיכון בשירי הטור השביעי בנושאי צבא וביטחון. צה"ל הוא
הערובה העיקרית להמשך קיומה של מדינת ישראל, אך חובה עליונה היא כי

 קו ישר מחבר בין הכורח הביטחוני378חייליו יקפידו על רמה מוסרית גבוהה.
בעת מלחמת העצמאות ובשנות החמישים לבין הגינוי החריף של מעשי עוול
ורשע, שאינם נחוצים כלל לשם הגשמת התכלית הביטחונית. וגם בלהט הלחימה

יישמע היטב קולו של דין המלחמה:

ִדיםְָלַּפי ּבִלֹום ּכָּׁשַֹלא ּב
טֵקּום ׁשֹופְל ּבָבֲ אְְרּתַנֹוצ

379ין!ִה הּוא ּדָמְָחלִּמַין הִם ּדַּג

. לשורות‡˜ÌÈÈÏ‡ÂËצוין לעיל כי לכתיבתו "הציבורית" של אלתרמן יש היבטים 
אחרונות אלה של המשורר יש אולי נגיעה לסוגיה משפטית שהפכה לחשובה
מאוד בלחימה נגד הטרור בשנים האחרונות, מאז ספטמבר 2000. כאשר נטען
בפני בית המשפט העליון כי עתירות נגד המדינה בנושאים הנוגעים לניהול

 דחה—הלחימה אינן "שפיטֹות", היינו אינן מתאימות להכרעתו של בית משפט 
בית המשפט העליון את הטענה. ככל שמדובר היה בנושאים שחלים לגביהם

לאומי, קבע הנשיא דאז ברק:–כללי המשפט הבין

שם, בעמ' 376.153
השוו ה"ש 216 לעיל, על העברית ש"איננה מפלה אפליות, היא קוראת לדברים בשמם";377

ִריתְִבעָאת הֹר זְֹּכזִ "ּת:, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ344‰וכן ראו ב"שיר עשרה אחים" ב
, לעיל ה"שÁ¯˙Ó ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Â˘דֹור". כן ראו שלמה שדה ְּדֹור לִָרה, מְָבף עְָרּדִם נִֶע/ ׁש

, לעיל ה"ש 23, בעמ' 44È„¯ÂÒ·‡‰ ÔÈ·Ï ÔÂÊÁ ÔÈ·.195, בעמ' 121-120; ברוך קורצוויל 
,Á¯˙Ó ÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ‰Â˘על המוסר כעיקר ראשון ביצירת אלתרמן, ראו שלמה שדה 378

לעיל ה"ש 44, בעמ' 58-55.
379‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ ראו גם ה"ש 384—, לעיל ה"ש 22, בעמ' 155. לעניין "דין המלחמה" והאו"ם 

להלן.
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ישראל מצויה בלחימה קשה כנגד טרור משתולל. היא פועלת על פי
זכותה להגנה עצמית (ראו סעיף 51 למגילת האומות המאוחדות). לחימה
זו אינה נעשית בחלל נורמטיבי. היא נעשית על פי כללים של משפט
בינלאומי, הקובעים עקרונות וכללים לניהול הלחימה. האמירה כי
"כאשר התותחים יורים, המוזות שותקות" אינה נכונה. אימרתו של
קיקרו כי בעת מלחמה מחרישים החוקים אינה משקפת את המציאות

380המודרנית.

ובפרשה אחרת, שעניינה הקרב שהתנהל בג'נין במהלך מבצע "חומת מגן",
באפריל 2002, פסק בית המשפט העליון, במהלך הלחימה:

כמובן, כללי המשפט חלים תמיד ומיד. נמסר לנו, כי בכל פעולותיהם
מונחים גורמי הצבא על ידי הפרקליט הצבאי הראשי. כך צריך להיות.
גם בתקופת לחימה יש לקיים את הדינים החלים על לחימה. גם בתקופת

381לחימה יש לעשות הכול כדי להגן על האוכלוסיה האזרחית.

, פ"ד נו(3) 30, 34 (2002) (להלן: עניין אלמדני).‡ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ß È„ÓÏבג"ץ 3451/02 380
 נËÈÏ˜¯Ù‰.(2008) 25-23 ,3 (1)ארז "מהפכת השפיטות: הערכת מצב" –וראו דפנה ברק

̄ ‰·ÔÂÁËÈבג"ץ 3114/02 381 ˘ ß ‰Î¯· Î¢Áפ"ד נו(3) 11, 16 (2002). בעניין אלמדני, לעיל ,
ה"ש 380, הסביר הנשיא ברק את הטעם העמוק לכך (בעמ' 35-34):

הטעם המונח ביסוד גישה זו אינו רק פרגמטי, פרי המציאות הפוליטית
והנורמטיבית. הטעם המונח ביסוד גישה זו הוא עמוק הרבה יותר. הוא ביטוי

שוני שבין מדינה דמוקרטית הנלחמת על נפשה לבין לחימתם של טרוריסטיםַל
הקמים עליה. המדינה נלחמת בשם החוק ולשם שמירתו. הטרוריסטים נלחמים
כנגד החוק ותוך הפרתו. המלחמה נגד טרור היא גם מלחמתו של המשפט כנגד
הקמים עליו [...] אך מעבר לכך, מדינת ישראל היא מדינה שערכיה יהודיים
ודמוקרטיים. הקמנו כאן מדינה שומרת חוק, המגשימה את יעדיה הלאומיים
ואת חזון הדורות, והעושה כך תוך הכרה בזכויות האדם בכלל, וכבוד האדם

בפרט, והגשמתם. בין שני אלה יש הרמוניה והתאמה, ולא ניגוד וניכור.
Aharon Barak, A Judge on Judging, the Role of a Supreme Court in aוראו גם: 

Democracy, 116 Harv. L. Rev. 16 148-160 (2002); אהרן ברק "דברים בפתיחת שנת
 (16) 1 (2002); דורית ביניש "שלטון החוק בתקופתÂ ËÙ˘Óˆ·‡המשפט התשס"ב" 

, לעיל‰ÓÈÁÏ ˙ÙÂ˜˙· ËÙ˘Ó‰ (17) 19 (2004); מנחם פינקלשטיין  Â ËÙ˘Óˆ·‡לחימה"
ה"ש 12, בעמ' 28-24; מנחם פינקלשטיין, "דמוקרטיה נלחמת בטרור: ניתוח דילמות

 Ó‰ Ï˘ ·¯˜‰– ≤±—————ÔÂÈÚ ÌÂ¯ÂÙ ∫¯Â¯Ë· ˙ÓÁÏ ‰ÈË¯˜ÂÓ„ 184-175‡‰ ‰הלכה למעשה" 



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

±≥≤

אעיר כי ככל שברורה החובה לשמור על טוהר הנשק ועל צלם אנוש בלחימה,
סוגיית ה"שפיטּות" מורכבת יותר, משום שהיא מעוררת גם את השאלה אם ראוי
שהדיון באמצעי הביטחון הננקטים יתנהל בין כתליו של בית המשפט בכלל,

 סוגיה זו שנויה במחלוקת ציבורית בישראל.382ובעת לחימה בפרט.
בחוזרי לטור השביעי, אציין דברים שכתב אלתרמן ברשימה, כשנה לאחר

:ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰פרסומו של הספר 

(דן מרידור יו"ר, חיים פס עורך, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ז) (להלן: דמוקרטיה
נלחמת בטרור). בדומה לדברי אהרן ברק, עמד גם דן מרידור על חשיבות תפקידו של

הפרקליט הצבאי הראשי בהוויה הביטחונית הישראלית:
נקודות המבט וההחלטות של הפצ"ר משמעותיות מאוד במלחמות ישראל,
וככל שעולה חשיבותו של העניין המשפטי, כך עולות הבולטּות הציבורית
והחשיבות שלו. בחיי המדינה בכללם ובשאלות מלחמה בפרטן, תפקידו של

הפצ"ר מכריע.
¯Â¯Ë· ˙ÓÁÏ ‰ÈË¯˜ÂÓ„.175 'שם, בעמ ,

)ex anteבית המשפט העליון הביע דעתו כי מוצדקת היא גם ביקורת שיפוטית מראש (382
בעיצומה של פעילות הלחימה, כדי "לכוון את ההתנהגות המיידית של הצבא" (בג"ץ

 4764/04‰ÊÚ· Ï¢‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ ß Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ¯.((2004) 392 ,385 (5)פ"ד נח ,
עם זאת, הבהיר הנשיא ברק כי העובדה שהבחינה השיפוטית מתקיימת אגב הפעילות

י הדברִהצבאית המבצעית, מטילה "מגבלות מובנות על בית המשפט" (שם), וכי ודא
שבית המשפט לא ינקוט כל עמדה באשר לאופן ניהול הלחימה: "כל עוד חיי החיילים

ידי המפקדים" (שם). יצוין כי בפרשה זו, הנוגעת לפעולות–בסכנה, ההכרעות תיעשינה על
לחימה של צה"ל באזור רפיח, מדובר היה במבצע צבאי שהחל ביום 18.5.2004, העתירה
הוגשה ביום 20.5.2004, ונשמעה בבית המשפט העליון למחרת, ביום 21.5.2004. בית

קיום חובות–המשפט התבקש לדון בטענות שעניינן פגיעה באוכלוסייה המקומית ואי
הומניטריות על ידי צה"ל.

גם השופטת ביניש (כתוארה אז) עמדה על כך שמדובר בקיום הליך שיפוטי מסוג מיוחד:
"העתירה התבררה בעוד השינויים וההתפתחויות בזירה התרחשו במהלך הדיון עצמו.
הצדדים שטענו לפנינו תלו את טיעוניהם בדיווחים שוטפים מהשטח, דיווחים ששינו את
מערך הנסיבות והעובדות במהלך שמיעת העתירה" (שם, בעמ' 410). למרות הקשיים
שבדבר, ציינה השופטת, לא יירתע בית המשפט העליון "מלקיים את הביקורת השיפוטית
המתחייבת בזמן אמת ולהעניק צווים אופרטיביים ככל שאלה נדרשים לשם קיום חובות
המפקד הצבאי לשמירה על כללי המשפט בעת לחימה" (שם, בעמ' 411-410). הביקורת
השיפוטית מתקיימת למרות המגבלות הכרוכות בכך "ואין זו הפעם הראשונה שסוגיית
השמירה על הכללים ההומאניטריים בעת לחימה באה לפנינו, בעוד רעם התותחים וקולות

הירי נשמעים בזירת הקרב" (שם, בעמ' 411).
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מאזני המשפט וכס השופט, דומה שהם הסימנים הראשונים לחברה
עצמית. הם הסימנים הראשונים המעידים–אנושית שמדעת ומהכרה

הכרה והם גם הסימנים האחרונים. שעה שאלה–על קיום חברתי בר
383כלים כלה זיק הבינה האחרון של הציבור והמדינה.

 סיכום—¢שירי עיר היונה¢ 

—אסכם אפוא. בעיניו של אלתרמן, תקומתה של מדינת ישראל בעת מלחמה 

 היא בריאתה מחדש של האומה העברית העתיקה. עם—ה" ָּיֹונֶַרב הֶט חַַהּלְ"ב
ֶדק".ֶּצַט הְַּפׁשִרֹור" ו"מְּדַת הַוֲאַּתִישראל שונה מכל העמים, באשר יסודו הוא "מ

ִריד". איןְפַין מֵי אִּּה" של ישראל: "כָתָּקֻם חַיּו ּגָיד הִָחּיַל הֶיו ׁשָּיַר חַכֹות מּוסְלִ"ה
 לשםָיהֵֶלְכה", ומוצדק לעשות שימוש ּבָָכלְמַּמַין הִמנוס אמנם מלקבל את "ּד

קיומה של מדינה ריבונית. מדינת ישראל הריבונית היא הצלתו ברגע האחרון
קהו אתַה" לא יָָכלְמַּמַי הְֵלשל עם ישראל. ואולם, יש לשמור מכל משמר ש"ּכ

ז" של העם. הממלכתיות הישראלית בעת החדשה חייבת להיות מהולהַעָחּודֹו הִ"י
—ְך" ַָּסּה ּבְָּתֶכּלְבמידת הריסון ובבלימה המוסרית שיסודן במורשת הגלות. גם "ב

ּה". מוםֵָרכְל יַע עְַלצִּת–יףִֶרת" מעט "ּתֹוסֶַענְתִּמַאת הֹּזַה הָּמֻאָטוב יהיה אם "ה
 חיוני להמשך— השמירה על אמות מידה מוסריות ועל דין צדק —מובנה זה 

גאולתו של העם.

דם של חוקרים למכלולִלמיטב ידיעתי, טרם ניתנה תשומת הלב הראויה מצ
הגותו של אלתרמן, ולתובנותיו הייחודיות ב"שירי עיר היונה" בכלל, ולזיקתה
של הגות זו אל התובנות העולות משירי הטור השביעי בפרט. מטבע הדברים,
הנאמר כאן הוא חלקי בלבד. בפרק זה התמקדתי בדבריו של משורר "עיר היונה"
על אודות השמירה על כללי משפט ועל אורחות מוסר וערכי צדק כמייחדת את

̄ ‰˘·ÈÚÈ"רשימות אסיר פראג" 383 ÂË‰ב 308, 319 (28.3.1958). באותה שנה כתב אלתרמן 
בטור השביעי כי חופש הרוח ויסודות המשפט קודמים להישגי הטכנולוגיה ועולים עליהם

ל אֹור". הישגי הטכנולוגיה הם פריֶב אֹּגִט" פרץ אדם "מָּפְׁשִי מְֵנאזֹכּות "מְזִּבחשיבותם. ב
םָּדַׁש / ה ְדֹרִכּות לְּזַט, הָּפְׁשִׁש מ ְדֹרִכּות לְּזִַרי הְּם ּפֵחירות הרוח ופועלם של לוחמי החופש: "ה

 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰-325 ,322 "ממעוף הספוטניק" —ת" ַחִַּצית נִכּות ִראׁשֹונְ ז—כֹו, ְד ׁשֹופַּיִמ
326 (17.1.1958) (להלן: "ממעוף הספוטניק").

ËÙ˘Óעל הגישות השונות בשאלת הזיקה שבין המשפט לתרבות, ראו מנחם מאוטנר 

Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â.55-47 'לעיל ה"ש 144, בעמ ,
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האומה העברית הנלחמת על חירותה. אלתרמן ייחס חשיבות עילאית לכך שאותו
 ימשיך להידבק במדינה הצעירה אשר הפכה להיות— שמירת המוסר  —"מום" 

ה", ובהםָָכלְמַּמַי הְֵללאומית, ואשר חייבת להפעיל את "ּכ–חברה בקהילה הבין
שימוש בכוח צבאי, לשם הגנתה.
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פרק ה

אחרי תש¢ח

 נוכח מדינות ערב384אלתרמן המשיך כל העת לראות את ישראל כאומה במצור,
השואפות להשמידה ב"סיבוב נוסף" שיצליחו לעשות בו מה שלא הצליחו בתש"ח.

מוטיב זה של "אומה במצור" מלווה את כתיבתו הציבורית של אלתרמן, במיוחד בטור384
̇ ÌÈÈÚהשביעי, בכל שנותיו. ב ÁÓ˘כתב המשורר על "העיר הנצורה", וידועות הן השורות 

הבאות:
ִריםָצְּמַין הֵי ּבִנּו, ּכֵם ִריׁשֶֹצל עָי ּכֵח

צּוִרים!ְּנֵַרי הְׁשַי אִִרים, ּכָּצֵַרי הְׁשַֹלא א
¯·ÎÓ˘ ÌÈ¯È˘.232 'לעיל ה"ש 10, בעמ ,

ÈÚ¯, נודע השיר "אמרה חרב הנצורים", ראו ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰ב"שירים על רעות הרוח" שב

‰ÂÈ‰.181 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,
לאחר מלחמת העצמאות חזר אלתרמן פעמים רבות על כך שישראל צודקת ושזכותה
להתקיים ולהתגונן, גם אם רוב מדינות העולם ניצבות מולה, ועל אף שהיא סופגת גינויים
רבים באו"ם. ברוח זו נכתבו כמה טורים בתחילת שנות 1957, בעת הנסיגה בשלבים

̄ ‰˘·ÈÚÈשלאחר מלחמת סיני. בטור "דינו של עקרון"  ÂË‰ו 21 (22.2.1957), ציין המשורר 
אולי יצליח כי יש לברך על קיומו של ארגון האו"ם כחידוש בעל ערך בתולדות העמים.

לאומי; אולי עוברת–גוף חדש זה למנוע מלחמות, מכוח הלכות חדשות של המשפט הבין
ין". ואולם גם על הסף של עידן נכסף:ִין ּדְֵבֵקר לְפֶין הֵּתבל את הגבול "ב

הּוִדיםְּיַת הִַדינְּמִׁש מֵּקְַבים לִאָק ַרּׁשֹחָ וַחֹין ׁשּום ּכֵא
ָ כֻ ל  מֹ ּפִל  ן.ָ ּתְ פִ ּמַ ל  הַ ה  עּ

לאומי אינו יכול להיות תלוש ומנותק מהצדק (עמ' 23-22):–החוק הבין
אתֶֹדק. זֶּצַנּו הָּתִא

ׁש.ֶֹנעָי הֵם ּדֹוְרׁשַים ּגִיֹוְדע
ָרזֹותְל ּפֵָראְִׂשב יֵׁשֵֹלא ּת

ֶרף.ֹעָים וִָנּה ּפָּכֹותַי הֵין חֹוְרׁשֵּב
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המשורר "הזהיר" בשירי "העת והעתון" את מדינות ערב ו"הבטיח" שלא יצליחו
במזימתן.

ניטול שלוש דוגמאות. באוקטובר 1949 כתב אלתרמן על ההמתנה של מדינות
י", שתכליתו להכניע את ישראל:ִֵנּׁשַּבּוב הִַּסערב "ל

ֹלאְב וֵל–ִרירּותְאן ֹלא ׁשָּין כֵא
ת.ֶׁשִֶּקחּות עְּקַמְתִיַדת הֲִמע
קֹולֹוְצּוָרה לְה נָּמֻאן אָּכ
ב.ֶה ַרב ֶקׁשָיבְִקׁשַל ּגֹוָרל מֶׁש

יםִיֹוְדעְה ּבָעְׁשֹומְה וָיבְִקׁשַמ
ׁש:ַַחלְאט ּובָּּלַּה בָר לֵקֹול אֹומ

 ִד י ןְ  ּבְַּתַדעָּגֶר ׁשַרֹוע צְז
 ׁש.ַ חַ כְְּך  בֵרֹונְל ּגֶב אַֹלא ּתּוׁש

בדנה של המדינה:ָלדעת המשורר, מוטב גינויה באו"ם של מדינת ישראל הקיימת, מאשר א
ּלָם כִף אַה: אָעְׁשֹומְה וָיבְִקׁשַמ
ְך,ַָרע לָּּנּוְך בְַגים יִיעְִּבצַמ

ֹלְך עָם לָּנּויִיֹות ּגֱטֹוב ה
ְך.ָה לָּבֵצַם מֶיהֵחְִביֹות ׁשְהִמ

הברית אל דרישות ביטחוניות של–שבועיים לפני כן, בעצרת האו"ם, התייחס נציג ארצות
ישראל הנוגעות לנסיגתה מסיני כאל "סחיטת מחיר" בעד הסכמה לציית "לעקרונות

נֹוְֵכּׁשֶהיסודיים של האו"ם". אלתרמן חיבר טור פיליטוני שדימה בו את ישראל לאדם "ׁש
ל ִקיר", אך אותו מותקף הצליח לתפוס בידוֶיֹון אְגִל ּפֶה ׁשָיצְִעִנרֹו ּבְּמְַסּדֹודֹו" ניסה "ל–ֶןּב

יר". כאשרְִּכזַּמַת הֵאֵת אּו"ם אֹו מֵאֵּׁשּור מִשל נושא הפגיון בעודה באוויר, וזאת ללא "א
יר", היינו ערבויות, כדי להבטיחִחְט מֹחְִסנדרש האיש להרפות מבן דודו, העז הוא "ל
שאותו שכן לא יחזור לנסות ולשחוט אותו...

צּור,ָם נַל עַּדְֶחאכן, האומה הישראלית המותקפת צודקת בדרישותיה ה"סחטניות": "ֹלא י
לֹום /ָׁשְק וֹח–ט ִקּיּוםְֹחּסִלִַדל מְֶחצֹור. / ֹלא יֲעַת מַׂשּוכֲנּות חָטְחַת סַּדִמִלֹום, / מֲד הַבֹואֹו עְּב
זֹור".ֵאָׂשּוג ּבְִגׂשְחֹון וָּּטִט בֹחְִסלְו

ָרּה שלִָּק ו 16, 17 (8.2.1957). וכן ראו הטורים "ע‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËראו "סחיטת המחיר" 
̄ ‰˘·ÈÚÈתמונה"  ÂË‰ "ו 24 (1.3.1957), ו"דינה של החלטה ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰(8.3.1957) 27 ו 

(להלן: "דינה של החלטה").
שנה לאחר מכן, בשנת 1958, כאשר דובר על אווירת מהפכה ודרישות לִקדמה בארצות

ערב, מיהר אלתרמן להזהיר:
א!ָלְִפה ּנַָרב... מֲּעַלֹות בְיֹות נֹופְילְִטסַּבַה
ינּו:ְֵראֶֶהה ׁשְָילַאָּם בָּיֻסְׁש קֹוץ מְֵך יַא
ּה,ְָלָפּנְאת, בָֹזֶּכית ׁשְִרבַה עְָיילְִטסַּל בָּכ
נּו!ֵל ֹראׁשַל עִֹּפ ל—יא ִית הִָראׁשָּה הָָרתְּטַמ
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דַע–ֵדיֲף עִָּגּנַר הַּצַת הֶא
רֹוןֲחַאָיר הִּקַל הֶל אְֵּגַלְגל

דָ'הִּגַי הְֵלגִת ּדֶיף אִנְָהּול
385רֹון.ָּׁשַל הַעְק וֶמֵעָל הַע

ם המשורר בפי ישראל מילים, המופנותָבערב יום העצמאות תשט"ז (1956) ׂש
 המדינה זוכרת כיצד386ָרּה".ֲָפל עֶים אִּיַּה חָיבִׁשְָהרֹות לְָדּבִּנִַדינֹות הְּמַע הֶַבל ׁשֶ"א
ם ההכרזה על הקמתה פתחו מדינות ערב במלחמה נגדה, במטרה להשמידה:ִע

מֹוְי לִבּולְן ּגֶּתְי ְקַרעִיֹום קּומְּוב
הָמְָחלִּמַיֵדי הִים ּבִה ְקָרעְָעִב        ׁש

יַחָתְִפי ּבִיתִן ָראֶיכְֵנת ּפֶאְו
ידְֵאל–הָחְִמַּׂשכְּדֹון וַבֲָא              ּכ

ְךֵתָקּומְי: ּתִּתְעַָמן ׁשְֶכת קֹולֶאְו
387ד!ְֵעַלְך ּגָנּו לָאְֵרְך וְה ִקבֶיְהִ               ּת

 ו ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ .(25.7.1958) 74 ,73"ערב במהפכות"
את דרישת ה"כנענים" כי "נשתלב בעמי המרחב", ראה המשורר כמגוחכת, ראו שם, בעמ'

:75
תְָקצִּמְה בָָגְעִל נ—ח ְַלִסל יֵ א—ית ְֵראִיא נִה

נּו.ִֵּבלְּלּוב ּבִׁש–ֶרֵצין יֵֶאי ׁשְֵנּפִֹלא מ
ַדּצֶַהי ׁשְֵנּפִה, ַרק מָָגְעִלית נְֵראִיא נִה
 נ ּו...ֵ בְ ּלַ ׁשְ י ו  לָ ּנִ י ן  ׁשֵּן  בֵַּוּכְתִי מְִרבַעָה

̄ ‰˘·ÈÚÈ, ראו עוד: "לעתון החדש" ·ÂˆÓ¯לתפיסת יסוד זו של מדינת ישראל כמצויה  ÂË‰

 ה 213 (3.6.1955); "משמעו של סמינר"‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËב 119 (10.12.1954); "מר נּו" 
ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(21.11.1958) 141 ב 

 ג 220, 221 (28.10.1949). כעבור חמש‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"הסבוב השני והליגה הערבית" 385
שנים נדרש אלתרמן לדבריו של נשיא המדינה, כי השלום עוד רחוק מאתנו. המשורר

ה!". ראוָָמּיַל הֵָראְִׂשְך יְַלׁשֻבטוח שהשלום יגיע, ו"אבן הפינה" שלו היא ההבנה כי "ֹלא ת
 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(1.10.1954) 13 ,12ם" ֵי ׁשֵּנְלֹום בְ"ׁש

 ב 29 (13.4.1956). השיר נכתב לאחר שגוויותיהם של‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"בפתחו של יום" 386
עשרה אנשי פדאיון הוחזרו לידי המצרים.

שם.387
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ּה!",ָחֹונְל ּגַאת עֹּזַה הָּמֻאָת הְֶך / אְֵראְַך ֹלא יַָרב, אְּקְַך הְֵראַשם, בעמ' 30. ובסוף הטור: "ַרּבֹות י388
ראו שם, בעמ' 32.

זהר כתב בביוגרפיה של שמעון פרס–"אחד הלילות", לעיל ה"ש 66, בעמ' 34. מיכאל בר389
ÏÂÁ‰ ÛÂÚÎ —————  Ò¯Ù ÔÂÚÓ˘—————‰ÈÙ¯‚ÂÈ·‰ 191-187 (משכל, תשס"ו), על עסקת הנשק עם 

צרפת ועל מבצע הבאת הנשק (מבצע "גאות"). הובאו, בין השאר, מאות טנקים, ופרס
הביא עמו את אלתרמן לנמל חיפה כדי שיחזה בפריקת אחת מאניות הנשק. יצוין כי בטור

 ו 18 (15.2.1957), חלק אלתרמן שבחים לצרפת‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"כמה מלים שמתבקשות" 
על הסיוע שנתנה לישראל בשעה קשה, ובין השאר הזכיר את המדליה שהעניקו הצרפתים

לשמעון פרס על פועלו למען ההתקרבות שבין צרפת לישראל.
"אחד הלילות", בעמ' 390.35

המשורר צופה כי מלחמה באותה עת, שמונה שנים אחרי תש"ח, תסתיים גם היא
388"ח".ַׁשַב ּתַב ּתּוׁשֵׁשָה הָמֹונְי ׁשִבתבוסת הערבים: "ּופ

ֵדבאחד מלילות קיץ 1956, לפני מלחמת סיני, הוזמן אלתרמן להיות ע
לפריקתם בנמל חיפה של כלי נשק כבדים שהובאו מצרפת. אלתרמן התרגש

. אף שהיה זה„·¯מאוד למראה עיניו, וביטא זאת בשיר שנועד לטור השביעי ב
יל ּבֹוֵד ל"לֵם", חש המשורר כי היה הוא עֵׁשָר לֹו וַֹאין ּתֵּיֹום אַלילה, אשר "ּכ

ָכַה הְָרעְכֻה  הבאת כלי הנשק הכבדים תיקנה את מאזן הכוחות "הנואש"389ף".ּ
ֶלתֹו ׁשָימֵשבין ישראל למצרים. באותו לילה חשוך נמוגה, לדעת המשורר: "א

390ָדן".ְבָאָ הַֹחין ּכְֵבינּו לֵינֵּר בֶׁשֲֵרׁש אְפֶהַה
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הדיון בכנסת היה ביום 15.10.1956, כמה שבועות לפני מלחמת סיני. במהלך הודעה391
גוריון על המאמצים הרבים שנעשו לחזק את ציודו של צה"ל–מדינית בכנסת, מסר דוד בן

לאחר עסקת הנשק הצ'כית-מצרית. בין השאר סיפר על חודשים של ציפייה וחרדה, אך
גם על ימים "של חוויות גיל עמוקות". כאן הוסיף ראש הממשלה: "ואולי מן הראוי שאמסור

ביטוי, החותם בשם נתן א.. בקוראי–לכם אחת החוויות, כפי שהנציח אותה משורר אדיר
דברי המשורר כאן, אני יודע שאני מקפח העתון אשר לו נועד השיר הזה, אולם נדמה לי כי

הגנה לישראל". ראו–דברים אלה צריכים להישאר ב'דברי הכנסת' כנכס המדינה וצבא
גוריון קרא את השיר בשלמותו,–ד"כ, 21, 60-58 (ישיבה 169 של הכנסת השלישית). בן

 תחת הכותרת: "לילה ללא‰‡¯ıר" ובַֻּפְס תחת הכותרת: "עוד י„·¯ולמחרת נדפס השיר ב
גוריון הקריא שיר זה גם בישיבת הממשלה ביום א'– כי בן‰‡¯ıתואר ושם". נאמר ב

באותו שבוע.
גוריון עצמו את הדרך הבלתי–לאחר כמה חודשים, בינואר 1957, בנאום שנשא, ציין בן

שגרתית שנקט בהקריאו שיר זה של אלתרמן מעל דוכן הכנסת. הוא הוסיף כי "השיר
הידוע" של אלתרמן נתן רק "ביטוי חלקי" לגודל הפרשה של הבאת הנשק ארצה. חיים

 ˘ÌÈÈÁ ˙ÏÈ‚Ó————— 50È¯˘ ±¥ ˙Â¯È˘· ‰ גוריון בספרו –ישראלי הביא דברים אלה של בן

 ÔÂÁËÈ·.(2005 ,משכל) 116
יצוין כי הלילה שבו נכח אלתרמן בפריקת הנשק הכבד בנמל חיפה היה בתחילת ספטמבר

 כך שהשיר נקרא בכנסת ופורסם כחודש וחצי לאחר אותו לילה.—לּול") ֱית א1956ִ ("ֵראׁש
מכל מקום, אלתרמן החליט לשבץ שיר זה, לאחר שינויים, בספר הטור השביעי, וקרא לו:
"אחד הלילות" (לעיל ה"ש 66). עיקר השינוי הוא שבנוסח המקורי מותיר המחבר כל העת

לֹום". בנוסח המתוקן כבר קובע המשוררֲיל חֵה אֹו לָיָהֶה ׁשְָלַיה לֶי זַאת הקורא בספק: "אּול
ה".ָיֶָהה ׁשְָלַיה לֶבמפורש: "ז

 על השימוש "המניפולטיבי",— בקשר לטור זה —לימים יצא דן מירון בביקורת קשה 
גוריון באלתרמן. ראו על כך להלן, חלק עשירי, פרק א, וה"ש 573.–כדבריו, שעשה בן

באופן יוצא דופן קרא ראש הממשלה את שירו של אלתרמן, "אחד הלילות",
391מעל דוכן הכנסת.
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¢על זאת¢

מבוא

בהבאת שיריו הביקורתיים של אלתרמן על פעולות מסוימות של צה"ל מול
אוכלוסייה אזרחית, העדפתי, כפי שביארתי לעיל, לפתוח בשנות החמישים של
המאה שעברה. אלתרמן עצמו ריכז שיריו בנושא זה שבטור השביעי במדור

ן". רק לאחר מכן דנתי בשירי הטור השביעי (וכן ב"שירי עירַֹחן ּבֶבֶמיוחד: "א
היונה") על אודות מלחמת העצמאות. סברתי כי שתי פרשיות ממלחמת העצמאות

ראויות לדיון נפרד, ובהן יעסקו החלקים השישי והשביעי שלהלן.



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

±¥≤

פרק א

הקדמת המשורר

 אשר פורסם ביום ו', 19.11.1948, הוא יוצא דופן מכל שירי392הטור "על זאת",
הטור השביעי שנכתבו בתקופת מלחמת העצמאות. הפעם, אין זה המשורר
הפופולרי העוסק בהכנות לקראת עצמאות ישראל, מגנה את הבריטים, מזהיר
את מדינות ערב ומתפעל מגבורת לוחמי צה"ל ומהקרבתם. לפנינו אלתרמן המגיב

 אלתרמן עצמו כתב393בחריפות על פשע מלחמה שנעשה על ידי חיילי צה"ל.
הקדמה מיוחדת לשיר זה:

לּוָּלִַרים הָבְּדַל הַעֹוֵרר עְִתָרבֹות נְּקַי הְֵמם יֶצְֶעּב
–ְמֶַקף סֹת ּתֶאן אָר ּכָמֱֶאַּניף לִהֹוסְחֹון וָּטִּבַה–רַׂש

יםִיחִכְּׁשַן הִינֹו מֵֶאה, ׁשֶהּו זֲֵׂשעַת. מֶֶרׁשֹפְמַכּותֹו ה
ַדּצִן מֵהּוא, הֶיר ׁשִל ׁשָה ּכֶוָה, ׁשָמְָחלִָרׁשֹות מָפְּב
394י.ִימְִנּפַ הַחֹּכַהְת וֵּמֹופַד הַּצִן מֵהְית וְִלכַּתַה

 לאחר שיצא הספר„·¯"על זאת", לעיל ה"ש 116, בעמ' 149. שיר זה נכתב ופורסם ב392
הראשון של הטור השביעי בתש"ח. הוא פורסם בספר השני מתשי"ד, במדור "צבת ראשונה",

שעניינו מלחמת השחרור.
באפריל 1948 הגיב אלתרמן בחריפות על אירוע דיר יאסין, ואולם מי שפעלו בדיר יאסין393

היו כוחות אצ"ל ולח"י לפני הכרזת המדינה, ויש לראות את שירו של אלתרמן כהמשך
ישיר לאותם טורים קודמים שגינה בהם את פעולות המחתרות. ראו לעיל ה"ש 125, לגבי
השנים 1947-1945, ולעיל ה"ש 310, לגבי התקופה שמהחלטת האו"ם בנובמבר 1947

ועד הכרזת המדינה.
גוריון מנע את צנזורו של שיר זה בידי–ראו להלן הערה 428 על אודות הטענה שבן394

הצנזורה הצבאית. לא מצאתי ביסוס לטענה זו, ונראה שגם הקדמתו זו של אלתרמן, שבה
גוריון "נתעורר על הדברים הללו" וכולי, מחזקת את העמדה שלא הייתה–הוא כותב שבן

כאן הוראה בדבר מניעת צנזורה.
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גוריון ביומנו:–21 בנובמבר 1948, כתב בן–יומיים לאחר פרסום הטור, ב

נתתי הוראה להדפיס שירו של אלתרמן ("הטור" ב"דבר") מיום שישי
ולחלקו בצבא.

גוריון לאלתרמן את המכתב הבא:–באותו יום שלח בן

אלתרמן היקר,
 על התוקף המוסרי ועוז הביטוי של טורך האחרון ב"דבר".—יישר כוחך 
 למצפון האנושי; אם מצפון זה לא— פה טהור ונאמן —היית לפה 

 לא נהיה ראויים לגדולות ולנצורות—יפעל ויפעם בלבנו בימים כאלה 
 אין טור—שניתנו לנו עד כה. אני מבקש רשותך להדפיס "טור" זה 

 בהוצאת משרד—משוריין בציוד צבאנו העולה עליו בכוחו הלוחם 
הביטחון ולחלקו לכל איש צבא בישראל.

בהוקרה ובתודה
395ד. בן גוריון

גוריון מיום 21.11.1948. כך אמנם נעשה. השיר הודפס בהוצאת משרד הביטחון–יומן בן395
במדור "ראיתי,‰‡¯ı בדפוס "אחדות" והופץ בצה"ל. באותו יום צוטט השיר במלואו ב

שמעתי". צוין שם כי "קריאת האזעקה" של אלתרמן נוגעת ל"ציפור הנפש של המלחמה
ואמצעיה".

גוריון לשיחות ממושכות–תום שגב כתב כי במרס 1949, ושוב באוקטובר 1949, התפנה בן
עם סופרים ואנשי רוח. מתוך רישומים שנעשו, ציטט שגב את פרופ' שמואל הוגו ברגמן

גוריון על שהפיץ את השיר "על זאת" במהלך המלחמה. ברגמן ראה–כמי ששיבח את בן
 ‰π¥π—————ÌÈÏ‡¯˘È±  ראו תום שגב —בכך "תעודה נפלאה לחופש הוויכוח השורר אצלנו" 

ÌÈÂ˘‡¯‰.(1984 ,מהדורה שישית, דומינו) 275 
 זמן לא רב לאחר פרסום "על זאת"‰‡¯ıגם חוקר הספרות ברוך קורצוויל ציין במאמר ב

כי "העובדה ששיר זה הופיע על דפי עתון רשמי למחצה בעת המלחמה, היא סימן מעודד
ולתהילה היא לספרותנו" ("יסודות הומאניים", לעיל ה"ש 39).
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פרק ב

¢תחומם של פושעי מלחמה¢

הטור יובא בשלמותו, ואפתח בשלושת הבתים הראשונים:

ה,ָבּוׁשְּכַיר הִעָת הֶ'יּפ אִי גֲֵלה עָצָח
יר.ְִפּכ–רַַעמּוׁש... נָחְז וַר עַַענ

ָרְדּבֻּמְַרחֹוב הָּוב
ָהּׁשִאְֵקן וָיׁש זִא
יר.ִּקַל הֶיו אָָנּפִצּו מְֲחִלנ

ב:ָלָח–ִםַיִּנׁשְְך ּבֵּיִר חַַעּנַהְו
ה.ִָּסנְע"... וְָקלִּמַה הֶַּסנֲ"א

ָדיו...ָיְיו ּבָָנת ּפֵֶקן אָּזַיט הִלֵַרק ה
ה.ִָּסל ּכֶתֹּכַת הֶָדמֹו אְו

יִרים.ִַּקרּות, יֵחַה–ָרבֹותְּקִּלּום מִה צֶז
ה סֹוד.ֶין זֵר. אֵים עֹוד יֹותִַּזׁש עֵי
יִרים...ִׁשְּטּוי וִת ּבַעַנּו תֹובֵּתְמְַחלִמ

את!ֹל זַם עַן, ּגֵּכ–םִּה, אָר לַטֹוב! יּוׁש

שני הבתים הראשונים מתארים אירוע חמור מאוד. חייל צה"ל ירה  באדם במקלע
ר", והירי היה בזקן חסרְָדּבֻלשם "ניסוי" כלי הנשק! העיר כבר כבושה, הרחוב "מ

מגן שלא סיכן את החייל החמוש (ושמא הירי במקלע היה גם באישה). זהו תיאור
396שלביו של מעשה רצח מזעזע.

הזקן והאישה נלחצים מפחד אל הקיר. החייל היורה הוא נער (בעל "שיני חלב"), שאמר,396
בחיוך, כי מטרתו "לנסות המקלע". הזקן הליט את פניו בידיו בראותו את החייל מכוון

ויורה לעברו. הירי פגע בזקן, ומהמשך הטור עולה כי הוא נהרג.
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המשורר אינו נוקב בשמה של "העיר הכבושה". בבית השני מדובר על נפגע
397אחד בלבד, ואולם, בהמשך הטור נרמז, שאין זה מקרה יחיד.

פנה והמעבר מהמקרה המסוים אל התופעה החמורהִבבית השלישי בא המ
פנה זה בא בדרך הצינית והמתנצלת כביכול של המשורר,ִומשמעותה ההרסנית. מ

האופיינית מאוד לאלתרמן בטור השביעי, לאמור: בסך הכול מדובר כאן באחד
ים". ובכלל,ִַּזרּות", ואנחנו מצויים הלוא בעיצומם של קרבות "עֵחַה–ָרבֹותְּקִ"מ

מלחמת העצמאות הקשה כל כך מצדיקה לבטח ביטוי בסיפור ובשיר; במסגרת
ַרהזאת אפשר, בקושי אמנם, לתת ביטוי ספרותי גם לאותו "קרב": "טֹוב! יּוׁש

 שמו של הטור, "על זאת", צירוף סתמי משהו, בא לו398את!"ֹל זַם עַן, ּגֵּכ–םִה, אָל
משתי המילים המסיימות את הבית השלישי.

מכאן ואילך עוטה הטור ארשת חומרה ורצינות, זעף ואזהרה:

ים"ִִדינְֲקִרים עִל "מַן עֵּכ–םִּה אָר לַיּוׁשְו
ה.ָיחְִקֶרה, ְרצִמְם, ּבָמְר ׁשֶׁשֲא
ים,ִינִבְמ–יםִעְל ׁשֹומֶיחֹות ׁשִל ׂשַר עַיּוׁשְו
ה.ָיחְִלּתּור ּוסִל וֶחֹוק ׁשְצ–נֹותְל ּבַע

ר".ְֵאּפֶַרק הְֶפם ּבֵים הִָרטְד "ַרק ּפַֻּגל יַא
ָלְלָרט ּוכְּפ
ק,ַֹחּכ–דֶמֶה צָּמֵה
ֵרּפַסְמַָרט הְַּפיב לֹו לְִקׁשְַך מָל ּכְָלּכַם הִא
ינֹוק!ִַּצׁשֹו בְּנּו חֹובֶינֵאְו

אעיר כי תיאור ה"נלחצים אל הקיר" מזכיר את שירו המפורסם של שאול טשרניחובסקי
"קיר הפלא אשר בוורמיזא", המבוסס על אגדה בדבר נס שקרה לאמו ההרה של רש"י,

ַלמֹול / עָל חַ א—הּו ֵּנִדּוד הְּגַטרם לידתו, כאשר עמדה להירמס על ידי סוסו של הדוכס: "ה
È˜Ò·ÂÁÈ¯˘Ë È·˙Î ÏÎִקיר". ראו שאול טשרניחובסקי ָין ִקיר וֵיא ּבִה הָצְֲחִלה / נָהּוִדּיְה יָּׁשִא

————— ˙Â„Ï·Â ÌÈ¯È˘.(1990 ,עם עובד) א 272, 273 
ם";ֵים הִָרטְים"; בבית החמישי נאמר: "ַרק ּפִִדינְֲקִרים עִכך, בבית הרביעי מדובר על "מ397

ם". העיון בכלֵי לֹוחְֵלֵרי כְ "חֹוג— בבית השישי —ה" נדחקים ָמְָחלִי מֵעְלתחומם של "ּפֹוׁש
הטור מלמד, כך נראה, שהמשורר בא להזהיר כאן מפני תופעה.

