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בישראל של ימינו רווחת ההנחה שתפיסות לאומיות אינן יכולות לדור בכפיפה 
אחת עם ערכי הדמוקרטיה. לפי הנחה זו, יש סתירה בין ביטחון המדינה לבין 
המשפט, בייחוד דיני המלחמה. לפי הנטען, ביטחון המדינה וההגנה על תדמיתה 
מצדיקים, ואף מחייבים, השתקה של מידע מביך וחשדות לעֵברות שבוצעו בידי 
חיילים או על ידי גופים ביטחוניים. יותר מזה — המפרסמים חשדות כאלה ברבים 

הם אנטי־פטריוטים, כמעט בוגדים, שיש להצר את צעדיהם. 

בחוברות קודמות ביקשנו להראות כי מנחם בגין וזאב ז'בוטינסקי, שני אישים 
שהחזיקו בהשקפות לאומיות מובהקות והיו מחויבים בכל נימי נפשם לביטחון 
ישראל, היו מחויבים ללא סייג גם לערכי הדמוקרטיה הליברלית — החל באמונה 
יוקדת בערכי החירות, השוויון וההגנה על זכויות המיעוט וכלה בשאיפה למערכת 
איזונים ובלמים באמצעות חוקה המעגנת זכויות אדם וביקורת שיפוטית. בחוברת 

זו נבחן את משנתו של נתן אלתרמן. 

נתן אלתרמן החזיק בתפיסת עולם לאומית מובהקת. אחד משיריו הידועים, "מגש 
הכסף", שנכתב טרם הקמת המדינה, מהלל את הקרבת הפרט לטובת ביטחון 
הכלל. אלתרמן היה מקורב לראש הממשלה הראשון דוד בן־גוריון ולרמטכ"ל 
)ואחר כך שר הביטחון( משה דיין. הוא היה מאוהבי צה"ל ומחויב לביטחון ישראל, 
ולאחר מלחמת ששת הימים היה מראשי "ארץ ישראל השלמה". בה בעת, הוא 

היה נאמן לערכי הדמוקרטיה וקרא להפנימם ולהגן עליהם. 

מטרת חוברת זו היא להביא מובאות מתוך הגותו של אלתרמן המדגימות את 
גישתו לערכי הדמוקרטיה, כפי שהשתקפה בעיקר בשירי הטור השביעי, טור 

פובליציסטי־שירי שפורסם בעיתון דבר בשנים 1967-1943. 

ונמנה עם גדולי  נתן אלתרמן היה מעמודי התווך של היצירה הישראלית 
המשוררים העבריים. הוא כתב שירים, מחזות, תרגומים, פזמונים וטורים 
פובליציסטיים, וחלק מיצירתו הוקדש לנושאים שעל סדר היום הציבורי. אלתרמן 

היה בעבור רבים קול מוסרי, אולי אף קולו של המצפון. 

בהכנת החוברת הסתייענו רבות בספרו החשוב של השופט מנחם פינקלשטיין, 
הטור השביעי וטוהר הנשק: נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט )בני ברק: 

הקיבוץ המאוחד, 2011(.

המשפט כיסוד הקיום החברתי

דמוקרטיה מושתתת על איזונים ובלמים בין שלוש רשויות השלטון, על שלטון 
החוק ועל עצמאות הרשות השופטת. מערכת משפט עצמאית הייתה ערך חשוב 
בעיני אלתרמן. תפיסתו את המשפט כאבן יסוד במדינה דמוקרטית באה לידי 

ביטוי בטור משנת 1958 שכותרתו "רשימות אסיר פראג":
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מאזני המשפט וכס השופט, דומה שהם הסימנים הראשונים לחברה 
אנושית שמדעת ומהכרה־עצמית. הם הסימנים הראשונים המעידים 
על קיום חברתי בר־הכרה והם גם הסימנים האחרונים. שעה שאלה 

כלים כלה זיק הבינה האחרון של הציבור והמדינה.
הטור השביעי, ספר שני )1962-1953(, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1975, עמ' 319.

דיני מלחמה
המשפט, לדידו של אלתרמן, הקיף גם את דיני המלחמה. בשיר "נספח לשיר 
צלמי פנים" הוא הדגיש את חשיבותו של צבא חזק, בצד הקפדת חייליו על דיני 

המלחמה:

ֹלא ַּבָּׁשלֹום ִּכי ַבְּּפָלִדים
נֹוַצְרְּת ֲאָבל ְּבקּום ׁשֹוֵפט

ַּגם ִּדין ַהִּמְלָחָמה הּוא ִּדין!
עיר היונה: שירים, תל אביב: מחברות לספרות, 1958, עמ' 155.

