נפילתהמצדה -הכיצד?
גיחון

מרדפי
המחלקהללימודיםקלאסיים,אוניברסיטתתל-אביב
מחקרייהודהושומרון כרךחמישי ,תשנ"ה
דעת ,אתרלימודייהדותורוח.
-.daat.ac.ilמאים"
פרשתכיבוש המצדה ,כמתוארעל-ידייוסףבן-מתתיהו בספרו "מלחמתהיהודיםנגד הרו
(להלן מלחמת היהודים) ז ,ח ,א-ט ,ב ,604-252 ,מעוררת שאלות מתמיהות :כיצדייתכן,
שהמגינים לאחיזקו מבעוד מועד אתביצורי גזרתהפריצה ,כאשרהיהידוע לכל שהדרךהיחידה
ייוסף ,לא
לקרב מכונות הבקעה אל החומותהינה דרך האוכףהיחיד והצר,איור ,)1מדוע,עלפ
עשוהמגינים מאמצים,שראוייםהיולהיזכר,לשיבוש אורחות המצור! מדוע הופתעו הרומאים
למראה ההומההפנימית לאחר שצפועל המצדה ממרחק של  750מ' מתוך מחנהח,הרומאיםהיו
חייבים להבחין בהולעמודעלאופייה לכל המאוחר לאחר הקמת מגדל המצור ,שגובהו כ 30-מ',
ועקב כךיכלולהתחיל בהפסתהבטילי אש!!כיצדייתכן,שיועף מתאר חומהפנימיתאיתנה,בנויה
בשני פנים עםמילוי של עפר ,ובפסקה שלאחר מכן מסביר את התלקחותה מתוךרפיונה ואת
היותה חלולה (מלחמתהיהודים,ז,)315,כיצדייתכן ,שהחומה דמתהבעיני הרומאיס לחומת אבן
למרותשפניההיועשוייםלוחותעץאופקיים,ומדוע לאעשוהקנאיםלמיגונהמפני אש!

יחפיהנוחות

נטוס הצגת מענה על שאלות אלהישלהתייחסלשני גורמים:יחסי הכוחות ומשך המצור,וכן
לאסטרטגיההנהוגהעל-ידיהמגינים,והא בהאתליא.
לקבלת אומדןהגייסותהרומייםניתןלהסתייע בתפוסת מחנות המצור(איור .)1כיווןשאין
ביכולתכותב שורות אלה לפרט את כלהחישובים במסגרת עבודהזו מופנה הקוראלחיבורמקיף
בנדון ,שנשלח זה עתה למו"ל(גיחון ,בדפוסן .בסיכומו של דבר מסכים המחבר לדעתם של
Schultenו ,Richmond~-שקבעוחיל מצב של 8,000-7,500אישRichmofld, 1962; Schulten,l
.)1933

לאומדן המגינים ,ספר המהבר במצדה (עלפי  150 (Netzer, 1991יחידות דיור קנאיות
למשפחות בנות חמש נפשות בממוצע ,כלומד  750נפש .עליהםיש להוסיף מספר רביחסית של
לוחמים רווקים,דריבנייניםשונים ,כלומר כ 1,200-אישבראשית המצור  -מספרהמתיישב עם
 960המתאבדים  -המספרשיוסףנוקבבו.
בהנחה ש 500-מתוך כללהנצוריםהיוכשריםללחימה עמדויחסי הכוחותעל  1:10או אףיותרו
אין ספק ,שעדיפותזוהייתה מוחצת ,וללא התערבות גורמיםחיצונייםהייתהבוודאי מביאה
לכיבוש המקוס בכל מקרה בסופו של דבר .אולםאיןדי בכךלהסביר אתהקושיותשהועלו,שכן
למרות המצור ההרמטי הבטיחו המחסנים ,הגדושים מזוןוציוד,וכךמלאי המים האדיר (מלחמת
היהודים ,ז,ו ,א )176 ,את המשךיכולת העמידה למשך זמן רב לאחר ההתאבדות .גם תשישות
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פיזית שלהמגיניםאינה נרמזת ,לאבתיאורהכללי ולאבדברי אלעזר,בניגוד בולט לאזכורההן
ביודפת,הן בגמלאוהןבירושלים,
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ש .השלמת הסוללה
לאוכף
לידיביטוי
במשך כל אותו זמןבעיקר בהחלפה שלגייסות תשושיםובמילוי האבדות .לעומת זאת,היזמה
יהמגינים:רצו  -פשטועל הרומאים ,לא רצו  -נמנעו מקרב
למת קרבי קרובהייתהכולהביד
פנים אלפנים .זאתועוד ,החומההמזרחית של המצדההייתה מחוץ לתחוםהארטילריההרומית,
ואילו הגזרההמערביתהייתהנתונה להטרדהול"ריכוך" שלהארטילריההרומית רק בקצה הטווח
שלה,ואי לכך לאיכלה לתפקד כיעילות רבה גס בוזרהזו,עד שקורבהעלגבי הסוללה ההולכת
ר ,)2
ונבנית אל קטע החומה שממולה(איו
תנאי המצור"פשרו אפואלמגינים לשמור אתעיקר כוחם רענן עד לרגע ההחלטה להשקיע
י השתיקה בנושאפעילות נמרצתלשיבוש אורחות המצור,
במאבק מתמשך .ממסיבות אלהועלפ
מותרלהסיק מסקנותאודותנקודתהכובדהמערכתיתהמתוכננת שלאלעזר.
218,1966 ,ן
איור :1המצדהומחנות המצור(עלפיידין