על השירה העברית עצמה, המונעת כביכול כל התעלמות ממקרים של התנהגות מוסרית398
 השוו לטור "מקרה פעוט", לעיל ה"ש 118, שנדון בחלק שלישי, סוף פרק א,—קלוקלת 

ולטור "ישן וגם חדש", לעיל ה"ש 156, שנדון בחלק שלישי, סוף פרק ג.
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ם,ָּתִנּו אְַחנֲאַם, וֵי לֹוחְֵלֵרי כְי חֹוגִּכ
ַלֹעְפי ּבִמ

ה,ָָמּכְסַת הַיחִפְִטי בִּומ
ָקם",ָ"נְַרח" וְכֶל "הֶמּול ׁשְלְִמִקים, ּבְָדחִנ
ה.ָמְָחלִי מֵעְל ּפֹוׁשֶם ׁשָחּומְִתל

יםִמָּתַיף הִּטַּמַה! הָמְָחלִִרית מְָזכַא
ר!ַזְֻח יָיהֶָנּפִרֹוף מְגֶאְּב
 ןֵ כְָך  לַא
יםִמֲַרחָו הַצְר וֶׁשֹ ּיַו הַצ

 ר !ָ זְ כַ  אָמֹוהָּה ּכָה בֶיְִהלּו י

ם הֹוָדּהֶל ֶקסַים ַרק עְִטַּיפְמַל הְַקהִלְו
הְֶרּדִל מַׁש עַבְּה ַרק ּדָים לִתֹוְרמְו

ָדה!ָלְל ּפֶים ׁשִָׁשֳנָדּה עְָינּו בְלּו יּוכ
ֶדה!ָל ׂשֶים ׁשִּיִאְָבי ִדין צֵּתָּב

ן"...ֵכָת "אֶׁשֶּלֹוחַה הְָוַלּׁשַר הַּגֻמְּת
י!ְִראָ בָיהֶָנת ּפֶה אָיֵראִו
ֵןּגֹונְִתִרי! יְִבעָל הָּיַחַד הֲֹמַעי
ִרי!ְבִעָּבּור הִּצַהּות הֵּקִמ

תָי חְִלִבָדה לְמֶָעם, ׁשָעָת הֶמְֶחלִּומ
סֹותְָיּגַת הְַעבִמּול ׁש

ָרח,ְזִּמַי הְֵכלַל מֶׁש
ת"...ַגְידּו בִּגַל ּתַי "אְֵנּפִם מַת ּגַחֵֹלא ת

ְך!ָכ–ֵדיְית ּכִנָּדְחַּה ּפָינֵיא אִה

È˘–ÈÓÈÒ ¯˘Ú˘‰רצינותם וחומרתם הרבה של הדברים מדברות בעד עצמן. 

‰‡È¯˜תופעה לגמרי לא שגרתית (לאחר מכן,—ם אלתרמן בשיר זה ָ ׂש 
בעת הכינוס לספר, הוריד המשורר ארבעה סימני קריאה בבתים הראשונים).
ביד אמן שלל המשורר את כל "הנימוקים לקולא" האפשריים. בעוברו מתיאור
המקרה למשמעותו הכללית, הקפיד אלתרמן, כדרכו, לקרוא לדברים בשמם.

ח",  ואין  לקבל  כל  מכבסת  מילים  בענייןַהמקרה  שתואר  כאן  הוא  "ֶרצ
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ים"). זהו "פשע מלחמה". אין לקבל בכגון דא כל הבנה,ִִדינְֲקִרים עִ ("מ399זה
 הגם שתגובות מִקלות כאלה כבר—ויתור וסליחה, שלא לדבר על הסכמה 

ָקם".ַָרח" ושל "נְכֶ פסולה היא הצדקת הפשע הנעשית בנימוקים של "ה400נשמעו.
כושל גם הניסיון להמעיט מחומרת הדברים, או לסייגם, בטענה כי זו מלחמה,

 הדרך401אכזרית, או בהסבר שמדובר במקרים מעטים שאינם מעידים על הכלל.
ֶלים ׁשִּיִאְָבי ִדין צֵתָָדה!"; "ּבָלְל ּפֶים ׁשִָׁשֳנשיש לנקוט היא דרך הענישה הקשה: "ע

ֶדה!". והיבט חשוב נוסף: אין לתלות את קולר האשמה בחיילים בלבד, אלהָׂש
Ï¢œ̇ŸÓ»ÁÀ÷ ÌŒ÷«t ÏŸÚÕÈהמבצעים בפועל. גם טופחי "טפיחות ההסכמה" נכנסים 

ÓœÏŸÁÀÓÀ¢‰ הזקן והאישה .¢ÂˆÁÏ¢אל הקיר; "אנחנו", כולנו, עלולים להיות 
¢ÌÈ˜Á„¢,ובמקום זאת402 לשותפות בפשעי מלחמה אם לא נגיב בחומרה 

ּבּורִּצַ"נמלמל", נבין, נסלח, או נמעיט מחומרת הדברים. מוטיב זה של "ֵקהּות ה
ִרי" לגילויים של אלימות לסוגיה הוא מוטיב חוזר בטור השביעי, בין שזוְבִעָה

403"שתיקת הסכמה" ובין שזו "שתיקת אדישות".

בכך" (לעיל ה"ש 96), לעיל– ראו "לענין של מה—לעניין ההקפדה לקרוא ל"רצח" בשמו 399
ב 359 (17.10.1958) (להלן: "עם‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË הדין" –חלק שלישי, פרק א; "עם פסק

הדין"), להלן חלק שמיני, פרק ג, וכן ה"ש 501 להלן.–פסק
הביטויים המופיעים בין מירכאות הם אותן התייחסויות מִקלות שכבר נשמעו בציבור:400

"מקרים עדינים", "רק פרטים הם בפרק הפאר", "הכרח", "נקם".
 ראו להלן, חלק—על יציאתו של אלתרמן נגד האמירה "כשחוטבים עצים, עפים שבבים" 401

ל להם לשירי ההלל ללוחמים להסיח אתַשביעי, סוף פרק ב. להשקפתו של המשורר, א
הדעת מהצורך בהענשת האחראים למעשים אכזריים.

יצוין כי במקור נאמר "כי בנים ובנות" ולא "כי חוגרי כלי לוחם". נראה כי אלתרמן שינה402
ל") לבין האזרחים המצדיקים ("בטפיחתַֹעְפאת הנוסח כדי להבחין בין הלוחמים עצמם ("ּב

ם" התכוון המשורר גם אליו עצמו? ואולי בעצם כתיבתָּתִנּו אְַחנֲאַהסכמה"). האם בכותבו "ו
השיר ביקש להוציא את עצמו מ"תחומם של פושעי מלחמה"? וראו גם להלן, סוף פרק ג.

בכך" (לעיל ה"ש 96), לעיל חלק שלישי, פרק א, וכן ה"ש–ראו סוף הטור "לענין של מה403
117. אלתרמן מחה לא אחת נגד מי שעובר בשתיקה על פעולות המחתרות שראה כבלתי
מוסריות, ראו, למשל, הדברים שנאמרו בטורים "הנימוק הפסול" ו"הפגנה שלא נערכה",

, בשירו המפורסם "מכל העמים" (לעיל ה"ש 37),ÏÈ„·‰Ïואשר הובאו לעיל בה"ש 125. 
יֵדיִכתב המשורר כי "אלהי האבות" יבקש את דם הילדים היהודים שנרצחו בשואה "מ

 א ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(11 ,9ד" (ַַחם יִַקים ּגְּׁשֹותַיֵדי הִים ּומִחְרֹוצָה
לאחרונה הביא הרב יעקב מדן שורות מפורסמות אלה של אלתרמן, בדברים שבהם מחה
על שתיקתם של מנהיגים כנגד מעשי בריונות של צעירים יהודים כלפי ערבים בחברון.

 גיליון תע"ו פרשת וישלח (ט"וÂ‡‰ ÔÓ ËÚÓ¯ראו "... ומידי השותקים גם יחד" עלון 
בכסלו התשס"ט). הרב מדן כורך את נושא השתיקה במחלוקת שבין הרמב"ם לרמב"ן
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אפשר כי יישמע גם הנימוק של נזק ביטחוני העלול להיגרם בעקבות פרסום
 גם נימוק זה הוא פסול ועל כך מדובר בבית404ת").ְַגידּו בִּגַל ּתַהדברים ("א

405המסיים.

406הטור "על זאת" הוא שיר מחאה תקיף שנכתב בעיצומם של ימי הלחימה.

זהו אחד הטורים המפורסמים ביותר של אלתרמן שעורר
 הביטוי407"הד חזק" עם פרסומו, וכוחו יפה עמו עד היום. זוהי "זעקת המצפון".

משמעי;– חד— קשה; גינוי "ההצדקות" למיניהן — עז; תיאור האכזריות —בשיר 
 אלתרמן המשיך כאן בקו העקבי שנקט לפני כן,408 נוקבת.—הדרישה ליד קשה 

בשאלת הריגתם של אנשי שכם בידי בניו של יעקב. מחלוקת זו תוזכר להלן, ה"ש 520.
וראו גם "ממעוף הספוטניק", לעיל ה"ש 383, בעמ' 324, שבו מונה המשורר בין הישגיו

ֵםָלעְֵהק / ּבְֹּתִׁשֹּלא לֶָרם ׁשָו הַּצַ את "ה— אגב גינוי המשטר ברוסיה —הרוחניים של האדם 
ל...".ֶפֹמֹו אְִבר ּכֵֶכי זְִלָדם ּבָא

ְקלֹון", שמואל ב א כ. לדעתי, שתובא בהמשך,ְׁשַת אֹחּוצְּרּו בְּׂשַבְל ּתַת, אַגְידּו בִּגַל ּתַ"א404
 הסמוכה—האירוע שמדובר בו אירע בדווימה שבחבל לכיש. האם באומרו "אל תגידו בגת" 

 רמז "נתן החכם" לסביבת האירוע שבה לחם הוא עצמו באותה תקופה?—ללכיש 
הביקורת כלפי השימוש הבלתי ראוי ב"סוד צבאי" תחזור ביתר שאת בשנות החמישים.405

ראו, למשל, הטור "לחש סוד", לעיל ה"ש 170, וההערות לגביו, לעיל חלק שלישי, פרק ד.
בשונה מאותם סיפורים שפורסמו לאחר מלחמת העצמאות ואשר דובר בהם על מעשים406

̄ Áאכזריים במלחמה כלפי התושבים הערבים. המפורסם שבהם: יזהר סמילנסקי  ÂÙÒœaYŒ˙

ÁœÊŸÚÀ‰ביתן, 2006). סיפור זה חובר במאי 1949. אכן, בחודש– (מהדורה חדשה, זמורה
נובמבר 1948, החודש שבו פורסם "על זאת", פרסם ס' יזהר סיפור מלחמה בעל מגמה

18.3.1949, קרא לסיפור זה של– ב„·¯ "השבוי". דב סדן, ברשימה שפרסם ב—דומה 
 È·‡– ˜„·—————ÏÚיזהר "אח בפרוזה" של "על זאת". רשימה זו פורסמה גם בספרו של סדן 

‰ÈÙ‚‡Â ‰„ÒÓ ¨Â˙Â¯ÙÒ.(1962 ,הקיבוץ המאוחד) 229 
כפי שכתב קורצוויל במאמרו "היסודות ההומאניים", לעיל ה"ש 39. שלושה חודשים407

לאחר פרסומו של "על זאת", עמד קורצוויל על חשיבותו של השיר: "בצדק עורר השיר
–בשעתו הד חזק. כולו הוא זעקת המצפון". קורצוויל ראה שיר זה הן כ"קול המצפון הכלל

אנושי של ספרותנו", הן כ"קול המצפון היהודי שמאז יודע להרעיש עולמות אם ערכים
אנושיים עמדו בסכנה". הוא כורך יחדיו במאמרו את שירו של אלתרמן "על זאת" עם

סיפורו של ס' יזהר "השבוי".
ר" (בית שביעי).ְָזכַים" צריך להיות, כמו המלחמה, "אִמֲַרחָו הַר" כמו גם "צֶׁש ֹּיַו הַ"צ408

ÔÂ¯ÂÓÈÒ˜Â‡ לבסוף נעשה— זה מזכיר את מאמר חז"ל: "כל מי שנעשה רחמן על אכזרים 
אכזר על רחמנים", ראו ילקוט שמעוני שמואל א רמז קכא; מדרש זוטא קהלת (בובר)
פרשה ז. וראו גם ביקורתו של אלתרמן, בעניין אחר, על אלה המדברים על רחמים במלוא

 ג‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË "אחרי התבוסה" —ם" ָעֹולֶָּברּות ׁשְָזכַל אֶקולם, ומרבים את מידתה "ׁש
.(26.6.1953) 384 ,382
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ושחזר אליו פעמים רבות מאוחר יותר. חשוב מכול לשמור על צלם האדם. גם
 עליה לשמור על מוסר הלחימה.—כאשר אומה נלחמת על עצם קיומה וחירותה 

המלחמה אינה מקדשת את כל האמצעים. נגד הפוגעים בטוהר הנשק יש להיאבק
 מובן שאין409ביד קשה, ואין מקום לחשוש מפגיעה במורל הלוחמים עקב כך.

לדבר כאן על "רדידות" או על "צחיחות רגשית" של המשורר בטורים שכתב
 או על הימנעותו מלתאר באופן מוחשי את המעשה410במלחמת העצמאות,

411הנפשע.

מאלף בעניין זה להביא מדברי אברהם ורד, לוחם שנטל חלק באירוע שעליו נכתב הטור409
 אירוע שעל אודותיו יורחב להלן:—

היציאה מזרחה, לנקום את נקמת חברון וגוש עציון, זכינו לשירו–במקום פקודת
של נתן א: "על זאת":

]¢‰ÓÁÏÓ ÈÚ˘ÂÙ Ï˘ ÌÓÂÁ˙¢ ÂÈÈÚ˘ ¨¢˙‡Ê ÏÚ¢ Ï˘ È˘È˘‰ ˙È·‰ ‡·Â‰ Ô‡Î[
בעקבות טורו של נתן א. ובעקבות המעשים שקדמו לו, נתחוללו וכוחים חריפים.

 "האין— התרתח אחד —"איך מרשים להפיץ דברים כאלה בשורות הצבא?!" 
המטכ"ל חושב, ששירים מעין אלו עלולים להוריד את המורל הצבאי? האין
בדברים אלה להביא אותנו להפסד המערכה? אם את מעשי מלחמתנו מכנים
'פשע מלחמה'. איך יכול אני לצאת לקרב, כשלפני כל יריה ויריה שאצטרך

מלחמה' הוא,–לירות חייב אהיה לשקול היטב היטב: האם הריגתו של זה 'פשע
או לא? איך אדע? ומי יודע, אם לאחר הקרב, אם לא אהרג בידי האויב, לא

מלחמה'? הלא את זה תובע המשורר, ושיריו–יעמידוני עוד למשפט כ'פושע
מופצים בינינו!..."

 231 (תנופה, תש"י) (להלן: סנהÚÂ· ‰ÒÕ˘‡· ¯ ————— ÎÂ ‰ÓÁÏÓ ˙ÂÏÈÏÚœ˘»aאברהם ורד 
ר באש); וראו שם, בעמ' 232-231, על הוויכוחים בקרב החיילים בנושא טוהר הנשק,ֵבוע

ובעמ' 227-226, דברי המחבר על עצם כיבוש הכפר.
דב סדן עמד כבר בתחילת 1949 (ברשימה שצוינה בה"ש 406 לעיל) על ייחודו ההומניסטי410

מערכתנו". סדן מצא כי–של השיר "על זאת" שבו התריע אלתרמן "על הצל הכבד מקדיר
ההגבה גם לדברים שנאמרו לפניו, גם–"תכונתו וכוחו של השיר עמדו לו, שנעשה כמרכז

לדברים שנאמרו אחריו". זאת ועוד, סדן כרך שיר זה עם מאבקו של אלתרמן במגמה
"להשכיח את העבר התרבותי ואת המצפון ההומאניסטי". לדעת סדן, חּודה של ההתמודדות
מכוון כנגד האידאולוגיה של ה"כנעניות", וסדן מפנה בעניין זה לשירו של אלתרמן "מריבת

, לעיל ה"ש 22, בעמ' ÂÈ‰ ¯ÈÚ.(203‰קיץ" (
̇ ·Ï‡¯˘Èכטענתו של יוחאי אופנהיימר 411 ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˘לעיל ה"ש 85, בעמ' 78-77, הטוען ,

שאלתרמן, בכותבו על התנהגות פסולה של חיילי צה"ל כלפי האוכלוסייה הערבית, אינו
ממחיש את המעשים. אופנהיימר עצמו אינו מעלה טענה זו לגבי הטור "על זאת" (שהזכיר
בספרו, בעמ' 74-73). וראו גם ה"ש 473 להלן. עם זאת, נראה שבטור "על זאת" המעיט

 כמפורט להלן בסוף פרק ג.—אלתרמן, ביודעין, מלציין את היקפו של האירוע 
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 (לעיל, ה"ש 395) נאמר כי הבעת עמדתו‰‡¯ıראו לעיל, חלק רביעי, פרק א. ברשימה ב412
של אלתרמן בשיר זה איננה רק "כחורז הטור השביעי כי אם כחייל".

לא למותר לציין כי טור זה נכתב זמן לא רב אחרי שאלתרמן עצמו חזר
412משדה הקרב בדרום, שהשתתף בו כלוחם.
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פרק ג

 בעקבות איזה אירוע נכתבø—————¢על זאת¢ 

אלתרמן לא גילה בטורו מהו האירוע ששירו נסב עליו. תיאור חציית העיר הכבושה
על גבי ג'יפ והירי באזרחים היו כנראה ביסוד הסברה כי כוונת המשורר הייתה

 דא עקא ששיר זה נכתב כארבעה חודשים לאחר מכן.413 ביולי ÂÏ.1948„לכיבוש 

ÏÂÓ Í˙Â‡ ÌÈ·˙ÂÎ Â‡————— ˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â¯ÙÒ ÏÚ ˙ÂÒÓ ,115„˙ ראו, למשל, יצחק לאור 413
124-122 (הקיבוץ המאוחד, תשנ"ה). הכותב ציין שהשיר "על זאת" של אלתרמן הוא שיר
מחאה נגד מעשי נקם, ואולם הוא ביקר את אלתרמן על כך ש"ידע הרבה יותר ממה
שנכתב בשיר", ראו שם, בעמ' 124. הוא אף גרס, שם, ש"הנער על הג'יפ לא היה נער על

 פיגורה לשונית שעניינה החלפת מושג אחד— ‰ÓŒ«ËœÓÈŸÈÀג'יפ. הוא היה מטונימיה" (
במושג אחר, קרוב, לשם הגברת הרושם אצל הקורא). יצחק לאור סבר, כמרבית אלה שדנו
ברקע לשיר, כי מדובר בשיר על כיבוש לוד, שבמהלכו נהרגו אזרחים רבים מירי חיילי
צה"ל. לדעתי, שתפורט עתה, לא בעקבות כיבוש לוד נכתב "על זאת", אלא בעקבות
אירוע אחר, בכפר דווימה שבדרום הר חברון. יצחק לאור אף מפליג אל הסברה כי ייתכן
שהטור "הוזמן" על ידי השלטון! (שם). סברה זו נראית בוודאי מופרכת. עם זאת, בכפר
דווימה הרגו חיילי צה"ל עשרות אזרחים, ואילו אלתרמן כתב בשירו על נפגע אחד בלבד!
חרף טעותו במישור העובדתי, נוטה אני לקבל את טענתו של יצחק לאור שאלתרמן,
בכותבו טור זה, ידע הרבה יותר ממה שכתב, והדברים יפורטו בהמשך. אעיר עוד כי יצחק

שפי בעיתון–לאור הזכיר את פרשת דווימה שעליה למד מדברים שפרסמה יואלה הר
˙Â˘„Á26 באוגוסט 1984 (בעמ' 121). ואולם, הוא לא העלה בדעתו ש"על–24 וב– ב

זאת" נכתב על אודות אירוע דווימה.
בספרו של אלחנן אורן על מבצע "דני", כתב המחבר כי היה כורח צבאי בדיכוי ההתקוממות

ÍÎשל ערביי לוד, אך היה גם ירי ללא הבחנה: "ההתקוממות דוכאה, אך ההכרח לדכאה 

קומם רגשות של מפקדים ומחנכים לחרוד על אשר עוללה המלחמה ללוחמים". ראו
 110 (מערכות, תשל"ו). מיד לאחר ÈÚ‰ Ï‡ Í¯„·—————±π¥∏ ÈÏÂÈ ¨¢È„¢ Úˆ·Ó¯ אלחנן אורן 

מכן, ציין המחבר, יצא נתן אלתרמן במחאה על התפרקות יצרים של חיילים במלחמה,
וציטט קטעים מהשיר "על זאת". אורן לא כתב במפורש כי השיר נכתב בקשר לכיבוש

Ú ————— ¨ÌÈ¯ÙÒ ÏÚ¯· ¯·לוד, אך הבנה כזו משתמעת מהדבק הדברים. וראו גם ראובן קריץ 

˙Â¯ÙÈÒ ̇ ÂÈ‚ÂÒÂ ÌÈ¯ÙÂÒ 147 (פורה, 1990), וכן מרדכי נאור ÈÈÓ˘‰ ̄ ÂË‰,78 לעיל ה"ש ,
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נראה שהטור "על זאת" חובר זמן קצר לאחר אירוע אחר לחלוטין. זהו אירוע
, בסוף אוקטובר 1948, ואליו אפנה עתה.„ÓÈÂÂ‰שהתרחש בכפר 

27.10.1948, את משטרת בית–במסגרת מבצע "יואב" תקפה חטיבה 8, ב
ג'וברין, ולאחר מכן נעה דרומה ומזרחה. מפקד החטיבה היה יצחק שדה. אחד

29.10.1948 את הכפר–הכוחות, גדוד הפשיטה 89 בפיקודו של דב צסיס, כבש ב
דווימה שבמורדות המערביים של הר חברון. מיד לאחר מכן החלו להישמע ידיעות

 לרבות נשים וילדים. הערבים טענו—קשות על רצח של תושבים רבים בכפר זה 
ספרים אלה הם מוגזמים, מדובר בהרג עשרותִכי נרצחו מאות אנשים, והגם שמ

 בספרו על יצחק שדה כותב צבי דרור כי אנשי המטה של414רבות של אנשים.
חזית הדרום ויצחק שדה בתוכם "נרעשו". שדה נזעק אל אנשי היחידה לבן שמן,

"נזף בהם", ודיבר על טוהר הנשק. ממשיך המחבר לגבי יצחק שדה:

לדב צסיס ולמפקדים האחרים עשה "טיפול חינוכי, אינדיווידואלי"
[...] הוא שיתף את אלתרמן בחוויה הקשה וזה יכתוב על המעשה שיר,

415מבלי לזהות במי ובהיכן מדובר.

¢˙‡Ê ÏÚ¢ ¯ÂË‰ ‡Â‰ ‰Ê ¯È˘.

בעמ' 192-190. מאחר שנקודת המוצא של נאור היא שהטור נסב על כיבוש לוד ביולי
1948, הוא ציין כתופעה בלתי רגילה כי אלתרמן כתב טור זה ארבעה חודשים לאחר

, לעיל ה"ש 269, בעמ'Á¢ÓÏÙהאירוע המתואר בו. גם מאיר פעיל כתב לאחרונה בספרו 
366, כי אלתרמן חיבר את "על זאת" בעקבות דיכוי ההתקוממות במהלך כיבוש לוד. שם

גוריון קרא את השיר בישיבת "מועצת העם".–גם נאמר כי בן
, לעיל ה"ש 222, בעמ'ÏÏ ‡È·ˆÓ‡ ˘¯¯‰לתיאור הפרשה וחקירתה, ראו צביקה דרור 414

ÌÈÈÊ‡Ó, לעיל ה"ש 120, בעמ' 403-402; צבי ענבר ‡·410-407Â„ÏÁ ·È; אניטה שפירא 

·¯ÁÂ ,לעיל ה"ש 207, בעמ' 1004-1001; יואב גלבר , ‰·ÎÂ ̇ ÂÈÓÓÂ˜—————ÌÈÈËÒÏÙ‰ ̈ Ï‡¯˘È 

±π¥∏ ¨·¯Ú ˙ÂÈ„ÓÂ 349-348 (דביר, תשס"ד); בני מוריס ,ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚ· Ï˘ ‰˙„ÈÏ

ÌÈÈËÒÏÙ‰ ±π¥∑-±π¥π.(להלן: בעיית הפליטים) (עם עובד, תשנ"א) 298-295 
גוריון (10.11.1948) מובאים דברי האלוף אלימלך אבנר, מפקד הממשל–ביומנו של בן

80-70 איש". נאמר שם כי מדובר ב"גדודו–הצבאי, כי לפי השמועה "שחטו" בדווימה "כ
של יצחק", והכוונה לגדוד 89 בחטיבה 8, חטיבה שיצחק שדה היה אז מפקדה. בספרו

ÌÈËÈÏÙ‰ ̇ ÈÈÚ· מביא מוריס מארכיון הקיבוץ המאוחד מכתב אשר נשלח לעורך ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ

שמחברו מסתמך על עד ראייה "מהימן בכל מאה האחוזים", ובו דובר על בין שמונים
למאה הרוגים ערבים (בעמ' 296).

, לעיל ה"ש 222, בעמ' 409. לאחר מכן כתב דרור עלÏÏ ‡È·ˆÓ‡ ˘¯¯‰צביקה דרור 415
גוריון כלל ביומנו את–מינויו של יעקב שמשון שפירא כחוקר פרשת דווימה, וציין שבן

שירו של אלתרמן בטור השביעי.
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יגאל אלון, מפקד חזית הדרום, זועזע ממה ששמע, וכתב ליצחק שדה יומיים
31.10.1948, על השמועות בעניין הטבח: "מאחר שאני–לאחר כיבוש הכפר, ב

יודע את יחסך השלילי לתופעות אלה הריני בטוח שתמצא דרך להגיב חריפות
 יצחק שדה לא הגיב. ביום 5.11.1948 הטיל416על כך באם תתאמת השמועה".

סרן שלמה אלקיים, לבדוק–יגאל אלון על התובע הצבאי של חזית הדרום, רב
את השמועות "שאנשים מגדוד 89 חיסלו תושבים ערבים בכפר דווימה בשעת

 אנשיו של התובע יצאו417כיבוש ללא צידוק צבאי" ולהעמיד לדין את האשמים.
לשטח וגבו עדויות, וכבר ביום 7.11.1948 העביר התובע דוח ליגאל אלון, שצורפו

 ביום418אליו עדויותיהם של מפקד הגדוד, סגנו, מפקד פלוגה ומפקד מחלקה.
 זומן יצחק שדה לפגישה עם מטה החזית,9.11.1948419, כנראה גם בעקבות הדוח,

אך לא הגיע לפגישה. בינתיים מינה הרמטכ"ל את איסר בארי, ראש שירות
420המודיעין, לחקור בעניין, ויגאל אלון מסר לו את הדוח שקיבל מהתובע הצבאי.

צבי ענבר, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי, שפרסם לאחרונה את עיקרי תיק

, לעיל ה"ש 120, בעמ' Â„ÏÁ ·È·‡.402אניטה שפירא 416
שם. המחברת ציינה כי יגאל אלון לא המשיך לחקור את המקרה, והוסיפה (שם) כי "דומה417

ידי שדה, שהסתפק בנזיפות בפקודיו, ולא נתן–בשתיקה לטיוח הפרשה על–ן הסכמהַָתשנ
להעמיד אותם לדין". באותו יום, 5.11.1948, גם הורה אלון ליצחק שדה: "עליך להטיל
על הכוח שנאשם בחיסול תושבים בדווימה לעלות לכפר מיד ולקבור במו ידיהם את

ר ביצוע הנ"ל".ֵּׁשַגוויות הנרצחים. א
, לעיל ה"ש 207, בעמ' ÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó.1002¯·צבי ענבר 418
צבי ענבר מצטט (שם, בעמ' 1002) מדברי התובע עצמו בדוח הראשוני, שבצד הבאתם של419

דברי המפקדים בגדוד על התנגדות מצד אנשי הכפר, ציין כי מהימצאותן של גופות בתוך
חדרים או בעֵרמות אפשר להסיק על "חיסול ללא צידוק צבאי", משום שבמקומות אלה לא
יכלה להיות התנגדות. בהקשר זה יצוין כי ענבר מצטט (שם, בעמ' 1003), גם מדוח של
איסר בארי מיום 18.11.1948 (ראו להלן), שהובאו בו דברי מפקד פלוגה מגדוד 151
(שהגיע למקום לאחר האירוע), כי בשטח מצאה פלוגתו מספר גדול של גוויות שלא
נקברו מפוזרות בכל השטח: "וכן קבוצה של 50 איש שהיו מכוסים, 20 בתוך בור והיתר

מפוזרים".
דרור מוסיף כי כשנשאל שדה לאחר מכן מדוע לא הגיע לפגישה, הניף את ידו בביטול,420

‡·È·, לעיל ה"ש 222, בעמ' 409. לכך קראה שפירא בÏÏ ‡È·ˆÓ‡ ˘¯¯‰ראו צביקה דרור 

Â„ÏÁ,לעיל ה"ש 120, "שיבוש הליכי חקירה". בהסתמכה על דברים שאמר לה יצחק רבין ,
כותבת שפירא "שהטבח זיעזע את אלון וחרה לו מאוד. אולם הוא לא היה יכול להביא את
עצמו לכפות את דעתו על שדה", ראו שם, בעמ' 403-402. לדעתה של שפירא, יגאל אלון
לא גילה את הנחישות הדרושה, כמו במקרים קודמים שחייבו עימות בינו לבין "הזקן".
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החקירה הצבאית בפרשת דווימה, העריך כי החקירה לא הושלמה, וכנראה "גוועה"
421לאחר החנינה הכללית שניתנה בפברואר 1949.

גוריון ביום–לראשונה, מוזכרת בקצרה פרשת דווימה ביומנו של בן
פה גם בדרג הממשלתי10.11.1948ֵ. נראה שבחודש נובמבר הייתה פעילות ענ

 בעקבות ידיעות שפשטו על מעשי התעללות בערבים במהלך המבצעים "יואב"—
 העניין עלה בשתי422ו"חירם", באוקטובר 1948, בדווימה ובכפרים שבגליל.

גוריון את היועץ המשפטי– וביום 19.11.1948 מינה בן423ישיבות ממשלה,

, לעיל ה"ש 207, בעמ' 1004-1001. זהו תיק 5451 במשלוחÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó¯·צבי ענבר, 421
6221/49 בארכיון צה"ל. ביום 13.11.1948 כתב בארי לרמטכ"ל דוח ביניים שבו צוין כי
מדובר בשמונים הרוגים, שהם כשני אחוזים מאוכלוסיית הכפר. ביום 18.11.1948 הגיש
בארי לרמטכ"ל את הדוח המסכם, שצורפו אליו העדויות שגבה הוא עצמו, והעדויות

 מצד‰˙Â„‚˙שגבתה התביעה הצבאית. בארי ציין בדוח כי לדברי המג"ד וסגנו הייתה 
אנשי הכפר ובוצע ירי לעבר חיילי צה"ל, מה שהצריך ירי מצדם של החיילים. עם זאת
צוין בדוח כי מפקד הפלוגה מגדוד 151, שהחליפה ביום 1.11.1948 את הכוח של גדוד

‰89Â‡ˆÂ, קיבל הסבר שכל התושבים שנמצאו בידיהם מסמכים או חפצים מגוש עציון 

‚¯Â‰Ïגם מעדות מפקד הגדוד עולה הקשר שבין אירוע דווימה לאירוע גוש עציון. מכאן .
שמסתבר לומר, כי במקרה זה היה ירי נקם.

אעיר כי בספרו של הלוחם אברהם ורד, נאמר בקשר לירי אנשי הכוח הכובש: "זכרנו את
לעיל ה"ש 409, בעמ' 226). ורד כותב, שם, כי ,¯ ·‡˘ÚÂ· ‰ÒÕתרפ"ט ואת גוש עציון" (

הכוח נתקל ביריות מעטות שנורו מארבעה רובים.
מכל מקום, תיק המקרה חזר לתובע החזיתי אלקיים, אשר שלח דוח לגורלי, התובע הצבאי
הראשי (שנקרא אז תוכ"ל ראשי), וציין בו בין השאר כי מפקד גדוד 89 הביע בפניו את
פליאתו על כך שתובע צבאי מנהל חקירה בעניין. אלקיים הוסיף כי "העניין קיבל פרסומת

יאסין שני, והשאלות–גדולה לרגלי השידורים של הערבים שמעשה דוימה הוא מעשה דיר
שנשאלו על כך באסיפת או"ם". ביום 30.11.1948 הורה גורלי לאלקיים לסיים את החקירה
ולהגיש כתב אישום, בחתימת גורלי עצמו, לבית דין צבאי מיוחד, נגד מי שיש לגביו

חומר ראיות.
כאמור, העריך צבי ענבר בספרו, כי החקירה גוועה בעקבות החנינה הכללית של פברואר

.1949
, לעיל ה"ש 414, בעמ' ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚ·-308הדברים מתוארים על ידי בני מוריס בספרו 422

312. מוריס גם מביא את הפרסומים שמחוץ לישראל על פרשה זו (בעמ' 297).
ביום 7.11.1948 מונתה ועדה בת שלושה שרים (מרדכי בנטוב, פליקס רוזנבליט ומשה423

–חיים שפירא) לחקירת "מעשי הצבא בשטחים הכבושים". לאחר מכן ביקשה הוועדה מבן
גוריון להרחיב את סמכויותיה. היה זה לאחר שהוועדה נתקלה בניסיונות התחמקות של

גוריון, כדי שירחיב את סמכויותיה. הממשלה סירבה–מפקדי הצבא מלהעיד, ופנתה לבן
גוריון הציע–להרחיב את סמכויות הוועדה, ובעקבות זאת פרש ממנה השר שפירא. בן
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 זהו היום שבו פרסם נתן424לממשלה, יעקב שמשון שפירא, לחקור בפרשה.
גוריון לחלק את–, וכעבור יומיים הורה בן„·¯אלתרמן את הטור "על זאת" ב

השיר לחיילי צה"ל.
התמונה המצטיירת אפוא מכלל המקורות היא שביום 29.10.1948, בעת
כיבושו של הכפר דווימה, נהרגו באופן נפשע עשרות אזרחים ערבים על ידי
חיילי צה"ל מגדוד 89 בחטיבה 8. על אירוע זה נודע לצמרת הפיקוד הצבאי, וכן

גוריון עצמו. מפקד חטיבה 8, יצחק שדה, שיתף את–גם לדרג הממשלתי ולבן
אלתרמן, ידידו ופקודו, בסיפור קשה זה. השיר "על זאת" שחיבר אלתרמן על

 אם כי425פשע מלחמה של צה"ל, זמן קצר לאחר מכן, נסב על פרשת דווימה,
פרטים מזהים לא גילה המשורר. בטור נכתב על "עיר כבושה" ולא על כפר, וכן
מדובר על אדם אחד שנפגע מירי, ולא על עשרות שנהרגו. סביר להניח כי יצחק
שדה ששיתף את אלתרמן "בחוויה הקשה", לא סיפר לו רק על תושב אחד שנפגע.
אכן, לנוכח מה שצוין למעלה באשר ליצחק שדה כמי שהקפיד לשמור על טוהר

 יש בוודאי משמעות לכך שאלתרמן כתב שיר זה בעקבות אירוע מחריד—הנשק 

למנות, במקום הוועדה, חוקר יחיד, ואיים בהתפטרות מתפקידו כשר הביטחון אם לא
תתקבל דעתו. הממשלה החליטה ביום 14.11.1948 כי "על ראש הממשלה לחקור את כל

הטענות בדבר התנהגות הצבא נגד הערבים בגליל ובדרום".
גוריון כי הציע לשפירא לחקור "מעשי הזוועה של החיילים בגליל ובדרום".–ביומנו כתב בן424

גוריון משפירא לחקור, בין השאר: "באיזו מידה אחראי–בכתב המינוי שניסח, ביקש בן
למעשים אלה הפיקוד הצבאי, הנמוך והגבוה?", וכן "מה לעשות לתיקון המצב ולהענשת

האשמים?"
— בעקבות מה שסיפר לו יצחק שדה בנוגע לפרשת דווימה —על כך שאלתרמן חיבר שיר 425

כתב כאמור במפורש צביקה דרור בספרו, וברור שמדובר בשיר "על זאת". ראו גם ברשימת
גוריון מובא שיר–המקורות שבסוף הספר, בעמ' 526, שם נאמר שביומן המלחמה של בן

של אלתרמן המגנה את אירוע דווימה.
—על כך שהשיר "על זאת" נכתב בעקבות מעשים אכזריים של צה"ל באוקטובר 1948 

בעמ' 312-311 (שמא אפשר , לעיל ה"ש ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚ·,414כתב בני מוריס בספרו 
לומר, לפי דרכו, שהשיר "על זאת" לא התמקד במקרה דווימה בלבד, אלא נכתב בעקבות

 אם ידע על כך אלתרמן). אעיר כי בני מוריס, שנמנה עם—מקרים נוספים שאירעו בצפון 
 מעבר לנאמר—"ההיסטוריונים החדשים", בדברים שכתב ובראיונות לעיתונות הישראלית 

1948, מזכיר את אירוע– על אודות התנהגות בלתי הולמת של חיילי צה"ל ב—בספריו 
 6.1.2004; "מסביב‰‡¯ıדווימה כפשע מלחמה חמור. ראו, למשל, "מחכים לברברים" 

 ı¯‡‰ ————— ÌÈ¯ÙÒ.19.11.2008למדורה" 
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הדברים אמורים במשנה תוקף לנוכח מה שכתבו צביקה דרור ואניטה שפירא על כך426
, לעיל ה"ש 222, בעמ'ÏÏ ‡È·ˆÓ‡ ˘¯¯‰שיצחק שדה פגע בחקירת האירוע. צביקה דרור 

, לעיל ה"ש 120, בעמ' 402, מציינים כי רבים מלוחמי‡·409-408Â„ÏÁ ·È, ואניטה שפירא 
גדוד הפשיטה 89 היו יוצאי לח"י, שיצחק שדה גיבש אותם לגדוד לוחם. דרור מסכם בעמ'
410 כי יצחק שדה "ככל שנמלא חמת זעם ביקש לשמר את הגדוד, שהיה פרי הגותו [...]

האמין שמדובר בחריג. גם חבט בהם בדברי מוסר, גם סוכך עליהם".
, לעיל ה"ש 414, בעמ' 297, מתוך ארכיון השומר·ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚבני מוריס מביא בספרו 

הצעיר, כי גם ישראל גלילי ערך בדיקה בפרשת דווימה ומצא כי "גדוד 89 אמנם ביצע
מעשי זוועה אלה", אך היו שם רבים מאנשי לח"י ואחרים אשר "מּועדים להתנהגות חמורה".
גלילי הביע דעתו כי יהיה זה "נלעג ומוזר" לזקוף את האירועים לחובתו של יצחק שדה.
גם בני מרשק, "הפוליטרוק" של הפלמ"ח, ביקש להטיל את האשמה על חיילים יוצאי
לח"י. מוריס גם נדרש, שם, בעמ' 310-309; 452-451, לבעיה שעמדה אז בפני מפ"ם.
מצד אחד, טבעי היה כי מפלגה זו תעמוד בראש המתריעים נגד המעשים הקשים בדווימה
ובגליל, אך מצד שני, היו המפקדים הבכירים באותן חזיתות "שלה" (יצחק שדה ומשה

כרמל).
9.4.1948, שמיד אחריו–יצוין כי כחצי שנה בלבד קודם לכן, לאחר אירוע דיר יאסין, ב427

נפוצו שמועות על הרג כמאתיים וחמישים ערבים בעת כיבוש הכפר על ידי לוחמי אצ"ל
יר"). הוא שאל אתִָעּזִַרי הְבִעַרֹום הְּפֹוגַרּות הֵולח"י, קרא אלתרמן לאירוע "פוגרום" ("ח

יִקין" (גנרל רוסי שעמד משנת 1918 בראש צבא מתנדביםִהאצ"ל אם "רבותיו" היו "ֶדּנ
'ָראח'" (מקום הטבח בשיירתֶג–יְךֵיל ׁשֵ"לבנים" שערכו פרעות ביהודי אוקראינה) או "ח

"הדסה" ביום 13.4.1948, שבמהלכו נהרגו שבעים ושמונה יהודים, אזרחים וחיילים).
ְךַץ!"), ועל כך הגיב: "אֵַּקׁשְיז ּומְִעלַס, מַאלתרמן היה ער לכך שיקומו ויגנו את דבריו ("ה

—הּוִדי" ְּיַם הָעָל הַרּוג עְטִּקַת הְַּגִסיא ּפִ י ָק ה / הִ תְ ּׁשַר ּבֹו  הֶׁשְֲקֶרה אִינּו מֵָנְפִדיִדי, / לְה לֵּנִה

ם הפגנה שלא נערכה", לעיל ה"ש 125, בעמ' 219 (וההערות בעמ' 279-278).ִ"ע
פרשת דיר יאסין הפכה למיתוס מכונן בתודעה הפלסטינית ושימשה בסיס לטענה בדבר
טבח בתושבים וגירוש מכוון של מאות אלפי פלסטינים משטח מדינת ישראל. ואולם, עד
היום יש מחלוקת לגבי מה שאירע בכפר בעת כיבושו, וכן לגבי מספר ההרוגים והאופן

(המדרשה ‰È„· Ì„ ˙ÏÈÏÚ– ÔÈÒ‡È————— ¯ÂÁ˘‰ ¯ÙÒ¯שבו נהרגו. בספר שפורסם לאחרונה 

 ברם, ככל שידע אלתרמן פרטים מלאים426שאירע בחטיבתו של שדה עצמו.
 להמעיט בתיאור·Á¯ אזי בטורו — ˘Ú„È ומסתבר לומר —יותר על האירוע 

הזוועה! הווה אומר: המשורר שהעז לפרסם ביקורת חריפה, בזמן אמת, על
התנהגותם של חיילי צה"ל בעת כיבוש כפר ערבי במלחמת השחרור, ולמחות

 נמנע בעצמו מלחשוף את כל האמת על—נגד מבצעי פשע מלחמה ומצדיקיהם 
אודות האירוע שכתב עליו. האמת הייתה קשה פי כמה!