בהיעדר ציות לדיני המלחמה ואכיפתם אין גם מורל לחימה. לכן, גרס אלתרמן, 
בשיר "הדין וסביביו" משנות החמישים, אין לחשוש מטעמי מורל מפסק דין "המגנה 

פשעי רצח ברור":

ְּכמֹו ֵכן, ֹלא ְּכַדאי ּכֹה ַלֲחׁשֹש ְלִעְרעּור-
ַהּמֹוָרל, ִּכי מֹוָרל ָהרֹוֶאה ַסָּכָנה 

ִּבְפַסק־ִּדין ַהְמַגֶּנה ִּפְׁשֵעי ֶרַצח ָּברּור
הּוא מֹוָרל ֶׁשֻעְרַער ְּכָבר ְלֹלא ַּתָּקָנה.

הטור השביעי, ספר שישי )1967-1957(, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2004, עמ' 84. 

1948 פרסם אלתרמן את הטור "על זאת", המותח ביקורת  ב־19 בנובמבר 
הציבור  סלחנות  על  הצדקה,  ללא  קטלני  נשק  מופעל  שבה  הקלּות  על 
ועל הנטייה לגמדם ולהפעיל עליהם לשון "מכבסת".  לאירועים מעין אלו 

לא ברור מהטור עצמו מהו האירוע ששימש לאלתרמן השראה, כנראה אחד 
משניים — כיבוש לוד או אירוע שהתרחש בכפר דווימה. דווקא בגלל חוסר היכולת 
להצמיד את הדברים לאירוע מסוים, השיר מקבל משנה תוקף. בלא ההגבלה של 
זמן ומרחב, תוקפו עומד לעצמו — כשיר המתאר פשע מלחמה, את השלכותיו ואת 
 הדרך הראויה שיש לנהוג בה במקרים כאלו. לאחר פרסומו בעיתון דבר ביקש

בן־גוריון, ראש הממשלה דאז, מאלתרמן רשות להפיץ את השיר במאה אלף 
עותקים לכל חיילי צה"ל, והשיר אף הוקרא בישיבת מועצת המדינה הזמנית. 

טיפול בפשעי 
מלחמה אינו 
פוגע במורל
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ָחָצה ֲעֵלי ִג'יּפ ֶאת ָהִעיר ַהְכּבּוָׁשה,
ַנַער ַעז ְוָחמּוׁש... ַנַער־ְכִּפיר.

ּוָבְרחֹוב ַהֻּמְדָּבר
ִאיׁש ָזֵקן ְוִאָּׁשה

ִנְלֲחצּו ִמָּפָניו ֶאל ַהִּקיר.

ְוַהַּנַער ִחֵּיְך ְבִּׁשַּנִים־ָחָלב:
"ֲאַנֶּסה ַהִּמְקָלע"... ְוִנָּסה.

ַרק ֵהִליט ַהָּזֵקן ֶאת ָּפָניו ְּבָיָדיו...
ְוָדמֹו ֶאת ַהכֶֹּתל ִּכָּסה.

ֶזה ִצּלּום ִמְּקָרבֹות־ַהֵחרּות, ַיִּקיִרים.
ֵיׁש ַעִּזים עֹוד יֹוֵתר. ֵאין ֶזה סֹוד. 

ִמְלַחְמֵּתנּו ּתֹוַבַעת ִּבּטּוי ְוִׁשיִרים...
טֹוב! יּוַׁשר ָלּה, ִאם־ֵּכן, ַּגם ַעל זֹאת!

ְויּוַׁשר ָלּה ִאם־ֵּכן ַעל "ִמְקִרים ֲעִדיִנים"
ֲאֶׁשר ְׁשָמם, ְּבִמְקֶרה, ְרִציָחה. 

ְויּוַׁשר ַעל ִׂשיחֹות ֶׁשל ׁשֹוְמִעים־ְמִביִנים,
ַעל ְּבנֹות־ְצחֹוק ֶׁשל ִוּתּור ּוְסִליָחה. 

]...[

ִּכי חֹוְגֵרי ְּכֵלי לֹוֵחם, ַוֲאַנְחנּו ִאָתּם,
ִמי ְבּפַֹעל

ּוִמי ִּבְטִפיַחת ַהְסָּכָמה
ִנְדָחִקים, ְּבִמְלמּול ֶׁשל "ֶהְכַרח" ְו"ָנָקם",

ִלְתחּוָמם ֶׁשל ּפֹוְׁשֵעי ִמְלָחָמה.

]...[

לּו יּוְכנּו ְּבָיָדּה ֳעָנִׁשים ֶׁשל ְּפָלָדה!
ָבֵּּתי ִדּין ְצָבִאִּיים ֶׁשל ָׂשֶדה!

התגובה לפשעי 
מלחמה - 
עונשים של 
פלדה
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]...[
 

ּוִמְלֶחֶמת ָהָעם, ֶׁשָעְמָדה ִלְבִלי ַחת
מּול ִׁשְבַעת ַהְּגָיסֹות

ְזָרח, ֶׁשל ַמְלֵכי ַהִמּ
ֹלא ֵתַּחת ַּגם ִמְּפֵני "ַאל ַּתִּגידּו ְבַגת".

ִהיא ֵאיָנּה ַּפְחָדִנית ְּכֵדי־ָכְּך!

הטור השביעי, ספר שלישי )1952-1948(, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2010, עמ' 32-30.