נפילת חמידה הכיצד,
-

-

-

איור :2טבחיהארטילריההרומיתמעמדותנבחרות בטבעת המשרשסביב המצדה
יג ח18ק ,1991,י8128ח).
,עלפ

נקשת הנור
נקית

הנובד ,הידועה בשמותיה הלועזיים* of decision, :ח1סק ,חסאמח1חז,ט1 de 0ח01ק

/equilibrium111 Schwerpunktהיא הנקודה בזמן ובגזרה בחזית הלחימה ,שבה מבקש
המצביאלכריע את הקרב בכל האמצעים העומדים לרשותו (לדוגמה 1,570 :אסא) ,המצביאנבחן
ביכולתו להביא להתהוותה בתנאים הטוביםביותר ובמיצויה עד תום .בעת הגנה על מצודה
נצורה נקבעה נקודהזו תכופות בשלבי הלוחמה על החומה הראשית או בעת פריצתה ,כאשר
המסתער נחשףחשיפה רבהומערכותיו מתפוררות ומשובשות מטבעפעולות ההסתערות ,ההעפלה
ה  .(Camot, 1810, 731בהתאם לעצמת
בפרצה הצרה והתלולה ובשל הצורך להאבקביןעיי
הגייסותשלרשותוובהתאםלנקודתהכובדבזמןובמקום שבחרהרחיבהמגןמידיפעםאוהפחית
את מאמץהלחימהמחוך לחומותגם כאשרהתקיימולצורךזה מערכות משוכללות שלעמדותמגן

קדמיות ומכשוליגישה.י

 .1להמחשתתפיסה 11ישלהזכיר,שהי אסכולות rfl1JIWשקבעו אתנקודת הכובדהמערכתיתבאזורביצורי
ימאות ה19-18-הייתה,כי ברגע שהאויבהגיעעד החומה (פרץ בה
החוץ .לדוגמה:הגישה המקובלת ב
ירצה הוחמצה ההזדמנות > WDDאת נקודת הכנכד ההגנתית .במצב זהעדיףלהיכנע (בתמורה לזכות
בהתפטתהגייסות אל התחומים שבשליטת הנצ(ריס .בתקופה שמאמר זה עוסק בה שלטה אסכולה
הפוכה.
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מסתבר שאלעזרקבע3,ינקו
תהיהבלוחמהעלהפריצה,וכי בשלמיעוטלוחמיו
ידתקרהבכוהבפי
נים אלפניםהיזומיםלשיבוש התקרבות הרומאים
הגבילבמידהניכרת אתמבצע

המצווקווםלנך

במשךבלמערני
משד המאמץההנדסיואורך המצור
.

י עדותו המפורשת שליוסף היהעדיין מחוץ
לצורד השתלטות על המרחב שמסביב ,שגס עלפ
לשליטה הרומית ,נזקק פלויוס סילוה,הנציב והמפקד הרומי ,לשבעהימים לפחות (מלחמת
היהודים,ז ,ח ,א .)252 ,הקמתהדייק והמחנות תבעה ,לדעת כותב שורות אלה ,עודשבועיים.
לאימות הערכהזופניתי אל המהנדסב' נאדלר ,מומחה לעבודות עפרובנייןרבותהיקף .עלפי
חישוביו ובהתבססו על הספק של מטר רץ של חומותדייק לצוות עבודה המונה תשעה אנשים
יהנוהליםהקיימים הועסק
במשךיוםעבודה,הגיענאדלר לתוצאותזהותלשלי.ישלזכור ,שעלפ
שליש מכללחיל המצב בעבודותהבנייה ממשוהיתר בהובלתחומריהבניין ובאבטחתהעובדים

והמרחב.