מה ההסבר לכך? האם סבר אלתרמן שיש "גבול" לכוחו כמשורר לכתוב נגד
 האם העריך כי גילוי הפרטים המלאים427פעולות צה"ל בעיצומם של ימי מלחמה?
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הלאומית, תשס"ז), טוען אורי מילשטיין כי לא היה טבח במקום, וכי רוב ההרוגים נפגעו
במהלך הלחימה על ידי לוחמי האצ"ל והלח"י, לוחמי חטיבת "עציוני" ולוחמי פלמ"ח.
לדבריו, נהרגו בדיר יאסין לכל היותר מאה ועשרה ערבים, וייתכן גם שהרבה פחות, ובכל
מקרה לא מאתיים וחמישים. לדברי מילשטיין, הטענות בדבר טבח בכפר זה לאחר הלחימה
מתבססות רק על עדותו של מאיר פעיל שלדעת מילשטיין, אין לסמוך עליה. עוד טוען

מפלגתיות.–גוריון ניצל את האירוע למטרות פוליטיות–מילשטיין כי בן
 (לעיל ה"ש 269) שפורסםÁ¢ÓÏÙיצוין, כי גם בספרו של מאיר פעיל על תולדות הפלמ"ח 

לאחר צאת ספרו של מילשטיין, שב פעיל וכתב כי לוחמי אצ"ל ולח"י, אחרי שנכבש כל
יק כתם על היישוב העבריְִדּבִֶהח ׁשַבֶהכפר, "טבחו בתושביו ובכלל זה בנשים ובילדים, ט

בארץ ישראל" (שם, בעמ 277). בספר זה לא חזרה טענה שהושמעה בעבר בדבר רצח ללא
הבחנה שבוצע במחצבה הסמוכה לכפר.

, וכי„·¯אעיר כי היו שכתבו שהצנזורה ביקשה לפסול את פרסומו של השיר "על זאת" ב428
ראו גוריון. אינני יודע מה הבסיס לטענה זו.–הפסילה נמנעה בעקבות הוראתו של דוד בן

˘ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˙"הטורים שלצידו", לעיל ה"ש 39, בעמ' 117; יוחאי אופנהיימר  דן אלמגור

Ï‡¯˘È· לעיל ה"ש 85, בעמ' 74-73; מרדכי נאור ,ÈÈÓ˘‰ ¯ÂË‰'לעיל ה"ש 78, בעמ ,
גוריון עם אלתרמן.–191. דן אלמגור כתב כי היתר הפרסום בא בעקבות פגישתו של בן

גוריון ביומנו, על כך שנתן הוראה–ייתכן כי מדובר בהבנה מוטעית של מה שכתב בן
"להדפיס שירו של אלתרמן ("הטור" ב"דבר" מיום שישי) ולחלקו בצבא". ברם, הדברים

 לשםÌÒ¯ÂÙ ¯·Îנכתבו יומיים לאחר פרסום הטור. כוונתם הייתה להדפיס את הטור ש
 לראשונה בעיתון.ÌÒ¯ÙÏחלוקתו בין חיילי צה"ל. אין הכוונה להוראה 

בראשית רבה נה ח. צוין כבר לעיל כי אלתרמן גינה את פעולות המחתרת שנגדּו בעיניו429
את ערך "טוהר הנשק" (לעיל ה"ש 125, 310, 427), ואולם הוא לא עשה כן, ולּו פעם אחת,

לגבי פעולות שנויות במחלוקת של לוחמי הפלמ"ח. ראו לעניין זה ה"ש 269 לעיל.
, לעיל ה"ש 414, בעמ' 312, כי·ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚבאשר לדרג המדיני, ציין מוריס בספרו 430

גוריון את דוח החקירה של היועץ המשפטי לממשלה, והבטיח–5.11.1948 הגיש בן–ב
שצה"ל ימשיך בחקירה משלו. הממשלה הקימה ועדה קבועה של חמישה שרים והטילה

 האם תרמה לאי גילוי הפרטים ידידותו האישית עם428יביא להפעלת הצנזורה?
 בבחינת "אהבה מקלקלת את—יצחק שדה, מפקד החטיבה, והחשש להביכו 

 האם גרס המשורר כי די בכתיבת דברי גינוי חריפים במישור העקרוני?429השורה"?
 מצד אחד כתב שיר קטרוג כי לא יכול—האם "התפשר" אלתרמן עם מצפונו 

היה להתעלם מהאירוע המזעזע; מצד שני לא גילה את האמת הקשה כדי שלא
 קשה היום להציע תשובותÊ ÏÚ‡˙לפגוע במורל הצבא בעיצומה של המלחמה? 

ברורות, והשאלות נותרות.
מכל מקום נראה כי פרשת דווימה היא שהציפה כלפי מעלה, הן בדרג המדיני
הן בדרג הצבאי, את הצורך בנקיטת צעדים ממשיים למניעת פגיעה באוכלוסייה

 זאת ועוד, בהרצאה שנשא יגאל אלון כעבור עשר430האזרחית בהמשך הקרבות.
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עליה להוסיף ולחקור במעשים חריגים של צה"ל. ועדת שרים נוספת הוקמה לקביעת
הנחיות לשם מניעת מעשים כאלה בעתיד. בעמ' 519 כתב מוריס כי דוח החקירה של
שפירא מצוי בגנזך המדינה, אך אין מרשים להיסטוריונים לעיין בו, וזאת לפי החלטות גנז

המדינה וועדת שרים מיוחדת, באישורו של בג"ץ.
אניטה שפירא, וכן בני מוריס, קושרים בין החלטת הממשלה ל"נספח מפורט לפקודות

,‡·Â„ÏÁ ·Èמבצע חורב" בחתימת יגאל אלון (מיום 17.12.1948). שפירא כותבת בספרה 
לעיל ה"ש 120, בעמ' 430, כי "המפלה המוסרית של פרשת דווימה צרבה וחייבה התייחסות
ברמה הגבוהה ביותר". נספח זה פורסם בעקבות פקודה מהרמטכ"ל. נאסרה בו פגיעה
באוכלוסייה אזרחית בשטח האויב "אלא לצורכי התגוננות מובהקים". עוד נאמר: "הריגה

חשב לרצח בשעת המשפט". וכן: "על התעללות או התעמרותֵבלתי מוצדקת של אזרחים ת
באזרחים שלווים יוגב באופן חריף" (נושאים נוספים שמטופלים במסמך זה הם איסור
גירוש אוכלוסייה אזרחית ומניעת פגיעה בשבויים). במבוא לנספח הוזכרו "כמה מקרים

מבישים שקרו במבצעי העבר בחזיתנו ובחזיתות אחרות".
ראו אניטה שפירא, שם, בעמ' 403. המחברת מציינת כי בהרצאה זו קרא יגאל אלון431

לאירוע דווימה: "מעשה רצח שפל" (בעמ' 402).

שנים על חזית הדרום, ושנתן בה לראשונה פומבי לפרשת דווימה שלא הייתה
ידועה עד אז לציבור הישראלי, אמר אלון, בין השאר, כי אפשר היה לכבוש
בשנת 1948 שטח נוסף בהר חברון "אילולא הרעש המוצדק שקם בעולם בעקבות

431מעשה רצח זה".
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חלק שביעי

פרשת טוביאנסקי

פרק א

האירוע

30.6.1948, במשלט ליד–מאיר טוביאנסקי הועמד לדין בפני "בית דין שדה" ב
רה של מסירת ידיעות לאויב. הוא הורשע,ֵבית ג'יז, בקרבת שער הגיא, בגין עב

 למשפחתו נודע הדבר מן432נידון לעונש מוות, ועונשו בוצע בו ביום ובו במקום.
העיתונות רק כעבור שלושה שבועות, והיא פנתה בנובמבר 1948 אל ראש

גוריון, וביקשה לחקור את הפרשה. ביום–הממשלה ושר הביטחון, דוד בן
גוריון לרמטכ"ל וביקש ממנו לבדוק מחדש את ההאשמות–27.12.1948 פנה בן

אלוף אהרן–נגד טוביאנסקי. משימה זו הוטלה על הפרקליט הצבאי הראשי, סגן
ישי.–חוטר

 בסוף יוני 1949 הוגשו ממצאי החקירה שנקבע בהם כי טוביאנסקי חף
גוריון הודיע לאלמנה על ממצאי הפצ"ר, שלפיהם בעלה "היה חף– בן433מפשע.

, לעילÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó¯·הפרטים כאן על פרשה זו מבוססים בעיקרם על ספרו של צבי ענבר 432
 Ï˘ÓÓ‰ „‚ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰68-61‰ה"ש 207, בעמ' 484-433. כן ראו יחיאל גוטמן 

לעיל ה"ש 207, 127-113; שבתי טבת ¨·ÈË¯˜ÂÓ„Â ÔÂÁË‰(עידנים, תשמ"א); איסר הראל 
Ê‚‰ ˙ÂÚג'יז"; יעקב סלומון –, לעיל ה"ש 108, בחלק הראשון "כיתת יורים בביתÈÎ¯„·

ÈÏ˘.(להלן: בדרכי שלי) (עידנים, 1980) 216-187 
דוסי לכ היה אל" ויפלו ,ןוירוג–ןבל םייניב חוויד ר"צפה ריבעה 9491.3.61 םויב רבכ יכ ןיוצי433

תא תרישש בושחל דוסי לכ ןיא לבא ,ורובידב ריהז היה אל רתויה לכלו לוגירב ומישאהל
.464 'מעב ,702 ש"ה ליעל ,·¯Ó‡ÊÈÈÌ ÂÁ ."הנגהה דגנ תועידי ול רוסמל ןווכתה וא ביואה
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גוריון לאלמנה– כמו כן מסר בן434מפשע, ופסק הדין וביצועו הם טעות טראגית".
כי הרמטכ"ל החליט, באישורו, להעניק לבעלה "שהיה מפקד בהגנה" דרגת סרן,
להעבירו לקבורה בטקס צבאי בבית עלמין צבאי, ולשלם לה ולבנה "פיצויים
מתאימים". ההודעה המטהרת פורסמה מטעם משרד הביטחון ביום 5.7.1949,

 כעבור שלושה ימים נקבר טוביאנסקי, ובאותו435ונמסרה על כך הודעה בכנסת.
436יום פרסם אלתרמן את טורו הנרגש "אלמנת הבוגד...".

אלתרמן ייחס חשיבות רבה ביותר למקרה זה ולמשמעותו, וראה את מאבק
ֶרׁשֲד אְַך ּגֹוָרלֹות" בינה לבין מדינת ישראל, "עֵחֹותַהאלמנה (ובנה) כ"ְקָרב ה

גוריון, אשר "הרשיע" את המדינה– אלתרמן שיבח גם את בן437ֶרְך!"ֶה בְָרעָל ּכֵָראְִׂשי
438ים".ִּקּולִל ׁשָכְה וְָיֶגָרטְטְסִל אֶָרף ּכֵ", וזאת "חַֹרעְִכֶרְך לֶּה ּבָה אֹותִָּול", ו"צֹּכ–יןְֵע"ל

לפני שאדרש לטוריו של אלתרמן בנושא זה, אסקור בקצרה את הרקע לחשדות
439 חשדות שהופרכו.—נגד טוביאנסקי 

טוביאנסקי עבד בחברת החשמל הירושלמית כמהנדס הממונה על הצרכנים
היהודים. במאי 1948 הותקנה בירושלים רשת מיוחדת לשעת חירום כדי לספק
חשמל למוסדות חיוניים, וטיפלה בה "יחידת החשמל", בראשות אלכסנדר זינגר,

434 ¨·¯ÁÂ ÌÈÈÊ‡Óגוריון הובא בספר –שם, בעמ' 467-466. מכתבו של בןÈÏ˘ ÈÎ¯„·לעיל ,
ָקד מיוחד בביתְפִגוריון לאלמנה כי "יסודר מ–ה"ש 432, בעמ' 193. בין השאר כתב בן

הספר שבו לומד בנך, בו ימסר לכל הילדים מטעם הצבא על הטעות הטראגית שנפלה
—ירות של הוריו ֵדעו חברי בנך שאביו נפל בטעות, וילדו יוכל להתגאות בׁשֵכאן, למען י

גם אביו ז"ל וגם אמו (תיבדל לחיים ארוכים) במשך הרבה שנים בהגנת המולדת".
הכנסת הביעה זעזוע "מאפשרות של שגיאה טראגית כזאת" ואת צערה העמוק. עוד נאמר:435

"הכנסת מציינת בסיפוק שנימוקי פרסטיז'ה לא עיכבו את משרד הביטחון מלגלות את
המעשה המזעזע".

 א 265 (8.7.1949) (להלן: "אלמנת הבוגד").‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"אלמנת הבוגד" 436
ראו שם. ובהמשך בעמ' 437:266

הָמּומֲה הָּׁשִ נ ּו  אָ ּלֻה  מ ּו ל  ּכְָאָצז יָא
ה...ָמְָחלִֵרז מְכַּתַו
ה!ָּנְֶמּיַסְּתַו
ה,ָּמָֻארּות לֵל ׁשַּתֹוָדה ע–נֹו אֹותְֶׁשם יִא
ה!ָּנֶּמִר מֵין ָראּוי לֹו יֹותֵא

נּו" מזכיר כמובן את "אז מנגד יצאו נערה ונער" הצועדים "אל מולָֻּל"אז יצאה מול ּכ
האומה" ב"מגש הכסף" (לעיל ה"ש 78).

שם, בעמ' 438.267
דברים אלה מבוססים על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב במשפטו של איסר439

, לעיל ה"ש 207, בעמ' 433 ואילך.ÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó¯·בארי, כפי שהביאם צבי ענבר בספרו 
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שארגנה ה"הגנה". מנכ"ל חברת החשמל למן מאי 1948 היה האנגלי מייקל
בריאנט. כשביקש בריאנט לראות את רשימת המוסדות החיוניים שרשת החירום
הותקנה בעבורם, נתן לו זינגר רשימה מקוצרת. בתקופה שקדמה להפוגה הראשונה
הופגזה ירושלים קשות, ופגזים פגעו בכמה מקומות חיוניים שנכללו ברשימה

המלאה. הדבר עורר חשד.
ההפוגה  הראשונה  החלה  ביום  11.6.1948,  וכמה  ימים  לאחר  מכן,

16.6.1948, נערכה שיחה בין בריאנט לבין טוביאנסקי, שבה ראה בריאנט כי–ב
ברשימה שבידי טוביאנסקי יש יותר צרכנים מאשר ברשימה שלו. הוא דרש

ן בעבורו רשימה מפורטת יותר, ורשימה כזו הוכנה. אחדַמטוביאנסקי כי תּוכ
העובדים ששמע את השיחה וחשב "שהעניין אינו בסדר", דיווח לקצין המקשר
בין "יחידת החשמל" לצבא, וכך הגיע הדבר לשירות הידיעות (ש"י). הובע החשד
כי טוביאנסקי מספק מידע לעובדים האנגלים, וכך המידע עובר לערבים,
ושבהתאם תוכננו ההפצצות וההפגזות. באחד הדוחות צוין שיש זהות בין המקומות

הרשומים ברשימה שהועברה לבריאנט לבין ריכוזי ההפצצות בפועל.
ראש הש"י בירושלים, בנימין ג'יבלי, דיווח בסוף יוני 1948 לאיסר בארי,
ראש מחלקת המודיעין בצה"ל באותה עת, על חשדו שטוביאנסקי מרגל ומסייע
לאויב. טוביאנסקי נעצר בתל אביב על ידי אנשי איסר בארי, והובא לבית ג'יז.

בבית נטוש בשולי הכפר הועמד בפני אותו "בית דין שדה".
 התובע היה איסר בארי,440"סדר הדין" בפני "בית הדין" היה פגום מן היסוד.

ושלושת "השופטים" היו פקודיו! אחד מהם היה ג'יבלי עצמו, והשניים האחרים
היו מפקד הש"י בחיפה וקצין הש"י בנגב! איש לא לימד סנגוריה על טוביאנסקי.
במהלך המשפט לא נרשם פרוטוקול. "פסק הדין" הוכתב על ידי איסר בארי רק

¯Á‡Ï!לא ניתנה כל אפשרות ערעור. טוביאנסקי הוצא להורג441 ההוצאה להורג 
מיד על ידי חיילי הגדוד שחנה במקום.

הפרקליט הצבאי הראשי הגיע, כנזכר, למסקנה שטוביאנסקי חף מפשע. הייתה
זו גם מסקנתו של בית המשפט המחוזי שבפניו הועמד איסר בארי לדין.

 79-78 (מהדורה ד, ביתן, תשל"ה):ÂÎÏÓ„ ≥≥וראו בספרו של ג'וזף הלר 440
קלווינג'ר נמצא אשם, כמובן, שאם לא כן לא היה מואשם, וכיון שהדרך היחידה
להוכיח זאת היתה למצוא אותו אשם, היתה זו חובתם הפטריוטית לעשות זאת.

 142-141 (הקיבוץ המאוחד, תשנ"ח):‰¯Â‡ÏÙ‰ ı¯‡· ÒÈÏ‡ ˙Â‡˜˙Ù˙וראו לואיס קרול 441
Ì„Â˜ß"'כעת המושבעים יוציאו את פסק הדין', אמר המלך [...] 'לא, לא!' אמרה המלכה. 

‰ ¨ÔÈ„‰ ¯Ê‚ÃtŸÒÀ ˜—————ßÍÎ ¯Á‡ קשקוש בגרוש!' אמרה אליס בקול. 'עצם הרעיון להתחיל' .
מגזר הדין!'".
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גוריון לאלמנתו של טוביאנסקי על תוצאות–ביום 1.7.1949 הודיע, כאמור, בן
החקירה של הפצ"ר, והבטיח לה ש"האחראים לדבר יעמדו למשפט". מי שהועמד
לדין היה איסר בארי בלבד. כתב האישום הוגש ביום 17.7.1949, ובארי הואשם

רה זו הייתהֵרה של הריגה, לפי סעיף 212 לפקודת החוק הפלילי, 1936. בעבֵבעב
נהוגה אותה עת חקירה מוקדמת של שופט. השופט החוקר היה שופט השלום
הראשי ברמלה וברחובות, אליעזר מלחי, ואת המדינה ייצג פרקליט המדינה,

הרמן (חיים) כהן. את איסר בארי ייצג עורך הדין יעקב סלומון.
חקירה זו התקיימה ביולי ובאוגוסט 1949 (בתיק פלילי 25/49), ובסופה הגיע

השופט החוקר למסקנה כי יש להעמיד לדין את איסר בארי באשמת הריגה.
,יראב לש וטפשמ ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב חתפנ 9491.01.61 םויב

94/941 ילילפ קית( טרכייר ארזעו ןוזיבג בקעי םיטפושהו יאכז–רב ןתנ אישנה ינפב
ןושמש בקעי ,ומצעב הלשממל יטפשמה ץעויה גציי העיבתה תא .)םסרופ אל —
ידע רשע–השיש ודיעה טפשמב .ןומולס בקעי ןידה ךרוע היה רוגנסה .אריפש
תרבח ידבוע ונמנ העיבתה ידע םע .ומצע םשאנה — דחא הנגה דעו העיבת
ומדוקו ,ישי–רטוחאהרן  ר"צפה ןכו ,ןיעידומ יניצק ,םילשורי זוחמ דקפמ ,למשחה
.ילרוג םהרבא

דוסי לכ היה אל יכ עבק טפשמה תיב .ול הסחויש הרבעב עשרוה יראב רסיא
םימיוסמ םירבדב .הדיגב תנווכב ביואל תועידי תריסמב םשא יקסנאיבוט תא אוצמל
יכ "אללכמ" האדוה םושמ רתויה לכל היה ,"וטפשמ" ךלהמב יקסנאיבוט רמאש
וז המותס האדוה םג ,םלואו .ביואל תועידי תרבעהל רישכמ Ï‡ ÈÂ„ÚÈÔ· שמיש
תומוקמ יכ ,ישארה "טפושה" ,ילבי'ג ירבדל ןימאה יקסנאיבוטש רחאל האב
244.התמאתה אלש הדבוע — ודי לע תועידיה תריסממ האצותכ וזגפוה םילשוריב

עוד קבע בית המשפט כי בפקודת בארי לא ניתנה לטוביאנסקי רשות להתייעץ
עם עורך דין או לבקש סנגור; כי ג'יבלי, שלפי "ממצאיו" מדובר היה בהפגזה
מכוונת, שימש גם כראש השופטים, בלי שבארי יניאו מכך; כי בארי, בנוכחותו
ובהדרכתו, השפיע על החלטת שלושת השופטים; כי בארי לא נתן לטוביאנסקי

שהות להגיש ערעור או לבקש חנינה.

אחד העדים במשפטו של בארי היה קצין המשטרה הופשטטר, שחקר בין השאר את בריאנט.442
מאחר שהופשטטר סבר שמקומות מסוימים בירושלים הופגזו בהסתמך על הרשימה
שהועברה לבריאנט על ידי טוביאנסקי, החליט הופשטטר לצלם את הפגיעות הישירות
באותם מקומות. ואולם, כעבור יומיים, לאחר שראה כי המקומות שברשימה לא נפגעו
קשה יותר ממאות בניינים אחרים שנפגעו בהפגזות, ואחרי שביצע עשרות צילומים, ויתר

הופשטטר על המשך הצילומים. בריאנט שוחרר ולא הועמד לדין.
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פסק הדין של בית המשפט המחוזי ניתן ביום 22.11.1949, ובאותו יום נגזר
על בארי עונש של מאסר ליום אחד. בית המשפט המליץ למעשה בגזר הדין על
מתן חנינה לבארי, ונשיא המדינה החליט ביום 15.12.1949 לבטל את העונש

שהוטל עליו.
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פרק ב

¢תבת בלמים מקלקלת¢

אלתרמן אינו חוסך שבטו מאותו "דין צבאי":

יר"...ִהָּמַט הְָּפׁשִּמַהּות "הַא מָר נֵָכּזִּת
ן לֹו!ִַּתֶּנּנֹוָרא ׁשַמֹו הְהּו ׁשֶז

יר!ִָהיְם ֵריָקן וֵמֹו! ׁשְַצע–תֶר אֵם סֹותֵׁש
ן לֹו!ָּומּוב–עּותָמְׁשַין מֵֶאם ׁשֵׁש

ִקיָרה"ֲּה "חָל אֹותֶָרּה ׁשְִכא זָר נֵמִָּׁשי
ת,ֶֶלְרּבַעְתִל" מָת ָקהַעַל "ּדֶּׁשְו
יָרהִהְמ–ָהיעְִסִנ'יּפ ּבְִג ת  ּכֶ טֶ ּׁש ֹו פַה
443ת!ֶֶקלְֻקלְים מִָמּלַּב–תַבֵם ּתִע

"אלמנת הבוגד", לעיל ה"ש 436, בעמ' 266. בראשון משני בתים אלה, הבית המגנה את443
"המשפט המהיר", עשה המשורר שימוש בארבעה סימני קריאה! והשוו לשימוש הרב

בסימני קריאה בטור "על זאת" (לעיל ה"ש 116).
אלתרמן קלע כאן לדברי בית המשפט המחוזי בתל אביב שהרשיע את איסר בארי וכתב

על "בית המשפט" בבית ג'יז את הדברים הבאים:
ברי לנו למעלה מכל ספק, כי לא יתכן שאותו מושב קצינים, אנשי שירות
הידיעות, שחרץ את דינו של מאיר טוביאנסקי למוות, בערוב היום בכפר בית

ֵרא עליו. אי אפשר שדמות אותו "בית דין שדה" חובלניִָּקם בית דין יֵג'יז, ש
תישאר חרותה כתמונת בית משפט, שהיה רשאי לדון נפש בישראל. וכן אי
אפשר שאנו, בשבתנו היום להוציא לאור משפט, נקבע ונאמר כי מישהו, וכל
שכן מפקד רב אחריות ורם מעלה, יכול היה לטעות ולחשוב כי 'בית דין חוקי'
הוא וכי טעותו היא טעות מותרת. אם כך נקבע ונאמר נחטא לאמת, נחטא

לצדק ונחטא לדין.
, לעיל ה"ש 432, בעמ' ÈÏ˘ ÈÎ¯„·.(213(דברים מתוך סיום פסק הדין שהובאו בספר 

   ּ ֵ  ַ  ֻ   ּ
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ראוי להזכיר כי שמונה חודשים קודם לכן, בטור "על זאת", דרש המשורר "בתי
דין צבאיים של שדה!" שיטילו "ענשים של פלדה!"; עתה, גינה הוא בכל לשון

יר". כמו כן יצא אלתרמן מול שיפוטה הקלוקל של "דעתִהָּמַט הָּפְׁשִּמַאת "ה
הקהל". נראה לקשור זאת לדברים שכתב בהמשך על אודות האלמנה שעמדה

 כן מוזכר, ברגש רב, הנידון עצמו,444לֹות".ָאְתֹוך ּבּוז וְה, ּבִָדינְּבּור ּומִ"מּול צ
תֶה אְָנִּוֶּכה ׁשִָּתַּכ'ֹדם!' לְ ּבַיעְִּדצִ", אך "הַעֵהּוא גֹוו  ִק י ָנ י ִַדע ּכֶָּיטוביאנסקי, "ׁש

445!"ָיהֶרֹוב

כפי שהרגילנו המשורר, בבית המסיים באה ההכללה החשובה, הלקח המרכזי,
הנובע, במקרה זה, מהשוואת מאבקה של האלמנה למלחמתה של האומה:

יםִידֹונִִדינֹות? מּול ִרּבֹוא כְז מֹהּו עַמ
— ר,ַַעּׁשַת ּבֶֶגס–ִילְִבד לֹמֲַעל
יםִאֹונ–יןֵא–ָד  מּול יַ ֹר עְ כִ לְ ד   וֹ ְר עְִך  לַא
446ר!ַַענָה וָנְָמלַה אָּׁשִל אֶׁש

אלתרמן חזר בטור השביעי לעניין טוביאנסקי בשנת 1958, במלאות עשר שנים
 ממרחק הזמן, כתב המשורר, יש נטייה לעבור לסדר היום על המקרה,447לאירוע.

ית". ואולם,ִָרגְעּות טָּבֹות", לומר: "טְִסַּנה לָָנבֲֹראׁש", לגלות "ה–נֹודְמִרֹו ּבְטְָפ"ל
ּסּוגַן הִים", שכן עניין זה הוא "מִַּנים ְקטִּכַאין לדעתו למנות מקרה זה בין "ּפ

"אלמנת הבוגד", לעיל ה"ש 436. הכוונה כנראה לדברי גינוי שהושמעו נגד "הבוגד",444
במשך אותה שנה מ"המשפט" ועד ל"זיכוי".

, לעיל ה"ש 108, בעמ' 62-61. דוד קרון, אחד מ"שופטיו" שלÊ‚‰ ˙ÂÚשם. וראו 445
טוביאנסקי, סיפר כי כאשר טענה כיתת היורים את הרובים "התמתח טוביאנסקי לדום",

והמ"פ קרא: "לבוגד, כדור אחד, אש!"
גוריון לאלמנה מיום 1.7.1948, מפורט כיצד תיאר כל אחד מהשופטים–במכתבו של בן

גוריון ציין כי ראה חובה לעצמו למסור לה–את רגעי חייו האחרונים של בעלה המנוח. בן
, לעיל ה"ש 432, בעמ' ÈÏ˘ ÈÎ¯„·.193פרטים אלה. ראו המכתב בספר 

מספר קוזינסקי על משפטו של הבוגד מירקין שנידון למוות ו"בהישמעÊÂ„Ó‰ ÛÂÁ‰ במחזה 
פקודת האש הוא עוד הספיק לקרוא: תחי המהפכה". ראו ה"ש 28 לעיל, בעמ' 33.

"אלמנת הבוגד", לעיל ה"ש 436, בעמ' 446.267
 ו ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(13.6.1958) 69"עשר שנים לפרשת טוביאנסקי" 447
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 הדגיש448ִדינֹות". בחוזרו על עיוות הדין, ועל עיקום סדר הדין,ְיד מְִרעְַהׂשּוי לָעֶה
 ה...";ָ נָ בֲ ה– י ִ אְׁש  וֶֶפת נַחְר ִרתֵת יֹותָאלתרמן כי במקרה זה מתחייבת "ְקצ

ַעֶבטָו–רֵֶצּיִֶּמרֹון ׁשָל חֶע, / ׁשֶַבּטִּמֶרֹון ׁשָל חֶרֹון... ׁשָל חֶד ׁשָחֶע אַמתבקש "ַרק ֶרג
 המשורר סבור כי יש לראות את טוביאנסקי כמי שנפל449ּפּור".ִּסַי הֵָרטְר ּפֵֶכְזל

 מקרה זה450ׁש".ָנֹואְד וָֻּדבְר מֵ"ח ְקָרב יֹותַׁשַתְה ּבָיָי ֹלא הַאּולְל / וֶֶקט–ֵדהְִׂשל ּבָּיְַח"ּכ
451ם".ַל עֶיו ׁשָָזְנגִדּות ּבֵיא עִִקי, הָם נָה ּדָתְָרוֶת ׁשֶמֱאֶלא יישכח, "ו

עדות נוספת לחומרה שבה התייחס אלתרמן לפרשת טוביאנסקי, מצויה ברשימה
 בשנה זו נחשף ברבים אירוע נוסף מתקופת452בטור השביעי שנכתבה בשנת 1964.

מלחמת העצמאות שגם "הגיבור" שלו היה ראש הש"י דאז, איסר בארי, והכוונה
רותֵ אמסטר נעצר ביום 12.5.1948 בחשד לעב453לפרשת יהודה (ג'ול) אמסטר.

פליליות שונות, ושוחרר ביום 29.7.1948, בלא שהועמד לדין. בשנת 1964
החליטה הממשלה להעניק לו פיצויים על סבלו, על עלבונו ועל הפגיעֹות שפגעו

בו בימי מעצרו הבלתי חוקיים.
מתברר כי בחקירת אמסטר ניסה איסר בארי להפליל את אבא חושי בקשר
מזיק עם המודיעין הבריטי. בין השאר הציג בארי לרמטכ"ל יעקב דורי, ביוני או

ד"ַַחם יַה ּגָילִּוְקט–ָהיטִפְּוׁש–ָהיפִטֲֵרף חֵֶּצֶדה ׁשָ"[...] אֹותֹו ִדין ׂש448
יר"ִּקַל הְֶדקֹו, אִ צַיחִהֹוכְהּות לָה, אֹו ׁשַָּנגֲכּות הְֹלא זְע / לֶַׁשר יַסֲב חַּצֶֻהיׁש ׁשִאָ"[...] ה

—יר" (שורה זו הופיעה בטור המקורי והושמטה ִָהיְטּום וָאְר וַהְִמנְי וִָנלְין ַקטִ"[...] אֹותֹו ּד

).‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË בעת פרסום השיר בכרך ו של —לדעתי בטעות 
449ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰"ו 69. והשוו לשיר הסיום ביצירתו האחרונה של אלתרמן "המסכה האחרונה 

Ï‚ÚÓ·ה /ָלּולְה צָימֵחְץ וֶֹמ, לעיל ה"ש 27. שתי השורות המסיימות הן (בעמ' 271): "א
בדנהָ והחשש מא—חֹון". יוער כי צור ארליך עמד על כך שמוטיב הבינה ָּכִּפַי הְֵּתלַים ּדִחְּפֹות
 מופיע בסיומי יצירות רבות של אלתרמן. ראו "זיק בינה אחרון" (עבודה מחקרית—

מורחבת, דצמבר 2005), 85-83.
בטור אחר כתב אלתרמן כי המשפט הפלילי הוא אחד מהישגי התרבות של האדם, אך אין

ה"ָָצְצּפַהְָרע' וְפֻּמַם". ראו "'הָּדַי הֵכְל ׁשֹופַית עְִעבִּטַה הָמֵַחָדה, לֵעַת הַמֲַחהוא תחליף "ל
ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.44 ,43 ו 

450ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.70 ו 
שם.451
"תשובה למכתב גלוי", לעיל ה"ש 207, בעמ' 452.292
על הפרשה, ראו המקורות שהובאו לעיל בה"ש 207. הדברים הנאמרים כאן מבוססים453

̄ ‰˘·ÈÚÈבעיקר על "הערות וביאורים", בנושא זה, לחלק ו של  ÂË‰(בעמ' 485-482), וכן 
,ÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó¯·על פעולות הגורמים המשפטיים בצה"ל כפי שנסקרו בספרו של צבי ענבר, 

לעיל ה"ש 207.
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ביולי 1948, מברקים שהושגו כביכול מהבולשת הבריטית, אשר החשידו את
אבא חושי במסירת מידע של ה"הגנה" לבריטים. עלה חשד כי המברקים היו

ישי, התבקש לחקור בעניין.–אלוף חוטר–מזויפים, והפרקליט הצבאי הראשי, סגן
–ישי כי הזמין את זיוף המברקים. חוטר–ביום 6.3.1949 הודה בארי בפני חוטר

ישי המליץ שהרמטכ"ל יציע לבארי להשתחרר מהצבא, וכך נעשה. ביום
25.3.1949454 הגיש בארי בקשה לשחררו מהצבא.

פרשה זו נדונה, כאמור, ברשימה שכתב אלתרמן בשנת 1964 כתשובה ל"מכתב
 בין השאר נדרש אלתרמן לדברים455גלוי לנתן א." שפרסם שלמה גרודנסקי.

 אשר456חור,–שכתב בעניין זה אחד ממפקדי הפלמ"ח בתש"ח, אלוף אליהו בן
חור שיבח את בארי–היה מפקדו של בארי תקופה ארוכה במלחמת העצמאות. בן

 טוב יעשו אם יזכרו כי כאשר—והוסיף: "אלה שזמנם פנוי לחיטוטים מסוג זה 
חוטבים עצים נופלים שבבים".

חור כי:–חור, וציין שאמר לבן–אלתרמן התייחס לאמירתו זו של בן

טוב היה עושה אילו נזכר בדברו על "שבבים", כי בין השבבים הללו
היה עוד אב אחד אשר בנו חי, ואב זה הועמד אל הקיר ונורה למוות
לאחר פרוצדורה שהינה מן הדברים הקשים ביותר שאירעו לאחר קום

457המדינה.

 המשמעותית ביותר במלחמת‰ÈËÙ˘Ó˙נראה כי פרשת טוביאנסקי היא הפרשה 
העצמאות. לאחריה, לא הוקמו עוד בתי דין שדה בצבא. ככל הנראה, השפיעה

 את ההחלטה על העמדתו לדין של458הפרשה על ביטול עונש המוות בישראל.

יצוין כי לפני כן הועמד איסר בארי לדין בגין פרשה נוספת. אנשיו הרגו, ללא משפט, סוכן454
של ה"הגנה" בשם עלי קאסם, מתוך סברה שהוא בוגד. איסר בארי הועמד לדין והורשע

,·ÈË¯˜ÂÓ„Â ÔÂÁË‰רה של חריגה מסמכות. על הפרשה והמשפט, ראו איסר הראל ֵבעב
, לעיל ה"ש 207, בעמ' ÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó-494¯·לעיל ה"ש 207, בעמ' 117-114; צבי ענבר 

.499
גוריון–"תשובה למכתב גלוי", לעיל ה"ש 207. התשובה מתייחסת בעיקר לדברי בן455

1964, כי עניין אמסטר הוא חדש בעבורו.–ב
רַחור חב–, ופורסמו ביום 14.10.1964. בן‰‡¯ıחור נכתבו במכתב למערכת –דבריו של בן456

בזמנו ליצחק שדה בהקמת פלוגות השדה (הפו"ש).
457ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.294 'ו, בעמ ,
בעת הדיון בכנסת השנייה על חוק ביטול עונש מוות, הזכירו שבעה חברי כנסת במפורש458

את פרשת טוביאנסקי, כגורם משפיע בהתנגדותם לעונש מוות.
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איסר בארי קיבל היועץ המשפטי לממשלה, יעקב שמשון שפירא, לאחר שעמד
בפני לחצים רבים שלא לעשות כן. בכך השפיע שפירא לאורך שנים על מעמדו

 זאת ועוד, פרשת459העצמאי ועל סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה.
טוביאנסקי גררה התפתחות משפטית דרמטית נוספת, והיא החלטתו של היועץ

 את מי שהיה ראש השירות— לא פחות —המשפטי לממשלה להעמיד לדין פלילי 
460המשפטי בצה"ל, עורך הדין אברהם גורלי!

גוריון סבר כי יש לראות את–החלטת שפירא עוררה ביקורת קשה בחוגים פוליטיים. בן459
 כהוראת—היועץ המשפטי לממשלה כעורך הדין של הממשלה, ועל כן אפשר להורות לו 

 להימנע מלהעמיד לדין. ואולם, היועץ המשפטי לממשלה עמד על כך—לקוח לפרקליטו 
שהממשלה אינה יכולה להתערב בהחלטתו לגבי העמדה לדין, ואיים בהתפטרות. לבסוף

גוריון את עמדתו של היועץ המשפטי, והעניין לא הובא בפני הממשלה.–קיבל בן
ביום 28.6.1948, יומיים לפני "משפטו" של טוביאנסקי, התייעץ איסר בארי עם ראש460

השירות המשפטי, התובע הכללי הראשי של צה"ל, עורך הדין אברהם גורלי, בדבר הטיפול
בחשוד. גורלי סבר שלא יוכל לקבל עליו אחריות לניהול משפט נגד טוביאנסקי (מחמת
ליקויים שנמצאו לדעתו בחוקת השיפוט הצבאי). גורלי העלה בפני בארי את הרעיון של
קיום המשפט בפני בית דין שדה, וכן הורה על מעצרו של טוביאנסקי לעשרה ימים לשם

 כעצה—חקירה. במשפטו של בארי תקף היועץ המשפטי לממשלה את גורלי על עצתו זו 
שהכשילה את בארי, ועל כן יש בה כדי להביא להקלה בעונשו (שפירא אף רצה להעמיד

 לאחר עיון—לדין את גורלי כמי ש"יעץ לסדר משפט שדה", אך בסופו של דבר מצא 
 שאין יסוד חוקי לכך).—גוריון(!) –בחומר יחד עם בן

ÔÈËÒÏÙ וÓ˘Ó‰ ÏÚ¯והנה, ביום שבו הסתיים משפטו של בארי, יזם גורלי ריאיון עם כתבי 

ËÒÂÙואמר כי לדעתו, לא שירת משפטו של בארי את טובת הכלל, וכי המשפט נוהל 
"מטעמים אישיים" של היועץ המשפטי, אשר אחראי עקב כך לנזק שנגרם לשמה הטוב
של המדינה! בעקבות פרסומים אלה, הורה היועץ המשפטי לממשלה לתביעה הכללית
להגיש כתב אישום נגד גורלי, באשמות של שידול לפרסם דבר דיבה בניגוד לחוק והפצת
לשון הרע. בית המשפט המחוזי הרשיע את גורלי, אך בסופו של דבר זיכה אותו בית

, פ"ד ה ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ß ÈÏ¯Â‚ ¯¢„.(1951) 1145המשפט העליון. ראו ע"פ 24/50 
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חלק שמיני 

פרשת כפר קאסם

פרק א

האירוע והמשפט

פרשת כפר קאסם היא פרשה מזעזעת של רצח אזרחים בשנות החמישים של
29.10.1956, הוטל עוצר על– ביום שבו החלה מלחמת סיני, ב461המאה העשרים.

כפר קאסם, כמו על שבעה כפרים אחרים ב"משולש". על העוצר נמסר למוכתר
הכפר סמוך לשעה 16:30, והוא נכנס לתוקפו בשעה 17:00. לאחר שעה זו הגיעו
לכפר עשרות בני אדם, בתום עבודתם ביישובי האזור. רובם לא ידעו על הכרזת
העוצר. בהגיעם לתחום הכפר, נתקלו החוזרים בחוליה של משמר הגבול אשר
ירתה עליהם אש מטווח קצר. ארבעים ושבעה אזרחים נהרגו בתוך שעה אחת,

עשר אנשי משמר הגבול הועמדו לדין צבאי באשמת–וכן נפצעו נוספים. אחד
הריגתם של ארבעים ושלושה אזרחים במבוא המערבי של כפר קאסם (נסיבות
מותם של ארבעה אזרחים נוספים לא התבררו כל צורכן). בין ההרוגים היו שבעה
ילדים וילדות ותשע נשים. אנשי משמר הגבול שירתו באותו יום כחיילים בשירות

מילואים.