וכך כתב בן־גוריון לאלתרמן בתגובה לפרסום השיר:

יישר כוחך – על התוקף המוסרי ועוז הביטוי של שירך האחרון ב"דבר". 
היית לפה – פה טהור ונאמן – למצפון האנושי, שאם לא יפעל ויפעם 
בלבנו בימים כאלה – הרי לא נהיה ראויים לגדולות ולנצורות שניתנו 

לנו עד כה ]...[ אין טור משוריין בציוד צבאנו העולה עליו בכוחו הלוחם.
מצוטט אצל מנחם פינקלשטיין, הטור השביעי וטוהר הנשק: נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט, עמ' 143.

הטבח בכפר קאסם בשנת 1956 לא טופל באופן הולם ושקוף על ידי הממשלה. 
האירוע הושתק על ידי הצנזור הצבאי, שהקים ועדת חקירה פנימית שלושה ימים 
לאחר המקרה. הודעה רשמית של הממשלה בעניין הגיעה רק חודש וחצי לאחר 
האירוע. כמה ימים טרם הכרזתו הרשמית של ראש הממשלה בן־גוריון על הטבח 
פרסם אלתרמן בטורו את השיר "תחום המשולש". יש שיאמרו שהטור היה אחד 

הזרזים להכרזה זו.

בטור זה היה אלתרמן אחד הראשונים שגינו את הטבח. את השיר הוא בחר לחתום 
בהתייחסות שוללת לשיקולים מקלים העשויים, לכאורה, למנוע את הגינוי:

ֲעֶׂשה. ַעל ַסף ַמָסּה ְּגדֹוָלה ְוַסַער ַרב. ָאְמָנם – ַעל ַסף ַהִּמְלָחָמה ָהָיה ַהַמּ
ַאְך ִאם ֵיׁש ַטַעם ְלֶחְׁשּבֹון ֶׁשל "ְנִסּבֹות"... ְּכַקֵּטגֹור נֹוֵׂשאת קֹוָלּה

ֵעת ֲעָברֹות!
ֲעֶׂשה. ַאֵכן. ֲאָבל ִּבְקֵצה ִזיַרת ַהְקָּרב, ַעל ַסף ִזיַרת ְקָרבֹות ָהָיה ַהַמּ

ְּבַפֲאֵתי ָּדרֹום ֶׁשל ַהִּזיָרה ַהּזֹאת ָקִמים צּוָקיו ֶׁשל ַהר ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות.
הטור השביעי, ספר שני )1962-1953(, מהדורת 1975, עמ' 358 ]ההדגשה במקור[. 

פרסום פשע 
מלחמה - 

מעשה מצפוני 
ראוי 
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אלתרמן עמד על תקפותם של ערכי יסוד אנושיים בסיסיים בכל זמן ובכל מצב - 
"עשרת הדיברות" מתקיימים בכל עת ובכל מקום. המלחמה איננה נימוק להפקרות 
מוסרית. אך השיר מופנה לא רק אל החיילים בצבא, אלא לכלל הציבור בישראל. 
החברה כולה נדרשת לחשבון נפש באשר לנסיבות המקרה ובאשר לדרכי הפעולה 

למניעת מקרה כזה בעתיד:

ֹלא ִּתָּתֵכן ֶחְבַרת ֱאנֹוׁש, ֹלא ִיָּתֵכן ִצּבּור ַּבר־ַהָּכָרה
ֶׁשֹּלא ֵיהֹם ְלֵעת ִמְקֶרה ָּכֶזה ְוֹלא ִיְׁשַאל )ְּבִלי ִהְצָטְרכּות ְלַמִּטיֵפי מּוָסר(

ֵּכיַצד ָקָרה ַמה ֶּׁשָּקָרה ְוֵאיְך ָיכֹול ָהָיה ִלְקרֹות ַמה ֶּׁשָּקָרה 
ְוֵאיְך ּוַמה ַחָּיב הּוא ַלֲעשֹֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְקֶרה ָּכזֹאת ָמָחר.

שם, עמ' 356 ]ההדגשה במקור[. 

חופש הביטוי
היסוד של  הייתה שמורה לאחד מעקרונות  פינה חמה בלבו של אלתרמן 

הדמוקרטיה — חופש הביטוי, בהיבטיו השונים.

א. השתקה באמתלה של שיקולי ביטחון 

נבלה מבחינה מוסרית שחסו תחת קורת הגג  אלתרמן התרעם על מעשי 
של "צורכי ביטחון" ולכן לא הועלו לדיון ציבורי. דוגמה לתפיסה זו ניתן לראות 
בשיר "צרכי ביטחון", שנכתב בקיץ 1950, שבו הוא מבקר את היד הקשה שננקטה 

בשם הביטחון נגד נשים, זקנים וילדים:

ְּדַבר ַהִּמְמָׁשל
ַּתִּקיף ְּבִלי ַחת:

"ָצְרֵכי ִּבָּטחֹון ֵהם!"– ְוַתם ַהִּוּכּוַח.
ֶנֶעְקרּו ַהָּנִׁשים ִמן ַהַּטף ְּבַקת,

ְוַעְכָׁשו ַהַּמָּצּב ְּכָבר יֹוֵתר ָּבטּוַח.

