נת אלתרמ כחבר ה"הגנה"
מרדכי נאור
נת אלתרמ ) (19701910היה משורר ,מתרג ,מחזאי ,פזמונאי ,עיתונאי ומחבר
טורי אקטואליי מחורזי .רבי א מחשיבי אותו כמשורר הלאומי בדור שלאחר
ביאליק .אל כל התארי האלה אנו מבקשי להוסי עוד תואר צנוע :אלתרמ כחבר
ה"הגנה".
אלתרמ עלה ארצה בגיל  15והתקבל לגימנסיה "הרצליה" .לאחר סיו לימודיו
התיכוניי נסע לצרפת וכתו שלוש שנות לימודי גבוהי הוכתר בתואר אגרונו.
בשובו ארצה זנח את החקלאות והיה למשורר ולסופר במשרה מלאה.
בצעירותו נחשב לפציפיסט .עדות לכ' יכול לשמש שירו הנודע "אל תיתנו לה
רובי" ,שפורס ב ,1934המגנה את זוועות מלחמת העול הראשונה .ואול דעותיו
החלו להשתנות לאחר פרו* "המרד הערבי" ב ,1936שנמש' שלוש שני ,עד שאסר
להשמיע ולפרס את "אל תתנו לה רובי" .יצחק שדה ,ממפקדי ה"הגנה" הנודעי
ומייסד "פלוגות השדה" )הפו"ש( ,פנה אל ידידו אלתרמ וביקש ממנו המנו ללוחמי
הקו הראשו של הימי הה .אלתרמ נענה לאתגר וחיבר את "זמר הפלוגות" ,שהיה
בלחנו של דניאל סמבורסקי לאחד השירי המושרי ביותר באר* במש' שני.
אי פרטי מתי הצטר אלתרמ באופ רשמי ל"הגנה" .בספר "ההגנה בתלאביב" הוא
מופיע ברשימת חברי סני תלאביב ומספרו הוא  .853מה שידוע לנו בבירור
שבתחילת שנות ה 40השתת אלתרמ בכתיבה לעיתו בשכפול "במחנה" ,ביטאו
סני ה"הגנה" בתלאביב ,שערב קו המדינה הפ' לעיתו של כלל ה"הגנה" וחודשי
מספר לאחר מכ לעיתו צה"ל באותו ש.
בשני  19411940פורסמו ב"במחנה" שלושה טורי אקטואליי מחורזי של
אלתרמ  ,בחתימת "נת " .מכיוו שלא כל החוברות שרדו ,ייתכ שהיו עוד שירי.
השיר הראשו ראה אור בקי*  ,1940לאחר ההפצצה האיטלקית הראשונה על תל
אביב ,שהסבה אבדות כבדות )למעלה מ 100הרוגי( ונזקי קשי .מצב הרוח בעיר
המופצצת היה קשה ,ואלתרמ כתב שיר שקרא לעמידה איתנה ,והסתיי בשורות
הבאות:

נדע ונאמר במלי ברורות
העיר עומדת באש החפירות!
וברית עולמי בינה לבי בניה,
ושנאת עולמי בינה ובי שונאיה.
ויהיו כל חיי הקריה העברית
דרוכי לשנאה ולברית!
אלתרמ לא סלח לאיטלקי ,וכשהובס צבא בחזית הלחימה בצפו אפריקה ,כתב
בתחילת  1941שיר לעגני ,שכלל את השורות האלה:
נראה הדבר כמעט כחלו,
א' הכל מסכימי ומודי לאמור:
נעי בהחלט לראות יו יו,
אי'
האיטלקי
מתקדמי לאחור...
...
מימרה יהודית היתה לפני:
לכל היוָ ני
יש אות הפני...
א' מי יתאר לדורות רחוקי
איזה פני יש עכשיו לאיטלקי?...
שיר חרי בהרבה ,שעסק בנושאי ה"הגנה" היה "שיר ארבעי ושלושה" .מתי הוא
נדפס – לא ברור ,כי החוברת לא נשמרה והשיר ראה אור רק בשנת  ,1956בספר
"ההגנה בתלאביב" )עמ'  .(268267מכל מקו אפשר להערי' כי הדבר היה בי נובמבר
 1939לפברואר  .1941בתקופה זו של כשנה ורבע ישבו  43ממפקדי ה"הגנה" וחניכי
קורס המ"מי )קציני( של ה"הגנה" בכלא עכו )וחלק מהזמ במחנה המעצר מזרעה
הסמו' לעכו(.
סיפור המעשה בקצרה :לאחר שהבריטי גילו באקראי נשק בלתילגאלי במחנה
אימוני של ה"הגנה" במושבה יבנאל ,ששימש את קורס המ"מי שנער' במקו,
הוחלט להעביר את החניכי לג'וערה .ה יצאו במסע רגלי 43 ,מפקדי וחניכי,
ביניה דמויות שנודעו מאוד בעתיד כדוגמת משה דיי ומשה כרמל ,צעדו חמושי