עיקרי העובדות בפרשת כפר קאסם המפורטות להלן, הובאו מתוך פסקי הדין הצבאיים461
של שתי הערכאות שדנו בעניין. פסק דינו של בית הדין הצבאי המחוזי, בראשות השופט

, פסקים (מחוזיים) יז È˜ÈÏÓ Ô¢Ò¯ ß È‡·ˆ Ú·Â˙(1958) 90 מר 3/57 בנימין הלוי ביד"צ
(להלן: פרשת מלינקי), ופסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים, בראשות השופט משה

, פסקים (עליון) מד 362 (1960). על השתלשלותß ¯ÙÂÚ ˙ˆ¢¯לנדוי, ביד"צ ע 283/58 
 ‡ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ—————ÌÈÚÂ¯È האירועים ראו גם רוביק רוזנטל "מי הרג את פאטמה סרסור?" 

ÒÂ˙ÈÓÂ 11, 33-18 (רוביק רוזנטל עורך, הקיבוץ המאוחד, 2000) (להלן: כפר קאסם —

אירועים ומיתוס).
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בית הדין הצבאי המחוזי הרשיע שמונה מן הנאשמים ברצח האזרחים (שלושה
סרן שמואל מלינקי, הורשע ברצח ארבעים–זוכו מחמת הספק). מפקד הגדוד, רב

ושלושה האזרחים בגין מתן פקודת הירי לקציני גדודו. סגן גבריאל דהאן, מפקד
אחת המחלקות, הורשע ברצח ארבעים ושלושה האזרחים לנוכח מתן הפקודה

ראשון עופר שלום, מפקד החוליות במבוא המערבי של–לחיילי מחלקתו. טוראי
הכפר, הורשע ברצח ארבעים ואחד אזרחים. חמישה חיילים נוספים הורשעו

ברצח חלק מן האזרחים.
כל אחד מן הנאשמים טען להגנתו כי עשה מה שעשה רק משום שהצטווה
לעשות כן על ידי מפקדו. הגנה זו נדחתה. לפי קביעת בית הדין, ניתנה אמנם
פקודה בלתי חוקית, אולם חובה היה לסרב לה, בהיותה "בלתי חוקית בעליל",
דהיינו, פקודה שיש בה "הפרת חוק גלויה ומובהקת, אי חוקיות ודאית והכרחית
המופיעה על פני הפקודה עצמה, אופי פלילי ברור של הפקודה". אין מדובר
ב"אי חוקיות פורמלית, נסתרת או נסתרת למחצה", אלא "אי חוקיות הדוקרת

462את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת".

:¢‰„‚ÂÁ˘‰ Ï¯¢זהו, למעשה, המבחן המפורסם של 

 מן הדין שיתנוסס—סימן היכרה של פקודה "בלתי חוקית בעליל" 
463כדגל שחור מעל לפקודה הנתונה, ככתובת אזהרה האומרת: "אסור!"

משפט כפר קאסם נפתח במחצית ינואר 1957, והכרעת הדין ניתנה ביום
13.10.1958. כעבור שלושה ימים ניתן גזר הדין שהוטלו בו עונשי מאסר על
המורשעים. על פסק הדין הוגש ערעור. בפסק הערעור שניתן ביום 3.4.1959
נדחו ערעוריהם של מלינקי, דהאן ועופר על הרשעתם (ערעוריהם של האחרים

464התקבלו בחלקם), והוקלו עונשיהם של כל הנאשמים.

פרשת מלינקי, לעיל ה"ש 461, בעמ' 462.241-213
שם, בעמ' 213. לדיון משפטי בסוגיה זו ראו, בין השאר: עדי פרוש "פסק הדין בפרשת463

 טוËÙ˘Ó ÈÂÈÚכפר קאסם, מבחן הדגל השחור והמושג של פקודה בלתי חוקית בעליל" 
 טו245ËÙ˘Ó ÈÂÈÚ (תש"ן); ש"ז פלר "צו 'בעליל' שלא כדין השולל את הגנת הצידוק" 

, לעיל ‡ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ—————ÒÂ˙ÈÓÂ ÌÈÚÂ¯È 217 (תש"ן); אילן שיף "בזכות מבחן הדגל השחור" 
ה"ש 461, בעמ' 117; זיו בורר "ברור וגלוי? כיצד יזהה חייל פקודה בלתי חוקית בעליל"

‡·ˆÂ ËÙ˘Ó.(תשס"ד) 17 351 
עשרה שנות מאסר.–עשרה שנות מאסר, והוא הוקל לארבע–על מלינקי נגזר עונש של שבע464

עשרה שנות מאסר לעשר שנים. עונשם של שאר–עונשם של דהאן ועופר הוקל מחמש
הנאשמים הוקל משבע שנות מאסר לשלוש שנים כל אחד. כל בעלי הדרגה הורדו לדרגת
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משפט כפר קאסם שהיה בעל משמעות פוליטית ברורה, נחשב כאחד המשפטים
465החשובים בתולדות מדינת ישראל.

גוריון ועדת חקירה חיצונית,–שלושה ימים לאחר האירוע (1.11.1956) הקים בן
 הוועדה המליצה להעמיד לדין466וזו הגישה את המלצותיה כעבור חמישה ימים.

צבאי את מפקד הגדוד ואחדים מפקודיו. כעבור עשרה ימים (11.11.1956) קיבלה
הממשלה הודעה על אירוע כפר קאסם, וחודש לאחר מכן (11.12.1956), השמיע

גוריון בכנסת הודעה פומבית על הפרשה. ארבעה ימים לפני ההודעה הפומבית–בן
 שני טורים נוספים נכתבו467לש".ֻבכנסת פרסם אלתרמן את הטור "תחום המש

468על ידי אלתרמן, שבוע אחר שבוע, עם פרסומו של פסק הדין באוקטובר 1958.

 לחנינה שהעניק— ברשימה בטור השביעי —כשנה לאחר מכן, נדרש אלתרמן 

ֵקל במאי 1959 בעונשי המאסרֵ ה— כרשות מאשרת של גזרי הדין —טוראי. הרמטכ"ל 
של מלינקי, דהאן ועופר (והעמידם על עשר, שמונה ושבע שנים, בהתאמה).

בספר שחיברה ליאורה בילסקי לפני שנים אחדות היא דנה בארבעה משפטים בעלי משמעות465
פוליטית בתולדות המדינה. אחד המשפטים הוא משפט כפר קאסם (שלושת המשפטים

,LEORA BILSKYהאחרים הם: משפט קסטנר, משפט אייכמן ומשפטו של יגאל עמיר): 

TRANSFORMATIVE JUSTICE: ISRAELI IDENTITY ON TRIAL 169-197 (University

of Michigan, 2004) :להלן) TRANSFORMATIVE JUSTICE.(
לדעת המחברת, פסק הדין בפרשת כפר קאסם נועד להגדיר מחדש את גבולות הזהות
הישראלית הקולקטיבית, כך שייכללו בה גם ערביי ישראל. ואולם, מטרה זו לא הושגה,

תי ביחסים שבין יהודים לערבים במדינת ישראל. גםִולא בא, בעקבות פסק הדין, שינוי אמ
המסר החינוכי שביקש בית המשפט להעביר לא הושג בסופו של דבר, לדעת המחברת.

 יח 399, 402 (2002) (להלן: "בין דיןËÙ˘Ó È¯˜ÁÓחיה שחם "בין דין לחשבון נפש" 466
לחשבון נפש"). חברי הוועדה היו השופט בנימין זוהר, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר

ישי, וראש עיריית חיפה אבא חושי.–עורך הדין אהרן חוטר
לש). האם היהֻ ב 355 (7.12.1956) (להלן: תחום המש‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËלש" ֻ"תחום המש467

גוריון? איני סבור כי אפשר–בפרסום הטור כדי להביא או לזרז את נאומו הפומבי של בן
גוריון הושפעו ממה–כיום לדעת זאת. מכל מקום נראה כי הדברים הפומביים שהשמיע בן

לש". וראו להלן, ה"ש 491.ֻשכתב אלתרמן ב"תחום המש
הדין" (לעיל ה"ש 399), והטור השני,–הטור האחד, ביום 17.10.1958, נקרא "עם פסק468

ביום 24.10.1958, נקרא "הדין וסביביו". בזמנו החליט אלתרמן על גניזת שלושת הפרקים
הדין"–הראשונים של "הדין וסביביו", ואת הפרק הרביעי, האחרון, הוסיף לטור "עם פסק

 ב, 359). בספר האחרון של הטור השביעי, כרך ו, שפורסם בשנת‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË(ראו 
2005, מופיע (בעמ' 82) הטור "הדין וסביביו" כפי שפורסם במקורו (להלן: "הדין וסביביו").
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 אלתרמן גם עסק בפרשה זו בטורים נוספים. במוקד469לנאשמים נשיא המדינה.
כתיבתו הרבה בנושא זה עומדת החשיבות המוסרית, הציבורית והחינוכית של
טיפול נוקב בפרשה חמורה זו. זאת, מעבר לטיפול המשפטי, שעם כל חשיבותו

 בהחלט אין לראות בו את חזות הכול.—

 ב 364 (13.11.1959) (להלן: "החנינה"). אלתרמן ציין כי בתוקף‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"החנינה" 469
חנינה זו עתידים "בקרוב" לצאת לחופשי אחרוני הנידונים, והם אכן שוחררו מהכלא

בדצמבר 1959.
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פרק ב

¢תחום המשלש¢

לש" נכתב כחודש וחצי לאחר האירוע, ועוד לפני הודעתו שלֻהטור "תחום המש
ֶהׂשֲעַראש הממשלה בכנסת על הפרשה. בפתח הטור, האמירה שמדובר ב"מ

 על מעשה נורא כזה, חובה לכתוב470יו".ָּדַמְלֹו ּומְפָָך אְּלּו לַּגְִתֶּנִריד", אחרי "ׁשֲחַמ
לפני כל דבר אחר. המשורר, שבעבר כבר הטעים בטור השביעי כי אינו יכול

 כתב הפעם, לראשונה471להחשות נוכח מעשים בלתי נאותים של חיילי צה"ל,
כמדומני, כי הלשון העברית עצמה אינה יכולה לשתוק כאשר מתגלה מעשה כה

נורא:

ִריתְִבעָת הֶֶרבָסְי מִ                                                                   ּכ
472ּה.ָיבִה טֶָזאת. ּכֹּזַׁשֹון הָלַי הִֹפא ְָךל. ּכֵָראְִׂשיְּה בָתְֶׂשֶעֶּנה ׁשָָלְבל נְַדֹלג עִל

470ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰רּוִרית".ְוִחַה–הָמּומֲעָ ב 355. אלה אינם עומדים בכל יחס להודעת הממשלה "ה
ד". המשורר נותן רק דוגמה אחת לכך,ֵהַין הֵיתֹות ּובִעְבַּמַדֹות הְֻבעָין הֵּתהום מפרידה "ב

ים", בעוד שמדובר היה בעשרות הרוגים. אכן, בהודעת משרדִָעְּגִפוהיא השימוש במונח "נ
ראש הממשלה שפורסמה בעיתונות ביום 12.11.1956 נאמר כי "בכפרים אחדים שבו כמה
תושבים לביתם לאחר שעות העוצר ונפגעו ע"י משמר הגבול". בהמשך דובר על תשלום

.¢‰ÌÈÚ‚Ù¢פיצויים למשפחות 
ראו "ישן וגם חדש", לעיל ה"ש 156, בעמ' 297. המשורר כתב שם כי התנהגות אכזרית471

יָרה..."ִּׁשַחּות הְּתַּפְתְִך הֵׁשְמֶת הֶב אֵּכַעְם מָחֶֹּככלפי אוכלוסייה אזרחית היא מסוג הדברים "ׁש
והשוו: "מקרה פעוט", לעיל ה"ש 118.

472ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰ ב 355. אעיר כי בספרו ÌÈÎÂ· ‰¯ÂÓ(חלק ג, פרק ח) כותב הרמב"ם שבעברית 
לא נקבעו מונחים לאיברי ההולדה ולפעולת ההולדה, ומכאן הסברו לכך שהעברית נקראת
"לשון הקודש". חולק עליו בעניין זה הרמב"ן (בפירושו לשמות ל יג). וראו אבירם רביצקי,

 עו 183, 199-198 (תשס"ז).˙¯·ıÈ פילוסופיה והלכה" —"תפיסת הלשון של הרמב"ם 

    ֻ



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

±∑¥

 בטור ישנן473עם זאת, ציין אלתרמן, כי בוחר הוא שלא לכתוב את פרטי המקרה.
, אין די בהליך‰‡Á„אמירות חריפות בכמה נושאים, אולם בולטים שני מסרים: 

שם. וזאת, לדבריו, לא רק מטעמי צנזורה. הימנעות זו מתיאור פרטי האירוע הביאה את473
, לעיל ה"ש 85, לטעון כי טעם הדבר נעוץ˘Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰¯Èיוחאי אופנהיימר 

י ככל שיהיה, טורח השיר תמידִתָאָחְ"בשניּות המאפיינת את ביקורתו של אלתרמן. מ
להציע מוצא לסבך המציאות" (שם, בעמ' 77). השניּות באה לידי ביטוי "בצירוף הצהרותיו
בדבר מחויבות לקונצנזוס הלאומי עם ביקורת הממוקדת באירועים שנתפסו כחריגים, או
בהצעותיו לתיקון מעשי ורגשי הבאות על חשבון התמקדות בהמחשת הפשעים" (שם,

בעמ' 78).
— פרשת כפר קאסם —ברם, דברים אלה של החוקר נסתרים, לנוכח זאת שבאותו עניין 

הדין" (לעיל ה"ש 399) (שבו נדון להלן) בתיאור מזעזע–פותח אלתרמן את הטור "עם פסק
םֶֶצּעְה בֶּּמַב בֵל לֶים אִָׂשֵדי לְשל רצח נשים וילדות, והוא כותב במפורש כי תיאור זה בא "ּכ

ר". כך גם הטור "על זאת", לעיל ה"ש 116, נפתח בתיאור מזעזע של רצח זקן ערבי.ָֻדּבְמ
 (שם,˘Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰¯Èכיוצא בזה, אין לקבל, לדעתי, את עמדתו של אופנהיימר 

 "לא הרצח עצמו אלא האיפול שהטילו—לש" (לעיל ה"ש 467) ֻבעמ' 76) כי ב"תחום המש
הרשויות על אירוע כפר קאסם הוא הניצב במוקד השיר". כפי שניווכח להלן, נושא האיפול

מוסרי; ידיעת הפרטים הכרחית לחרדה ולחלחלה, לחשבון–משולב והדוק בנושא הערכי
נפש, ולהתייחסות לשאלה הנוקבת, כיצד קרה מה שקרה.

חיה שחם, במאמרה "בין דין לחשבון נפש", לעיל ה"ש 466, על אודות הטור השביעי ועל
פרשת כפר קאסם, משערת כי אלתרמן מיעט בתיאורי המקרים לנוכח "ההנחה שקוראיו
מכירים את העובדות". קשה להלום גם סברה זו, בהסתמך על העובדה שבאותם נושאים
של היחס כלפי האוכלוסייה הערבית אשר עלו בטור השביעי, לא ידע בדרך כלל הציבור
את הפרטים. דברים אלה בוודאי יפים לגבי פרטי פרשת כפר קאסם, בעת פרסום "תחום

לש" (לעיל ה"ש 467), שהיה, כאמור, עוד לפני ההודעה בכנסת על המקרה.ֻהמש
 בהבאת פרטים— אם כי לא נמנע כליל —עם זאת, אין להתעלם מכך שאלתרמן מיעט 

–מדויקים של מעשים קשים כלפי הערבים. נראה כי הדבר נבע מכמה טעמים: לעתים, אי
ידיעתו של המשורר עצמו את הפרטים. אלתרמן, בטורו השבועי, נדרש מיד לאירועים,
וניזון בשלב זה בעיקר מהדיווח בכלי התקשורת. כמו כן, המדובר בתחילת שנות המדינה,
ויש להניח שפעלה כאן גם יד הצנזורה או החשש מהצנזורה; גם בטור שלפנינו לא התעלם

ה"). אין להוציא גם מכלל אפשרות שאלתרמןָּוֻצְזּוָרה מְנֶי צֲֵמַעּטִהמשורר מכך ("ֹלא ַרק מ
 להאריך בתיאור— מבחינת הלשון, מבחינת השירה או מבחינות נוספות —חש רתיעה 

האירועים לפרטי פרטיהם, ותחת זאת התמקד בכתיבה על משמעותם. ואולם, אין, לדעתי,
לקבל את הגישה שהדבר נעשה כדי לערפל את העובדות לאשורן, בעטיה של "גישתו
הביטחוניסטית" או "המחויבות האידיאולוגית שקיבל עליו" (כהצעת יוחאי אופנהיימר,

Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˘בעמ' 76). אך ראו לעיל, סוף חלק שישי, באשר לאירוע דווימה ,
כפי שהשתקף בטור "על זאת" (לעיל ה"ש 116).
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, לא יעלה על הדעת להסתיר מהציבור את המידע המלא על מה‰˘Èהמשפטי; 
שהתרחש בכפר קאסם.

, הוא הדברים "המרגיעים"‰¯‡˘ÔÂהרקע שאלתרמן נדרש באמצעותו לנושא 
שנשמעו אותה שעה, בעקבות המלצת ועדת החקירה, כי יהיה משפט צבאי נגד

הנאשמים:

ק".ְֹסִפרֹו יְָזת ּגֶאְדּון וִָדין יַסּוק. הָסֹוף ּפְ ו—ט ָּפְׁשִה מֶיְִהִרים: "יְאֹומ
474ְך?"ְָכי ּבַין ּדֵם אִאַי. הִטְָּפׁשִּמַיְך הִלֲהַַּתאת לֹ זַיחִַּנִרים: "נְאֹומ

בשתי האמירות מופיעה המשאלה שההליך המשפטי הנפתח יהווה "סוף פסוק"
לפרשה. ואולם, לכך מתנגד המשורר לאורך כל הטור. המשורר בוחן את ההיבטים
הפליליים של הפרשה מול ההיבטים האחרים, ומביע את עמדתו בדבר מרכזיותם
של השיקול המוסרי והשיקול החינוכי. כך, מיד לאחר ציטוט דברי ה"אומרים",

משמעית כי אין המשפט חזות הכול. תשובתו הנוקבת לשאלה–קובע המשורר חד
475ל":ֹכָל וָה ּכֶין זֵי" בתהליך המשפטי היא: "ֹלא. אַין ּדֵם אִאַ"ה

ַעֶׁשּפַיר הִָעי ֹלא יִן ּכֵכִָּתל ִראׁשֹון. ֹלא יְָּכׂשֻית. מֵּב–ֶףלָין הּוא אִּדַה
ק.ֹחַת הֶא

ָהָרׁשָּפַָרה הֵסֲין עֹוד חִּד–יתֵ ֵר י  ּבֲ חַם  אַגְין וִּד–יתֵ י  ּבֵ נְ פִם  לְַך ּגַא
476דֹול.ָר ּגִָּקע

474ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰."ב 355. אופנהיימר קורא לכך: "הסתתרות הממסד מאחורי ההליך השיפוטי 
Ï‡¯˘È· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˘.76 'לעיל ה"ש 85, בעמ ,

475ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.355 ב 
שם. ארבע שורות אלה הן למעשה שתי שורות ארוכות. שתי המילים בשורה השנייה הן476

סוף השורה הראשונה, וגם שתי המילים בשורה הרביעית הן סוף השורה שלפניה. כך נהג
— כמו בטור זה —אלתרמן לעתים בטור השביעי בפרסמו שיר בעל שורות ארוכות 

והדברים מובאים כאן כאופן הופעתם בכרכי הטור השביעי.
על הרעיון שחברה מתוקנת אינה יכולה לחיות רק על פי אמת מידה משפטית, אגב הפניה

 ראו מנחם מאוטנר—לש" (לעיל ה"ש 467) ֻלדברים אלה של אלתרמן ב"תחום המש
˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó.319 'לעיל ה"ש 186, בעמ ,
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המשפט הוא תנאי בסיסי; אין הוא תנאי מספיק. תהא זו תקלה גדולה, אם חמת
הציבור לא תתעורר לנוכח מעשה התועבה, ויסתפקו רק בבירור המשפטי:

ית,ְִנכֶית, טִָניכֵה מָגּובְם ּתִי אִט ּכְָּפׁשִּמַין הֵאת אֵֹדי זְֲעִלן ּבֵֶּכׁש
ָהגּובְית! ּתִרֹוּבֹוט

ָרהָּכַלּול הְם צֶַקֶרב עְֹלא ּבְֵריקּות וָה ּובָמָמְַּׁשת ּבֶֶלחֹולְתִּמַה
477ים.ִכֹון חּוׁשְּונ

ה", יש צורך בדברים נוספים:ָבֵּתֹועַי הֵׁש" שיחול על ראשם של "עֹוׂשֶנָֹע ח ּו ץ  לִ"מ
 "הרעשת" מושגים478"רעידת כסאות" של מפקדים, ישירים ולא ישירים;

479שנשתרשו; הזעקת מפקדים ומדריכים; עשיית חשבון נפש.

 שהמשורר עוסק בו לכל אורך הטור, הוא נושא האיפול ומעטה‰˘Èהנושא 
 מיום המעשה ועד עתה אופף את480הסודיות על הטבח בכפר קאסם ופרטיו.

ּסֹוִדית,ַיא הִ ועדת החקירה "ה481חּוץ".ָנ–ֹלאְצֹוֵדק ו–ֹלאְי וִנֹוׁשֱא–הפרשה איפול: "ֹלא

477ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰םַי עִּא כְֵך יֹוצָכְ ב 356. גם בהמשך חוזר המשורר על אותה ביקורת: "ו
יֵדיִה ּבְָתׂשֶֶעֶנה ׁשֲָוַעל זַה / עָׁשּות ַקּלְַרּגְתִל הֶן ׁשָימִה סְֶראַינֹו מֵים אִּגֹויַיֹות אֹור לְִהד לֵַּתעְתִּמַה

תּו ֹלא", שם, בעמ' 357.ְין הּוא, וִּדַה–יתְֵבן לְָינִבּולֹו. עְג–ֵריְִרים ׁשֹומְׁשֹוט
בכך",– בטור "לענין של מה—השוו ל"טלטלה" בקרב מפקדי הצבא ול"ערעור הכסאות" 478

לעיל ה"ש 96, בעמ' 283.
479ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.357 ב 
לֹות, אחרי תקופת אפול ושתיקה, פרטיָּגְִהבהקדמתו לשיר, כתב אלתרמן: "כשהתחילו ל480

קאסם." יצוין כי הפרסום הראשון בעיתונות על פרשה זו היה ביום 6.11.1956,–הטבח בכפר
 ש"מספר אזרחים ערבים" נהרגו ונפצעו בזמן העוצר שהוטל בכפרים‰‡¯ıבידיעה של 

 היה "הפרסום הראשון בעיתונות שהיתה„·¯במשולש הישראלי. שירו של נתן אלתרמן ב
 ההיסטוריוגרפיה של טבח—בו נימת מחאה", ראו מרב מימון שניצר "בין זעזוע לשכחה 

, לעיל ה"ש 461, בעמ' ‡ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ—————ÒÂ˙ÈÓÂ ÌÈÚÂ¯È כפר קאסם בעיתונות הישראלית" 
52 (להלן: "בין זעזוע לשכחה").

‰Ï˘ ÌÈ¯ÂÙÈÒ‡תיאור הצנזורה בפרשה זו הובא על ידי הצנזור הצבאי הראשי דאז בספרו 

Â¯ÙÂÒלעיל ה"ש 103, בעמ' 84-81. כך הותר רק במחצית דצמבר 1956 לפרסם את ,
גוריון לפרסם את–17.12.1956 התיר בן–מספרם של הקצינים ושוטרי מג"ב שנעצרו. ב
פרו מצר הצנזור על שנתן ידו "לחסימת פיִמספר ההרוגים! רק למחרת הוסר האיפול. בס

העיתונות גם כשלא היתה עוד לכך הצדקה בטחונית" (עמ' 83).
481ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ׁש סֹוד", המוכר מטור קודם משנותַַח ב 356. המשורר משתמש בצירוף "ל

 שנמתחה בו ביקורת דומה. ראו לעיל, חלק— שזהו שמו (לעיל ה"ש 170) —החמישים 
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יםְִלל, ּגֹוזֵָראְִׂשית יֵמֹון ּבֲהֵנּו, מָּתִאֵ וכך יוצא ש"מ482דֹות",ְָעַּוֶּבה ׁשְָמלִאָהְית וִאָׁשֲחַה
 מהאדם— מבלי משים הופכים הכול 483ין".ִּדַל הֶׁשְה וִָדיעְיַל הֶסֹוד ׁשְיַכּות הְת זֶא

ֶלסֹודֹו ׁש–יַרתִמְׁש–ָריּותֲחְַאים לִפָֻּתְׁש להיות "ּכ—הפשוט ועד השרים בממשלה 
484ע קֹולֹו".ַמִָּׁשל יַים ּבִמָה ּדֲֶׂשעַמ

חשובה מאוד היא הזיקה שבין שני הדגשים אלה. הסתרת המידע החיוני
ָקָרהֶה ּׁשַיְך ָקָרה מֵמהציבור תמנע ממנו את חשבון הנפש, הן כלפי העבר ("א

ב הּואָּיַה חַיְך ּומֵאְָקָרה") הן נוכח העתיד ("וֶה ּׁשְַקרֹות מִ ה  לָ יָ כ ֹו ל  הָיְך  יֵאְו
 כמו כן, חשיפת הפרטים תמנע את485ר").ָחָאת מָֹזְקֶרה ּכִֹּלא ּתֵֶדי ׁשְׂשֹות ּכֲַעל

ּבּורִּצַין הֵם על כל העם; בלעדיה לא יהיה חיץ ברור אשר יפריד "ּבָשָהטלת הא
486יו":ְָעין ּפֹוׁשֵּוב

סֹוד,ְִרים ּבָבְּדַת הֶר אֹמְִׁשין לֵֶאד ׁשְַבִלן ֹלא זֹו ּבֵָכל
דּון ּבֹוָלְע וַׁשֶּפַה הֶל זַט עָּפְׁשִי מְֵתלַל ּדְֹעִנין לֵֶאד ׁשְַבלִֹלא זֹו ּב

ה,ֶֻּסכְִמׁש ּובָֻחלְִמ                                                                   ּב
א,ֵלָאֹור מְל ּבֹל ּכַדּון עָׁש לֵי יְִרתֹו, ּכְַּגסִּמִֹרג מֲַחִריְך לָיּון צִּדַי הִּכ

סֹוד,ְי יֵד ּגֹוְרמַעְַראי וֲי עֵי ּגֹוְרמִּנִמ                                              
487ה.ֶּזַם הָׁשָָאד ּבָה יֶּזַם הָָעין לֵי אִע ּכַבִָּקיְד וַֻּגֶדֶרְך זֹו יְי ַרק ּבִּכ

שלישי, פרק ד. אלתרמן גם העיר שהאירוע כבר התפרסם בחוץ לארץ, ועל כן אין כאן
תי.ִלמעשה סוד אמ

482ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.357 ב 
356. שם, עמ'483
357. שם, עמ'484
ה", ולאֶַּזְקֶרה ּכִת מְֵעם לֵֹהֹּלא יֶָרה / ׁשָּכַה–ּרַּבּור בִן צֵכִָּתנֹוׁש, ֹלא יֱַרת אְבֶן חֵכָּתִשם. "ֹלא ּת485

ישאל שאלות אלה.
שם.486
שם, בעמ' 358. כעבור כשלושים שנה קבע בית המשפט העליון כי הצנזורה לא תופעל,487

אלא כאשר קיימת "ודאות קרובה לפגיעה ממשית" בביטחון המדינה, ראו בג"ץ 680/88
È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ¯ÂÊˆ‰ ß ¯ˆÈ˘פ"ד מב(4) 617 (1989). הטעים הנשיא ברק: "דווקא ,

משום אופיים 'הקיומי' של ענייני הביטחון, חשוב הוא שהציבור יהא מודע לבעיות השונות,
באופן שיוכל להגיע להחלטות נבונות בבעיות היסוד המטרידות אותו" (שם, בעמ' 633).

,‡È¯‚ ß Ó¢Ú· Ï‡¯˘È· ‰Ë¯Ò‰ ÈÙÏÂמפורסמים גם דברי השופט לנדוי בבג"ץ 243/62 
פ"ד טז 2407, 2416 (1962): "שלטון הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח
לדעת, סופו שהוא קובע גם מה טוב לאזרח לחשוב; ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה

—א" ֵלָאֹור מְל ּבֹל ּכַדּון עָׁש לֵאמיתית שאינה 'מודרכת' מלמעלה". דברי אלתרמן כאן, "י
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בבית המסיים את הטור נדרש המשורר לטענה "מתחשבת" נוספת שנשמעה,
ועניינה "הנסיבות" המיוחדות של מקרה זה שאירע ביום פריצתה של מלחמת

488ר ַרב".ַַעסְה וָדֹולְה ּגָּסַף מַל סַה. עֲֶׂשעַּמַה הָיָה הָמְָחלִּמַף הַל סַ ע—ם ָנְמָסיני: "א

 אזי נסיבות—ּבֹות'..." ְִסל 'נֶּבֹון ׁשְׁשְֶחם לַַעׁש טֵם יִואולם, המשורר סבור כי "א
489רֹות!":ֲָבת עֵה עָאת קֹולֵ ג ֹו ר  נֹוׂשֵ ַק ּטְאלה הן דווקא לחומרה: "ּכ

ָרב,ְּקַיַרת הִה זְֵקצִל ּבָבֲן. אֵכָה. אֶׂשֲעַּמַה הָיָיַרת ְקָרבֹות הִף זַל סַע
490רֹות.ְִדּבֶַרת הֶׂשֲר עַל הֶים צּוָקיו ׁשִאת ָקמֹּזַיָרה הִּזַל הֶרֹום ׁשָי ּדֵתֲַאפְּב

מזכירים את אמרתו המפורסמת של השופט האמריקאי ברנדייס, כי "אור השמש הוא
ר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר". אמרה זו מצוטטת רבותֵהמטה

, פ"ד מהÏ˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ß È˜Ò·ßÊ¯ßÊ(1)‰בפסיקה הישראלית. ראו, למשל, בג"ץ 1635/90 
.(1991) 787 ,749

יצוין כי משפט כפר קאסם עצמו לא התקיים בדלתיים סגורות. הצבא רצה אמנם כי
המשפט יהיה סגור, והרמטכ"ל עצמו, משה דיין, ביקש בעדות מקדימה לשכנע את בית
הדין הצבאי לקבל את עמדת הצבא. ואולם, בית הדין הכריע בעד קיומו של משפט פתוח,

̄ ˜‡ÌÒ  פרט לעניינים מסווגים מסוימים, אשר יאושרו ככאלה. ראו  ÙÎ—————ÒÂ˙ÈÓÂ ÌÈÚÂ¯È‡ ,
,TRANSFORMATIVE JUSTICEלעיל ה"ש 461, עמ' 37. ליאורה בילסקי ציינה בספרה 

לעיל ה"ש 465, בעמ' 317, כי הרמטכ"ל משה דיין נפגש קודם לכן ביחידות עם אב בית
הדין, השופט בנימין הלוי. כשנודע הדבר לסנגורים, ביקשו כי השופט יפסול את עצמו.

הבקשה נדחתה לאחר שמשה דיין העיד בבית הדין הצבאי.
488ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰ב 358. להתפלמסות של אלתרמן עם "נימוקים לקולא" כגון אלה, הנשמעים 

ברבים, ראו ביקורת דומה שלו בטור "על זאת" (לעיל ה"ש 116), לעיל חלק שישי, פרק ב.
לש" (לעיל ה"ש 467), מובאות על כן טענות אלה בין מירכאותֻבאותו טור, וכן ב"תחום המש

רה.ֵכפולות. ב"על זאת" נמנות שש טענות כאלה, המבטאות התחשבות בעוברי העב
489ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰רַ ב 358. אלתרמן נקט ביטויים דומים מאוד, בכותבו בטור אחר על "ה

י ָדרֹום" של זירת הקרבות במבצע קדש. זהו השיר "מנגד להר",ֵתֲַאפְּלּוחֹות" שנמצא "ּבַה
יםִחְָטי ׁשֵפֲ ה 286 (9.11.1956). "ֹלא ׁשֹוא‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËשפורסם עם סיומה של המערכה, 

–קֹורֹותְּיא בִה הָתּובְָרם, / ּכָר הָהָה הֶל זַי עְִמָקה לָזֲׁש חֵם יְִאְך ּבַנּו", כתב המשורר, "אְַחנֲא
ם!".ָדּותְַליְּן בֵָׁשר ָראּו אֹותֹו עֶׁשֲים / אִִרּיְִבעָם הָעָה

שיח' ומעזה,–גוריון בתחילת מרס 1957 לסגת משארם א–ואולם, בעקבות החלטתו של בן
אימץ אלתרמן קו זה, תקף את מתנגדיו של ראש הממשלה, והפעם כתב כי לא השטח הוא

םָּקַל הֶׁש, / ׁשֵּיַל הֶם ּתֹוכֹו ׁשֶֶצי עִח, ּכֶַטּׁשַל / ֹלא הָבֲּה, אָחְִטׁשְה וָּפַַּממּורֹות לְׁש ּתֵהעיקר: "י
ָקֵדׁש". ראו "דינה של החלטה", לעיל–עְַצבִיו מָרֹותֵא ּפִָּׂשיְל / וַּתְִׁשיר ּבֹו נִּנַָרא, הּוא הְִבנְו

 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(9.3.1951) 70ה"ש 384, בעמ' 29. וראו גם "ענין הר סיני" 
, לעיל ה"ש 78, בעמ' ÈÈÓ˘‰ ¯ÂË‰.310הטור השביעי ב 358. וראו מרדכי נאור 490
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הטענה לקולא נסמכת על כך שאירוע כפר קאסם היה ביום פתיחת מלחמת סיני;
בא אלתרמן מנגד ומזכיר את הר סיני, "הר עשרת הדברות", שאחד מהם הוא

492 הוא הגובר.— צו מוסרי "קטגורי" זה 491"לא תרצח".

̄ ‰È„Â‰Èוזאת בלי לנקוב כאן בשם "סיני" ובפועל "רצח". 491 ÒÂÓ‰,שאלתרמן עסק בו רבות ,
גוריון, בדבריו בכנסת, הזכיר במפורש את–אינו עולה כאן אלא במשתמע. יצוין כי בן

הדיבר "לא תרצח", ואפשר שהושפע מהטור השביעי אשר פורסם כמה ימים קודם לכן.
זוועה כזה, הפוגע ביסודות–גוריון הביע את חרדתו העמוקה מכך שאירע "מעשה–בן

הקדושים ביותר של המוסר האנושי, השאוב מתורת ישראל. העם היהודי וכל טובי האנושות
 בהוקרת חיי אדם. לא תרצח הוא הצו העליון שנמסר לנו מהר— ובצדק —התפארו תמיד 

ÂË¯סיני. ואין עם בעולם שמחשיב יותר מהעם היהודי יקר חיי אדם" (מובא בהשלמות ל

ÈÚÈ·˘‰.(560-559 ב 
יצוין כי בשנת 1945 כתב אלתרמן בטור השביעי מעין פיליטון, שבמרכזו חשיבותן הכללית

של עשרת הדברות:
ר,ָא ּומּוזְָלפֻה, הּוא מֶָזּכְֶך ׁשְָמסִׁש מֵי
מֹוהּו:ָין עֹוד ּכֵאֵרּור הּוא מָר ּובְָך ָקצַא
רָּה מּוסָים לִּקֹוְראֶה ׁשָה ַדּקְָסנַיּואְִנּב

הּו.ֹבָהּו וֹין ּתְֵרּבּות ּובַין ּתֵיל ּבְִּדבִהּוא ה
 ד ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(17.5.1945) 110 ,109רף" ֹ"מעשה בציר מט

מלינקי (לעיל ה"ש 461) לא הזכירה הערכאה הראשונה אעיר כי בפסק הדין בפרשת492
כנימוק לקולא את העובדה שהאירוע התרחש ביום פרוץ מלחמת סיני. לעומת זאת, בית
הדין הצבאי לערעורים הדגיש את "המצב הבלתי רגיל ששרר ערב מבצע סיני" כגורם

 שיפוטם של המערעריםַֹחֶּכשיש לתת לו "משקל ניכר בשלב של הטלת העונש במידה ׁש
הושפע על ידי גורם זה" (פסקה 82 לפסק הדין). קודם לכן פירט בית הדין (בפסקה 76),
כיצד המתיחות הנפשית והדריכות של חיילי צה"ל הגיעו לשיאם ביום פתיחת המבצע.
באותו יום לא ידעו החיילים כי המאמץ העיקרי יופנה דרומה, וכן לא ידעו כיצד תתנהג
ירדן. לא ידעו אז גם שמדובר במבצע קצר: "היה ברור רק שזו תהיה מלחמה אשר תחרוץ
את גורל המדינה למשך שנים. ידיעה זאת העלתה את נכונותו של כל חייל לקיים כל

פקודה שתינתן לו לבצוע חלקו שלו במאמץ הכללי."
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פרק ג

הדין¢�¢עם פסק

 מפקד493פסק הדין בפרשת כפר קאסם ניתן, כאמור, כשנתיים לאחר האירוע.
רת רצח. באותו שבוע כתב אלתרמןֵהגדוד מלינקי ושבעה מפקודיו הורשעו בעב

הדין", ושבוע לאחר מכן כתב את "הדין וסביביו" שהתייחס–את הטור "עם פסק
 הייתה זו, למעשה, הפעם494בו לטענות שונות שהושמעו בציבור נגד פסק הדין.

רות כלפי האוכלוסייהֵהראשונה שנדרש אלתרמן למשפט צבאי ולפסק דין בגין עב

עוד קודם לכן, ערב פתיחת המשפט הצבאי, התייחס אלתרמן פעם נוספת לפרשת כפר493
 לאלה— אות הצניחה הקרבית —ֹדם" ָאֶָרַקע הָו הַקאסם. בתחילת ינואר 1957 ניתן "ּת

שצנחו במלחמת סיני. לרגל אירוע זה חיבר אלתרמן טור מיוחד: "הרקע האֹדם" (לעיל
ה"ש 86). נראה שבאותו זמן קם ועד ציבורי שפעל לטובת המעורבים בפרשת כפר קאסם,

ל". אלתרמן פסל מכול וכול אתִיַחַל הֲַמין עֵה ּובָָבעְִתּנַאת הָּטַחַין הֵּואף ניסה לקשור "ב
ת".ֶמֶה זֹומָמּועְל ׁשַלְּכִא מֵֵצֶרק", וכי "ֹלא יֶּפַל הַעֵֵרד מֵ י יִּפועלו של אותו גוף, ואיחל לו "כ

"Ú˜¯‰,האֹדם" מנוצל בשיר זה לציון הרקע ההיסטורי של המאבק להתיישבות ולתקומה 
ובשם אותו "רקע", כתב המשורר, יש לפסול את הניסיון להקהות ולטשטש את הפשע

 צריך הדין לנקוב את—ים" ִָרׁשָׁשְים וִִריד גֹוְרמֲחַּמַע הֶַׁשַּפׁש לֵּיֶה ׁשָּדִּמְשנעשה. אדרבה, "ב
ּׂשּוף".ִחַהְין וִּדַי הֵעְֹראׁש ּתֹובְּההר, ודווקא החייל, למן שומר הגבול ועד הצנחן, צריך לעמוד "ב

דֹותְי ּתֹולֵּתֹוך ּתֹוכִאת "הרקע האֹדם" על חזות הלוחמים נכון יהיה גם לראות כנצנוץ "מ
Ã‰«lÕÂ ËŸ‰ŒÚÀ÷Õ¢Ô¢‰". ַ עֵ ּת ֹו בַ הְו —ן ֵׁשָעֶהְט / וֵּלֹוהֶַרַקע הָיד הִמָה תָיָם הִָרְקעֶ "ׁש—ה" ֶּזַם הָעָה

מזכיר, כמובן, את "הר עשרת הדברות" שצוין בטור הראשון שחיבר אלתרמן על הפרשה
— המודגש — ¢Ã·«zÕÚÃ¢‰ זמן קצר קודם לכן. —לש" (לעיל ה"ש 467) ֻ "תחום המש—

מבטא מצד אחד את הדרישה המוסרית הנתבעת מן העם היהודי, ומצד שני, רמז לתביעה
הצבאית, המאשימה במשפט כפר קאסם.

על עריכת שני הטורים, ראו לעיל ה"ש 494.468
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 שני טורים אלה שאלתרמן נדרש495הערבית, ולא רק לדיווחים על מעשה כזה.
בהם, בשירה, לפסק דין קונקרטי על מקרה אקטואלי, שייכים במובהק לתחום

496"המשפט בספרות".