טֹוב ִלְראֹות ֶׁשַהחֹק הּוא ַּבְרֶזל ְוֹלא ְּגָבב
ְוֵיׁש ָיד ֲחָזָקה ְוִסְגנֹון ֶׁשל ֶּפֶלד

ָהאֹוֵמר: ָּכל ְּתלּונֹות ָנא ִלְמסֹר ִּבְכָתב...
ָּגם ִּבְדַבר ָהִעֵּור ֶׁשּגַֹרׁש ִעם ַהֶּיֶלד.

הטור השביעי, ספר שלישי )1952-1948(, מהדורת 2010, עמ' 157.

צורכי ביטחון 
אינם מצדיקים 
פגיעות מיותרות
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בשירו "לחש סוד" משנת 1953 ביקר אלתרמן את השימוש בצנזורה למניעת 
חשיפתם של הליכים משפטיים, דווקא מתוך כבוד לשמירה על סודות צבאיים. 
הוא התריע על כך שאין להפוך את הצנזורה לחיץ בין העם לבין המשפט 

והצדק: 

ֵיׁש סֹודֹות ְצָבִאִּיים! ֵהם חֹוָמה ּוְבִריַחים
ֵּבין ֻאָּמה ְלֵבין ַצר ֶׁשָאְזנֹו מּוֶעֶדת, - 

ַאְך ֵאין סֹוד
ַהָּיכֹול ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַחִיץ 

ֵּבין ָהָעם ְלֵבין קֹול ַהִּמְׁשָּפט ְוַהֶּצֶדק.
הטור השביעי, ספר ראשון )1953-1942(, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1975, עמ' 290 ]ההדגשה במקור[.

מתבקש להזכיר בהקשר זה את דברי כבוד הנשיא שמגר בפרשת מתן החנינה 
למעורבים באירועי קו 300: 

יש דרכים שונות לחקירה ולבדיקה מבוקרות וממודרות של כל 
נושא ואף לנקיטתו במידת הצורך של כל מהלך משפטי, בלי לפגוע 

בביטחון; וכבר היו דברים מעולם.
בג"ץ 428/86, יצחק ברזילי ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד מ)3(, 505, פסקה 26)ד(. 

 

ב"תחום המשולש", שהוזכר לעיל, הביע אלתרמן השתאות אל מול ניסוחיה 
הלקוניים של הממשלה בעניין הטבח בכפר קאסם. הוא הדגיש את חשיבות 

האירוע ואת הדיון הציבורי עליו: 

ָיַדְעָּת: ֵאין ִלְכּתֹב ַעל ָּכל נֹוֵׂשא ַאֵחר. ֹלא ַמֲאָמר ְוֹלא ִסּפּור ָוִׁשיר. 
    ִּכי ְמָסֶרֶבת ָהִעְבִרית 

ִלְדֹלג ַעל ְנָבָלה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ְּבִיְׂשָרֵאל. ָּכְך אִֹפי ַהָלּׁשֹון ַהּזֹאת. ָּכֶזה ִטיָבּה.
הטור השביעי, ספר שני )1962-1953(, מהדורת 1975, עמ' 355.

 

הציבור בישראל ידע את שידע על פרשה זו בעיקר בשל פעילותם של חברי 
הכנסת מאיר וילנר ותופיק טובי לחשיפת פרטיה. אפילו לאחר מכן, עם גילויה, 
הייתה ההודעה על האירוע יבשה ומתומצתת ולא עודדה שיח ציבורי. אלתרמן 

עמד על חשיבותו, ויותר מזה — חיוניותו המוסרית — של שיח כזה:  

אין המשפט 
נסוג מפני 

הסוד

אפשר לחקור 
בלא לפגוע 

בביטחון
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ָלֵכן ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֵאין ִלְׁשמֹר ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבסֹוד,
ֹלא זֹו ִבְּלַבד ֶׁשֵאין ִלְנעֹל ַּדְלֵתי ִמְׁשָּפט ַעל ֶזה ַהֶּפַׁשע ְוָלדּון ּבֹו

                   ִּבְמֻלָחׁש ּוִבְמֻכֶּסה,
ִּכי ַהִּדיּון ָצִריְך ַלֲחרֹג ִמִּמְסַּגְרּתֹו, ִּכי ֵיׁש ָלדּון ַעל ּכֹל ְּבאֹור ָמֵלא,
ִמִּני ּגֹוְרֵמי ֲעַראי ְוַעד ּגֹוְרֵמי ְיסֹוד,              

ִּכי ַרק ְּבֶדֶרְך זֹו ֻיַּגד ְוִיָּקַבע ִּכי ֵאין ָלָעם ַהֶּזה ָיד ָּבָאָׁשם ַהֶּזה.
שם, עמ' 358.