בחלק בנחל תבור וש נתקלו בכוח גדול של חיל הספר העברירדני שהיה בפיקוד
בריטי .ה נעצרו כול ,הועמדו למשפט בפני ביתדי צבאי ,ולמרות טענותיה כי
התאמנו כדי לסייע לבריטי לעמוד בפני פלישה גרמנית אפשרית )הדבר קרה לאחר
פרו* מלחמת העול השנייה( ,נדונו כל חברי הקבוצה לתקופת מאסר ממושכת של
 10שני ,ואחד מה א למאסר עול ,משו שלטענת אנשי חיל הספר הוא כיוו את
נשקו אליה.
פסקי הדי החמורי הסעירו את היישוב .לאחר זמ הומתקו העונשי ל 5שני
ומאסר העול הוחל בעונש של  10שני .בתחילת  1941שוחררו כל האסירי.
שירו של אלתרמ הוא חרי ביותר ועולה ממנו הזע על המשפט והמאסר ,שנראו
לאנשי היישוב דאז מיותרי וא מעליבי .מתו' השיר הארו' 14 ,בתי ,יובאו להל
שלושה:
ארבעי ושלושה שרגל נחתמה
בשבילי מולדת החיה בדמֵ יה,
שהיו רוביה נזירי מט 4מאה
ועזי כיהודה וגלויי כשמֵ יה!
ה אל כלא הובלו כנבל ובליעל,
א' מכה עלבונ והורס את כלאו!
לא היה בה חטא! לא נמצא בה מעל!
כל האר* היא עֵ ד! היא תשאג :לא ולא!
מחלול ומסֶ לֶ!
ושמרנו שמכ ִ
ונשבענו לשמור על הדגל – טהור!
ארבעי ושלושה פה עזי מני אל,
והאל חזק מכל צר ומצור.
בקי*  1942החמיר מאוד המצב באר* .הצבא הגרמני ,שבא לסייע לצבא האיטלקי
המובס בצפו אפריקה ,דחק את הצבא הבריטי מזרחה לעבר מצרי ,והועלו חששות
כבדי כי הגרמני יגיעו ג לאר*ישראל .ה"הגנה" נערכה ל"קרב אחרו " ומפקדיה
ידעו כי הבריטי לא יגנו על האר* ,אלא יפנוהָ  .אימוני מזורזי נערכו בכל יחידות
ה"הגנה" ואחת מה נשאה את הש המוזר "ס .עו .ס – ".מחלקה של בוהמייני תל
אביביי שג ה נקראו לדגל ,לסדרת אימוני באחד מפרדסי המושבה רחובות.

פירוש האותיות "ס .עו .ס ".רמז לעיסוקיה של משתתפי הקורס :סופרי ,עורכי די
ו ...סנדלר .הסנדלר היה לאמיתו של דבר בעל בית חרושת לייצור נעליי .שמו –
יצחק עוזהוז )אחיו של דב הוז( ,איש בוהמה שהתחבא מאחורי המקצוע הפשוט
כביכול .בי המשתתפי האחרי היו זלמ רובשוב )לימי שזר – הנשיא השלישי(,
אז סופר ,עיתונאי ומעורכי העיתו "דבר" ,עורכי די  ,נת אלתרמ וג אישה אחת –
המשוררת לאה גולדברג.
הקורס נמש' יותר משבוע ואלתרמ  ,כמו חבריו ,עבר אימוני שדאות ,כושר גופני,
תרגילי סדר ,מטווח ברובה וא יידוי רימוני .א שלא היה ידוע כ"גיבור" גדול ,עשה
לדברי המשתתפי בקורס מאמצי להצטיי  .לקראת מסיבת הסיו הוא נתבע
לתרו את חלקו בדברשיר והתוצאה הייתה שיר ארו' ,שבו תוארו ה הווי הקורס,
וה כמה מדמויותיו הססגוניות .להל השיר במלואו:
כוס נרימה בידינו
כוס נרימה בידינו
ונריע כל הט
לחייו של מפקדנו
הסטַ 
ולחייו של כל ְ
ולמדריכי ג יחד
שאמנונו בכלי
ִ
ישבעו ממנו נחת
בלי לצאת מ הכלי.
באנו כשלושה מניני
חיילי וגדודניקי
ש49ל כמעט בטלני
חו* מזה נודניקי.
שמש במרו האירה
באויר עפות יוני
ובאמצע ר* בר שירה
למפקד בתחתוני.
ִ

עוד נשיר שירי על נבל
ונזכה עוד בקרוב
שיחליפו ג את וֵיוול
:רב זלמ רובשוב.
ֶ
מי פה ְ ֶ:ריֶה ולא ְ ֶ:ריֶה
חביבי ,זה לא עסקי
א' פסגת האינפנטריה
זהו דוקטור ביחובסקי.
שיר וזמר למנצח
על קונצרטי של  ָ:זָק
סולדטנו המשמח
המאסטרו שבו יצחק.
ש באמוני הליל
כל בחור מלא רוח עוז
מתפלל רק בשמי
לא לפגוש את יצחק עוז.
כי מפני זו המפלצת
ג גִ :ור נמלט ונס.
ונוקש בש חולצת
ועושה קצת במכנס.
כל אחד מחילינו
מא 4מ ומס 4גל
אבל אי כיענק'לנו
אי כיענקל'ה סגל.
ומי ִמלל כי אלתרמ
משוררנו בפזמו
הוא לרגעי ג חברה'מ
ולכשתרצה – צ'מפיו .