בפתח השיר ציטוט בן שתי שורות:

ָהלְְקטִנְְך וָּסַה ּבְָרכֶֶענְּה הּוְרָדה וָּתֹוכִית ּומִאָּׂשַה מָיעִּגִז הָאְ"ו
497— —דֹות" ְָלם יִנֹות עְנַחְתִים מִָׁשַדת נֲׁש עֵא–תַֻקּדְפִּב

ֶםֶצְעה ּבֶַּמב ּבֵל לֶים אִָׂשֵדי לְבפרק א מציין המשורר כי כתב תיאור מזעזע זה: "ּכ
ִי בסיום פרק זה נאמר כי אחרי שנתיים התברר למקרא פסק הדין: "ּכ498ר".ָֻּדבְמ

גם ב"לחש סוד", לעיל ה"ש 170, מוזכר דיאלוג בין שופט לעד בקשר למעשה כזה,495
ואולם, שם מדובר היה בשופט חוקר, ומכל מקום, אין המשורר נדרש באותו טור לפסק דין

של ערכאה שיפוטית.
"בין דין , לעיל ה"ש 186, בעמ' 12; כמו כן, ראוÂ¯ÙÒÂ ËÙ˘Ó˙ראו שולמית אלמוג 496

לחשבון נפש", לעיל ה"ש 466, בעמ' 400-399.
497ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ב 359. לתיאור ספרותי כיצד מושג האפקט הדרמטי, ראו "בין דין לחשבון 

נפש", לעיל ה"ש 466, בעמ' 407-406. וכן ראו אילנה קדמי, לעיל ה"ש 39, בעמ' 97.
באשר לעצם הפירוט של המעשה האכזרי, ראו לעיל ה"ש 473. והשוו את השימוש התכוף

ה [...]" עם שימוש דומה בפעלים סבילים:ְָלְקטִנְְך וָּּסַה בְָרכֶֶענְכאן בפעלים סבילים "הּוְרָדה, ו
ם", לגבי גורלם של העולים החדשים שנלחמו בקרב לטרון בתש"ח:ֵׁשְּעּו, הּוְרדּו, ֹקְראּו בְּסֻ"ה

, לעיל ה"ש 22, בעמ' 97. ריבוי השימוש בפעלים הסבילים, בשניÂÈ‰ ¯ÈÚ‰"בטרם יום" 
השירים, נועד כנראה להצביע על חוסר האונים של הקרבנות בשני המקרים.

יצוין עוד כי שתי שורות פתיחה אלה מובאות בין מירכאות. בגוף פסק הדין לא מצאתי
ציטוט זה, ונראה כי מקור הדברים בדיווח העיתונאי על פסק הדין. מכל מקום, תיאור זה
מתאים לאירוע האחרון בפרשת כפר קאסם. אל הכפר הגיעה משאית ובה ארבעה גברים

עשרה נשים, בנות כל הגילים (מגיל 12 עד 66), שחזרו ממסיק זיתים בלוד. הנוסעים–וארבע
הצטוו לרדת, והנשים התחננו לפני המפקד שבמקום כי יחוס על חייהן. כשירדה כל הקבוצה,
ניתנה פקודת אש שממנה נהרגו כולם, חוץ מנערה אחת שנפצעה קשה (ראו פרשת מלינקי,

, לעיל ה"ש 461, עמ' ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ—————ÒÂ˙ÈÓÂ ÌÈÚÂ¯È‡ .(31 לעיל ה"ש 461, בעמ' 117; 
אלתרמן מזכיר כאן רק את הנשים והילדֹות.

בֹוד" לעדויות האופי. למלאכת הסנגוריה הוקדש פרק ג שלָּכַהְה וָבָׁשֲחַהַל הָם ּכִוזאת, "ע498
הטור.



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

±∏≤

 נוכחנו כבר לדעת כי אלתרמן ביקש לא אחת499ה".ָיחְִרצִאת ּכֹיר זְִּדגְַהת לֶֹלְכׁש יֵי
–ּנּויְִׁשבטור השביעי לקרוא לדברים בשמם, ויצא חוצץ נגד מושגים המופיעים "ּב

 הדברים אמורים במיוחד לגבי מעשי500פֹות".ָֻּיזְהּות מֶז–עּודֹותְם ּתִמֹות" ו"עֵׁש
501רצח.

הפרק המרכזי בשיר הוא פרק ב, שבו מבקש המשורר לעסוק בלקח המרכזי
לש") טען אלתרמןֻשל הפרשה. כשם שבתגובה הראשונה לאירוע ("תחום המש

זה המרכזית כאןֵ בה במידה הּת—כי לא המשפט הצבאי שיתקיים יענה את הכול 
היא שלא השאלה המשפטית שהייתה במרכז פסק הדין היא העיקר, אלא סוגיה

אחרת, והיא עצם היתכנותו של מעשה הרצח המזוויע.
כזכור, קבע בית הדין כי כל אחד מהנאשמים שהורשעו בפרשת כפר קאסם

 ואף על פי כן לא קמה במקרה כזה הגנה משפטית502פעל מתוך ציות לפקודה,

499ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰רה של רצח. בגזר הדין קבע בית הדיןֵ ב 359. הנאשמים הורשעו אמנם בעב
כי אין זה "רצח טכני" בלבד, כטענת הסנגורים, אלא מדובר ב"מעשי רצח במלוא מובן
המלה, רצח בדם קר שבוצע ע"י חיילים חמושים בקרבנות חסרי ישע". ראו פרשת מלינקי,

לעיל ה"ש 461, בעמ' 255.
ראו בסוף הטור "מקרה פעוט", לעיל ה"ש 118, בעמ' 500.205
ה";ָיחְִקֶרה, ְרצִּמְם, בְָמר ׁשֶׁשֲים אִִדינְֲקִרים עִל מַראו ב"על זאת", לעיל ה"ש 116: "[...] ע501

כֹול", שנכון להגדירה כרציחה. וכן ראו:ָּיַבְּה כִָדינֲעָוהשוו כאן, בסוף פרק א, לפרשה "ה
ה". וראוָָראְתַרּוף הֵצְּם בָנְמָח, אַבכך", לעיל ה"ש 96, בעמ' 282, על "ֶרצ–"לענין של מה

ָרב" בטור "המאבק האחר", לעיל ה"ש 125, בעמ' 157-156.ֲאַּמַן הִח מַעוד: "ֶרצ
משנה ישכה–לפיכך הוגש, בעקבות פסק הדין, כתב אישום נגד מפקד החטיבה, אלוף502

שדמי. הוא זוכה בפברואר 1959 מעיקר ההאשמות, הורשע בגין הטלת עוצר בלא סמכות,
!‚¯Á‡ ˘Â„ועונשו היה קנס של 

ליאורה בילסקי עומדת בספרה על המשמעות השלילית שנודעה לפסק דין זה בקרב ערביי
, לעיל ה"ש 465, בעמ' 194-193. לדבריה,TRANSFORMATIVE JUSTICEישראל. ראו 

גוריון, שהתנגד תחילה לפרסום הפרשה, הסכים אמנם להעמדת אנשי משמר הגבול–בן
לדין, אך חשש מפגיעה בשם הטוב של צה"ל ועמד על ההבחנה בין אנשי משמר הגבול
כמבצעי הטבח לבין צה"ל, שאתוס טוהר הנשק שלו חייב להישאר ללא רבב. לדעתה של
המחברת, הבחנה זו גם הפכה ליסוד מרכזי בפסיקתו של בית הדין הצבאי, למעט האילוץ

משנה שדמי, שהיה מקור ההוראה הבלתי חוקית.–להעמיד לדין את מפקד החטיבה אלוף
 עונש שהציבור—רה "טכנית" ונדון לקנס של גרוש ֵברם, שדמי הורשע כאמור רק בעב

הערבי ראה כפגיעה קשה בו.
לכך יש להוסיף, לדעת בילסקי, את המסר הכפול שהועבר לגבי המורשעים עצמם. עונשם
הוקל על ידי בית הדין הצבאי לערעורים, הוקל עוד על ידי הרמטכ"ל, ולבסוף הוקל פעם
נוספת בידי נשיא המדינה (ראו להלן פרק ה). הציבור ראה בהם כמי ש"הקריבו את עצמם"
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למבצע הפקודה, משום שחובה על כל חייל לסרב לקיים פקודה שהיא בלתי
ינּו";ֵינִבְת"; "מֶבֶׁשְחַּמַה–ֵיֲלעַחוקית בעליל. אלה שניתחו את פסק הדין ("ּב

ינּו") נדרשו אפוא לאותו מתח שבין איסורי החוק הפלילי לבין המשמעתֵָנְרׁשַ"ּפ
 בא המשורר503 מתח העומד ביסוד ההגנה המשפטית של ציות לפקודה.—הצבאית 

ואומר כי עם כל חשיבותה, אין זו השאלה המרכזית. אדרבה, עיסוק בה בלבד
טומן בחובו סכנה של הסחה מן העיקר, והעיקר הוא עצם ההרג הרב והאכזרי של

חפים מפשע:

ְקָדם...)ֻּמַה הֶָזּלַב הָָלּׁשַה (ּבָלְֵאּׁשַה
ַתלְֵאּה ׁשָינֵא
ת,ַעְַמׁשִג מָּׂשֻמַה
םָּד–אֹוןְִמג צָּׂשֻּמַת הַלְֵאם ׁשִי אִּכ

ת.ַַעַּו זְמ–רּותְָזכַג אָּׂשֻּמַת הַלְֵאּוׁש

ַתֲיַעּה ּבָינֵם) אַַעּפַאת הֹה (זָָיְעּבַה
,ָיהֶעְקֹובְו–הָֻקּדְִפל לָּיַל חֶיפּותֹו ׁשְִפּכ
ָלּיַחְה וָֻקּדְל ּפֶם ׁשָיפּותְִפת ּכַּדִי מִּכ
...ֵַחַדּוְּומ–פּויָׁשְו–ּטֹוֵרףֵַקר הְפֶַהל

לטובת המדינה. רבים מהם קיבלו משרות ציבוריות לאחר ששוחררו מהכלא (עמ' 194).
מטעימה המחברת:

These developments can help explain why it was not Halevi's narrative

about the massacare but rather "Shadmi's cent" that became a symbol of

the Kufr Qassem trials for the Arab citizens of Israel. More than anything,

they saw it as expressing the low value of Arab lives in the army

authorities and Israeli courts alike.
לכך יש לצרף, לדעת בילסקי, את כוחו המוגבל של המשפט, אם אין מתלווה אליו שינוי
–חברתי מעשי. פסק הדין ראה בערביי ישראל אזרחים שווי זכויות, אך הכרה זו הייתה דה

1956 שרר עדיין הממשל הצבאי, וכל ניסיון לשנות זאת נתקל–פקטו. ב–יורה ולא דה
גוריון.–בהתנגדות חזקה מצדו של בן

, לעיל ה"ש 465, בעמ'TRANSFORMATIVE JUSTICEכך ציינה ליאורה בילסקי בספרה 503
195, כי מיד לאחר מתן פסק הדין נסב הדיון הציבורי על השאלה המשפטית של גבולות

הציות לפקודה, וזאת במקום דיון בסוגיות המוסריות, החברתיות והפוליטיות.
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ָהינּו טֹובֵנְָרׁשַלּו ּפְְמִגן יֵָכלְו
יעּו.ִַּגל ּתֹוְך יֶאְל, וֵָפּטִטּו מְִסם יִא
ָהבֵיל ּתֹועֵק אֹותֹו לֵיְך צֹוחֵע אְַמִׁשן נֶּפ
504יהּו.ִל ּפְַקחֹו עִת לֶים אְִכי הֹופְִראֹותֹו ּכִּב

ׁש" שניהלו הסנגורים של הנאשמיםָּנֹואַן הֵגָּמַה–בפרק ג מתייחס אלתרמן ל"ְקָרב
 כדי לטעון כל טיעון מקל לטובת מרשיהם. אין אלתרמן חולק על505העיקריים

". ואולם, בחריפות רבה מעמתֵַעּיַסְמ–ּמּוקִנ–ל ֹקֶרטָזכותם של הנאשמים למצות "ּכ
המשורר בין הנסיבות המִקלות שעליהן ביקשו להישען מפקדים אלה לבין העובדה

ּבֹותְִסַּנם / לַחַס הַַחּיַדֹות" לא עוררה בהם כל שביב ממידת "הָילִהֹות וָּמִת אִַּיכְּש"ב
506ם".ָמְַצְעה לֶָזֶקף ּכְֹתם ּבֵעּו הְבָּתֶַרּבֹות!) / ׁשַָרּבֹות, הִָקּלֹות (הְּמַה

504ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ב 361-360. ברשימתה "בין זעזוע לשכחה", לעיל ה"ש 480, מביאה מרב 
מימון שניצר את ביקורתו של בעז עברון על העיתונות הישראלית, אשר "במקום לדבר על
רוצחים, דיברה על נידונים, במקום לדבר על הרצח והפשע בכפר קאסם, דיברו על 'אסון',
על 'חטא', על 'המקרה המעציב'". כיוצא דופן, ציין בעז עברון את שירו של אלתרמן "עם

, לעיל ה"ש 461, בעמ' ‡ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ—————ÒÂ˙ÈÓÂ ÌÈÚÂ¯È הדין" (לעיל ה"ש 399). ראו –פסק
.63

סרן מלינקי וסגן דהאן.–אלתרמן מציין כאן את "המפקד והסגן", היינו, רב505
ִרּבֹוא",ֵֹלא מְף וֶלֶאֵק מֶלֵף ֹלא חַ / א—ה, ָאֵּמִד מָחֶק אֶלֵף ֹלא חַים, אִִּׁשּׁשִד / מָחֶק אֶלֵף ֹלא חַ"א506

ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.362-361 ב 
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פרק ד

¢הדין וסביביו¢

 הכוונה— ב"סביביו" 507כעבור שבוע בלבד פרסם אלתרמן את "הדין וסביביו".
, טענות שנשמעו בקרב מבקרי פסק הדין, ולכך‰‡Á˙לשתי משמעויות לפחות: 

, ההיבט החינוכי‰˘ÈÈ‰מקדיש המשורר את שלושת הפרקים הראשונים בטור; 
של הסוגיה, מעבר להיבט המשפטי, ולכך מוקדש הפרק הרביעי.

508נפתח בפרק ד, שרק אותו בחר אלתרמן לפרסם משיר זה בעת כינוס טוריו.

בפרק זה כותב אלתרמן כי אחרי פסק הדין יש לפנות בדחיפות לטפל בדברים
חּו /ְָרוֶּיֹות נֹוָדעֹות ׁשְִטל רּוחֹות ּונֶ. // אַרּוחָה–ֵיְכלִהְב וָׁשֲחַּמַה–נֹוןְִגל סֶנוספים: "א

ָדה הננקטתַ נראה שהמשורר מתכוון לגישה המשפילה והמנ509ּיֹום".ַם ּכַחֹות ּגְרֹווְו
 בהבנה—כלפי הציבור הערבי, וכן להשקפות שהתייחסו בסלחנות, או גרוע יותר 

 להתנהגות אכזרית כלפי תושבים ערבים. להלכי רוח כאלה יש—ואף בעידוד 
מה שאירע בכפר קאסם. היבט זהְזיקה מובהקת, עד כדי שותפות באחריות, ל

 הטיפול בנושא צריך להיות חינוכי, חברתי וממלכתי, והמשורר510מודגש במיוחד.

"הדין וסביביו", לעיל ה"ש 507.468
 הרביעי שבטור המקורי, שעמד‰·È˙ראו לעיל ה"ש 468. מפרק זה השמיט המשורר את 508

נֹון" (אפשר כי ההשמטה נובעת משום שבכךְגִסְה וָבָׁשֲחַיֵקי מִפֲּנֹות אְַׁשבו על החובה "ל
 הרביעי, כמצוין להלן).‰Ù¯˜נפתח 

509ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ ו 84. וראו בעניין זה יגאל עילם ˙Â„Â˜Ù‰ È‡ÏÓÓ.(1990 ,כתר) 65-62 
ֵדינּוָק", ומוסיף ומזכיר את המילים "ֹלא יֶלֵן חֶָהׁש לֵד, יָן יֶָהׁש לֵהמשורר אומר פעמיים: "י510

כּו", שמקורן בפרשת "עגלה ערופה" (דברים כא א-ט), ועניינן שאלת אחריות ההנהגהְָפׁש
 למקרי מוות בלתי טבעי. וראו בעניין זה פירוש רש"ר הירש לספר— ישירה או עקיפה —

—דברים כא א-ט. להלכי רוח אלה יש קשר, לדעת המשורר, לפרשת כפר קאסם עצמה 

משנה–ֻקּדֹות"; הכוונה היא לאותן פקודות שנתן אלוףְּפַת הַואלתרמן הזכיר כאן את "ְקבּוצ
סרן–שדמי ערב המבצע במפקדת החטיבה, או לפקודות שנתן באותו יום מפקד הגדוד, רב

מלינקי.
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 הבית המסיים חריף511ה".ֶגֶהַי הְֵׂשמטעים כי עניין זה צריך להעסיק את "ּתֹופ
במיוחד, וניכר כי בתחום זה אלתרמן הוא חסר פשרות:

יצוין כי לפרשת "עגלה ערופה" נדרשה גם ועדת החקירה הממלכתית שחקרה את אירועי
ספטמבר 1982 במחנות הפליטים סברא ושתילא. הוועדה קבעה כי "האחריות הישירה"
לביצוע מעשי הטבח במחנות הפליטים חלה על הפלנגות הנוצריות ולא על ישראל. הוועדה
חידשה את מושג "האחריות העקיפה", והחילה אותו על אותם גורמים ישראליים שאמנם
לא היו "שותפים למעשי הזוועה", אך היו חייבים לחזות מראש סכנה של טבח ולא נקטו
צעדים למנוע זאת, או להפסיק את המשך פעולת הפלנגות (עמ' 65 לדוח הוועדה). הוועדה

משמעי. ואולם, גם אם לא–מציינת כי ייתכן שמבחינה משפטית עניין האחריות איננו חד
לאומי בעלות תוקף לגבי ישראל באותו זמן,–היו הנורמות המשפטיות של המשפט הבין

עקב מעמדה בשטח לבנון באותה עת: "הרי מבחינת החובות החלות על כל מדינה תרבותית
וכללי המוסר המקובלים על עמי תרבות, לא ניתן להתעלם מבעיית האחריות העקיפה"

(עמ' 66 לדוח).
"ביסוס לאחריות זו" מצאה ועדת החקירה "בהשקפת קדמונינו, שבאה לידי ביטוי בדברים
שנאמרו על המשמעות המוסרית של פרשת 'עגלה ערופה'" (שם). זקני העיר הקרובים אל
החלל רוחצים את ידיהם על העגלה הערופה בנחל ואומרים: "ידינו לא שפכו את הדם הזה
ועינינו לא ראו", ובכך באה לביטוי "אחריותם העקיפה". הוועדה מפנה לדברי פרשן

עשרה, איטליה), שאומר בהקשר זה: "שלא היה זה–התורה ר' עובדיה ספורנו (המאה השש
במקום רואים, שאם היו שם רואים, היו מתקוממים ומגידים" (שם).

ע..."ֶַגָנס לַַחּיַת הֶָרגֹות, אְל ּדָּת כַיִדיעִיֹום", / "ל–תַֻקּדְתֹוְך ּפְאלתרמן הציע גם לפרסם "ּב511
) ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰אלוף חיים–ו 85). יצוין כי מיד לאחר אישור גזר הדין, פרסם הרמטכ"ל, רב

לסקוב, איגרת למפקדי צה"ל, ובה ביקש להבהיר למפקדים, ובאמצעותם לכלל חיילי
צה"ל, את משמעות פסק הדין, ואת הלקח והמסקנות שיש ללמוד ממנו. בתחילת איגרתו

קאסם פגע באופן מזעזע בעקרונות האנושיים והמוסריים–הדגיש הרמטכ"ל כי "מעשה כפר
הנעלים של קדושת חיי אדם ושל טוהר הנשק, והייתה בו משום הפרה חמורה של חוקי

מדינת ישראל".
אלוף לסקוב באופן ממשי בעונשיהם–ֵקל הרמטכ"ל רבֵעם זאת, בעת אישור גזר הדין ה

של נידוני הפרשה, ראו לעיל ה"ש 464. נראה כי הקלה זו שהקל הרמטכ"ל בעונש אינה
עולה בקנה אחד עם הדברים שכתב באיגרתו. וראו ה"ש 533 להלן, על ההתפתחויות

שחלו בצה"ל בנושא ההקלה בעונש של חיילים על ידי גוף פיקודי.
עוד אעיר כי הצעד של פרסום איגרת של הרמטכ"ל המוקדשת לנושא טוהר הנשק, ננקט
בעבר רק במקרים ספורים. בשני העשורים האחרונים, אזכיר את פרסום איגרת הרמטכ"ל
דן שומרון ביום 23.2.1988 (תחילת האינתיפאדה), שלפיה נאסר שימוש בכוח פיזי כאמצעי
ענישה, ואת איגרת הרמטכ"ל, משה יעלון, ביום 20.12.2004, בסוגיית "וידוא הריגה".

בשני מקרים אלה היה חשש לשיטת התנהגות פסולה של חיילי צה"ל.
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ָּהתֹוכְית ּבֲֵׂשַעין נֵר אֶׁשֲה אִָדינְמ
הּו.ֹּתַּה הָיץ ּבִצֵ עֹוד מ—את ָֹזֶּכבֹוָדה ׁשֲע
הָָחְנזַה הֶָזּלַן הְָיִנָעּה ּבָנְֶׁשיְו

512.ָמֹוהָינּו ּכֵחּומְּתִחּום מְל ּתְָכה ּבְָתיָֹלא ה

מדינת ישראל לא תהיה חברה מתוקנת, כל עוד לא יהיה טיפול ממלכתי נאות
513ֶרת".ֶּמַל צֶם אַגְֶרׁש וֹל ׁשֶם אַאשר יפנה "ּג

שלושת הפרקים הראשונים של "הדין וסביביו" עוסקים למעשה בשלוש
תגובות ביקורתיות שנשמעו בציבור בעקבות פסק הדין בפרשת כפר קאסם:

˙Á‡‰כי פסק הדין מערער את חשיבות הפקודה כיסוד הצבא. חייל שיהיה עליו ,
, כי בבצעם‰˘ÈÈ‰ן"; ָטְְּפׁשִמ–יןְֵעִכלהרהר אחר חוקיות הפקודה עלול ליהפך "ל

פקודה שקיבלו, נהגו החיילים כהלכה. יתר על כן, דווקא אלה שלא מילאו את
, כי פסק הדין עלול לערער‰˘È˘ÈÏ˙רה ועליהם לתת את הדין; וֵהפקודה עברו עב
514את מורל הצבא.

תשובותיו של אלתרמן לתגובות אלה הן חריפות, ומשוקעת בהן ציניות רבה
שמטרתה להבהיר עד כמה שולל הוא מכול וכול את הטענות. ביסוד התשובות

512ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰,ו 85. להקשר החינוכי של פרשת כפר קאסם ראו אריה ברנע, "חוקים 
, לעיל ה"ש 461, בעמ' ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ—————ÒÂ˙ÈÓÂ ÌÈÚÂ¯È‡ .217-204 ערכים, עקרונות" 

513ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰משפטיים" של הפרשה,– ו 85. הגם שפרק זה נועד לעסוק בתחומים ה"לבר
יֵׂשֲעַהזכיר שוב המשורר, לפני סיום, את חשיבות העונש כדרך אלמנטרית לסיכול "מ

נּו?"ְַרׁשָאת יֹי זִת מֵאִֵרירּות". כמו כן, הוא לא נמנע מלשאול (בתוך סוגריים): "מְִריצּות ּוׁשָע
 והדבר מחזיר אל הנקודה היהודית, הבולטת מאוד בכתיבתו של אלתרמן בתחום שבו—

הּוִדי",ְאת [...] יֹ זְָדּתַָמיְך לֵרכי בטחון" (לעיל ה"ש 128): "אָעסקינן. ראו למשל, פליאתו ב"צ
ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰א 279, וכן בטור אחר שאלתרמן מוחה בו על מקרה אחד של גירוש אישה 

ְ כַ עְרֹונֹות  מְִכת זָׁש לֹו ְקצֵ ה ּו ִד י  / יְטֹון  יְִלערבייה, ובין השאר כתב כי: "[...] ׁש  י ם ,ִ בּ
ִדיִדי", ראו "ישן וגם חדש", לעיל ה"ש 156, בעמ' 296. נראה כי יסודן של הערות אלהְל

בחששו של המשורר פן ניָדמה לאלה שפשעו כלפי העם היהודי לאורך קורות ימיו. והשוו
להערה של אלתרמן ב"שירי עיר היונה" על תמורה שחלה ביהודים במלחמת העצמאות:

 לעילÂÈ‰ ¯ÈÚ‰" — —ר ְֹזִגלְת וֶֶרׁשָכֹון לְָך עֹורֹו, נֵרֹות, / הֹופְֵזּגַהְים וִרּוׁשֵּגְַרׂשֹו הֶַעט ׁשֵֶבׁשְ"ו
, לעיל ה"ש 329, בעמ' Á˘ ¯ÙÎ‰ ÏÂÓ.145-144¯·ה"ש 22, עמ' 83, וכן ראו 

על התגובות לפסק הדין שהושמעו בהן דברי אהדה לנאשמים, ראו רשימתה של מרב514
מימון שניצר "בין זעזוע לשכחה", לעיל ה"ש 480, בעמ' 64-63. ליאורה בילסקי ציינה

, לעיל ה"ש 465, בעמ' 181, כי אהדתם של רובTRANSFORMATIVE JUSTICEבספרה 
הציבור ושל העיתונות בעברית נתונה הייתה לנאשמים.
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לכל ההשגות הדגיש המשורר כי מדובר כאן במעשה אכזרי במיוחד, ואלתרמן
517ח".ַבֶ ו"ט516רֹום"ְ וכן גם "ּפֹוג515ה",ָמְָחלִע מֶַׁשאינו מהסס לקרוא לו, פעמיים, "ּפ

 היא כי אכן פקודה יש למלא, ואולם במקרה זה‰¯‡˘Â‰התשובה לטענה 
 הוא הדין518ה".ָמְָחלִמ–ֵיְעׁשִל ּפֶסּוג ׁשְת לֶֶכּיַּׁשַרּוָרה הְָקה ּובָהְבֻה מָָרׁשָמדובר ב"ּפ

באשר לטענה המשלימה, כי לא ראוי הדבר שחייל יוכל לשקול את חוקיות
ֵררְָב / ל519ֵקִּפׁש סֵי, יִדֹונֲיד, אִמָהפקודה שקיבל, מה עוד שכדברי הטוענים: "ֹלא ּת

 על כך מגיב המשורר באירוניה, שדברים אלה אמורים במיוחד520ּקּויֹות..."ַּד

515ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ח", שם. במאמרה "בין דין לחשבון נפש", לעילַי ֶרצְֵעׁשִ ו 82, 84, וכן גם "ּפ
ה"ש 466, בעמ' 410, הטעימה שחם כי בחירתו של אלתרמן בטור זה במושג הטעון

עשרה שנים לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה: "מעבירה–"פשעי מלחמה" אחת
את הדיון אל רובד אחר, שבו לאמירה מעין זו יש הדהוד היסטורי בעל מטען מוסרי ברור".
ברם, אלתרמן השתמש במונח זה עצמו בשירו "על זאת" (לעיל ה"ש 116) בתש"ח, שלוש

שנים בלבד לאחר תום מלחמת העולם השנייה, ובעיצומה של מלחמה קיומית.
מתעצמים ומתחדדים אכן, מוטיבים רבים בהתייחסותו של אלתרמן לפרשת כפר קאסם

כאשר בוחנים את טורי אלתרמן העוסקים בפרשה זו, בראי כל כתיבתו, העקבית, בטור
השביעי, בנושא התנהגות צה"ל כלפי האוכלוסייה הערבית.

זאת עושה המשורר בדרך בלתי ישירה, אם כי ברורה, בציינו את הטענה שהושמעה, כי516
ֹלאְר לֶצֹעָת הֶעּו אְּּצִֶבאלה שחייבים לעמוד לדין הם דווקא מפקדי הגזרות האחרים: "ׁש

ו 82. נראה שיש כאן‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË רֹום", ְל ּפֹוגֶחֹות ׁשְָּפִסֹלא נְרּוהּו לְָמים / ּוׁשִָללֲֵרמֹות חֲע
שוב רמז לתולדות העם היהודי שסבל מפוגרומים רבים. וראו לעיל ה"ש 513.

ח" השתמש גם בית הדין הצבאי בפסק הדין.ַבֶבמילה "ט517
518 ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.82 ו
ק".ֵָפנוקד בכרך ו, בטעות: "ס519
520ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ו 83. נראה שלא מעט הגיבו בביקורת על פסק הדין. בהעלותו את הטענה 

הָאָחְי מֵבְְּתכִי מֵבְל ּכֹותֶן / ׁשֹל ֹלא ָקטְָקהִ מֵַעׁשֹופְר וֵהאחרונה, כותב המשורר שכך "ּדֹוב
יֹוןָּגִה–תַמֲים", ואולם, לדעתו, "חִגּונֲים הִָרחְזֶימֹות". אלתרמן מעריך שהכותבים הם "אִּוְרׁש

ּמֹות". והשוו למה שכתב הנצי"ב, הרב נפתלי צבי יהודהַת ׁשָם ְקצִָּקְרבְּים בִֶדק עֹוׂשֶצ–ׁשֵאְו
ברלין, ב"העמק דבר" לבראשית לד כה (בעניין שמעון ולוי שהרגו את אנשי שכם), על

"אש הקנאות שהיא מקלקלת הרבה".
על פרשת הריגתם של אנשי שכם בהקשר של מוסר לחימה, ראו מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן:
הרמב"ם הלכות מלכים פרק ט הלכה י; הרמב"ן לבראשית לד יג ולבראשית מט ה. וכן ראו

̇ ·ÓÁÏÓ ·È˘Ó ————— ÔÂÁË·Â ‰ÓÁÏÓ ‡·ˆ ÈÈÚ‰הרב שלמה גורן  Â·Â˘˙Â ̇ ÂÏ‡˘א כה-כט 
, לעיל ה"ש ÓÈÁÏ ˙ÙÂ˜˙· ËÙ˘Ó‰,12‰(האידרא רבה תשנ"ד-תשס"ה); כמו כן, ראו 

בעמ' 34-31. וכן ראו לעיל ה"ש 148, השוואה בין הלקח העקרוני לדורות שלמד הרב
שלמה רפאל הירש מפרשה זאת לבין דבריו של נתן אלתרמן בשיר "צלמי פנים" (לעיל

ה"ש 141).
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 אין מקום521ר"...ְָפַּכר ּבֶֹצת עְֵעֶרג ָרצּוף ּבֶמֹו הְק / ּכֵָפסְל ּבָק ּומּוטַן ּדְָיִני עֵַּבְג"ל
522ָרְך".ְפֻׁש הּוא מָׁשֲחַט": "הְיּוִריסְאפוא לחשש שהחייל, מקבל הפקודה, ייהפך "ל

מּור"),ֶָדר ּגֵסְ, היינו שהחיילים נהגו כהלכה (הם "ּב‰˘ÈÈ‰כך גם בנוגע לטענה 
באשר הם ביצעו פקודה שקיבלו. אסור לקבל תשובה כזו, קובע המשורר, במקרה

סּוְרדְּבַשל רצח רבתי של אזרחים. ההסתתרות מאחורי הציות לפקודה מגיעה ל"א
צעי הפקודה, צריך היה להעמיד לדיןַבְְך"; לטענתם של התומכים במֵׁשָחְי וִילִוֱא

523דווקא את אלה שלא ביצעו את הפקודה ולא הרגו עשרות אזרחים חסרי ישע...

 באשר— הדברים ÂÚÓ˘Ó˙, המאבד את תפיסת ÚÓ˘Ó˙זוהי דוגמה לדיון על 
ד".ַַעּיַהְא וָּמֹוצַת הַֻקּדְיא נִַרק הֶית / ׁשִׁשָיאּות מּוחִצְי מֵחּומְּתִהטענה מנותקת "מ

 שלפיה עלול פסק הדין לערער את מורל‰˘È˘ÈÏ˙הוא הדין לגבי הטענה 
הצבא. תשובת אלתרמן היא מוחצת:

–ְרעּורְִעׁש ל ֹׁשֲַחה לַֹדאי ּכְֹלא ּכ
ָהָנַּכה סֶרֹואָי מֹוָרל הִּמֹוָרל, ּכַה
רּורָח ּבַי ֶרצְֵעׁשִה ּפֶַּנגְמַין הִּד–ַקְספִּב

524ה.ָּנָקַֹלא ּתְר לְָבר ּכְַרעֶֻעהּוא מֹוָרל ׁש

בסיום פרק ג חוזר המשורר על המונח "פשעי מלחמה", בדברו על חשיבותו
ֶרףֵה, חָמְָחלִמ–יְֵעִׁשי ּפִּההרתעתית של העונש. טוב שיזכור מי שלשכוח עלול: "כ

–תַמֲוראו גם עניין אחר שאלתרמן עומד בו על כך שדברים עלולים להשתבש בעקבות "ח
 ה ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(9.3.1956) 253 ,252 "עם אחד הכרוזים" —יִדים" ִסֲח–תְַאִקנְיִקים וִּדַצ

521ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.83 ו 
–שם. יצוין כי ברשימה על העיתונות הישראלית בפרשת כפר קאסם (לעיל ה"ש 461 ו522

– מיום 26.2.1959 על גזר הדין במשפטו של אלוףÈ¯ÚÓ·504) הובא (בעמ' 45) דיווח של 
משנה ישכה שדמי. באולם בית הדין הצבאי התכנסו קצינים בכירים, ובהם הרמטכ"ל,

לב. למחרת צוטט אחד המפקדים שאמר: "באתי לשמוע–והאלופים יצחק רבין וחיים בר
ˆÂÓ„אם במקרה של מלחמה בעתיד יצטרכו המפקדים ללכת לקרב, כשלכל אחד מהם 

Í¯ÂÚ–ÔÈ„.6 אפשר שבאותה תקופה נולד הצירוף "עורך דין צמוד". וראו לעיל ה"ש ."
523ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ו 83. אלתרמן כותב כי גם הטענה האבסורדית דלעיל נאמרה ונכתבה 

"·Ã∆Ú⁄ÏœÏÈהמשורר רומז כאן למושג המשפטי "בלתי חוקי בעליל" העומד ביסוד פסק ."
הדין, אך הוא מנתק במכוון מילה זו, כך נראה, מתוך ההקשר המשפטי של פסק הדין.

שם.524
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525מּול".ְׁש ּוגֶֹניו עָָלׁש עֵר יֶׁשֲן אְָיִנם עֵים, / הִיטִַרְקלְל ּפָּכ

ֶהּזַק הֵֶסעָי הִּׁשּוט כָ ּפַיחִהֹוכְ ו 84) נאמר כי חשוב: "ל‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËשם. גם בבית הרביעי (525
ָכֻסְ/ מ לדעת שחם, ראו "בין דין לחשבון נפש", לעיל ה"ש 466, ׁש הּוא".ֱָנֶען נֵֶּכהּו ׁשֵעֹוׂשְן לּ

בעמ' 415, עולה מתגובותיו של אלתרמן לפרשה זו כי "מורגש, לדעתו, חסרונה של
פורמלית–הדין, המסתפקים באמירה משפטית–מדה המוסרית המוצהרת בתוך פסקיֶהע

גרידא".
, יש להטעים כי פסקי הדין בפרשת כפר קאסם הבליטו¯‡˘È˙לדעתי, אין לקבל סברה זו. 

פורמלית" בלבד.–מאוד את העמדה המוסרית, ובהחלט לא הסתפקו באמירה "משפטית
תא תממוקמו ןיעה תא תרקודהמבחן "הדגל השחור" הוא ביסודו מבחן מוסרי ("אי חוקיות 

יאבצה ןידה תיב עבוק ןידה רזגב .)"תחשומ וא םוטא וניא בלהו תרווע הניא ןיעה םא ,בלה
לארשי תנידמ יקוחו לארשי תרות" :)552 'מעב ,164 ש"ה ליעל ,יקנילמ תשרפ( יזוחמה
דקפמ לכ לע .רקפה םניא םדא ייח המחלמ ימיב ףאו ,םדא ייח תשודק לע רומשל םיווצמ
.תמחול יתלב תיחרזא היסולכוא חצרל אלו ביואב המיחלל דעוימ וקשנ יכ תעדל לייחו

."לארשיל הנגה אבצ לש וקשנ רהוט תא ומיתכה םימשאנה תנומש
הוא הדין באשר לפסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים. בית הדין מסביר כי הפתרון
המשפטי שנבחר לאותה התנגשות בין מרות החוק לבין המשמעת הצבאית (במקרה של

 במהותו. אי אפשר לפתור את הדילמהÈ¯ÒÂÓחייל המקבל פקודה בלתי חוקית) הוא פתרון 
"באמצעי המשפט הפורמאלי גרידא"; הפתרון "פורץ כאילו את גדר הקטגוריות המשפטיות
הטהורות, וקורא לעזרה את הרגשת החוקיות הצפונה במעמקי מצפונו של כל אדם, באשר
הוא אדם, אף אם אינו בקי בספר החוקים" (ראו פסק הדין בערעור, שם, בעמ' 410).
ממשיך בית הדין ומסביר כי אי אפשר לדרוש מחיילים להילחם "כשחוק השיפוט הצבאי
מצוי בכיסם. על כן, באות הוראות חוק אלה לעודד את מצפונם המוסרי והאנושי של
חיילינו. חייל סביר יוכל להבחין בפקודה בלתי חוקית בעליל על פניה, מבלי לדרוש
ביועץ משפטי או לעיין בספר החוקים. הוראות חוק אלה מטילות אחריות מוסרית ומשפטית

על כל חייל, בלי הבדל דרגה" (פרשת מלינקי, לעיל ה"ש 461, בעמ' 412-411).
˙È˘, אלתרמן בא בטור השביעי להצדיק את פסיקתו של בית הדין הצבאי, וכפי שאפשר

להיווכח, התשובות שנתן אלתרמן לטענות שהושמעו בציבור, מפורטות למעשה בהרחבה
למקרא שני השירים שכתב אלתרמן בעקבות פסק הדין, אין ,˘È˘ÈÏ˙בפסק הדין הצבאי. 

משתמעת ביקורת שלו על חסרונה של עמדה מוסרית בפסק הדין. אדרבה, המשורר משיב
לטענות שנשמעו בציבור כביקורת על פסק הדין.

כיוצא בזה, אין לקבל לדעתי את דברי הסיכום של המחברת כי יש לראות את הטקסטים
האלתרמניים בפרשת כפר קאסם "כנושאים אופי חתרני כלפי מערכת המשפט". שחם
כותבת בחריפות רבה כי לתפיסתו של אלתרמן, מערכת המשפט נתלתה בחוק השיפוט

ףושחל ןאכ ןמרתלא אב ןכ לעהצבאי והתעלמה מעשרת הדיברות כיסוד המכונן הערכי, ו
ליעל ,"שפנ ןובשחל ןיד ןיב" ואר ."יטופישה דסומה לש תירוביצה–תירסומה ותורקע" תא
.טפשמה תכרעמ לע וזקשה  תרוקיבל סיסבה והמ ןיבהל ינא השקתמ .614 'מעב ,664 ש"ה
יאבצה ןידה תיב לש םישגרמהו םיפלאמה םויסה ירבד תא ,הז רשקהב ,איבהל ילוא בטומ
רבדב תרבחמה ירבד תא ÓÙ¯ÈÎÈÌ םירבדהש דבלב וז אל .םסאק רפכ תשרפב םירוערעל
לש ותובישח תשגדה םג םהב שיש אלא ,"רסומל קוח ןיב תממוקמהו הדחה הדרפהה"
:)ופסוה תושגדהה( ןידה קספל 38 הקספב ןידה תיב םיעטמ .ירסומ–יכוניחה טביהה
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אסון כפר קאסם זעזע והחריד את המדינה כולה. אל נעבור עליו עתה לסדר
 לא ברוח של "הלקאה—היום. עלינו ללמוד לקח מן האסון, ולתקן את המעוות 

עצמית", כביטויו של אחד הסנגורים, ולא משום "מה יאמרו הגויים". זוהי
קודם כל בעיתה הפנימית של המדינה. עדיין מותר לנו להרים ראשנו ולומר

ים אשר גרמה לאסון כפר קאסם אינה רוחו של צה"ל. את רוחִעְוִשרוח הע
סרן אשר התאמץ להשפיע על דהאן שיפסיק את ההרג.–צבאנו מסמל אותו רב

אנו מאמינים שגם את רוחו של משמר הגבול מסמלים אותם קצינים וסמלים
‡·ÙÎ ˙˘¯Ù Ï¯ל, בסרבם למלא את הפקודה הקטלנית. ִיַחַששמרו על כבוד ה

˙ˆÓÂ‡Ó ÍÂÈÁÂ ‰¯·Ò‰ ˙„Â·Ú ‰˘Â¯„ ÆÂÏÂÎ ÈÏ‚¯Ï ‰¯ÂÚÙ ÌÂ‰˙ ‰˙ÏÈ‚ ÌÒ‡˜
Æ˙‡Ê‰ ‰Ú„‰ È˘¯Â˘ ˙‡ ¯Â˜ÚÏ È„Îאין זה כל כך קל בשביל החייל, המגן על 

עמו של אותו אויב,–גבולות המדינה בפני אויב המבקש להכחידנו, להבין שבן
היושב בתוך המדינה, הוא אזרח בעל זכויות שוות בכל. דרוש מאמץ שכלי
ונפשי מתמיד כדי לתפוס עובדה זאת, ולנהוג לפיה. אולם לא נוכל בלעדי

·˘·È‰ÂÊ ËÙ˘Ó‰ ˘È‡ ÏÈ·˘· ª˙È¯ÒÂÓ ‰˘È¯„ È‰ÂÊ ¯ÒÂÓ ÏÚ· ÏÈמאמץ זה. 
È‰Ó ÈÎ ÆÔÂÈÏÚ ÈÂÁË· Í¯Âˆ Â‰Ê ‰ÏÂÎ ‰È„Ó‰Â Ï¢‰ˆ ÏÈ·˘· ª˙ÈËÙ˘Ó ‰‡¯Â‰
∫Â˙È„Ó ̇ ÓÈÈ˜ ‰˙ÂÎÊ·˘ ̈ Â˙Â‡ ÌÈ··ÂÒ‰ ÂÈ·ÈÂ‡ ÏÚ ÂÏ˘ ÂÊ ̇ ÈÁÂ¯ ̇ ÂÂÈÏÚ

 Ì‚ ‡Ï‡ ¨„·Ï· ÈÎË‰ Â¯˘ÂÎ ‡Ï ¨ÂÈÏÈÈÁ Ï˘ ‰·¯˜‰‰ ÁÂ¯ ˜¯ ‡Ï—————ÈÏÂ‡Â 
 ¯˜ÈÚ·—————˙Â‚‰˙‰ Æ‰ÈÁ¯Ê‡ ÏÎ Ï˘Â ‰‡·ˆ Ï˘ ¨‰È„Ó‰ Ï˘ ˙È¯ÒÂÓ‰ ‰˙Ó¯ 

È·¯Ú‰ Á¯Ê‡‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ̇ ÂÈÂÎÊ· ÏÂÊÏÊ Æ‰˜ÂÏÁÏ ̇ ˙È ‰È‡ ̇ È¯ËÓÏ‡ ̇ È¯ÒÂÓ
˙ÈÏÏÎ ˙È¯ÒÂÓ ˙Â¯„¯„È‰Ï ‡È·‰Ï ÂÙÂÒ.