ב. ביקורת על השלטון ובדק בית 

לא מעט ביקורת נמתחה על אלתרמן בשל יחסיו עם דוד בן־גוריון )שמצדו קרא 
לו "נתן החכם"(. בשל יחסים אלה הייתה ההתייחסות אליו ואל יצירתו חשדנית 
לעתים, כאל "משורר מטעם" או "משורר החצר" של השלטון. אלתרמן אכן 
תמך בממסד, אך בה בעת מתח ביקורת על גופים שונים במדינה כאשר סבר 
שאינם נוהגים כראוי. כך הוא ביקר למשל את הכנסת, הממשלה, הצבא והצנזורה 
הצבאית. הוא ראה בביקורת אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה ותבע מהשלטון 
מתן דין וחשבון על מעשיו ועל מחדליו. הוא גרס כי האינטרס המובהק של כל 
גוף שלטוני, בכלל זה צה"ל, הוא לדרוש ולחקור אם נפל פגם בהתנהלותו כאשר 

מועלית טענה בדבר פגם כזה. 

קטע מהשיר "הנזיפה בתופיק טובי" משנת 1949 מחדד את העיקרון הזה של 
הצורך בבדיקת טענות על התנהגות שלטונית בלתי תקינה. אלתרמן סבר כי 
כאשר התעורר חשד להתנהגות בלתי הולמת של חיילי צה"ל בעת חיפושים אחר 
מסתננים בגליל, הממשלה הייתה חייבת בבדק בית ובמסירת דין וחשבון לכנסת, 
יהא מי שהעלה את הדרישה אשר יהא. מכאן ביקורתו על הכנסת, אשר הסירה 

מסדר יומה נושא זה שהעלה חבר הכנסת הערבי תופיק טובי: 

ְלֹלא ִּדּיּון הּוַסר ֶזה ַהּנֹוֵשא. ַמּדּוַע?    
ַהִאם ָאְמָנם ִמּתֶֹכן הּוא ָנעּור־ָוֵריק?

ֲאַנְחנּו ְמָסְרִקים ְּבֶמֶרץ, ַּכָּידּוַע...
ּוְמאֹד ֹלא טֹוב ִלְסרֹק ִמְּבִלי ְלִהְסָּתֵרק. 

ִאם קֹומּוִניְסט ַעְרִבי ָּדַרׁש זֹאת, ֵאין ֶזה ַטַעם
ִּבְמִחי ֶאָחד ִלְקרַֹע ֶאת ַהִּמְׁשָאָלה!

ֹלא! ְּבִיחּוד ִאם ֵיׁש ְסָבָרה ֶׁשּזֹאת־ַהַּפַעם
ָעָׂשה הּוא ֶאת ֶׁשֹּלא ָעְׂשָתה ַהֶּמְמָׁשָלה.

הטור השביעי, ספר שלישי )1952-1948(, מהדורת 2010, עמ' 125 ]ההדגשות במקור[.

מבקר השלטון 
הוא לא אויבו
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בתחילת שנות החמישים מחה חבר הכנסת טובי במליאת הכנסת על האופן 
שבו נערך חיפוש על ידי חיילי צה"ל אחר נשק גנוב באחד הכפרים הערביים. 
הוא חווה התנפלות רבתי בכנסת עליו ועל דעותיו. אלתרמן הגיב על כך בשיר 

"סערה על פני סדר־היום": 

ְוֹלא ְכֵדי ָלֵתת ֶאת ַצַה"ל ְלִׁשְמָצה
ְוֹלא ְכֵדי ָלֶרֶדת ְלַחֵּיי ִאיִׁשים ּוְלָמְרָרם,
ִּכי ִאם ְּכֵדי לֹוַמר ֶׁשֵאין "ַהֲהַגָּנה-ַעל-

ַהָּכבֹוד" מֹוָצא    
ִּבְהיֹות ִמְקִרים ַּכַּנ"ל
ּתֹוְבִעים ֶאת ֵּברּוָרם!

ְועֹוד לֹוַמר ִּכי ַצַה"ל, ִמּנֹוְטֵרי ְכבֹודֹו
ּוְבִריאּותֹו, ּדֹוֵרׁש: ִחְקרּו ְוַחְּטטּו ִּבי!

ִאם ְּפָגם ִּבי, ֲעֵליֶכם ִלְלחֹם ּבֹו ִמיסֹודֹו,
ְוַרק ְלַאֲחָריו

ִלְלחֹם ְּבטּוִּבי. 
הטור השביעי, ספר ראשון )1953-1942(, מהדורת 1975, עמ' 286 ]ההדגשה במקור; הבלטת הבית האחרון שלנו[.

וכך כתב הנשיא שמגר בפרשת קו 300:

גם הביטחון הלאומי נשען על שלטון החוק ]...[ אין פעולה מאורגנת 
של יחידת אנשים כלשהי, ולא תיתכן משמעת בלי קביעות 

נורמאטיביות, היונקות מן ההוראה החוקית המחייבת.
]...[

ממשל תקין בנוי על כושר ההחלטה, ואין הכרעה נבונה ושקולה, בלי 
שתקדם לה ידיעת הנתונים, יהיה התחום בו אנו דנים אשר יהיה.