ברמוני
יכלכל ִ
ויֶ9ה כל חבריו
כאשר ִה ָ9ה בפזמוני
עד עתה רק אגב.
יש ויש פה חברה יאטי
בי עצי הפרדסי
לעשות מה סולדאטי
יש ג צ ֶֹר' בנסי.
א' היו נִשא 49לנו
שיר תודה ושיר הלל
אל המדריכי שלנו
ומפקדנו גבריאל.
ראוי לשי לב לקטע הגדול יחסית שמקדיש אלתרמ לעצמו ,ולהשתתפותו בקורס.
וכ לאזכור חתימתו על מדור השירה האקטואלית שלו ב"האר*" באותה עת ,קי* 1
" – 1942אגב".
)הסברי נחוציְ :סטַ  – מטֶ ה; כלי – כלינשק; גדודניקי – ותיקי הגדוד העברי ממלחמת
העול הראשונה; בר שירה – ישראל ברשירה ,משפט ופעיל במפא"י; ֵויוול – מבכירי המפקדי
של צבא בריטניה במלחמתהעול השנייה; ְ ֶ:ריֶה – יידיש :אשתחיל ,עקרתבית יעילה
במיוחד; אינפנטריה – חיל רגלי; ד"ר ביחובסקי  רופא תלאביבי ,ממשתתפי הקורס; בזק –
מלחמתבזק" ,בלי*"; יצחק שבו – עור'די תלאביבי; יצחק עוז – הוזכר לעיל ;.ש חולצת –
חלק ממנגנו הירי של הרובה; יעקב )יענקל'ה( סגל – ממשתתפי הקורס; צ'מפיו – אלו; רמוני
ברה יאטי  חברה'מני; גבריאל – מפקד הקורס גבריאל לוריא(.
– רימונייד; חֶ ֶ

בשני הבאות התגברו והתעמקו קשריו של אלתרמ ע ה"הגנה" .הוא היה מקורב
לרבי מהמפקדי הבכירי ,ואלה נהגו להזמינו לאירועי מרכזיי ,לאימוני וא
להורדות מעפילי בחופי האר* .אלתרמ כתב לא אחת על רשמיו מאירועי אלה.
כ' היה ,למשל ,כשהוזמ עלידי יוס רוכלאבידר ,לבקר בביריה ,בעצ ימי המאבק
בי הנאחזי במקו לצבא הבריטי ,ב .1946ג שירו הנודע "נאו תשובה לרב
חובלי איטלקי לאחר לילה הורדה" נכתב לאחר שהמשורר הגיע לחו ההורדה
בנהריה )כפי הנראה ע ידידו יצחק שדה(.

לוי שוור* ,שליווה את אלתרמ בכמה ממבצעי ההעפלה ,סיפר כי המשורר התעניי
בסודות המפעל המורכב הזה ולדבריו" ,נת היה שות נכבד לקבוצת פעילי עלייה
ב' ...פעמי רבות ידע על אניית מעפילי לפני בואה .לא אחת היינו יושבי
ומתייעצי אתו מה לעשות כדי לשבור את המצור הבריטי על חופי האר* .לפעמי
הייתה עצתו הטכנית ,המעשית ,הטובה שבעצות".
ראוי לסיי פרק זה בחיי המשורר נת אלתרמ  ,בסיפור התגייסותו לצה"ל במלחמת
העצמאות ,חודשי ספורי לאחר קו המדינה .אלתרמ ב ה ,38נשוי ואב לבת ,לא
היה חייב גיוס ,א' הוא עמד על כ' שיגויס .הוא דחה את ההצעה לשרת במחת"ר,
מחלקת התרבות של הצבא ,והתגייס ליחידת מרגמות בחטיבה  ,8שמפקדה היה ידידו
יצחק שדה.
אלתרמ הספיק להשתת רק בקרב אחד ,נגד הצבא המצרי ,בעיראק אלמנשייה )ליד
קרייתגת של ימינו( .האלו שדה ,שחשש פ ייפגע ,הודיע לו כי שירותו הפעיל
הסתיי והוא הוחזר לתלאביב .בחודשי ובשני הבאות המשי' לתרו את כישוריו
הגאוניי בכתיבה ויצירה ,לשירה העברית ,למחזאות ,לעיתונות ,למדינה ולצה"ל.