יש צורך להקנות לכל אחד מחיילינו מושגים יסודיים על זכויותיו וחובותיו
ר בתוכנו. צה"לָר הגֵבתור אזרח ועל התנהגות ראויה כלפי חברו, האזרח והג

ÌÈ‡¯Á‡‰ ‡ Â˙Èרשם לזכותו הישגים נאים בחינוך החייל הנכנס לשורותיו. 
‰·Â˘Á‰ ‰ÓÈ˘Ó‰ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡ ¨Ë¯Ù· Ï¢‰ˆ·Â ¨‰È„Ó· ¯ÈÚˆ‰ ¯Â„‰ ÍÂÈÁÏ

Ì‰ÈÙÏ ˙„ÓÂÚ‰ ˙‡Ê‰.
איני יודע אם קרא אלתרמן את פסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים בפרשה זו.
ואולם, המעיין בהתייחסותו של אלתרמן לפרשת כפר קאסם, ולמכלול טוריו האקטואליים

נכון, כי המשורר חותם היה בשתי ידיו על דברים נרגשים ויוצאי–לאורך שנים, יעריך, אל
דופן אלה של בית הדין. לדעתי, דברי סיום אלה משקפים למעשה את העקרונות שביטא

אלתרמן בשירי הטור השביעי בנושא זה.
באשר לדברי בית הדין שאת רוח משמר הגבול מסמלים דווקא אותם מפקדים וחיילים
שסירבו למלא את הפקודה, אעיר כי לאחרונה התפרסם ריאיון עם נמרוד למפרט ועם
בנימין קול, שני מפקדי המחלקה האחרים באותה פלוגה (מפקד המחלקה השלישי היה

 8.10.2008. מדברי השניים עולה כיı¯‡‰ ÛÒÂÓדהאן): דליה קרפל "אנחנו לא ירינו" 
הבינו היטב שהפקודה אינה ראויה ושאין למלאה. אמר למפרט בריאיון: "אני לא חושב
שהייתי חריג. החריגים הם דווקא אלה שדפקו את האזרחים הערבים הישראלים מתוך
שנאה. שנאה לערבים. הם היו חריגים". כיוצא בזה שיבח בית הדין הצבאי את מפקד

 שנפטרו—הפלוגה השכנה, יהודה פרנקנטל, ואת מפקד המחלקה אריה מנשס. שניים אלה 
 חשו כי הפקודה שקיבלו ממפקד הגדוד אינה אנושית, ומצאו את הדרך שלא—בינתיים 

לקיימה מטעמים מצפוניים.
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פרק ה

¢החנינה¢

כאמור, הקל נשיא המדינה בעונשם של הנידונים במשפט כפר קאסם, כך שלקראת
סוף שנת 1959 עמדו האחרונים שבהם להשתחרר מכלאם, למרות שנות המאסר
הארוכות שנגזרו עליהם. על הקלה זו בעונש כתב אלתרמן מאמר בטור השביעי

 לכל אורך דבריו משתמעת הסתייגותו מן ההקלה בעונש במקרה526בנובמבר 1959.
 הגם שהדברים עטופים ביראת כבוד כלפי נשיא המדינה ("סמכות עליונה527זה,

528המסמלת את המדינה והעם") ובהצדקה עקרונית לעצם קיומו של מוסד החנינה.

ÈÈ˘Ú˙לדעת אלתרמן, חנינה יכולה להיות מוצדקת משני טעמים. האחד, 

„ÒÁהיינו, לפנים משורת הדין. טוב הדבר שמעל למנגנון המשפטי יש כוח בידי ,
˙ÔÂ˜È השני, 529פי חישובים ומניעים אחרים".–רשות נוספת "להחליט דבר על

˙ÂÂÚÓהמדובר במקרים שבהם מתוקן או מבוטל פסק "שהמשפט היה אנוס .
530לקבעו על כרחו כביכול, מחמת חרצובות החוק הכתוב שלא היה לו מפלט מהן".

במקרים כאלה, אין זו, למעשה, עשיית חסד. תיקון המעוות הוא, בעצם, "הדין
 שני טעמים אלה אינם מתקיימים לדעת אלתרמן במקרה זה.531החפשי והנכון".

"החנינה", לעיל ה"ש 526.469
בסוף הרשימה כבר נראה שהכותב נמנה עם המסתייגים מהחנינה "הסתייגות גמורה527

ומוחלטת".
על כן, "לכאורה קשה להתנגד להחלטה שמקורה החסד והרחמים"; ובראש ובראשונה יש528

"לכוף ראש בפני הסמכות הנעלה שחותמה טבוע בהחלטה הזאת". בנסיבות אחרות מחייבת
אף הייתה יראת כבוד זו "הימנעות מכל דיון והבעת דעות בעניין".

529ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.364 ב 
365. שם, בעמ'530
שם.531
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משמעות–אלתרמן סבור כי בחנינה לנידוני כפר קאסם "אורבת סכנה של סילוף
 סכנה זו היא המניעה את הכותב להביע דעתו בעניין. הסכנה נובעת532עקרוני".

 הווהÂÂÚÓ ÔÂ˜È˙Î,533˙בראש ובראשונה מהנטייה החזקה לראות את החנינה 

364. שם, בעמ'532
אלתרמן מזכיר ברשימתו את הדיווח בעיתונים על מאמצים והשתדלויות רצופים מצד533

אישי ציבור "להשיג" לנידונים את החנינה; החנינה התקבלה בציבור "כמין הרגשת רווחה
ופורקן"; רבים מתייחסים אל המורשעים "בסלחנות ובהבנה". אלתרמן מתנחם בכך
שלהשתדלויות לא היה אופי של תנועה ציבורית, וכי רבים בכל זאת קיבלו את ההקלה

בעונש "מתוך רגש מועקה ורתיעה".
אכן, לא אחת יצא אלתרמן נגד עמדותיה של דעת הקהל ה"ביטחוניסטית", בהדגישו כי
שאיפת המשפט היא לצדק ולאו דווקא לפופולריות. בדומה לכך כתב המשורר עם פתיחת

יק,ִַּדּצַה–ִדיןְר ּולֶׁש ַֹּיהמושב הראשון של הכנסת, כי עיני המחוקק צריכות להיות נשואות: "ל
̄ ‰˘·ÈÚÈ!" ("עם כנסת ראשונה" ַיעִָצּיַׁשּואֹות הְִתל ֹלא לָבֲא ÂË‰.((18.2.1949) 406 ,403 א 

בהשקפה כוללת יש להעיר כי ברבים מהמקרים שבהם הועמדו לדין אישי ביטחון, מפקדים
רות שעניינן פגיעה בטוהר הנשק, למן קום המדינה ועד שנות השמונים שלֵוחיילים בעב

 הומתק עונשם של הנאשמים. הדבר נעשה על ידי נשיא המדינה או על—המאה העשרים 
ידי "הרשות המאשרת", היינו, גוף פיקודי שכל גזר דין הובא בפניו, ואשר מוסמך היה

להקל בעונש שהטיל בית דין צבאי.
 היו פרשות— שהייתה לדעתי מוגזמת ובלתי ראויה —אחת מנקודות השיא במגמה זו 

"פינטו" ו"לדרמן". המדובר בשני מקרים שבהם הורשעו חיילים על ידי בתי דין צבאיים
במעשי רצח של אזרחים אשר בוצעו בסוף שנות השבעים. לימים, הקל הרמטכ"ל רפאל
איתן באופן מופלג בעונשם של החיילים. פסקי הדין של בית הדין הצבאי לערעורים הם:

, פסקי דין צבאיים נבחרים 1978, חלק ב, עמ'È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ ß ÔÓ¯„Ïע 362/78 
 (לא פורסם). וראו את הקישור שביקש498È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ ß ÂËÈÙ; ע 48/79 

למצוא יוסי שריד בין ההקלה בעונשם של נאשמי פרשת כפר קאסם לבין ההקלה בעונש
(משכל, תשס"ח). ÂÒÎ˙ ÍÎÈÙÏ —————  ˙È·ÈË¯ËÏ‡ ‰È¯ÂËÒÈ‰95 בספרו —בעניין פינטו 

ËÙ˘Óוכן ראו מרדכי קרמניצר "הרשות המאשרת לפי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955" 

‡·ˆÂ.(תשמ"ח) 8 39 
איני מכיר, לאחר שני מקרים אלה, מקרה נוסף שבו ננקטה הקלה דרסטית כל כך בעונש
על ידי הרמטכ"ל או על ידי גוף פיקודי אחר (בפרשת קו 300 ניתנה החנינה לאנשי השב"כ

̇ Ï‡¯˘Èעל ידי נשיא המדינה. ראו בג"ץ 428/86  Ï˘ÓÓ ß ÈÏÈÊ¯·.((1986) 505 (3)פ"ד מ ,
אוסיף כי המדיניות לגבי ההקלה האדמיניסטרטיבית בעונש שהטיל בית דין צבאי השתנתה
מאז לחלוטין. בשנת 2004 אף תוקן חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, ס"ח 171, ובוטל
אותו מוסד, "הרשות המאשרת". נותרה, אמנם, סמכות בידי הגוף הפיקודי להקל בעונש,
אך זאת רק לפי פנייה של הנידון המבקש זאת. כמו כן, אי אפשר להקל בעונש אלא לאחר
עיון בחוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי או של פרקליט צבאי, ובמקרה של החלטה

 על מקבל ההחלטה לנמק החלטתו (סעיפים 442—המנוגדת לחוות הדעת המשפטית 
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קפּה של פורמליות תחיקתיתָאומר: תיקונו של עונש "שהוטל באין ברירה, בת
שאין לעמוד בפניה ומחמת הרעש שהוקם על עניין שהוא אמנם עניין ביש, אך

 אלתרמן534כל נסיבותיו מחייבות להתייחס אל המעורבים בו בסלחנות ובהבנה".
מחה בתוקף "כנגד דעה מזעזעת זו", ולא נמנע מלהדגיש את חומרת הדבר,
שדעה כזו "נשמעת בתוך העם היהודי אשר בשם נסיבות מקלות של פקודה

535וכדומה ניסו הגדולים שבאויביו להצדיק את הנתעבים שבפשעים".

. השאלה המציקהÒÁ ‰˘ÚÓÎ„אלתרמן יצא גם נגד יישומה של ההקלה בעונש 
536היא "אם אמנם פעלה הפעם מידת הרחמים בהיקף הנכון ובעניין הנכון";

התשובה לדעתו של הכותב אינה יכולה להיות מוטלת בספק:

"אין להימנע מלומר כי מידת הרחמים נתעוררה ופעלה הפעם, בשם
המדינה והעם, לגבי מעשה אשר סימנו העיקרי, סימנו המחריד, הוא
בכך שהדבר  ה א ח ד  שנעדר ממנו, במשך כל זמן ביצועו, היה זיק
אחד של רחמים, נצנוץ אחד, רגע אחד של רחמים. הנידונים המקבלים
עכשיו חנינה מלוא חפניים [...] נמנעו בשעתם מלתת ולּו רק פירור

537אחד של חנינה לאנשים ולנשים ולילדים שביקשו אותה מידיהם."

443 לחוק השיפוט הצבאי, כפי שתוקן בתיקון מס' 42, ספר החוקים 1908 התשס"ד, 10,–ו
11M. Finkelstein & Y. Tomer, The Israeli Military Legal System). וראו בעניין זה: 

— Overview of the Current Situation and a Glimpse into the Future, 52 A. F. L.

Rev. 137, 143-147 (2002) כתב העת המשפטי של הפרקליטות הצבאית של ה)–Air
Force.(האמריקאי 

בהקשר זה אעיר כי דוגמה טובה לתפיסה בלתי ראויה שהביאה בעבר להקלה תמוהה
 כנראה—בעונש, אפשר לראות בספרו האוטוביוגרפי של רפאל איתן, שהקדיש בו פרק 

תיתועמשמ לקהל ל"כטמרכ ותוא ואיבהש םימעטה טוריפל — גפסש תירוביצ תרוקיב חכונל
ןייטשלוג בד( ÒÈÙÂ¯ ˘Ï ÁÈÈÏ 361-561 )לופר( ןתיא לאפר ואר ,ןמרדלו וטניפ לש םשנועב
הלקהל וימעטמ דחא לע )561 'מעב( רבחמה בתכ ךכ .)ה"משת ,בירעמ תירפס ,ףתוש רבחמ
רשעל ושנוע תא תיחפה םירוערעל יאבצ ןיד–תיב .רסאמ תונש םירשעל ןודנ אוה" :שנועב
הזיא יפל ?םיצור םתא המ' :יתרמא תונעטב ילא ואב רשאכ .שולשל יִּתַחפה ינא .םינש
יצחה תא ךופהל רוסא ילו יצחל שנועה תא תיחפהל םירוערעל ןיד תיבל רתומ הדימ–הנק
.וירבד לע רעטצהלו ,בתוכה לש הז ונויגהמ ןיטולחל גייתסהל שי "'?שילשל

534ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.365 ב 
שם.535
שם.536
366. זהו למעשה אותו טיעון שהביא בשעתו אלתרמן, עם פרסום פסק הדין, שם, בעמ'537

בהשוותו בין צדדי הזכות שביקשו הסנגורים למצוא במעשי מרשיהם, לבין העובדה
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מן הראוי לציין כי אלתרמן רואה את מוסד החנינה כמוסד הנבדל מהמערכת
המשפטית, ודברי הביקורת שלו מופנים לעניין ההקלה בעונש בלבד. בהתייחס

צורך המתעורר לעתים בעשיית חסד, ניתן כוח לסמכות עליונה אשר בעניין זהַל
היא "מעל למנגנון המשפטי". ובאשר לתפיסה המסוכנת של ההקלה בעונש
במקרה זה כתיקון מעוות, מטעים הכותב כי נגד השקפה כזאת כבר נאמרו דברים

538"בפסקי הדין המנומקים".

סיכום

שירי אלתרמן בטור השביעי העוסקים בפרשת כפר קאסם הם דוגמה מאלפת
לשירה שנכתבה בעשור הראשון למדינה על משפט צבאי חשוב, על משמעותו

מתח שבין המשמעת הצבאיתַועל מה שמעבר לו. בטורים אלה נדרש המשורר ל
לבין שלטון החוק. באים בהם לידי ביטוי תפיסה רחבה של המושג "מורל הצבא",
הדגשת חשיבותו של יחס נאות לאוכלוסייה הערבית, איסור פגיעה בחפים מפשע,
אי הסתרתם של מעשים נפשעים שנעשו, וראיית הקברניטים כמי שאינם רשאים
לשבת בחיבוק ידיים במקרים כאלה ולומר "ידינו לא שפכו". הדברים אמורים
במשנה תוקף כאשר מדובר במדינה יהודית. עקרונות אלה קיבלו ביטוי נוקב

שהנידונים לא גילו כל "נסיבות מִקלות" כלפי ָקרבנותיהם.
 בין הנידונים, אנשי— בדומה להשוואה שעשה בית הדין הצבאי —אלתרמן משווה כאן 

משמר הגבול, לבין "אנשי משמר אחרים, שהיו נתונים באותן נסיבות עצמן", ואשר בזמן
ונמשך" מצאו שהות "להרגיש מידת סלידה אנושית נכונה ומידת רחמים–האירוע "שנמשך

פשוטים וטבעיים שמנעו אותם מבוא בדמים כאלה" (שם).
לעיל ה"ש לפיכך, אין לקבל את גישתה של חיה שחם במאמרה "בין דין לחשבון נפש",538

466, בעמ' 414, שכרכה יחדיו את המנגנון השיפוטי והמנגנון של החנינה לצורך קביעה
כי אלתרמן גילה עמדה חשדנית כלפי "עניינים יורידיים" (וראו גם ה"ש 525 לעיל).
הטעות שבכריכת המשפט והחנינה יחדיו בולטת אצל המחברת, לדעתי, באחת מפסקאות
הסיום של מאמרה, שבה כתבה (בעמ' 416): "הביקורת הגלויה ביותר על עניינים הכרוכים
בהיבטים משפטיים מופיעה בקטע הפרוזה 'החנינה'. אף כי הערכאה המעניקה חנינה אינה
ערכאה שיפוטית, העיסוק בחנינה כמוהו כנגיעה בדברים עצמם, שכן ממילא עולים בדיון
הענייני (וכן בדיון הציבורי העשוי ללוות את החנינה) כל אותם דברים שנגיעתם בתחום
המשפט הינה ישירה". בכל הכבוד, אין לקבל תפיסה זו. לא היה מקום להשוות בעניין זה
בין מוסד החנינה לבין המוסד השיפוטי. אדרבה, אלתרמן הפריד לחלוטין, ובמפורש, בין
השניים. הוא ביקר ברשימתו את ההקלה בעונש על ידי נשיא המדינה, ולא את פסקי הדין

של בתי הדין הצבאיים.
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וצלול, והם אקטואליים גם היום. כך, למשל, נשמעו דברי ביקורת על עצם קיומם
של משפטים צבאיים נגד חיילים בתקופת האינתיפאדה, בסוף שנות השמונים
ותחילת שנות התשעים, וכן בתקופת הלחימה בטרור בשנת 2000 ואילך. בין
השאר צוינה הסכנה של פגיעה במורל הצבא, והושמע לא אחת החשש שחיילים

 לדברי ביקורת מעין אלה ניתנה539דין צמוד".–ומפקדים ייזקקו בעתיד ל"עורך
 אשר יצא בתוקף נגד אלה שביקרו את פסק540תשובה משכנעת של אלתרמן,

 כאמור, בתקופת האינתיפאדה ולאחר מכן הועמדו541הדין בפרשת כפר קאסם.
רות שעניינן פגיעה בטוהר הנשק בפעולותֵלדין לא מעט מפקדים וחיילים בגין עב

 ודומה כי בפסקי הדין הרבים שנדרשו להיבטים542מול אוכלוסייה אזרחית,
ערכיים של פעולות אלה, אפשר היה לעשות שימוש במסרים הנוקבים–המוסריים

המצויים בשיריו של אלתרמן בטור השביעי, הרלוונטיים עתה כבעת הינתנם.

̆ ראו אמנון סטרשנוב 539 ‡ ̇ Á˙ ̃ „ˆ————— ‰„‡ÙÈ˙È‡· ̇ ÈËÙ˘Ó‰ ̇ Î¯ÚÓ‰ 176-173 (ידיעות
אחרונות, 1994); השגות דומות נשמעו בעת הלחימה בטרור משנת 2000 ואילך.

שאלה היא מדוע סבר אלתרמן בזמנו שאין מקום לפרסם את שלושת הפרקים הראשונים540
בטור "הדין וסביביו" (לעיל ה"ש 468). שמא סבר המשורר כי הטענות שנשמעו בציבור
על פסק הדין יפות לשעתן בלבד? ואולי החליט כך אלתרמן, אוהב צה"ל, לנוכח חריפות

דבריו בטור זה על התנהגותם של חיילי צה"ל?
התייחסות נוספת, עקיפה, של אלתרמן בטור השביעי לפרשת כפר קאסם הייתה בספטמבר541

1958 (לפני פרסום פסק הדין). הטור עסק בהמלצות ועדת חקירה שהקימה הממשלה,
בראשות השופט משה עציוני, בעקבות הבריחה המפורסמת מכלא שאטה, בסוף יולי 1958,
אחרי מרד אסירים ביטחוניים בכלא. בחילופי יריות בין הסוהרים לבין המתמרדים נהרגו

עשר אסירים ושני סוהרים. שישים ושישה כלואים הצליחו להימלט לירדן. אלתרמן–אחד
 שבו ביקש הכותב למצוא קשר„·¯התייחס בביטול וברוגז למכתבו של אזרח שפורסם ב

ִיבין העמדתם לדין של נאשמי כפר קאסם לבין הבריחה מכלא שאטה. הטענה הייתה "ּכ
ָהַּטֵרי ׁשְיּו ׁשֹומָז / ֹלא הָי אִם, ּכֶר ָקסַּפְל כֶים ׁשִּזַעָָריו הְל ׁשֹומַת / עֶֶרזְפֻּמַה הְָזֻרגָא הֵלּול
ר: ָראּוַאמ‹ָריו ָראּו אֹור (לּו נָבְּדֶן / ׁש‹טָּקַב הְָּתכִּמַן..." אלתרמן כותב על כך: "הֶֶרסָים הִטְׁשֹומ

ן...".ֶֹפּד–אתֵֶדר ֵקהּות יֹוצֶגְאת ּבֹז–ָלְכּתֹון?) / הּוא ּבִעַר הְָיאת נֹא זָָׂשיְך נֵר" (אָ"ָדבְל...) / ּבֶפ‹א
 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.(26.9.1958) 254 ,253ראו "ספיחי שטה" 

על החשיבות שבשמירה על ערכי לחימה וטוהר הנשק מצד חיילי צה"ל במלחמתם בטרור,542
וריכוז פסיקה העוסקת בכך, ראו פסק הדין של בית הדין הצבאי לערעורים ע 128/03

¯ÊÂ¯ ß È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰153/03 [פדאור, 03(13) 136] (21.8.2003); וכן ראו ע 
È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ ß ‡È‚˘[פדאור 04(19) 258] (5.8.2004); לגבי מדיניות החקירה 

, לעיל ה"ש„Â¯Ë· ˙ÓÁÏ ‰ÈË¯˜ÂÓ¯וההעמדה לדין בתקופה זו, ראו מנחם פינקלשטיין 
381, בעמ' 187-184, 219-213.
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לבסוף, המשורר הדגיש כי יש לראות את ההליך המשפטי כחלק ממכלול.
ל ִראׁשֹון.ָּכְׂשֻית. מֵּב–ֶףלָרה הוא אמנם הכרחי: זהו "אֵהטיפול המשפטי בעוברי עב

 גמולית—ק." בהטלת עונש יש חשיבות רבה ֹחַת הֶע אֶַׁשּפַיר הִָעי ֹלא יִן ּכֵכִָּתֹלא י
 אין הוא חזות הכול. לא—והרתעתית. ואולם, עם כל הכבוד להליך המשפטי 

ק"ֶלֵם חֵָהׁש לֵפחות חשוב ממנו הוא טיפול חינוכי וחברתי בגורמים העמוקים ש"י
יפּות (ֹלאְִדחִנֹות ּבְִפבאותם מעשים חמורים שנעשו כלפי חפים מפשע. יש "ל

חּו /ְָרוֶּיֹות נֹוָדעֹות ׁשְִטל רּוחֹות ּונֶ.// אַרּוחָה–ֵיְכלִהְב וָׁשֲחַּמַה–נֹוןְגִל סֶ)": "אַנּוחָל
ה"ֶגֶהַי הֵׂשְה", ועל "ּתֹופָָכלְמַי מְֵלִכּיֹום." מאמץ זה צריך להיות "ּבַם ּכַחֹות ּגְרֹווְו

עצמם לעסוק בכך.
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חלק תשיעי

על פציפיזם וסרבנות

פרק א

¢אל תתנו להם רובים¢

בתחילת שנות השלושים נמנה אלתרמן עם אסכולת שלונסקי. בעקבות מלחמת
העולם הראשונה והמהפכה הקומוניסטית, הרבו משוררי החבורה לכתוב שירים

לאומית ואף פציפיסטית. בשנת 1932 הוציא אברהם–בעלי מגמה אוניברסלית על
 שכינס בה שירים בעלי מגמה543שלונסקי עצמו חוברת בשם "לא תרצח"

פציפיסטית, והוסיף להם מאמר מבוא. נראה שבהשראתו פרסם–הומניסטית
544ל תתנו להם רובים".ַאלתרמן בשנת 1934 את אחד משיריו הראשונים: "א

 והשיר הוא545באותו זמן מת אחרון נפגעי הגזים של מלחמת העולם הראשונה,
מונולוג ארוך, בסגנון בלדה, שמשמיע חייל אלמוני גווע, בן ארבעים ושש, באוזני

עשרה שנה לאחר הקרב שבו נפגעו ריאותיו–האחות הרחמנייה המטפלת בו, שבע
546מהגז. טרם שנפגע, עוד הספיק החייל להרוג ארבעה חיילים אלמונים:

— ַחְֹּכִׁשִריְך לָי ֹלא צִ ּכ—חֹות ָר, אְֹּכזֶעֹוד א
ים.ִיּו טֹובָם הֵי. הִמֹונָיּו ּכָם הֵה

 (יחדיו, תרצ"ב).Áˆ¯˙ ‡Ï ————— ‰ÓÁÏÓ‰ „‚ ÌÈ¯È˘ Ï˘ ÔË˜ ËÂ˜ÏÈאברהם שלונסקי 543
 שנה א, גל' מז, עמ' 1 (טו באב, תרצ"ד, 27.7.1934). היה זהÌÈ¯ÂËפורסם לראשונה ב544

גיליון מיוחד של "טורים" שהוקדש לדברי שיר ופרוזה נגד המלחמה. השיר מצוי גם
ÔÓ¯˙Ï‡ ˙Â¯·ÁÓ·.(הקיבוץ המאוחד, תשל"ט) כרך ב, בעמ' 136 

Â˘‡¯‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ,188 ,119-113‰ על מלחמת הגזים במלחמה זו ראו סירל פולס 545
 ההוצאה לאור, תשמ"א).—342, 384 (משרד הביטחון 

יׁשִסתמיות המוות באה לידי ביטוי גם בכך שאלתרמן רואה את הקטל במלחמה כרצח: "א546
ימּות".ִמְד ּותַחַּפִח מַיו ָרצִחָא

  ַ
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ַֹלחְִׁשָרב לְַּקם לָה אֹותָיָסּור הַָרק א
ים!ִם רֹובֶָהת לֵָתה לָיָסּור הַָרק א

לנפגע הגז הגווע נותרו שני בנים, וצוואתו היא:

ם...ִַיְני. ׁשִים לִנָי ּבֵנְע. ׁשַי, עֹוד ֶרגִחֹותֲא
ים.ִם טֹובֶיהֵּבֹותִד. לֹאְים מִּתְבַהֲא
ם,ִיַמָּׁשַן הַעְַמּיֹום... לַבֹוא הְְך ּבַא
ים!ִם רֹובֶָהנּו לְּתִל ּתַא

המשורר חיים גורי ציין כי שיר מחאה זה הרשים מאוד את בני דורו, ורבים זכרו
 דן מירון כתב כי השיר נעשה547פה, גם בשל המנגינה שנתחברה לו.–אותו על

548פרק קריאה קבוע בכל כינוס ועצרת פציפיסטיים.

נראה שלפרק זה בחיי אלתרמן יש להוסיף גם את "שיר הגליוטינה" שחיבר
549באותה תקופה, ובו מושמע מונולוג המוות מפי הגיליוטינה עצמה.

 הן לנוכח תהליכים היסטוריים (עליית—ברם, בעמדתו זו לא התמיד אלתרמן 
הפשיזם וניצחונותיו) הן בשל קורות היישוב הארצישראלי (מאורעות תרצ"ו-
תרצ"ט). המשורר חיים גורי משער כי לימים התחרט אלתרמן על שנסחף בגל

 וחוקרת הספרות זיוה שמיר מציינת כי לאחר שנתפרסם ברבים550הפציפיסטי,
ל תתנו להם רובים" וזכה לפופולריות, "התכחש אלתרמן ליציר כפיוַהשיר "א

רוד לש סותאה יארב ,ׁשרפתהל היה לולעש םושמ ראשה ןיב ,בלמ וחיכשהל שקיבו

,ÈÙ¯‚ÂÈ· È˜¯Ù‰, לעיל ה"ש 16, בעמ' 11-10. מנחם דורמן ‡Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ïחיים גורי 547
לעיל ה"ש 229, בעמ' 136. המלחין היה סטיפן וולפה. בתגובה על שיר זה, כתב אז יונתן

ל הנשק", הפותח במילים: "תנו להם רובים".ֶרטוש שיר בשם "א
, לעיל ה"ש 252, בעמ' 36. וראו שם, בעמ' 41-35, מבט עלÂ˘‰ Á‡‰ ÏÂÓ˙˜דן מירון 548

‡Ï Ì‡יצירת אלתרמן בנושא המלחמה, עד מלחמת העולם השנייה. וכן ראו דן מירון 

ÌÈÏ˘Â¯È ‰È‰˙ ————— È˙Â·¯˙ ¯˘˜‰· ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÏÚ ˙ÂÒÓ–ÈËÈÏÂÙ52-49 (הקיבוץ 
המאוחד, 1987) (להלן: אם לא תהיה ירושלים).

 שנה א, גל' מט-נ, עמ' ÌÈ¯ÂË4ל תתנו להם רובים" בַפורסם לראשונה כחודש לאחר "א549
, כרך ב, בעמ' 142-139 (הקיבוץ המאוחד, תשל"ט).‡Â¯·ÁÓ ÔÓ¯˙Ï˙(5.9.1934). מצוי גם ב

יִריםִּדַל אֶפֶּסִמֹות ׁשֹותֹות מְָחלִבין השאר סחה הגיליוטינה על הערים הבוערות מסביב: "ּומ
ן".ָינֵַדם יְּׁש בֵַּלּפְתִהְה וֹתָ/ ׁש

, לעיל ה"ש 16, בעמ' Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ï‡.10חיים גורי 550
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551."לארשי תואמצעל םימחולה לארומב עוגפל ידכ וב שיש ינתסובת רישכ ,ח"שת

ּיֹום1934ַ לבין "ה–ים" מִם רֹובֶָהנּו לְּתִל ּתַמכל מקום, גדול הוא הפער שבין "א
1938, הפזמון המפורסם–גות" מֻים" ב"זמר הפלִרֹובָל הַלֹום עָים ׁשִאְְך נֹוׂשָם לֵה

גות"ֻשחיבר אלתרמן לכבוד פלוגות השדה (הפו"ש) בזמן המאורעות. ל"זמר הפל
נדרשתי למעלה, ושם גם דנתי בשיר זה, על רקע מאמרו החשוב של אלתרמן

 נראה כי יש מקום לקשור בין552 "סוד המרכאות הכפולות".—מאותה תקופה 
אלה לבין "פולמוס שירי המלחמה" שהתעורר עם פרוץ מלחמת העולם השנייה,

553ק אלתרמן על דעותיהם של לאה גולדברג ושל אברהם שלונסקי.ַלָובו ח

אכן, קו ישר עובר בין מהפך זה שעבר על אלתרמן במחצית השנייה של שנות
השלושים, דרך ההעפלה והמאבק בבריטים, ועד להכרתו בחשיבותו של צה"ל
כגורם המרכזי שהביא להקמת המדינה וכערובה העיקרית להמשך קיומה, כפי

שנוכחנו בהרחבה לעיל.

, לעיל ה"ש 16, בעמ' 9. מנחם דורמן כתב כי אלתרמן ביקשÏÚÂ ˙Ú ÏÚ ‡˙¯זיוה שמיר 551
למנוע את השמעתו של השיר בפומבי בכל דרך שהיא, דווקא משום שהשיר היה פופולרי
כל כך בזמנו, ועל כן "עלול היה לפגום בכוח התפילה לרובים רבים ככל האפשר". ראו

, לעיל ה"ש 229, בעמ' 336. במקום אחר הוא כותב כי ידעÈÙ¯‚ÂÈ· È˜¯Ù‰מנחם דורמן 
 איסור שימוש ופירסום"— אולי בשנות הארבעים —ש"מהלכת שמועה כי אלתרמן הוציא 

, לעיל ה"ש 14, בעמ' ÓÊ‰ ·Ï Ï‡.214-213¯לגבי שיר זה, ראו מנחם דורמן 
, לעיל ה"ש 16, בעמ' ÏÚÂ ˙Ú ÏÚ.53-52 ‡˙¯לעיל, חלק רביעי, פרק א. וראו זיוה שמיר 552

לעיל ה"ש 18, בעמ' Ï·‰Â ÌÈÏ·‰ ÏÎ‰ ‡Ï, .22-20כן ראו עוזי שביט, 
ויכוח זה התנהל ב"דפים לספרות" של "השומר הצעיר". ראו מנחם דורמן "פולמוס שירי553

, לעיל ה"ש ÈÙ¯‚ÂÈ· È˜¯Ù,229‰ סד(8) 48-47 (1990), וכן מנחם דורמן ÌÈÊ‡Óהמלחמה" 
, לעיל ה"ש 10, בעמ' ÓÁÏÓ‰ ‰‡¯Ó ÌÂ‡˙Ù .19-16‰בעמ' 139-137; חנן חבר

לאה גולדברג פרסמה מאמר ("על אותו הנושא עצמו", 8.9.1939), שטענה בו כי לא
תכתוב שירי מלחמה; השירה לעולם עומדת, ותעודתה היא לשיר לחי ולחיים וגם למוות

כחלק מהם, אך לא לרצח, שהוא המלחמה.
המאמר גרר תגובות בעלות גוון פוליטי, ובעקבותיו התפרסמה רשימה של אלתרמן ("מכתב
על אותו נושא", 22.9.1939). המשורר גילה דעתו כי אין תחום אנושי שהשירה אינה

רשאית לגעת בו, ובכלל זה בנושא המלחמה.
לאחר מכן הגיב שלונסקי עצמו על הדברים ("פיקוח נפש", 27.10.1939), והרחיק לכת
מעבר ללאה גולדברג. לדעתו, "אין לומר שירה; בפירוש: אסור לומר שירה לעת כזאת!"
שירים קלים, "פיוטי הזדמנות" אפשר לכתוב, אך לא שירה של ממש. אם לאה גולדברג
אמרה שהיא לא תכתוב שירי מלחמה, הרי שלונסקי סבר "כי לא המשורר, כי אם השיר

מלחמה מעיקרו, מטבע ברייתו". ראו מנחם דורמן "פולמוס שירי–עצמו הוא סרבן
המלחמה", שם, בעמ' 48.
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פרק ב

¢סרבן מלחמה¢

לסוגיית הפציפיזם והסרבנות לשרת בצבא נדרש אלתרמן שוב כעבור זמן רב,
554בשנת 1954, בטורו השביעי "סרבן מלחמה".

אמנון זכרוני חויל לצה"ל וטען כי הוא סרבן מלחמה, פציפיסט, ומסרב לשאת
28.5.1954 החל זכרוני לשבות רעב ופנה במכתב–נשק מטעמים מצפוניים. ב

 מחמת נימוקים—גלוי לנשיא המדינה. במכתב ציין שהוא "שולל לחלוטין 
555 את עצם קיומו של מוסד הצבא בישראל ובעולם".—מצפוניים ומוסריים 

אבחין כבר כאן כי מדובר אפוא במי שטוען שהוא פציפיסט, היינו מי שמטעמי
מצפון מסרב לשרת בצבא, באשר הוא צבא, וממאן לשאת נשק וליטול חלק
במלחמה, כל מלחמה. אין מדובר בסרבן שירות "סלקטיבי", לאמור מי שטוען כי
מטעמים מצפוניים או אידאולוגיים הוא מסרב לשרת בצבא מסוים, במלחמה

556פלונית או בפעולה פלמונית.

 ה 160 (18.6.1954) (להלן: "סרבן מלחמה"). וראו אלק ד'‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË"סרבן מלחמה" 554
המאבק על הלגיטימציה: התפתחות הסרבנות המצפונית בישראל מהקמת¢אפשטיין 

 א(2) 319 (1999). המחבר מציין כיÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ˙ ¢המדינה ועד למלחמת לבנון
 מבין חברי "אגודת סרבני מלחמה מטעמי מצפון—זכרוני היה סרבן המצפון הראשון 

 שעניינו קיבל פרסום. אגודה זו ייסד נתן חופשי בשנת 1947, ראו שם,—בארץ ישראל" 
 ÈÂ¯ÎÊ ÔÂÓ‡ —————ËÈÏ˜¯Ù בעמ' 332-328. לתמונה עובדתית מלאה יותר ראו מיכאל קרן

¯Á‡80-44 (הד ארצי, תשנ"ט). על נושא סרבנות המצפון בעת מלחמת העצמאות, ראו 
, לעיל ה"ש 207, בעמ' ÁÂ ÌÈÈÊ‡Ó.382-380¯·צבי ענבר 

הדברים מובאים בהערות ובביאורים לטור השביעי, כרך ה 555.355
, פ"ד לח(3) 393, 402 (1984) (להלן: עניין שיין),˘ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ß ÔÈÈבבג"ץ 734/83 556

הבחין השופט אלון בין התנגדות מצפונית "לשירות צבאי בתור שכזה, מתוך שהמתנגד
 לבין סרבנות אשר "אינה כללית, שיסודה—אלימות בתור שכזו ובאופן כללי" –דוגל באי

בשכנוע מצפוני בדבר אי אלימות, אלא סרבנות סלקטיבית הנובעת בדרך כלל מנימוקים
פוליטיים שלא לפעול נגד קבוצות מסוימות או במקומות מסוימים". על–אידיאולוגיים

, פ"ד נזÈ˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ ß ÔÈÈ˘ÂÊ,726 (1)הבחנה זו, ראו גם בג"ץ 7622/02 



על פציפיזם וסרבנותגיליון ∞≥ כרך א¨ התשס¢ט

≤∞≥

רות של אי קיום פקודהֵביום 1.6.1954 נשפט זכרוני בבית דין צבאי בעב
(להופיע למסדר עם נשק) והיעדרות משירות. להגנתו טען כי הוא סרבן מלחמה
מטעמים מצפוניים. בית הדין הצבאי המחוזי של פיקוד צפון הרשיע את זכרוני

 החלטת הפרקליט—739-733 (2002) (להלן: עניין זונשיין); "סרבנות השירות בשטחים 
 (16) 713, 749-738 (2003), והאסמכתאות המוזכרות שם.Â ËÙ˘Óˆ·‡הצבאי הראשי" 

, לעיל ה"ש„Â¯Ë· ˙ÓÁÏ ‰ÈË¯˜ÂÓ¯וכן ראו דברים שאמרתי בעניין זה ופורסמו בספר 
381, בעמ' 190-187, 220-219.

Gilleteהברית, ראו –הבחנה דומה בין סרבנות שירות כללית וסלקטיבית נהוגה גם בארצות
V. United States 401 U.S. 437 (1971) .:לפי החוק האמריקאי יינתן הפטור למי אשר

"[…] by reason of religious training and belief, is conscientiously opposed to

participation in war in any form.

United States V. Seegerהברית הוא אפוא מטעמי דת, ראו –יסודו של הפטור בארצות
380 U.S. 163 (1965) .לעומת זאת, בישראל הפטור לסרבני שירות סלקטיביים ניתן

מטעמי מצפון גרידא.
אבי שגיא ורון שפירא עמדו בחוות דעת שצורפה להחלטתי בעניין זונשיין על ההבחנה
הרולסיאנית בין אי ציות אזרחי לבין סרבנות מצפונית, וטענו שסרבני השירות באינתיפאדה
מבטאים אי ציות אזרחי ואינם ראויים ליחס המיוחד הניתן לעתים לסרבן המצפוני. ראו

 27 (תשס"ד)‡ÌÈÈÙÏבעניין זה אבי שגיא ורון שפירא "אי ציות אזרחי וסרבנות מצפונית" 
27 (תשס"ד) ÌÈÈÙÏ‡.9 46. והשוו חיים גנז "ימין ושמאל: אי ציות אידיאולוגי בישראל" 

 לנושאIsrael Law Reviewהוקדש כרך 36(3) של ה- בעקבות פסק הדין בעניין זונשיין
סרבנות השירות מטעמי מצפון.