 ]...[
סדרי שלטון תקינים יוצרים אפשרויות פתוחות מגוונות לקבלת מידע, 

לקיום בקרה מתמדת ולמעקב אחר קיום ההוראות; גם איסוף המידע 
וקיום חקירה, במידת הצורך, יכולים ללבוש צורות שונות, ומבחינה 

זאת חל כלל אחד ואחיד, הן על תחום המינהל והן על תחום החקירה, 
והוא, כי כל המקדים לבדוק נושא הטעון בדיקה ולחקרו יוצא נשכר 

מכך, מכל בחינה אפשרית. יכולה רשות פלונית למדר ידיעות או 
לצמצם תפוצתן ולוודא כי לא ייגרם נזק על־ידי מסירת מידע וקבלתו, 

אך אין נסיבות, בהן יכולה רשות שלטונית, האחראית לתחום מוגדר, 

חקירת חשדות 
 היא אינטרס

של הצבא
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להימנע כליל מבדיקתו של נושא, אשר יש לו השלכה על יכולת 
ההחלטה והתפקוד שלה ושל הגורמים אשר עליהם היא מופקדת ועל 
אחריותה כלפי הציבור כולו. יש הבדל תהומי בין קביעתה של בדיקה 
מבוקרת לבין החלטה על אי־בדיקה; דומה הדבר, כאילו אמר פלוני 

שהיה רוצה לעבור בכביש סואן בעיניים עצומות. 
בג"ץ 428/86, יצחק ברזילי ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד מ)3(, 505, פסקה 26)א-ג( ]ההדגשות שלנו[.

היחס לאזרחים הערבים
לדידו של אלתרמן, דמוקרטיה משמעה שוויון זכויות פוליטי לכל האזרחים, רוב 
ומיעוט, ללא יוצא מן הכלל — כעניין מובן מאליו, כזכות בסיסית. בתגובה לטענות 
שִהפנו חברי כנסת כלפי חבר הכנסת תופיק טובי, שלפיהן הוא חייב להודות על 
עצם האפשרות שניתנה לו לנאום בבית הנבחרים, כתב אלתרמן בשיר )שכבר 

הוזכר לעיל( "הנזיפה בתופיק טובי":

ּוְבֵכן: ִמי תּוִפיק טּוִּבי? הּוא ֲחֵבר ַהְּכֶנֶסת.
הּוא קֹומּוִניְסט ַעְרִבי. ְּבֵבית ַהִּנְבָחִרים
יֹוֵׁשב ִהּנֹו ִּבְזכּות־ְמֵלָאה ְוֹלא ְּבֶחֶסד...

ְּכָבר ֵעת אּוַלי ִלְזּכֹר זֹאת, ֲחֵבִרים.

ְוֵאין הּוא ָחב ָּבֶזה ָּכל חֹוב ַעל ּגֶֹדל ֶנֶפׁש.
ְיִׁשיָבתֹו ִהיא חֹק.

ִהיא ַצו.
ִהיא ָאֶל"ף־ֵּבי"ת. 

ֹלא! ֵאין ַהַּפְרָלֶמְנט ָצִריְך ְּבָיד מּוֶנֶפת
ִלְזרֹק לֹו ִמֵּדי ַּפַעם ֶאת ַהֵּגט.

]...[

ֶזה ִטיב ַהֶּדמֹוְקַרְטָיה. ֵאין נֹוְׂשֵאי־ֵּכֶליָה
נֹוִׁשים ּתֹוָדה ְּבִאיׁש. ֶחְלָקּה אּוַלי ֹלא ַקל,

ַאְך ִאם ִהיא ֹלא ִּתְהֶיה מּוֶבֶנת ֵמֵאֶליָה,
ִהיא ֹלא ִּתְהֶיה מּוֶבֶנת ָלנּו ְּכָלל!

הטור השביעי, ספר שלישי )1952-1948(, מהדורת 2010, עמ' 123 ]ההדגשות במקור[.

שוויון זכויות 
פוליטי לכל 
האזרחים
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אלתרמן התריע על פגיעות בערבים באשר הם ערבים. בשיר "מקרה פעוט" 
משנת 1945 הוא תיאר מקרה שבו חבורת נערים יהודים גנבו אבטיחים ממקשה 
באזור טול כרם, כיוון שמדובר באזור "מחוץ לתחום", כלומר במקשה של 

ערבים: 

ָהָיה ָׁשם ַנַער ֲעָרִבי.
ָצַעק.

ֵהִטיַח.
ֲאָבל ָקָטן ָהָיה ַהַּנַער. ַזֲאטּוט.

הּוא ֹלא ָעַצר ֶאת ִהּלּוַלת־ָהֲאַבִּטיַח,
ִּכי ַמה ּכֹחֹו סֹוף־סֹוף מּול נַֹער ֶּבן־ַּתְרּבּות? 