, פ"דÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ß ‡ÂÏÈÓעל הבחנה זו עמדה גם השופטת פרוקצ'יה בבג"ץ 2383/04 
ß È˜ÈÏÓ ˘¯נט(1) 166, 179-178 (2004) (להלן: עניין מילוא). כן ראו בג"ץ 1026/02 

ÔÂÁËÈ·‰ "פ"ד נט(3) 56 (2004). כמו כן ראו שלמה אבינרי "ציות ודמוקרטיה ,È‡–˙ÂÈˆ

 ‰ÈË¯˜ÂÓ„Â165 .(עורך יהושע ויינשטיין, שלם, תשנ"ט)
אכן, מי שהעסיק הרבה את צה"ל ואת דעת הקהל בעשרות השנים האחרונות היו הסרבנים

 (לא‡ÔÂÁË·‰ ¯˘ ß ÈÊ‚Ïאים". ראו גם בג"ץ 470/80 ֵ"הסלקטיביים" ולא אלה "המל
 (פורסם באתר "נבו";Ï¢ÎËÓ¯‰ ß ÒÎÓפורסם, פסק דין מיום 7.9.1980), בג"ץ 630/89 

תאריך הפסק אינו ידוע).
המדיניות בישראל בשנים האחרונות היא להעניק פטור משירות ביטחון למי שמוכיח כי
הוא פציפיסט, אך לא להכיר בסרבנות השירות הסלקטיבית, ראו עניין שיין, שם, בעמ'
403-401, ועניין זונשיין, שם, בעמ' 739-736. יצוין כי חוק שירות ביטחון אינו מכיר

, והפטור ניתן מתוך ראיית הטעמים שבמצפון כ"טעמיםÏ‡ÎÎ‰במתן פטור לפציפיסטים 
אחרים" המאפשרים פטור משירות סדיר או משירות מילואים, ראו עניין זונשיין, שם;

–·Ô, פ"ד נו(4) 476, 477 (2002); בג"ץ Ô·–ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ß Èˆ¯‡ 3238/04בג"ץ 1380/02 
 ÔÂÁËÈ·‰ ̄ ˘ ß Èˆ¯‡ 2320/03 [פדאור 05(13) 857] (1.6.2005); בג"ץÔ·–ËÈÏ˜¯Ù‰ ß Èˆ¯‡

È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ 58/04 פ"ד נז(3) 913 (2003); ע ,Ô·–È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ ß Èˆ¯‡פדאור] 
.(29.12.2005) [100 (31)05
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ודן אותו לשבעה חודשי מאסר. בינתיים המשיך זכרוני לשבות רעב, ועניינו
עורר ויכוח ציבורי חריף. הוא לא נכלא, אלא אושפז בבית חולים צבאי. ככל
שהתמשכה שביתת הרעב, רבו הקולות שדרשו כי לא ימוצה עמו הדין. בעיצומו

של הפולמוס, ביום 18.6.1954, פורסם טורו של אלתרמן.
ָרּה של עמדת מדינהְֵּדעֶהציר המרכזי שעליו נסוב הטור "סרבן מלחמה" הוא ה

ברורה באשר לסרבנות כזו. מן הראוי לציין כי מיד בפתח הטור הבהיר אלתרמן
נּוֵּתְַדעְר לֶׁשֲה אָיֵדיאִאת עמדתו האישית העקרונית נגד רעיון הסרבנות. זוהי "א

 ייתכן, כתב המשורר, כי נכון להיאבק בסרבנות כזו ביד557ֶרת".ֶּוִעְה וָּנִת הֶֶרכְפֻמ
 מה שאין לקבל,558קשה. ברם, אם זו המדיניות, כי אז יש להודיע זאת בבירור.

ף",ֵָתּכַיכֹות הִׁשְאי ומְַנּגַי הֵזּוזְה", "ִרמָמּומֲָקנּות עְמַיַרת חִוֲסבור הכותב, הוא "א
יתְִּתַכלְמַמ–ִיְטנַיא אִהֶן", אווירה "ׁשֶצֹחַעּור הְִנִקים ּבְעֹוסָים הִּיִמְדֹות ִרׁשָ"ׁשּוַרת מֹוס

559יסֹוָדּה!":ִמ

ָםינִת ּדֶּיֹום אַ ּכַעֵּתֹובַן הְָיִנה עֶאת! זֹזָה ּבָיכִׁשְַמל נַא
!ַל לּוחַרּות עָק חֹחֹוֵקק! הּוא דֹוֵרׁש חְמ–ַדל יֶׁשְּבּור וִל צֶׁש
ָהִדינְּמַּקֹו ּבֻה חַן מְָרבָּסַַדע הְֵך יַכּות! אְִזה אֹו לָחֹובְל
560.ַּקּוחִל מֶבּות ׁשְי חֹובֵי ַדְרכְִלין. ּבִּדַה הָטֹון מְִלּׁשַַדע הֵיְו

עם זאת יצוין שהנשיא ברק העיר כי "דומה שהכל מסכימים, כי במקום שצרכי ביטחון הם
חריפים, לא יינתן פטור גם לפציפיסט". ראו עניין זונשיין, שם, בעמ' 734.

נראה כי בשנות החמישים, שפרשת אמנון זכרוני התעוררה בהן, לא נהוג היה לתת פטור
לסרבן השירות "המלא" המתנגד מטעמים מצפוניים לשירות צבאי, בתור שכזה.

"סרבן מלחמה", לעיל ה"ש 557.554
שלושת הבתים הראשונים, הפותחים במילה "יתכן", מוקדשים לאפשרות זו של נקיטת יד558

ִנּו ֶדֶרְך כָין לֵי אִד ּכַקשה ("ע ֶרת!"). ואולם, מבין השיטין של בתיְֶעגְִמת ּולֵמֹופְרֹו לְּגְַמם לִי אּ
"יתכן" אלה, משתמע כי אין זו דעתו של המשורר עצמו.

"סרבן מלחמה", לעיל ה"ש 554, בעמ' 559.161-160
שם, בעמ' 161. ארבעת סימני הקריאה שנתן המשורר בבית אחד מצביעים על המסר560

יץ", ונכוןִּמַיר אִָעהמרכזי בשיר זה. בסיום הטור אין נמנע המשורר מלציין כי מדובר ב"צ
ָ "לּו כ— כלומר המדינה —יהיה אם גם "אנחנו"  ּהָאֹותְּים, / בִָׁשִּגה נָיָּעְַבה לֶיְִהמֹוהּו נּ

—". נראה כי נדרש לא מעט אומץ מאלתרמן ַרּוח–ץֶֹמת אַלֲעַּה מָאֹותְית ּובִׁשְַפּנַמּות הֵלְּׁשַה

 לכתוב בשנת 1954 על זכרוני—ֶרת" ֶּוִעְּה וָּנִת הֶֶרכְפֻשסבר כי סרבנותו של זכרוני "מ
הפציפיסט כ"צעיר אמיץ".
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י'ִּנְַמּזַרּור הְחִּׁשַק" יינתן לזכרוני "'הֹחַהְרּור וֵּבַת הֵד עַהמשורר צידד בכך ש"ע
561ְדָרׁש".ִּנַה

19.6.1954, הודיע הפרקליט הצבאי–יצוין כי יום לאחר פרסום הטור, ב
הפיקודי כי אלוף פיקוד הצפון החליט להקל בעונש, ולהעמידו על חודש מאסר

אחד, כך שזכרוני יסיים את ריצוי עונשו למחרת.
עניין סרבנות המצפון שב ועלה לא אחת על הפרק למן שנות השמונים ואילך,
והגיע לשיאו במלחמה בטרור הפלסטיני, בשנת 2002 ואילך. כמי שנדרש רבות
לנושא רגיש זה, דומה כי למצער אפשר לומר שנענתה בחיוב קריאתו של אלתרמן:

ה". סרבני שירות "סלקטיביים", להבדילִָדינְּמַּקֹו ּבֻה חַן מְָרבָּסַַדע הְֵך יַ"א
מפציפיסטים, הועמדו לדין משמעתי, והיו גם שהוגש נגדם, במקרים מתאימים,

562כתב אישום לבית דין צבאי.

שם, בעמ' 561.161
‰˙ß¯ÂË ß È‡·ˆ‰ Ú·Âראו פסק דינו הממצה של בית דין צבאי מטכ"ל בתיק מט 151/03 562

¯ËÓ [פדאור 03 (13) 191] (דצמבר 2003). לסיכומי התביעה וההגנה ראו הספר ËÙ˘Ó

ÌÈ·¯Ò‰161-129; 204-165 (בבל, 2004). להחלטתי כפצ"ר ולדברים שאמרתי בעניין 
זה, ראו לעיל, ה"ש 556.
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חלק עשירי

 ¢משורר לאומי¢—אלתרמן 
ø¢או ¢משורר חצר

פרק א

מחלוקת החוקרים

עיקרו של חיבור זה הוקדש לטור השביעי ממלחמת העצמאות ועד מחצית שנות
השישים של המאה שעברה. לגבי תקופה זו נטושה מחלוקת בין חוקרים שאפשר

 אביא563לתמצתה בשאלה אם היה אלתרמן "משורר חצר או משורר לאומי".
ושורשיה, ולאחר מכן אדון בשאלה אם וכיצד עתה, בקצרה, את עיקרי המחלוקת

— אשר התמקד בתחום הצבא והביטחון שבטור השביעי —תורם חיבור זה 

להערכת היחסים שבין אלתרמן לבין הממסד.
¯ÈÓ˘ ‰ÂÈÊהציבה בדבריה שני מודלים של המשורר איש הרוח: "המודל 

המיושן של המשורר הלאומי", בעל המחויבות לענייני הכלל, ולעומתו "המודל
החדש של המשורר המרדן והאנטי ממסדי" שאינו שואף לשמש דוגמה אישית

̇ ‰˘ÌÈÚ·¯‡‰Â ÌÈ˘ÂÏ לדעתה, 564ואינו חייב דבר לחברה. Â˘·עמד נתן אלתרמן 
̄ ‰ÂÈ‰ במיוחד לאחר פרסום —‰ÌÈ˘ÈÓÁ  ואולם, בשנות 565בתווך. ÈÚ —הצטרפו 

, לעיל ה"ש ÏÚÂ ˙Ú ÏÚ,16 ‡˙¯כשם הכותרת של מאמר המבוא בספרה של זיוה שמיר 563
בעמ' 58-7.

שם, בעמ' 564.13-12
לךֵשם, בעמ' 18. לדברי שמיר, נתפס אלתרמן כהכלאה של שני המודלים המקוטבים: "ה565

טש עד ברק, את שיריוַבוהמייני ומשורר לאומי גם יחד [...] קוסמופוליט תלוש, המל
מו בעֹול"ִמו והנושא עַפריזאיים, ואיש המאבק לעצמאות ישראל הכואב את כאב ע–הכמו

(שם, בעמ' 19-18). אף שכרטיס הזיהוי המפלגתי שלו היה ידוע לכול, לא היה אלתרמן
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כמה גורמים, ספרותיים ופוליטיים, משני קצותיה של המפה הפוליטית, כדי
גוריון מקרב–לבקר בחריפות את אלתרמן. חוגי הימין והכנענים מזה, ומתנגדי בן

אנשי השמאל מזה; יונתן רטוש וברוך קורצוויל מזה, ומרדכי בנטוב ונתן זך מזה
ם", קרי "משורר החצר" שלַעַּטִ הכול ביקרו את אלתרמן על היותו משורר "מ—
גוריון. דן מירון, שלימים היה החריף ביותר בביקורתו, שאב, לדעת שמיר,–בן

את ראייתו של אלתרמן כ"משורר חצר" מאותם דוברים ש"לא סלחו" לאלתרמן
 שמיר דנה אפוא בשאלה אם אלתרמן של שנות566על עמדותיו בנושאים שונים.

החמישים היה "משורר חצר" המשמיע את קול מנהיגו, או "משורר לאומי"
567המשמיע את קול המצפון.

„Ô ÓÈ¯ÂÔ םירצוימ" הסמב םיפירחה יאנגה ירבד תאו הזעה ותרוקיב תא עימשה
הקולח יפל — םינושה ןהיבלשב הז רוביחב ןד ןורימ 568."תיב ילב ינבל םינובו

.ונימי דעו הלכשהה תפוקתמ ,דסממל רפוסה ןיבש םיסחיה תוכרעמ לש — עיצהש
,לארשי תנידמ תמקהל דע הנש םירשעכ ךשמנ ,ןורימ לש ותטישל ,¢ÈÚÈ·¯‰¢ בלשה
לש יוטיב ,ורוקמב( "תגלפוממ תורפס"כ תירבעה תורפסה ,ותעדל ,"הנגרוא" ובו

"משורר מפלגתי המאמין עד תום באקסיומות של מפלגתו": "הוא השמיע את קולו של
המצפון באופן אמיץ ועצמאי, ללא משוא פנים, וללא דעות קדומות, גם כאשר הדברים

 מתוך שיקולים—עמדו בניגוד לעמדתם של אנשי המעשה במפלגתו, שביקשו לא אחת 
 להעלים עוולות ולטשטשן" (שם, בעמ' 19). שמיר מטעימה כי באותו שלב—פרגמטיים 

טּו הכול אוזן לדברי אלתרמן: "כי הוא לא נלחם למען אינטרס מפלגתי חולף וחד ערכי,ִה
אלא למען ערכים הומניסטיים והומניטריים רחבים הטבועים בחותם הצדק הטבעי" (שם).

שם, בעמ' 37-36. חוגי הימין לא סלחו לאלתרמן על טוריו בגנות "הפורשים" מימי המאבק566
בבריטים. רטוש וחבריו לא סלחו לאלתרמן על עמדותיו האנטי כנעניות. חזית השמאל לא

המועצות ו"עולם–סלחה לאלתרמן על הדברים הקשים שכתב בטור השביעי נגד ברית
המחר".

, לעיל ה"ש·È„¯ÂÒ·‡‰ ÔÈ·Ï ÔÂÊÁ ÔÈ בספרו ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰וראו ברוך קורצוויל בביקורתו על 
23. בצד דברי שבח לכישרונו המזהיר של אלתרמן, ליופיים של כמה משירי הקובץ
ולחשיבותו של המשורר, כתב המלומד על אלתרמן כ"פייטן המפלגה השלטת וההסתדרות",

וכ"משורר חצר", ראו שם, בעמ' 198, 210.
 כרך ג 133, 134 (הקיבוץ המאוחד,ÔÓ¯˙Ï‡ ˙Â¯·ÁÓוראו גם משה דיין "עומק ללא קץ" 

תשמ"א). בפתח דבריו סיפר דיין כי בשנות החמישים לעגו לאלתרמן בחוגים מסוימים,
במיוחד בחוגי הפלמ"ח, וקראו לו "משורר חצר".

, לעיל ה"ש 16, בעמ' 37 ואילך.ÏÚÂ ˙Ú ÏÚ ‡˙¯זיוה שמיר 567
, לעיל ה"ש‡ÌÈÏ˘Â¯È ‰È‰˙ ‡Ï Ìאנו נביא כאן מהמסה כפי שפורסמה בספרו של דן מירון 568

 (2) 117 (תשמ"ו).·‡‚¯‡548, בעמ' 9. במקור פורסמה המסה 
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,אבה בלשה .וירבחו ןוסלנצכ לרב ומיקהש יטילופה הנבמה ךות לא ,)שוטר
¢‰ÁÓÈ˘È¢, וכשמה אוה היה ןורימ תעדלו ,הנידמה םויקל ןושארה רושעב לח
סחיב .ןיטולחל "תגלפוממ" הראשנ תדסוממה תורפסה תע ,ומדוק לש ואישו
569.ןוירוג–ןבל ןמרתלא ןיבש םיסחיה תשרפב דקמתהל ותסמב ןורימ רחב וז הפוקתל

אלתרמן נחשב בתקופה זו "כמשורר העברי המרכזי של הדור וכמנהיג התרבות
 לדעת מירון, החל אלתרמן570הישראלית בשנות המעבר מן היישוב אל המדינה".

גוריון עוד לפני הקמת המדינה, ומאז העריץ את המנהיג–להיתפס בקסמו של בן
ואת פועלו. הדבר בא לידי ביטוי בכתיבתו של אלתרמן שבה תמך בתוקף בעמדת

גוריון "מילאה את עולמו"– מירון ציין כי בעוד אשר דמותו של בן571גוריון.–בן
גוריון, לעומת זאת, תפס המשורר "מקום צר ונידח",–של אלתרמן, בלבו של בן

גוריון לרבים מאלה–ולא חרג מן "הסטאטוס האינסטרומנטאלי" שהעניק בן
גוריון גילה ִקרבה לאלתרמן רק כאשר ביקש– בן572שהסתייע בהם פוליטית.

לעשות שימוש פוליטי ביוקרתו של המשורר. בחלק זה של המסה, ביקורתו של
מירון היא החריפה ביותר. כך, באשר לשיר "אחד הלילות" שעסק בהבאת נשק
לישראל ערב מלחמת סיני, כתב מירון: "אלתרמן לא מילא כאן אלא תפקיד של

 את שיריו של אלתרמן573מאריונטה, שהמאניפולאטור הגדול משך בחוטיה".
 ראה מירון כ"מפולת קאטאסטרופאלית": "דוגמאות574גוריון–המוקדשים לבן

, לעיל ה"ש 548, בעמ' ÌÈÏ˘Â¯È ‰È‰˙ ‡Ï Ì‡.67-60דן מירון 569
שם, בעמ' 570.60
למעט, לדעת מירון, בשלושה פולמוסים: פירוק הפלמ"ח, השילומים מגרמניה, וארץ ישראל571

השלמה.
שם, בעמ' 572.62
שם, בעמ' 66. לדעתו של מירון, "גויס" המשורר, כנראה ללא ידיעתו, כדי להשיג קונצנזוס573

ציבורי רחב ליציאה למלחמה. אלתרמן הפך לחלק ממכונת התעמולה שנועדה בעיקר
להשתיק את האופוזיציה משמאל. על שיר זה ראו לעיל, חלק חמישי, סוף פרק ה וההערות.
את השיר קרא בכנסת ראש הממשלה, ומירון ראה בכך אות להידרדרות מעמדו של המשורר

ביטוי", הרי מירון גרס–גוריון את אלתרמן בשיר זה כמשורר "אדיר–העברי. אם ראה בן
ד לפריקתם שלֵשהשיר הוא "בשורה מדכדכת", ראו שם. את הזמנתו של אלתרמן להיות ע

כלי הנשק, ראה מירון כמתן "שוחד", ראו שם, בעמ' 64.
גוריון"– דוד בן—מירון הזכיר במפורש, שם, בעמ' 66, שני טורים: "אזרח מדינת ישראל 574

ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰גוריון", לעיל ה"ש 4. בין הטורים הנוספים– א 450 (11.12.1953), ו"לדוד בן
 ד 179 (30.5.1947); "בחנות‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËגוריון במצור" –גוריון: "בן–שנושאם הוא בן

̄ ‰˘·ÈÚÈהספרים"  ÂË‰ד" ַעַצ–גוריון בטרם– ג 311 (8.12.1950); "בןÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰313 ג 
 ‰ÂË¯גרת", לעיל ה"ש 123; "השנה השבעים וחמש"ִ(16.10.1953); "שני זכרונות וא
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מובהקות לשירה המגושמת והתפלה, המשעממת והארכנית, שהחל אלתרמן כותב
 מירון המשיך להשתלח575ר האומה".ַבשנות החמישים, בתוקף תפקידו כַדּב

נשימה, שהמלים והמשפטים–ל בשר וכבדַסּוּבְחצר מ–באלתרמן וקרא לו: "משורר
מסתבכים בין ה'רגליים' של טוריו ובכל זאת הוא ממלא את חובתו כלפי השליט

576בכל עומס המצעד המצופה ממנו".

אין תמה שביקורת חריפה כל כך עוררה רבים לבחון את הדברים ולהגיב
עליהם.

¯Â‡Ï Ô„ אשר בספרו ·¯Á‰Â ̄ ÙÂ˘‰,ביקש "להתבונן" באלתרמן כסופר פוליטי 
עמד בדבריו על כך ששירי הטור השביעי התמודדו עם מרב העניינים שעמדו על
סדר היום הלאומי בתקופה מכרעת. בתקופה זו הזדהה אלתרמן עם תפיסות ועם
ערכים המעוגנים בתוך קונצנזוס לאומי רחב. על כן, היו שראו אותו כ"משורר
חצר" ההולך בתלם. ברם, לדעתו של לאור, השקפה זו מושתתת "לא רק על אי
הבנת מניעיה הבסיסיים של השירה האקטואלית של אלתרמן, אלא אף על
התעלמות מופגנת מהעמידה האופוזיציונית אותה נקט הכותב בשאלות פוליטיות

 לאור מדגים זאת בשתי סוגיות,577מרכזיות שעמדו על סדר היום הלאומי שלנו".
שאחת מהן היא שאלת היחס למיעוט הערבי במדינת ישראל, וזאת בהקשר

 בסוגיה זו כתב לאור:578הביטחוני.

ÈÚÈ·˘‰,(1969) "ב 230 (25.9.1961). וכן ראו הרשימות "חג וריבו" (1966) ו"נחל צין 
– ≥± È‡È„ÓÏ ¯¯Â˘Ó‰ ÔÈ·————— ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙ —————Ô· „Â„ ¨˙¯‚‡Â ÌÈ¯ÂË שפורסמו בספרון 

 ÔÂÈ¯Â‚————— ˙Â¯‚‡ ≤ 50, 56 (הקיבוץ המאוחד, תשל"ב) (להלן: בין המשורר למדינאי). וראו
לעיל ה"ש 78, בעמ' ÈÈÓ˘‰ ¯ÂË‰, .221-214מרדכי נאור 

, לעיל ה"ש 548, שם.‡ÌÈÏ˘Â¯È ‰È‰˙ ‡Ï Ìדן מירון 575
שם. קו ישר מתח מירון בין מה שראה כהידרדרותו של המשורר בהיותו בשירות המנהיג,576

לבין "שירי עיר היונה" שהופיעו במחצית שנות החמישים (1957). לדעת מירון, העובדה
גוריון גרמה גם לטענות–שאלתרמן הקדיש אז את חכמתו, את כישרונו ואת שירתו לבן

,˘ÌÈÈÚ ˙ÁÓ וıÂÁ· ÌÈ·ÎÂÎשונות, שאינן מוצדקות, כלפי יצירותיו שכונסו בספרים 
"שיאי השירה העברית בדורו". מירון מסיים חלק זה בביקורתו, המדהימה בחריפותה,

גוריון ואיבוד היכולת השירית שלו נראים קשורים–באמירה שהערצתו של אלתרמן לבן
זה בזו: "בהיסטוריה של היחסים בין המימסד הציוני לספרות החילונית מכריע הדימוי

הציבורי הזה, אשר יעמוד לדורות בתרבותנו כמודל של יחסים הרסניים בין–הספרותי
המשורר למדינאי", ראו שם, בעמ' 67.

577·¯Á‰Â ¯ÙÂ˘‰.19 'לעיל ה"ש 26, בעמ ,
הסוגיה השנייה היא שאלת היחסים עם גרמניה.578
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לֹו באֶׁשְהכריע העקרון הדמוקרטי שאלתרמן קידש אותו, ואשר ּב
המשורר לערער על עיוותים במערכת יחסינו עם תושביה הערביים של

 ובמיוחד על עצם כינונו וקיומו של הממשל הצבאי.—מדינת ישראל 
המושג "צרכי בטחון" שהיווה במידה רבה את הצידוק לקיומו של

–המידה בהתייחסות אל ערביי ארץ–הממשל הצבאי, וקבע את קנה
 לא היה, לדידו של אלתרמן, בגדר מושג שהוא מחוץ לכל—ישראל 

579ערעור או ויכוח.

לדעת לאור, עמדתו האופוזיציונית, העיקשת והלוחמת של אלתרמן בסוגיה זו
 "כירסמה באופן חמור בתמימות הדעים— כמו בסוגיית היחס לגרמניה —

מסקנתו של חוקר זה היא:580 גוריון".–ההיסטורית שבינו לבין בן

מכל מקום, נוכחותן של חטיבות אלה במכלול יצירתו האקטואלית של
אלתרמן מלמדת, כי הנושא הנידון, ולא מי שנושא אותו, הוא הוא

581שהיווה את קנה המידה לקביעת העמדה של ה"טור" בעד או נגד.

וירבד חתפב ןייצ הז רבחמ ÂÔ ˜ÂÓÌ.285¯‰‡ םג היה וז היגוס רוריבב דואמ ףיקמ
ילעב םיאשונ לש הרּושב — רודה גיהנמב ררושמה לש היולגה ותכימת תא
ןיב חוכיווהו ,הנידמה תמקה ,תרתחמה ינוגראבו םיטירבב קבאמה :תובישח
הבחרהב םמוק דמע ורמאמב ,םלואו .תונויצה תוהמ לע ןמדלוג םוחנל ןוירוג–ןב

579·¯Á‰Â ¯ÙÂ˘‰רכי בטחון" (לעיל ה"ש 128),ָ, שם, עמ' 19. לאור מפנה בעניין זה לטור "צ
שנידון לעיל, חלק שלישי, פרק ב. אעיר כי במקום אחר בחיבור זה ציינתי שלדעתי, העיון

משמעית של אלתרמן בשאלת–בטור השביעי בנושא הממשל הצבאי אינו מגלה עמדה חד
עצם קיומו של הממשל הצבאי. ראו לעיל, חלק שלישי, פרק ו. ביקורתו של אלתרמן
הופנתה בעיקרה כלפי שימוש בכוח בלתי מוצדק או נגד נקיטת אמצעים בלתי ראויים

מצד כוחות צה"ל בפעולותיהם מול האוכלוסייה הערבית.
580·¯Á‰Â ¯ÙÂ˘‰.20 ,שם ,
שם, והשוו למסקנה דומה של לאור, שם, בעמ' 96, לגבי פרשת לבון.581
,‡Â˙¯ÈˆÈÂ ÔÓ¯˙Ïגוריון" –אהרן קומם "המשורר והמנהיג: ביאליק ואחד העם, אלתרמן ובן582

לעיל ה"ש 16, בעמ' 47. במאמר זה עמד קומם על התופעה יוצאת הדופן במאה העשרים,
 ביאליק כלפי—של גדולי המשוררים המפתחים יחס של הערצה גלויה למנהיגי הדור 

˘Ï˘Ï˙גוריון מזה. המאמר כונס לספרו של קומם –אחד העם מזה, ואלתרמן כלפי בן

 ‰¯È˘—————  ÌÈ¯¯Â˘ÓÂ ‰¯È˘ ÏÚ222 גוריון בנגב,–(הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן
תשס"ד).
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,תונוש תובושח תולאשב ןוירוג–ןב לע ןמרתלא חתמש היולגה תרוקיבה לע
:םיעטהו

מבחנו של המשורר הוא לא רק ביכולתו להזדהות ולתמוך, כי אם
ביכולתו לבחון ולמתוח ביקורת. כאן הוא ההבדל העקרוני בין משורר
חצר, שלא יעז להציג פגמים ואף יחפה עליהם, לבין משורר אמת,
שבריתו עם המנהיג איננה ללא תנאי, והוא שומר לעצמו את חופש
–הביטוי. במילים אחרות, צידודו במנהיג כפוף לעקרונות מוסריים

לאומיים. אלה מכתיבים את התמיכה במנהיג, ואלה גם מחייבים את
583ההסתייגות ממנו.

אל םימוחת ינפ לע הערתשה ןוירוג–ןב יפלכ ןמרתלא לש ותרוקיב יכ ןייצ םמוק
תרוקיב ןיב איה ˙Á‰ ‰‡Á·‰‰ .תונחבה יתש לע רבחמה דמע הז ןיינעב .םיטעמ
רשאב .םיינורקע הנידמ יאשונב שארמ תרוקיב ןיבל "תונמדזמ תולקת" יבגל ערפמל
תעגונה תרוקיב ןיב םמוק ןיחבה — "תונמדזמ" תולקת וניינעש — ןושארה גוסל
וב ועריאש ףוגה .םלוע תפקשה םוחת לא תרבועה תרוקיב ןיבל תוירקמ תולקתל
"וניע תבב" ,ל"הצ אוה "תנמדזמה תרוקיבה" לש הלא םימוחת ינשב תולקתה רקיע
םייוקיל ןיבל 584םיירקמ םייוקיל ןיב הז ןיינעב םמוק ןיחבה ,רומאכו ,ןוירוג–ןב לש
ויתולועפב ולגתה םינורחאה םייוקילה .יגולואדיאה םוחתה לא לובגה םהב הצחנש
תרוקיבל םמוק הנפה ןאכו ,תיברעה הייסולכואה לומ םישימחה תונשב ל"הצ לש
תולועפב םינוש םימגפ יבגל ,יעיבשה רוטב ןמרתלא לש "הרישיו הפוצר ,תינורקע"
לע הלעה ןמרתלא 585.וז הפוקתב אבצה לש שאב החיתפהו רצעמה ,שופיחה ,רצועה

שם, בעמ' 583.57
בעניין זה הזכיר קומם, ראו שם, בעמ' 60-59, את ביקורתו של אלתרמן על חקירה צבאית584

וחשבון", לעיל ה"ש 127), וכן את הטור "לעזרת–לגבי מותו של נער במסע גדנ"ע ("הדין
̄ ‰˘·ÈÚÈהרופא"  ÂË‰ג 343 (15.8.1952) שבו ביקר אלתרמן את ההזנחה השוררת לדעתו 

גוריון–בטיפול הרפואי בילדי עולים חדשים. בעניין האחרון נוהלה חליפת מכתבים בין בן
, לעיל ה"ש·È‡È„ÓÏ ¯¯Â˘Ó‰ ÔÈלבין אלתרמן, מיד לאחר פרסום הטור, שהובאה בספר 

גוריון טען במכתבו לאלתרמן כי ביקורתו של המשורר אינה מבוססת,–574, בעמ' 20-12. בן
ואילו אלתרמן פירט במכתב תשובה את העדויות המצביעות על צדקת "האשמות הכבדות",

ועל הצורך ב"תיקון העוול" על ידי ראשי המדינה.
המחבר מזכיר בעניין זה את מרבית הטורים במדור "אבן בחן" שנותחו בהרחבה לעיל,585

בחלק השלישי.
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םדאה תויוכז תא ,םיטועימה תויוכז תא ,היטרקומדה תונורקע תא הלא וירוטב סנ
תבותכה ,םרב .תמאה תפישח תובישח תאו הריקחה תובישח תא ,תוירטנמלאה
:םמוק לאש .ומצע ןוירוג–ןב איה תרוקיבה יצִחל הרורבה

כמה אנשי רוח מלבד אלתרמן נזעקו באותה השעה כדי לעורר את
 קרי: סמכותו הגמורה—השאלה הערבית ולהפקיעה מגדר הקונצנזוס 

586גוריון?–של בן

קומם הדגיש את החשדנות הרבה כלפי המיעוט הערבי אשר שררה לאחר מלחמת
 כבעלת חשיבות לשם הבנה טובה יותר את משמעות ביקורתו של—העצמאות 

אלתרמן. הוא סיכם נקודה זו כך:

ַרּצֹות את המנהיג, אין ספק כי בחר בדרך מוזרה.ְאם רצה המשורר ל
בגוש זה של כתיבתו הוא מביע מחאה תקיפה ורצופה. בהקפדתו על
עמדה מוסרית כלפי הערבים בשנים הראשונות של המדינה, ובביקורתו
הגלויה של נוהגי הצבא, אלתרמן לא רק פוגע באחת הנקודות הרגישות

גוריון, אלא הוא אף מסתכן בנטישת הקונצנזוס: לטעמם של–של בן
רבים נוח היה הרבה יותר, בכל הקשור בערבים בוודאי, לתמוך בצעדיו

גוריון בעמדתו–גוריון. אלתרמן ידע כי אינו מפיק רצון מבן–של בן
"השמאלנית", אך גם במקרה זה לא הקונצנזוס חשוב לו, ובוודאי לא
קונצנזוס מוגמר וקפוא, אלא חוסנה המוסרי של המדינה. אלתרמן לעולם

בד למוסכמות הרוב. במילים אחרות, לשם ביטוי נאמן שלֶאינו ע
 כדי להעמידו על בסיס חזק,—הקונצנזוס, אלתרמן נוטשו לפרקים 

מוצק יותר.

‰ÈÈ˘‰ ‰Á·‰‰ של קומם במאמרו היא בין הביקורת המזדמנת, הנעשית Ú¯ÙÓÏ

בעקבות תקלות, לבין הביקורת של המשורר בנושאי מדינה יסודיים, שנדרשים
. קומם ציין כי בארבע פעמים בולטותÓ¯‡˘בהם שיקול דעת והכרעה עקרונית 

גוריון למלוא סמכותו כדי להשיג את ההכרעה הראויה בעיניו. והנה,–נזקק בן
 והן הקמת המדינה—גוריון –במחצית מסוגיות אלה תמך אלתרמן בכל מאודו בבן

 ואולם, במחצית האחרת של הסוגיות השנויות במחלוקת, יצא587ופרשת לבון;

ראו אהרן קומם, לעיל ה"ש 582, בעמ' 586.60
שם, בעמ' 587.61



משפט וצבאמנחם פינקלשטיין

≤±¥

 והמדובר בפירוק הפלמ"ח ובנושא השילומים והיחס—גוריון –אלתרמן נגד בן
588לגרמניה.

גוריון–קומם שלל לחלוטין את טענתו של דן מירון כי יש לראות את בן
 בחינה מדוקדקת של עמדות589כאחראי "לנפילתו של אלתרמן, לסירוסו הרוחני".
יה נכוחה ושיקול דעת עצמאי,ִאלתרמן מבהירה, לדעת קומם: "כי שמר על רא

עד שביקורתו על מעשי השלטון והמנהיג ראויה להיחשב כמופת ביחסים שבין
590הממסד הספרותי והעיתונאי לבין הממסד השלטוני במדינה דמוקרטית".

דומה כי בפתח דבריו של קומם על שירת אלתרמן בטור השביעי אפשר
למצוא גם את הסיכום ההולם של עמדתו בסוגיה שלפנינו. בעומדו על סגולתו
המיוחדת של אלתרמן לעקוב אחר ההתפתחויות ההסטוריות על דקויותיהן ולהגיב

 קבע קומם:— הן על "הגדולות והנצורות" הן על "הפּכים הקטנים" —מדי שבוע 

אך אלתרמן לא ציטט את הקונצנזוס הלאומי אלא, ניסחו, ובעצם יצרו.
כפועל יוצא חש המשורר בסמכותו המוסרית, אפשר לומר אפילו בכוחו
הציבורי, והוא לא נמנע מלהתריס על טעויות השלטון, כולל המנהיג,

גוריון. במשך שנים, בעקביות ובהתמדה שאין להן אח ורע, מצליח–בן
אלתרמן לקרוא את הגיגי המעמקים של האומה, והוא יודע כי אלה
–שקולים כנגד כל מקרה פרטי, ואפילו הכרעות שגויות של מנהיג כבן

גוריון. בגין סגולתו זו לבחון ולהגיב מיניה וביה, ללא שיקולים זרים,
אך מתוך דאגה עמוקה לגורלה של האומה ולמעמדה, אלתרמן, יותר

591מביאליק, ראוי הוא להיקרא משורר לאומי.

לגבי פרשת לבון, ראו שם, בעמ' 67-65. לגבי פירוק הפלמ"ח, שם, בעמ' 64-62. לגבי588
היחס לגרמניה, שם, בעמ' 65-64. לאחר ניתוח הדברים, הגיע קומם למסקנה כי נקבע כאן
"דגם אידיאלי, של הכרעה מוסרית ועצמאות איש הרוח, תוך ויכוח ענייני ביחס לנקודות

רגישות ביותר", ראו שם, בעמ' 65.
שם, בעמ' 589.69
שם, בעמ' 590.79
שם, בעמ' 55-54. וראו הבאת הדברים בהסכמה אצל אורציון ברתנא "עד כמה אלתרמן591

ÁÈÂÍ ÂÒ·È·Â‰ ")דסמימ ןיבל תודידב ןיבו הילאוטקא ןיבל םזילובמיס ןיב( ?ימואל ררושמ

,רבחמה לש םויסה תרעה םג תניינעמ .)"?ימואל ררושמ" :ןלהל( )0002( 561 ,941 בכ
וירישמ םיברש הדבועה" :ןומזפה לש ותובישח הלדג ןמרתלא לש ותריטפ זאמ היפלו
האמה לש םינורחאה םירושעה תשולשב המרת ,םיעמשומ םהו ונחלוה ןמרתלא לש םיירילה
טסופ' לש רודב" :ןכו ;371 'מעב ,םש ואר ,"'ימואל ררושמ'כ ודמעמ לש השדח תוקזחתהל
.םש ,"הז רודל םידחוימה םישדח םילכב ימואל ררושמכ לבקתמו רזוח אוה 'הריש
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גם זיוה שמיר ציינה, במאמרה הנזכר, כי לגבי אלתרמן גבר קולם של "המקטרגים
המגמתיים שלא בדקו את העובדות לאשורן על קולם של החוקרים האובייקטיביים

 ואולם, לדעת שמיר, המחקר המאוחר יותר הגיע592שהנתונים פרּוׂשים לפניהם".
למסקנות מנוגדות לאלה של המקטרגים. היא הזכירה בעניין זה את מחקריהם
של דן לאור ושל אהרן קומם שעל דבריהם עמדתי לעיל, וציינה כי מסקנותיהם
של "חוקרים אובייקטיביים ונטולי דעות קדומות" אלה עולים בקנה אחד עם

 וכך כתב דורמן:593מסקנותיו בנושא זה של מנחם דורמן.

דעות בדורנו לא היטיב מאלתרמן לרדת–דומני, ששום סופר או הוגה
גוריונית ולהביעה, אבל שום איש גם לא התייצב–לחקר המהות הבן

גוריון כמו אלתרמן, כל אימת שחלק עליו, אם חלק עליו–אל מול בן
594 בשעות של הכרעה מצפונית.

יצוין כי במאמרו של צבי ארליך, "אלתרמן כשמרן", לעיל ה"ש 58, בעמ' 80, פתח ארליך
בתיאור האהדה הרבה לאלתרמן עד היום. כך, בקיץ 2005, זכה אלתרמן במשאל גולשי

 בתואר המשורר הישראלי האהוד ביותר. כאשר ביקש הבמאי אליYnetאתר האינטרנט 
¢‡ÈÓ¯˙Ï‰¢כהן (בשנת 2001) לתעד את הפופולריות הרבה של המשורר, הוא קרא לסרטו 

(על משקל "ביטלמניה").
592¯˙‡ ÏÚÂ ˙Ú ÏÚ.38 'לעיל ה"ש 16, בעמ ,
שם.593
, לעיל ה"ש 14, בעמ' 207. ובמאמרו "איזהו משורר פוליטי"‡ÓÊ‰ ·Ï Ï¯מנחם דורמן, 594

(לעיל ה"ש 42, בעמ' 275), כתב דורמן, בהתייחס לביקורתו הנזכרת של דן מירון, כי לּו
שמע אלתרמן בקול מירון: "לא זו בלבד ששירת הציונות לא הייתה נכתבת, אלא גם

הציונות הייתה נפגמת".
וראו גם דברים שכתב דב סדן "במבואי עיר היונה", לעיל ה"ש 23, בעמ' 126. לדעת סדן,

 שפורסם בשנת 1957 מאיר באור מיוחד גם את שירי הטור השביעיÂÈ‰ ¯ÈÚ‰הספר 
שלאחר 1948. בתחילת שנות החמישים היו שביקשו לראות את בעל הטור השביעי כמי

 כי—ש"נאמן לקו מפלגתו בסטיות קלות": "באה 'עיר היונה' וטפחה על פני המבקרים 
שבתותיו והאור הזה מעיד, כי לא איזה קו–ערבי–עמה נגלה האור המפרנס את שירי

גנראלי, אלא המצפון, ולא איזו מפלגה אלא ההיסטוריה היא מסגרת המשורר".
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595¯˙‡ ÏÚÂ ˙Ú ÏÚלעיל ה"ש 16, בעמ' 40. המחברת עומדת, בין השאר, על האבסורד בכך ,
שבמסתו האמורה של דן מירון, המבקשת לסקור את כל קשת התמורות במערכת היחסים
שבין הסופר לממסד, החל בתקופת ההשכלה וכלה בימינו: "הקדיש המחבר ליל"ג עשר
שורות, לברנר כעמוד אחד, לשלונסקי כעמוד אחד ולאלתרמן למעלה מעשרה עמודים!",

ראו שם, בעמ' 41-40.
שם, בעמ' 596.52-51
ראו, למשל, אורציון ברתנא "משורר לאומי?", לעיל ה"ש 591, בעמ' 168-165; יוחאי597

̇ ·Ï‡¯˘Èאופנהיימר  ÈËÈÏÂÙ ‰¯È˘ לעיל ה"ש 85, בעמ' 80-69; מרדכי נאור ,ÈÈÓ˘‰ ̄ ÂË‰,
לעיל ה"ש 78, בעמ' 338-337.

שמיר ביקרה בחריפות את מירון על מסתו, הנזכרת לעיל. לדעתה, התיר בה
מירון לעצמו "לחרוג מכל פרופורציה ולטשטש את הגבולות שבין כתב פלסתר

 המחקרים האחרונים מלמדים כי נתן אלתרמן595מגמתי למחקר היסטורי מהימן".
596ם".ַַעּטִייה נכוחה ועל שיקול דעת עצמאי. הוא לא היה "סופר מִשמר על רא

ÆÂÊ ‰È‚ÂÒ· Â„˘ ‰Ï‡ ·Â¯ ÏÚ ‰˙Ú ˙Ï·Â˜Ó‰ ‡È‰ ÂÊ ‰„ÓÚ ÈÎ ‰‡¯597 גם אני
שותף לה, וסבורני כי תימוכין לכך אפשר למצוא בחיבורי זה, המתמקד באחת
מ"נקודות החיכוך" החשובות שבין המשורר לבין המנהיג ולבין צמרת הממסד.

בפרק הבא אזכיר את עיקרי הדברים.
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פרק ב

תרומתו של חיבור זה

בחיבור זה שהתמקד בתחום הצבא והביטחון שבטור השביעי ממלחמת העצמאות
ואילך, נדרשתי לא אחת לדברים שכתב אלתרמן על צה"ל ועל הממסד הביטחוני.