]...[

ָּכאן ַיְפִסיקּונּו ֶּפַתע: ׁשֹד? ֻגְּזָמה ַלּקֹוִנית!
ָלֵכן ָנִׁשיב, ֵאפֹוא, ְּבִלי ַלֲעִמיד ]כך במקור[ ְּפֵני־ָּתם,

ֶׁשָּכְך קֹוְרִאים ָלזֹאת ְּבָכל ַהֶּלְקִסיקֹוִנים
ְוִלְפָעִמים ְּכַדאי ִלְקרֹא ְדָבִרים ִּבְׁשָמם.

]...[

ִאם ְמַטְּפִחים ָאנּו ֲחזֹון־ְּגדֹולֹות אּוטֹוִּפי,
ַּגם ִּבְקַטּנֹות חֹוָבה ִלְנּגַֹע ִלְפָרִקים.

ְוַאל נֹאַמר ֶׁשַהִּמְקֶרה הּוא ִמיְקרֹוְסקֹוִּפי...
ַבִּמּיְקרֹוְסקֹוּפ, ַאַחי, ִנְגִלים ַהַחְיַּדִּקים.

הטור השביעי, ספר שני )1948-1945(, מהדורת 2010, עמ' 40-39. 

1949 בעקבות ידיעה בעיתון על מקרה  השיר "טהר המידות" פורסם בקיץ 
במנשייה שבו חיילים יהודים התנפלו על ערבים שישבו בבית קפה בחברת יהודייה 
צעירה. אלתרמן ראה בהתנהגות זו מעשה נבלה ויצא חוצץ, אגב שימוש באירוניה 

מושחזת, נגד הגישה המסנגרת על המעשה: 

פגיעה בערבים - 
מעשה נבלה
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ְּבתֹוְך ִטְרדֹות ְזַמֵּננּו ַהִּנְסָער
ָנִעים ִלְפּגׁש, ְלחּוד ְוַגם ְּבֶצֶות,

ִמְקֶרה ָּכֶזה
ֶׁשרּוַח ַהּמּוָסר

ּבֹו ָּכָכה ְמַלֶהֶטת ְולֹוֶהֶבת.

ַמה ּטֹוב ִּכי ְרָגׁשֹות ָּכל־ָּכְך ַזִּכים
ּפֹה ְמִקיִצים ְּבעֹז ְועֹוד ָיִקיצּו...
ַמה טֹוב ֶׁשּכֹה ַרִּבים ַהַּצִּּדיִקים

ַהִמְּׁשַּתְּמִׁשים ֵהיֵטב ְּבִג'יּו־ִג'יצּו.

ַהּתֹוָפָעה ֹלא ֲחָדָׁשה ִהיא, ּדֹוד.
ָהיּו ָּכמֹוָה,

ִּתְזְּכֵרן ְבִּלי ֶיַזע. 
ּוְבֶדֶרְך־ְּכָלל ִצְלצּול ֻמָּכר ְמאֹד

ֵיׁש ַלֻמָּּׂשג ַהֶּזה "ִחּלּול ַהֶּגַזע"...

]...[

יֹאְמרּו: מּוָבן ֶׁשִהְתַחֵּמץ ִלָּבם...
ֶזה חּוׁש ָּבִריא, זֹו ָׁשְרִׁשּיֹות יֹוֶקֶדת,

זֹו ַהְרָּגַׁשת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְלַחם
ְוֶׁשִּנַּצח

ְוֶׁשָּכַבׁש מֹוֶלֶדת.

ָּכזֹאת יֹאְמרּו... ְוָכאן, ְּבַלַחׁש ַּדק,
נֹוֶדה, ִלְפֵני ֶׁשֶאת ַהִּתיק ִנְסּגָֹרה:

ֶאת ַהִּמְקֶרה ֻכּּלֹו ֵהֵבאנּו ַרק
ִּבְׁשִביל ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהָּסֶנגֹוְרָיה.

ִהיא ָהִעָּקר... ֹלא ַּפַעם ִראׁשֹוָנה
ּתֹוִהים ָאנּו, ְּבֶנֶפׁש ִמְתַּפֶעֶלת,
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ֵאיְך ַמְכִניִסים ֶאל ְנָבָלה ְקַטָּנה
ְדָּבִרים ָּכל-ָּכְך ְגּדֹוִלים. ַהֵאין ֶזה ֶּפֶלא? 

הטור השביעי, ספר שלישי )1952-1948(, מהדורת 2010, עמ' 101-100 ]ההדגשה במקור[. 

אלתרמן ראה ביחס שוויוני לערביי ישראל חובה מוסרית. הוא סבר שכך מתחייב 
גם משיקולי תועלת מובהקים. לאחר הפגנה של פועלים ערבים בנצרת ב־1 במאי 

1958, שפוזרה באלימות, הוא כתב: 

ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְלַׁשּנֹות הּוא ַהַקּו, ָּכל ַהַּקו )ֶזה ֻמָּׂשג ְמֻעְרָּפל
ַאְך ְמאֹד ֻמָחִׁשי(, ָכּל ַהַּקו ַההֹוֵפְך ֶזה ָׁשִנים ֲעֶׂשֶרת
ִדיָנה ְלִצּבּור ְמֻנֶדּה ּוֻמְׁשָפּל, ֶאת ִצּבּור ָהַעְרִבים ַּבְמּ

ְמֻנֶדּה ּוִנְרָּדף! ֶזה ִמְריֹו ְוקֹולֹו ֶׁשָּפְרצּו ְּבַנֶצֶרת.
"מהומות נצרת", הטור השביעי, ספר שני )1962-1953(, מהדורת 1975, עמ' 369 ]ההדגשה במקור[. 

אלתרמן רצה בשיבת היהודים מהתפוצות לארץ ישראל והיה מחויב לחזון ארץ 
ישראל השלמה, ועם זאת הוא האמין בזכותם של האזרחים הערבים במדינה 
לשוויון מלא. הוא הקדים לחזות את הקשר שעליו עמדה ועדת אור בין אפליה 

וקיפוח לבין התפרצות אלימה: 

אזרחי המדינה הערבים חיים במציאות שבה הם מופלים לרעה 
כערבים. חוסר השוויון תועד במספר רב של סקרים ומחקרים 

מקצועיים, הוא אושר בפסקי דין ובהחלטות הממשלה וכן מצא את 
ביטויו בדו"חות מבקר המדינה ובמסמכים רשמיים אחרים. אף שרמת 
המודעות להפליה זו בקרב הרוב היהודי היא לעיתים קרובות נמוכה 
למדי, בתחושותיהם ובעמדותיהם של האזרחים הערבים היא תופשת 

מקום מרכזי. היא מהווה, לדעת רבים, הן במגזר הערבי והן מחוצה לו, 
כולל בקרב גורמי הערכה רשמיים, גורם מתסיס מרכזי. כך גם לגבי 

מישורים שונים, בהם לא נעשה די כדי להתמודד עם מצוקותיו וקשייו 
המיוחדים של המגזר הערבי. לפיכך, יש לראות תופעות אלה כגורמי 
יסוד העומדים ברקע לחיכוכים ולהתנגשויות שפרצו בין אנשי המגזר 

הערבי לבין השלטונות.
דוח ועדת אור: ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים בחודש 

אוקטובר 2000, ירושלים, 2003, פרק א, פסקה 19.

השפלת האזרחים 
הערבים היא 
גורם מתסיס
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מחמם את הלב שירו "תחי הדמוקרטיה": 

ְּתִחי, ַהַּמְכִליָמה ֶאת ַמְלִעיֶגיָה!
ְּתִחי, ַהַּתִקּיָפה ַּבַתִּּקיפֹות!

ְּתִחי, ַהַּמְחִליָפה ֶאת ַמְנִהיֶגיָה
ְלֵעין ַהּכֹל, ְּכצֶֹרְך ַהְּתקּופֹות! 

ַלִמְּׁשָטִרים ֶׁשִהְתַיְּמרּו ָלֶרֶׁשת,
נֹוֶתֶנת ִהיא ִׁשעּור ַעד ְׁשנֹות־ֵמָאה.

ְּתִחי ָהרּוַח ַהִּבְלִּתי־ִנְכֶּבֶׁשת
ֲאֶׁשר קֹוְרִאים ָלּה חֶֹפׁש־ַהֵּדָעה!

ַהַּקְלִּפּיֹות ִהֵּנה ִּדְּברּו ְּבהֶֹלם
ּוְבׂשֹוָרָתן - ֵהָדּה עֹוד ֹלא ָּגַוע.

ִנְרֶאה ֶׁשֶּזה ָהָעם ֵאיֶנּנּו ּגֶֹלם,
ְוִאם ֵאיֶנּנּו ּגֶֹלם... ֵיׁש ִּתְקָוה.

הטור השביעי, ספר שני )1948-1945(, מהדורת 2010, עמ' 33. 

סיכום
המעט שהבאנו מכתביו של נתן אלתרמן, על קצה המזלג ממש, ממחיש כי 
אהבת הצבא והדאגה לביטחון ולמורל הלוחמים אינן מחייבות טיוח, חיפוי 
וסלחנות כלפי פשעים והתנהגות מגונה. נהפוך הוא: "צה"ל, מנוטרי כבודו 
ובריאותו, דורש: חקרו וחטטו בי! אם פגם בי, עליכם ללחום בו מיסודו" )"סערה 

על פני סדר־היום", לעיל(. 

זאת ועוד, הודגם שוב כי אפשר לשלב יפה אהבה לעם ולארץ ותפיסת עולם 
לאומית וביטחוניסטית עם מחויבות אמת חד־משמעית לערכי הדמוקרטיה, 
לשלטון החוק — בכלל זה המשפט הבינלאומי — לחופש הביטוי, לביקורת על 

השלטון ולהגנה על זכויות המיעוט.

חופש הדעה - 
 תחי הרוח 
 הבלתי נכבשת
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