 הייתה— אידאולוגית ומעשית —הדמות הביטחונית המרכזית בראשית המדינה 
גוריון. בפרק הקודם פירטתי בהרחבה את מחלוקת החוקרים,–ללא ספק דוד בן

כיצד יש להעריך את הזיקה שבין המנהיג לבין המשורר.
אכן, נראה כי קשה יהיה לחלוק על כך שככלל, נכון לראות את אלתרמן

–גוריוניסט". אלתרמן העריך מאוד, עד כדי הערצה, את בן–בתקופה זו כ"בן
גוריון, וראה בו את המנהיג ההיסטורי שהוביל לתקומתה רבת המשמעות של
מדינת ישראל. לאחר הקמת המדינה תמך אלתרמן, בדרך כלל, בקו הביטחוני

גוריון, לעומת תוקפיו משמאל ומימין. ואולם, דומה כי–ובקו הפוליטי של בן
העיון בטור השביעי בסוגיה הנדונה בחיבור זה יחזק בבירור את עמדתם של
אותם חוקרים הסבורים שאין זה נכון לראות את אלתרמן כ"משורר חצר" או
כ"פייטן מטעם". פירוט קצר, הנסמך על מה שנכתב לעיל, יועיל להבהרת הדברים.
בעיצומה של מלחמת העצמאות לא באה לידי ביטוי בטור השביעי מחלוקת

גוריון. שיר המחאה המפורסם "על זאת" אף זכה ל"יישר כוח"–בין אלתרמן לבן
גוריון אשר הורה לחלק את "הטור" לכל חיילי צה"ל. ואולם, לאחר המלחמה–מבן

החל אלתרמן לכתוב באופן רצוף, עקבי וישיר, נגד אופן ביצוע פעולותיו של
צה"ל אל מול המיעוט הערבי, והכוונה לפעולות כגון עוצר, חיפוש, סריקות,
גירוש וכן ירי. אלתרמן לא היסס למתוח ביקורת שוב ושוב על פעולות מסוימות
של צה"ל, ציפור נפשו של המנהיג, של הממסד, ושל אלתרמן עצמו! אין מדובר
כאן רק ב"ביקורת מזדמנת" כלפי מחדל נקודתי של צה"ל, אלא בביקורת "שחצתה

גוריון את הטענות כלפי–את הגבול אל התחום האידאולוגי". ככל שהכחיש בן
 העלה אלתרמן—צה"ל וביקש להסיר את ההצעות בעניין זה מסדר היום בכנסת 

על נס את עקרונות הדמוקרטיה, את זכויות האדם ואת זכויות המיעוט הערבי,
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ודרש חקירה, חשיפת האמת, הפקת לקחים ומיצוי הדין. כך היה בפעולות חיפוש
אחר מסתננים בגליל בנובמבר 1949, כך היה לגבי גירוש תושבים בלתי חוקיים

1952,–שיבלי ב–1950, כך היה באשר לחיפוש נשק גנוב בערב א–באבו גוש ב
1953, ועוד. אלתרמן לא מתח ביקורת–לגבי פעולות סריקה בעת עוצר בטירה ב

גוריון אגב נקיבה בשמו, ואולם הכתובת הראשונה במעלה לדברי–ישירה על בן
הביקורת ואף הגינוי של המשורר הייתה ידועה לכול.

כאשר יצא חבר הכנסת תופיק טובי בחריפות נגד התנהגותם של חיילי צה"ל
ֶתלֶׁשְמֶת ּומִיָּבֵַרי הְבַבאחד החיפושים, ביקש אלתרמן להביא לתשומת לבם של "ח

ה" כי הטענה היא נגד אופן ביצוע החיפוש ולא נגד עצם קיומו. ועוד, בלאִָדינְּמַה
גוריון, יודעים–חקירה ובדיקה, אין חברי הכנסת ולא שר הביטחון עצמו, היינו בן

את העובדות, ועל כן אין מקום להכרזה מראש שמדובר בעלילת שקר.
ים"ִעּוטִּמַּיּות הִִדינְנראה כי התרשמותו הכללית של אלתרמן הייתה שבעניין "מ

חֹון". הוא נדרש לנושא זה לא אחת, ודרש אתָּּטִל בֶה ׁשִָריאְּּיּות בִִדינְאין נקוטה "מ
שינוי הקו כלפי המיעוט הערבי.

הבעת דעה עצמאית ותקיפה של אלתרמן בענייני טוהר הנשק, גם כאשר
כוונו הדברים נגד הממסד הבטחוני, באה לידי ביטוי נוקב בפרשות קיביה וכפר

קאסם.
15 באוקטובר 1953,–בעת ביצועה של פעולת קיביה, בלילה שבין 14 ל

גוריון כשר הביטחון. מיד לאחר הפעולה חזר–מילא פנחס לבון את מקומו של בן
גוריון לתפקידו, והכחיש כי כוחות צה"ל ביצעו את הפעולה. ואולם, אלתרמן–בן

תמה בטור השביעי על כך שמדינת ישראל לא גינתה בפה מלא את הפעולה
ּתֹו" ברורה. עם זאת, לא גינהְָלְסְך" ש"ּפֵׁשָה חֶׂשֲעַבקיביה, פעולה שראה כ"מ

גוריון אישית על דברי ההכחשה שלו שהיו תמוהים כשלעצמם–אלתרמן את בן
גוריון נכח בעת שהתקבלה ההחלטה על–ושקריים. אלתרמן לא ידע כנראה שבן

הפעולה בקיביה, אך נקל להניח כי ידע שצה"ל ביצע את הפעולה, ומכאן הטור
1965, גרס אלתרמן בתוקף כי אין להניח לעניין–שכתב. גם כעבור שנים רבות, ב

קיביה לרדת מסדר היום, שכן טשטוש הדברים פירושו "פשע והפקר". הפעם
גוריון עצמו צריך להיות בין העומדים לבירור. זאת, בין–כתב במפורש כי גם בן

גוריון היה שר ביטחון להלכה בעת ביצוע המעשה, ואילו–השאר, משום שבן
בשובו לכהן במשרתו בפועל, לא מיצה את "המסקנות המתחייבות".

גוריון את הודעתו הפומבית בכנסת על–בעניין אירוע כפר קאסם השמיע בן
לש".ֻאודות הפרשה כמה ימים לאחר פרסום טורו של אלתרמן "תחום המש

אלתרמן יצא נגד האיפול ונגד מעטה הסודיות על מעשה הפשע. המשורר כתב
הְָמלִאָהְית וִָאׁשֲחַּסֹוִדית, הַגוריון קודם לכן הייתה "ה–כי ועדת החקירה שמינה בן
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אציין כאן נושא נוסף, בעל חשיבות, שאלתרמן נדרש אליו לא אחת בטור השביעי, והוא598
גוריון, ראו לעיל,–ק אלתרמן על "החלטת ההרס" של בןַלָפירוק הפלמ"ח. גם בעניין זה ח

חלק רביעי, פרק ג.
משלי כז ו.599
בעניין זה ראו חלק שישי, סוף פרק ג, לגבי האירוע שעליו נכתב הטור "על זאת" (לעיל600

ה"ש 116). כיוצא בזה נמנע אלתרמן מלמתוח ביקורת על פעולות של לוחמי הפלמ"ח
שהיו שנויות במחלוקת, בכל הנוגע לשמירה על ערך "טוהר הנשק". ראו לעיל ה"ש 269.

— מהאדם הפשוט ועד השרים בממשלה —דֹות", וכך הופכים להיות הכול ְָעַּוּבֶׁש

גוריון–ים". מתוכן דבריו של בןִמָה ּדֶׂשֲעַל מֶסֹודֹו ׁש–יַרתִמְׁש–ָריּותֲחְַאים לִפָּתְֻׁש"ּכ
בכנסת עולה האפשרות כי קיבל השראה מהטור של אלתרמן. אין לדעת אם גם

עצם עיתויה של ההודעה בא לאחר פרסום השיר.
גם לאחר פרסום פסק הדין יצא אלתרמן נגד חוסר הטיפול החינוכי בפרשה
החמורה ובשורשיה. הוא סבר כי יש לטפל בהלכי הרוח שהתייחסו בסלחנות

ה".ֶגֶהַי הְֵׂשלמעשי נקם בתושבים ערבים, וכי נושא זה צריך להעסיק גם את "ּתֹופ
ה", קובע המשורר,ֶָזּלַן הְָינִָעהּו"; "ּבֹּתַּה הָיץ ּבִצֵמדינה המתעלמת מכך: "עֹוד מ

ה" רבתי.ָָחְנזַקיימת "ה

עינינו הרואות כי הזדהותו האידאית של אלתרמן עם הקונצנזוס הלאומי, ותמיכתו
גוריון בשני העשורים הראשונים לקיומה של המדינה, לא מנעו–האישית בבן

ממנו למתוח ביקורת על פעולות צה"ל כלפי אוכלוסייה אזרחית בכל מקרה שבו
חשש המשורר לפגיעה בחוסנה המוסרי של המדינה. בנושא הביטחון, שהוא

 בעקביות וללא חת. דברים—תחומו של חיבור זה, נעשה הדבר פעמים רבות 
אלה עולים בקנה אחד עם הערכת אותם חוקרים, והם הרבים, אשר רואים באלתרמן

598משורר עצמאי ואמיץ, ולא "משורר חצר" המבטל את דעתו בפני דעת המנהיג.

גוריון בעת שהאחרון מילא את–עם זאת, לא מתח אלתרמן ביקורת ישירה על בן
תפקידו כראש ממשלה ושר הביטחון (או כשר הביטחון בלבד). אפשר כי מיתן
את ביקורתו כלפי צה"ל, אם אכן ידע פרטים רבים יותר ממה שכתב; מתוך כוונה

 ביקש אלתרמן,— 599ב"ֵי אֹוהְֵעצִים ּפִנָמֱֶא בבחינת "נ—שמכתו תהיה "נאמנה" 
600"האוהב הפוצע", שמכתו לא תהיה אנושה.
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דברי סיום

בין הדברים האחרונים שכתב נתן אלתרמן מצויות שורות אלה:

ֶהּזַצּור הָּנַן: הָָטּׂשַר הַמָז אָא
ל לֹו.ַיְך אּוכֵא
ֶהׂשֲעַּמַרֹון הְִׁשכְץ וֶמֹאָּתֹו הִא
ה לֹו.ֵָצה עִָּיתּוׁשְה וָמְָחלִי מְֵלּוכ

חֹוֹל ּכֹּטֶר: ֹלא אַמָאְו
גֶתֶמָים וִׂשָן אֶֹלא ֶרסְו
תֹוכֹו,ְיא ּבִבֶָרְך אֹֹלא מְו
ֶדם,ֶּקִמְּה כְֶרּפַָדיו אָֹלא יְו

חֹוֹה מְֶהכַה: אֱֶׂשעֶאת אַֹרק ז
601ֶדק.ֶּצַּתֹו הִֶאח ׁשַָכׁשְו

והמשורר סיים:601
מֹוְן ּוכָָטּׂשַר הֵּבְִך ּדָּכ
הָימֵאֵם מִיַָמרּו ׁשְוָח
קּומֹוְּם אֹותֹו בְָראֹותִּב
ה.ִָּמזְּמַ הַעֵַּצְבל

, כרך ג, בעמ' 128 (הקיבוץ המאוחד, תשמ"א).ÔÓ¯˙Ï‡ ˙Â¯·ÁÓשורות אלה פורסמו ב
 כוÏÂÓ131 (15-14)„הדברים נמסרו לדפוס על ידי תרצה אתר, בתו של אלתרמן, ונדפסו ב

רה של אביה, ו"הן ביןֵ(סיוון, תש"ל). תרצה אתר העירה שם כי מצאה שורות אלה במג
הדברים שכתב בימי חייו האחרונים ולא ראו אור".

דן לאור סבור כי שיר זה משקף את החרדה של אלתרמן בערוב ימיו מפני ִקצה האפשרי
של מדינת היהודים, בעקבות משבר הערכים הציוני וההכחשה העצמית של צדקת הדרך
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1970, ראה אלתרמן–בעשרות השנים שמאז מלחמת העולם השנייה ועד למותו ב
את ישראל כאומה במצור. את תקומת מדינת ישראל תפס כלידתו מחדש של
העם העברי, ואת מלחמותיה כמלחמות צודקות. את צבא ההגנה לישראל ראה
המשורר כערובה העיקרית להמשך קיומה של המדינה, ואת השימוש בכוח הצבאי
כהכרח בל יגונה. אלה הם מושכלות יסוד שבאו לידי ביטוי חוזר ונשנה בחצי

יובל השנים שאלתרמן כתב בהן את הטור השביעי.
עם זאת, ידע המשורר היטב את תוצאותיו הקשות של השימוש בכוח. הוא

— 602ח"ֶַלּׁשִַדינֹו הְּיק בִַּד אף כי "צ—ידע שגם במקרה שבו השימוש בנשק מוצדק 
לח, קרי הנשק, גורם תדיר אתֶנפגעים ממנו רבים, וגם כאלה שהם תמימים. הׁש

603א".ְטֵחֵים מִּפַחַת הַעְמִ"ּד

נו של "הנצור הצודק", חייב אפוא להיזהר ולרסן את השימוש בכוחִצה"ל, מג
 השימוש בנשק חייב להיותÌˆÚצבאי, וזאת בשני מובנים עיקריים: ראשית, 

 השימוש בנשק חייבת להיות זהירה ומידתית. דברים אלה„¯Íצודק. שנית, 
אמורים במיוחד לגבי פעילותו של צה"ל מול אוכלוסייה אזרחית. נפשע הוא

 זהו604ע" על זקן בעיר הכבושה במלחמת העצמאות.ְַקלִּמַּסֹות הְַנהירי כדי "ל
 הוא הדין לגבי עצם השימוש605ה".ָמְָחלִ מַעֵ "ּפֹוׁש—ח", והיורה ַלמעשה "ֶרצ

בנשק כלפי אזרחים בפרשת כפר קאסם, ובאירועים נוספים.

דציוניזאציה" (דן לאור, "נתן אלתרמן:–ציוניזאציה", או "אבטו–שאלתרמן קרא לה: "דה
הפרק האחרון", לעיל ה"ש 26, בעמ' 72). כיוצא בזה הביא לאחרונה משה יעלון את

, לעיל ה"ש 8, בעמ' 116-115, כדי„¯ÎÂ¯‡ Í‰ ˜ˆ¯‰שורות "אז אמר השטן" בספרו 
להצביע על התופעה של האשמה עצמית כאחת התופעות הפסולות שהתפתחו בישראל

ָהצְִמׁשְה וָָקאְלַה" של "הְָנפָא–ַּה רּוחָבדור האחרון (לעניין אחר שבו ביקר אלתרמן "אֹות
 ו ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.((20.9.1957) 38 ,37ה" ָה", ראו "שוטרי ישראל והִדּבָיצִּמַא

 16.3.2005, שהמשורר ציין בה כי‰‡¯ıוכן ראו הרשימה של חיים גורי "אז אמר השטן" 
אלתרמן הוא מחשובי יוצריה של "תרבות הנצורים הצודקים" (הדברים פורסמו לאחרונה

 כרך שני 152 (מוסד„ÔÓÊ‰Â ‰¯È˘‰ ÌÚ ————— ˙È˙Â¯ÙÒ ‰ÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡Ó ÌÈÙבספרו של גורי 
ביאליק, תשס"ח)).

, לעיל ה"ש 10, בעמ' ÎÓ˘ ÌÈ¯È˘.242·¯"שירי מכות מצרים" 602
שם.603
604ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.149 א 
שם, בעמ' 605.150
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לעתים, השימוש בכוח הוא מוצדק, אלא שאופן השימוש בכוח אינו זהיר דיו,
או שמידת השימוש בכוח מוגזמת. כך, לא היה מנוס מביצוע חיפוש בבתי אזרחים

חֹון:ָּטִּבַר הַל ׂשֶָריו ׁשְָדקּו ְדבָערבים בשנות החמישים, כאשר נגנב נשק צבאי: "צ
 ואולם, עדיין רשאי חבר הכנסת הערבי למתוח606ּפּוׂש".ִי חְִהם יַגְּפּוׂש / וִה חָיָ[...] ה

ת צּוָרתֹוֶם אִי אִן [...] ּכִֵּומֹו ּכְַצּפּוׂש עִַחביקורת על אופן ביצוע החיפוש: "ֹלא ל
 על טענה, באותן שנים, כי גירוש מסוים של תושבים הוא607ה!"ָּנִּצּועֹו ּתִּוב

¢ÈÂ¯˜Ú¢:

לֵינֹו אֵיּפ אְִצִרינְי ּפִר ּכֵּבַחְמַה הֶ"[...] עֹונ
608יל...ְֵעִל ה,  ֹלא כָ ּדִ מְדֹו  בְבְָעִריְך לָצְו

טעם חשוב לריסון הנדרש בעת הפעלת הכוח הצבאי הוא העובדה שמדובר בצבא
של מדינה יהודית:

 ה ּו ִד יְטֹון  יְִלּׁשֶר ׁשַחַאֵחּוד מְִיּוב
609ִדיִדי.ְ י ם ,  לִ בְ ּכַ עְרֹונֹות  מְִכת זְָקצ ׁש לֹוֵי

ן. קל וחומר כשמדובר בצבא יהודי.ֵַרּסְ מ—ב, והמשפט ֵַּכעְר מעצם טיבו מָהמּוס
 קו מחשבה זה, אשר הנחה610שמירת טוהר הנשק מבדילה בינינו לבין אויבינו.

את המשורר בשני העשורים הראשונים של המדינה, בא לידי ביטוי גם בפסיקתו
של בית המשפט העליון הנוגעת למלחמה בטרור. לא כל האמצעים כשרים
ללחימתה של מדינה יהודית ודמוקרטית בטרור, אך למרות זאת ידה של הדרך

שם, בעמ' 606.284
שם, בעמ' 607.285
296. שם, בעמ'608
 [פדאור 09(7) 697] (31.3.2009). במקרהÊÏ‡Ï ß Ï‡¯˘È ˙È„Ó‰שם. וראו ע"פ 5136/08 609

זה נדונה שאלת עונשו של שוטר משמר הגבול שנטל חלק בפרשה מזעזעת של מעשי
התעללות בעוברי אורח פלסטינים. בית המשפט העליון ציין, בין השאר, כי פרשה זו
מעלה "זכרונות אפלים של פוגרומים אנטישמיים" (פסקה 23 לפסק הדין). וראו לעיל,

ה"ש 516.
, ברשימה "אחרי המרדף", על "עיקריÈ¯ÚÓ·1969, כתב אלתרמן ב–שנה לפני מותו, ב610

המוסר הכובלים" במאבקו של צה"ל: "יש לו לצה"ל מאה דרכים להשיב מלחמה. רק דרך
‰ËÂÁלה ופחדנות תחת פחדנות" ָלה תחת נבָאחת חסומה בפניו: אין הוא יכול להשיב נב

˘ÏÂ˘Ó‰.217 'לעיל ה"ש 26, בעמ ,
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המוסרית היא על העליונה, שכן שמירת החוק וזכויות האדם הן מרכיב חשוב
611בביטחון הלאומי.

המטרה אינה יכולה לקדש את כל האמצעים, וכל אימת שנדמה היה לאלתרמן
כי חיילי צה"ל פגעו בערך של "טוהר הנשק", הגיב על כך בחומרה בטור השביעי.

 יש לחקור,—כאשר עולה חשש לפגיעה בלתי מוצדקת של חיילים באזרחים 
ואין להימנע מחקירה, בטענה או בתואנה של הגנה על הכבוד של צה"ל. צה"ל

ֶםיכֲֵלי, עִם ּבְָגם ּפִי! / אִטּו ּבְּטַחְְקרּו וִִריאּותֹו, ּדֹוֵרׁש: חְבֹודֹו / ּובְֵרי כְּנֹוטִעצמו: "מ
 הוא הדין כאשר דרש חבר כנסת ערבי לחקור התנהגות612יסֹודֹו [...]".ִם  ּב ֹו  מְֹחִלל

ברוטלית של חיילי צה"ל בעת סריקות אחר מסתננים בגליל. דרישה זו היא

, פ"ד נגÏ‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ß Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂÈÚ „‚ È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂÂ‰,817 (4)בג"ץ 5100/94 611
, פ"ד נח845Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ß ˜È¯ÂÒ ˙È· ¯ÙÎ‰ ˙ˆÚÂÓ,807 (5) (1999); בג"ץ 2056/04 
, פ"ד נוÈ·¯ÚÓ‰ ‰„‚· Ï¢‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ ß È¯Âß‚Ú,352 (6)˙861 (2004). בג"ץ 7015/02 

מצויה בדבריו של 383-382 (2002). דומה כי המטפורה המובהקת ביותר לתפיסה זו
Á‡˘Î˙הנשיא בדימוס ברק, שדימה בהם את הדמוקרטיה הנאלצת להילחם למי שנלחם 

¯ÂÁ‡Ï ˙Â¯Â˘˜ ÂÈ„ÈÓ:נכון להביא דימוי שנוי במחלוקת זה בהקשרו .
זה גורלה של דמוקרטיה, שלא כל האמצעים כשרים בעיניה, ולא כל השיטות
שנוקטים אויביה פתוחות לפניה. לא פעם נלחמת הדמוקרטיה כאשר אחת
מידיה קשורה לאחור. חרף זאת, ידה של הדמוקרטיה על העליונה, שכן שמירה
על שלטון החוק והכרה בחירויות הפרט, מהוות מרכיב חשוב בתפיסת ביטחונה.
בסופו של יום, הן מחזקות את רוחה ואת כוחה ומאפשרות לה להתגבר על

קשייה (בג"ץ 5100/94, שם).
קטע זה הוא המצוטט ביותר בפסיקת בית המשפט העליון, הנוגעת לדרך לחימתה של
דמוקרטיה בטרור. לתפיסתו של הנשיא ברק, אין לקיים דמוקרטיה וזכויות אדם בלא
ליטול סיכונים. האיזון בין ההגנה על חייהם ושלומם של האזרחים לבין הצורך להגן על

זכויות האדם, כולל בתוכו מעצם טבעו "מרכיבים של סיכון ומרכיבים של הסתברות".
 [פדאור 06(10) 217] (2006), פסקה 111 לפסקÌÈÙ‰ ¯˘ ß ‰Ï‡„Úוראו בג"ץ 7052/03 

עשר שופטים בבית המשפט העליון,–הדין. בפרשה זו, שעלתה לדיון בהרכב של אחד
עלתה השאלה אם חוקתי הוא חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-
2003, שהּוחק מסיבות ביטחוניות בתקופת המלחמה בטרור, והטיל, בין השאר, מגבלות
על איחוד משפחות בין בעל אזרחות ישראלית לבין בן זוגו תושב השטחים. בסוגיה זו,
שדומה כי במרכזה עומדת שאלת "הסיכון וההסתברות" האמורה, התפלגו דעותיהם של

 הן של השופטים— והחלוקות —מרבית שופטי בית המשפט העליון. חוות הדעת העיקריות 
ברק וחשין.

 לח 29 (תשס"ח).ÌÈËÙ˘Óכמו כן ראו אהרן ברק, "זכויות אדם וביטחון לאומי" 
612ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰.א, 286. "בו", כמודגש, ולא בחבר הכנסת הדורש חקירה 
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ה". היא מחייבת דיון ובדיקה, ולא הוָרדה אוטומטיתְָימֹוְקַרטֵּדַיב הִה טֶלגיטימית: "ז
מסדר היום. חייב להיות מנגנון של בדיקה עצמית:

...ַדּועַָּיֶרץ, ּכֶמְ ְר ִק י ם  ּבָ סְנּו  מְַחנֲא
613ֵרק.ָּתְסְִהי לְִלּבִֹרק מְִסד ֹלא טֹוב לֹאְּומ

אם מתגלה חשד למקרה חמור אין לטייחו, ויש לבצע חקירת אמת. אין לשאת
ם "צרכי הביטחון", וכיוצא בזה אין להפעיל שלא כראוי את הצנזורה,ֵלשווא את ׁש

בשמו של "הסוד הצבאי".
ין הּואִּדַרות, יש להעמיד את החשוד לדין: "הֵאם גילתה החקירה כי נעברו עב

 ומי שנמצא614ק".ֹחַת הֶע אֶַׁשּפַיר הִָעי ֹלא יִן ּכֵכִָּתל ִראׁשֹון. ֹלא יְָּכׂשֻית. מֵּב–ֶףלָא
 יש למצות עמו את הדין. על גזר הדין להרתיע ולשמש כתזכורת, למי—אשם 

לּול":ָ עַֹחּכְִׁשאשר "ל

ים,ִיטִַרְקלְל ּפֶָרף ּכֵה, חָמְָחלִי מְֵעׁשִי ּפִּכ
615מּול.ְׁש ּוגֶֹניו עָלָׁש עֵר יֶׁשֲן אְָיִנם עֵה

צומת זה שאליו מתנקזים שיקולי ביטחון, ערכי מוסר ועקרונות משפט, היה
במוקד של רבים משירי הטור השביעי. ענייני צבא וביטחון שימשו נושא מרכזי
לכתיבתו של אלתרמן בשירי "העת והעתון", שליווה בהם את אירועי התקופה.
דילמות לא מעטות התעוררו אגב הפעלת הכוח הצבאי, והעיסוק בתחום זה היה

קרוב ללבו של המשורר בעל המצפון.

י בחיבור זה במכלול כתיבתו של אלתרמן בטור השביעי, בנושא הנידון,ִעיונ
מעלה, לדעתי, עקרונות חשובים רבים הרלוונטיים גם כיום. אכן, גם הפרקליטות

בעמ' 278. שם,613
614ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰ב 355. עם זאת, עמד אלתרמן על כך שאין המשפט חזות הכול. המשפט 

הוא תנאי בסיסי, אך אין הוא תנאי מספיק. דברים אלה נכתבו בקשר למשפט כפר קאסם,
ובשיריו בטור השביעי בנושא זה, עמד המשורר על הצורך בהתעוררות ציבורית ובטיפול

חינוכי. ראו לעיל, חלק שמיני, פרק ד.
615ÈÚÈ·˘‰ ̄ ÂË‰ו 84. אלתרמן הדגיש כי יש לדחות את הטענות בדבר סכנה לערעור המורל 

בצבא או לפגיעה במשמעת הצבאית. אין מקום לחשש שחיילים ומפקדים ייזקקו ל"עורך
דין צמוד".
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הצבאית מצויה הייתה לאורך שישים שנות קיומה על "קו התפר" שבין ביטחון,
משפט ומוסר, והיא שעמדה על משמר יישומם הלכה למעשה של עקרונות אלה

 במתן ייעוץ משפטי לצבא ולמפקדיו, ובאכיפת הדין עת עלה החשש להפרתו.—
הרלוונטיות והאקטואליות של הטור השביעי נובעות, לדעתי, מתוך שאיפתו
של אלתרמן להגיע ליסודי הדברים ולחשוף את שורשיהם. הוא לא הסתפק בהבנת

616ִרים".ָבְּדַל הֶם ׁשָיבִִרים", אלא ביקש לעמוד על "טָבְּדַין הִֵרים ּבְָׁשּקַהְיקֹות וִּזַ"ה

 יצא המשורר— בדרך כלל בסיום השיר או בסוף הרשימה —בטורים רבים 
ר", ושם הנחיל את הלקח הכללי ואת ההפשטה המושגית. הכתיבהָּקִל עֶָרט אְּפִ"מ

 לא על הפרשה עצמה בלבד באה ללמד; יש לה מסר חינוכי—על אירוע מסוים 
צופה פני עתיד. אכן, בחיבור זה הפניתי לכמה סוגיות שעלו בתקופה האחרונה,
במאה העשרים ואחת, ושאפשר ליישם בהן את משנתו הערכית והחינוכית הסדורה

של "נתן החכם".

עם סיום "המסע" הארוך, אוכל לשוב לנקודת ההתחלה, ולנימה האישית. מאז
שהוטל עליי כתובע צבאי צעיר לטעון לעונש במקרה של קצין שהורשע ברצח
אזרחים ב"מבצע ליטני" בשנת 1978, ועד שסיימתי את תפקידי כפרקליט הצבאי

 דרך·„ÚÈ·„הראשי בשנת 2004, טיפלתי במאות רבות של מקרים שנבחנה בהם 
 נוסף על כך, עסקתי רבות בייעוץ למפקדים,617פעולתם של חיילי צה"ל ומפקדיו.

 לרבות ניסוחם618 של כללי המותר והאסור בהפעלת הכוח,ÏÈÁ˙ÎÏÓ‰ובהתוויה 

יןִֵרים / ּבָּׁשְקַהְיקֹות וִּזַת הֶר: / אַמָד אָחֶיׁש אִ, לעיל ה"ש 25, בעמ' 87: "אıÈ˜ ˙‚È‚Áראו 616
ִרים?"ָבְּדַל הֶם ׁשָיבִה ּטְַך מַא, / אֵי מֹוצִנֲִרים אָבְּדַה

הדברים אמורים במיוחד בשנים 1994-1988, שנות האינתיפאדה, שהייתי בהן התובע617
הצבאי הראשי, ובשנים 2004-2000, שנות המלחמה בטרור (הנקראת, לדעתי בטעות,

 שהייתי בהן הפרקליט הצבאי הראשי.—"האינתיפאדה השנייה") 
אטול כדוגמה סוגיה חשובה שהתעוררה בעת המלחמה בטרור משנת 2000 ואילך, והכוונה618

לפעולות "הסיכול הממוקד", היינו נקיטת מדיניות של פגיעה מונעת במחבלים, הגורמת
למותם של מי שמתכננים, משלחים או מבצעים פיגועי טרור בישראל ובשטחים כלפי
אזרחים וחיילים. פעולות אלה פוגעות לעתים גם באזרחים תמימים. האם צה"ל נוקט
פעולות אלה כדין? הרמטכ"ל שאול מופז ביקש כי אכין חוות דעת משפטית בסוגיה, וזו
אכן נכתבה והועברה לרמטכ"ל ביום 18.1.2001. חוות דעת זו, שהכשירה פעולות כאלה

 היא שהיוותה את התשתית המשפטית לפעולות—בהתקיימם של תנאים מגבילים שנקבעו 
הסיכול הממוקד בשנות המלחמה בטרור. את הכללים אשר בחוות הדעת אישר למעשה

‰ÚÂÂ„בית המשפט העליון, כעבור כשש שנים, בפסק דין עקרוני וחדשני, בג"ץ 769/02 

ÌÈÈÂÈÚ „‚ È¯Â·Èˆ‰ Ï‡¯˘È ̇ Ï˘ÓÓ ß Ï‡¯˘È·על 2006(4) 3958 (2006). על ההיבט–, תק
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המבצעי ועל ההיבט המוסרי של פעולות אלה בתקופה האמורה, ראו לאחרונה משה יעלון
‰¯ˆ˜ ‰ÎÂ¯‡ Í¯„לעיל ה"ש 8, בעמ' 150-146. וכן ראו רפאל ביטון "דיני המלחמה ,

יט 245 (התשס"ז); עמוס ידליןÂ ËÙ˘Óˆ·‡ כמסגרת כוללת להסדרת הריגה מוסדית" 
וËÙ˘Ó ÈÊ‡Ó ואסא כשר "האתיקה הצבאית של הלחימה בטרור: עקרונות ונימוקים" 

387 (תשס"ז).
כדוגמה נוספת אציין את נוהל "אזהרה מוקדמת" אשר בא במקום "נוהל שכן" שקדם לו.
נוהל זה קבע את התנאים שבהם חיילי צה"ל המבקשים לעצור פלסטיני החשוד בפעילות
חבלנית עוינת, רשאים להסתייע בתושב פלסטיני מקומי כדי לתת באמצעותו אזהרה
מוקדמת לעצּור מפני פגיעה אפשרית בו ובמי שמצוי עמו, בעת ביצוע המעצר. לפי הנוהל
חל איסור מוחלט להפעיל אוכלוסייה פלסטינית כ"מגן חי", היינו, להציב אזרחים לצד
כוחות צבא כדי להגן על החיילים מפני פגיעה. כמו כן חל איסור מוחלט להחזיק אוכלוסייה
פלסטינית כ"בני ערובה", היינו כמקור לחץ על גורמים אחרים. מטרת ההוראה הייתה
לאפשר סיוע של תושב פלסטיני לחיילים, בהסכמתו, כדי למזער את הפגיעה באזרחים
בלתי מעורבים, בחיילים וברכוש, כתוצאה מביצוע המעצר. נאסר בה לכפות על התושב
המקומי את הסיוע, או לסכן אותו, אפילו בהסכמתו. כמו כן נקבע שאין להפעיל את נוהל
"אזהרה מוקדמת" במקרים שבהם יש דרך יעילה אחרת להשגת התוצאה. הוראה זו נוסחה
לאחר ששוכנעתי כי ההסתייעות בתושבים המקומיים יכולה לחסוך חיי אדם רבים, ובעיקר
את חייהם של תושבים מקומיים, כתוצאה מהפעלת כוח על ידי גורמי הצבא, אם המבוקש
לא יסגיר את עצמו. גם היועץ המשפטי לממשלה שוכנע בכך, ונתן את אישורו להוראה.

לאומי כל הוראה מפורשת האוסרת הסתייעות כאמור–יצוין כי לא חלה במשפט הבין
בתושב מקומי.

–ואולם, בית המשפט העליון סבר כי נוהל זה אינו עולה בקנה אחד עם המשפט הבין
לאומי. האיסור נגזר מהעיקרון של איסור השימוש בתושבים מוגנים כחלק מהמאמץ
המלחמתי של הצבא, וכן מהעיקרון של הרחקת תושבים מקומיים תמימים מתחום פעולות

תית. ראו בג"ץ ִהאיבה. עוד הובע החשש כי הסכמתו של התושב המקומי לא תהיה אמ
 3799/02 ‰Ï‡„Ú—————ÊÎ¯Ó „Â˜ÈÙ ÛÂÏ‡ ß Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ̇ ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ 

Ï¢‰ˆ·.67 (3)פ"ד ס ,
םיחסונמ םהו ,םיבר םייוניש ורבע ,תונוש תורזגבו ,םינוש םיבצמב ,שאב החיתפה יללכ916

םימעפ .רתויב םיריכבה תוטילקרפה ימרוגו דוקיפה ימרוג לש תפתושמ הדובעב השעמל
,דבעידב ללכ ךרדב ,םייאבצה ןידה יתבבו םייחרזאה טפשמה יתבב הלא םיללכ ונודנ תובר
שאב החיתפה יללכ לש םתויקוח םצעהותקפה  םהבש םירקמב ,הליחתכלמ םג םיתעל ךא
ÏÈ‚‰ ÏÊÎÂÈÂ ̇‰‡„Ì‰ 98/66 ץ"גב ,לשמל ,ואר ,תויקוחה םצע תניחב יבגל .ץ"גבל הריתעב

Â‰‡Ê¯Á ·È˘¯‡Ï ß ˘ ̄‰·ÈËÁÂÔ, 29/0114 ץ"גב ;)9891( 122 )2(דמ ד"פ ‰Ò ß ˘ ̄‰·ÈËÁÂÔ

.)4991( ]711 )1(49 רואדפ[ Ò ß ˘¯ ‰·ÈËÁÂÔ‰ 98/378 ץ"גב ;)4991( 118 )2(חמ ד"פ
וראו גם הפסיקה שהוזכרה בה"ש 115 לעיל.

 במרכז עשייה זו עומד, לדעתי, המתח619של כללי הפתיחה באש במצבים שונים.
, חובתה של‡Á„שבין שני היסודות, שאלתרמן היטיב כל כך לבטאם. היסוד ה
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620‰ÂÈ‰ ¯ÈÚ.146 'לעיל ה"ש 22, בעמ ,
דומה כי במידה מסוימת נטלו עליהם במרוצת הזמן בתי המשפט, ובמיוחד בית המשפט621

העליון, גם את תפקיד המחנך והמטיף בשער. על עליית התפיסה של המשפט כמכשיר
 (מעגליÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èחינוכי ראו מנחם מאוטנר 

דעת, תשנ"ג), עמ' 35.
כך ראה אלתרמן את כתיבתו העיתונאית של עזריאל קרליבך, בטור שחיבר לכבודו עם622

 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰:(17.2.1956) 144מותו הפתאומי: "עזריאל קרליבך" 
ַחבֶׁשָו–נּותְִגף לָּנֻר מָבָּד–םֵה ׁשֶה זָיָה
גָּׂשֻמ–לּותְָלם ּכַגְחּוד וִי–וַה ּתֶה זָיָה
ע.ַל ֶקבֶה ׁשָיאְִליִדית... ּפִמְה ּתָעָּתְפַה זֹו הְָתיָה
ג.ָמֹו חְֶרֶקת ּכְבַל מֹת חֶאכֶלְה זֹו מְָתיָה

 כדי שירתיע—המדינה להגן על אזרחיה, ולשם כך ההכרח בקיומו של צבא חזק 
, בעת‰˘Èאת האויב, ושיהיה מוכן בעת הצורך להשיב מלחמה שערה. היסוד 

הפעלת הכוח, במלחמה ובין המלחמות, חייבים מפקדי צה"ל וחייליו לשמור על
רמה מוסרית גבוהה. הערך של "טוהר הנשק" הוא ראשון במעלה. השימוש בכוח

—חייב להיות צודק ומידתי. בין שני יסודות אלה אין שוררים סתירה וניכור 

אלא השלמה והתאמה. זהו סוד האיזון האלתרמני, והשיקול המוסרי תופס גם
במישור של המדינה:

ָםינִּד                                   
ם:ִַיְנה, ֹלא ׁשָיָד הָחֶים אֲִׂשעַל מֶׁש
ידִָחּיַל הֶיו ׁשָּיַר חַכֹות מּוסְלִה
620ִריד.ְפַין מֵי אִּה. ּכָתָּקֻם חַיּו גָה

איזון זה הוא שעומד, לדעתי, בליבת פעולתה של הפרקליטות הצבאית, ובדרך
 חד הם, והדברים—זו גם פסקו בתי הדין הצבאיים. חוסן מוסרי וחוסן צבאי 

אמורים במשנה תוקף, כאמור, בצה"ל, שהוא צבאה של מדינה יהודית ודמוקרטית.

נתן אלתרמן ראוי, לדעתי, בצדק לתואר "משורר לאומי". מאז שחדל לכתוב את
הטור השביעי, לא קם עוד כמוהו איש רוח אשר לא היסס גם להטיף, ובשער בת

 להטיף ואף להצליף. את הטור השביעי כתב בדבקות ובלהט, באופן621רבים;
 שמו— בהספידו חבר —אינטנסיבי ובכישרון רב. וכהברקתו של המשורר עצמו 

 כפרקליט622ִריד".ָּיַת הֶצּו אָר חֶׁשֲָרִקים אְּבַין הֵה: "ּבֶנִָּמֵרת והוא יֵָחשל אלתרמן י
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דומני כי הכתרים שקשר המשורר לכתיבתו העיתונאית של קרליבך, וציון הגורמים שהביאו
 לשירתו העיתונאית של אלתרמןÈÏÙ‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‡" שבעטו, ַחֹּכַהְף וֶֶׁשּכַת הַּדִלהישגיו ול"מ

עצמו ולשורשיה (שם, בעמ' 146):
ִםַיינֵע–ַתיזִחֲאַאת ַרק ּבֹים זִין עֹוׂשֵֹלא, א

יםִיגִּׂשַין מֵד... ֹלא, ֹלא, אְַבלִים ּבִטְָהִלּוב
ִםַיּפַא–ָהנָם מִע עֶַגל יֶה ׁשָנָי מְִלאת ּבֹז

ים.ִיגִּסַן הִז מַעְה וֶָבכ–ט ֹלאַַהל לֶׁש

תֶמֶקּות לֹוחֵבְֹלא ּדְאת לֹת זֶים אִיגִּׂשַין מֵא
ם...ְֹאַּללְֶרץ וָָאה לָבֲהַא–ָתֹלא ְקצְּוב
ר,ֶֶמם ּגִיו, עְָׁשכַר עֶׁשֲיצֹוץ, אִֹלא אֹותֹו נְּוב
רֹום...ָּמִד מֶסְֶחְראֹותֹו ּכִם לַר ּגָּתֻמ

ע" של המשורר הפורה כתב אלתרמן גם בשיר לכבודו של אברהם שלונסקי:ֶַגעל "מנת הי
ִריְּפַל הַַרְך עְֹבּה, / יָינְִמיָדה ּבְִחיַה הָינְִתּנַת הְַעִפל ׁשֶַרְך, / עֶּפַל הִַרי. עְִבעָן הְָטיַּפַָרְך הְֹב"י
 ב ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË‰161 ,159ַרח [...]". ראו "אברהם שלונסקי ושֹלשים השנים" ֶּפַל הַַרְך עֹיבִו

(29.10.1954). כיוצא בזה, כתב אלתרמן כעבור כמה שנים, ברשימה בטור השביעי, על
"הכישוף שחולל מגעו" של שלונסקי בלשון העברית החדשה, ומיהר להבהיר: "ובעצם לא

 ב‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂËשים" ִקר הׁשֹ'מגעו', כי אם עמלו המתמיד והמפרך". ראו "שלונסקי בב
.(4.3.1960) 163 ,162

ּה /ָעּופְִמּה ּבָה אֹותָָראֶי ׁשִכך כתב על אלתרמן חברו, המשורר יעקב אורלנד, והוסיף: "מ623
, לעיל ה"ש 10, בעמ' ÓÂ‡ ‰È‰ Ô˙.18¯". ראו ַנֹוחָין לֹו מֵׁשּוב א

624ıÈ˜ ˙‚È‚Á.196 'לעיל ה"ש 25, "שיר סיום", עמ ,

הצבאי הראשי הסתייעתי רבות בשירי הטור השביעי של נתן אלתרמן, וסברתי
כי נכון להעמיק חקור בדברי המשורר בטורו, בתחום הנידון, אגב התבוננות

 חיבורי זה הוא תוצרו של המחקר. נטלתי623י."ִפֹי–תַּפֹור ַרּבִבמעופה של אותה "צ
ם ששיוויתי לנגד עיניי את מסקנותיו שלִרשות לעצמי לפרסם את הדברים, ע

המשורר עצמו:

ׁשּוב.ָר חָֻּפסְמַל הָֹלא כ
ר.ֵסָׁשּוב חָחֶן הִה מְֵרּבַה
תּובָּכַר הָבָּדַם הַּג
624ר.ֵּבַחְִמה לֶּכַחְָדׁש מָחֵמ