לחישוב משך שפיכת הסוללה  -החל בשבועהרביעי אוהחמישי למצור -יש לקבוע את
ממדיה עלגבי האוכףהטבעי .תוךהתייחסות לעבודות שנעשובנדון מטעם שולטן,על-ידיפון
ל(גיל)1994 ,הגעתי להערכה שונה מזו של שניהסן מדובר ב"שפך"
לאמרר,ולא מכברעל-ידידןגי
מלאכותי רביותר,המגיעלכדי  100,000ממ"ק.קביעהסופיתמדויקתתוכללהיעשות רק בהסתמך
 %שורה שלחתכירוחבלאורך הסוללה(איור;3גיל~(Schulten, 1933, Plan13 ;1994 ,

)22,1994 ,
איור  :3המצדה  -חתךלאורך הסוללה(על גיל

פי

להערכת משך העבודהנעזרתיבניסוי ,שנעשהעל-ידי ארסמוס בשנת  .1963חוקרזה שחזר את
הבנייה של קטע מבמת הענק של מרכז הפולחן של,בני המאיה באוקסמל שבמכסיקו .ארסמוס
העסיק אתבני המקוסוציידםלצורךביצועעבודותהברייה,החציבה ,הסבלות,הבנייןוהמילוי
בכלים מסורתיים  -כל אלהבתנאי האקליםהקשיםהשוררים שמן (.(Erasmus, 1965
י עבודה להקמת הסוללה .לרשות סילוה עמד
עלפיחישוב מקביל נדרשו במצדה 529,411ימ
.
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לצורך זה כוח של כ 5,000-עד 5,500חייליהלגיון
ן
מ
הראוי
הרומי
כי פי
ו
ל
י האוקסיליהאיישו את מערכי המצור
עסקוחייליהלגיון בעבודות הנדסת המצורואי חייל
ונפרסו לאבטחת המרחב.
אם נקצה 3,000חיילים למלאכתהבנייה נזדקקלשישהחודשים ומחצהלבניין הסוללה .הערכת
זמןזו מבוססתעלשיקוליםשונים,וביניהם:
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 8תפוסת מחנהו ,שמחציתהלגיון העושה במלאכה שכנה בון מחצית  11התחלפהמידי פעם
במחציתהשנייה ,ששכנה במחנה ב שבמזרח;
פחת מספר העובדים שנגרס כתוצאה משגרת התעסוקה בשירותים שונים ,מחלות ,פציעות
ומצבות מדולדלותמלכתחילה5
 8יכולת התפרסותהעובדיםבחזיתובעורףהאוכף ,שבהכרחהייתהמצומצמת,
* קצבחציבת האבניםלמילויולתמך,
8

איור  :4המצדה  -הצעהלארגוןהלגיוןה-אלעבודת המצור
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שייית

ופיאה

מידיעת ארטייריהו

איקשיעיות

ן
פרשיפי

איוש מערכת

הטצורוסיוע
,מזודה בהבטחה

1

מרחבית

עבורה -בוח

עתודה

5קוהורכית

-

 5קוהורטות

 301סנטוריות1
-

1

שגרתהלגיון ה-גפרנינסיי"יבנצורהמוצדת
מבנההלגיון!  10קוהורטות של  6קנטוריות כל אחת

-

חוצביפ

 3ג~טוויות

פילים

17קנטוריוו

 - -ןשיהה

כיה האדם כקוהורטחן 480איש
ת19הקוהויפהראשע.בפול",

ג

צמודה

6קנטוריהן

 .2דוגמה טובה למצבת אמת של קנטוריהלגיונרית השתמרהבפפירוס ,שמקורו בלשכהגדודית במצרים של
ימידומינטיאנוס  -כנראה שנת 87לספירה .המצבההיומית שליחידה 11נפלה ב ,50%-כלומר ב40-איש
בהשוואה לתקן ,תשעה מתוך החיילים הנותרים הוקצו לתפקידי שגרה ואבטחת פנים .לתעסוקה
יחידתית נותרו אפוא  31איש מתוך 80חיילים עלפי התקח).versoע.1.א
. Genevae ,קפק,וכן ראה
דיון ובבליוגרפיה אצל, 1969, 72 11. :ח6150אה .בעת מלחמההיה המצבבוודאי שונה ,ברם מלחמת
החורבן ארוכתהימיםוהתנאיםהאקלימייםוהתברואתיים הקשיםבזירת מסעו שלסילוהחייביםהיו

להשפיע אף הם על דלדול רב במצבות .כידוע ,התקשה הצבא הרומי בהשלמתתקניו לאחר מלחמות
ממושכות .פגיעות מלחמת בר-כוכבאנכרועל מצבת כוח האדם של ה11Traianr-
שנה לאחרמכן,לדוגמה956:נ .(GiUkm,

יםגס כ
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Lבמצרe

o

I

מרדכיגיהק

148

* קצבהעברתןלאוכף,
* התקנת שלדת העץעבור הסוללהוכןמחסיהעץהמשוכלליםעבור "שופכי" הסוללה ,העמדות
לאבטחתה,המכונותועוד(איור.)4
פירוט כל אלה מובא במאמרמקיף בנושאזה(גיחון,בדפוס).
המסקנה מכל אלההינה,כי לצבאהרומינדרשו שבעהוכנראה שבעהחדשים ומחצהלפחותעד
ייוסף ב 15-בקסנטיקוס -בסיוון .משך זמן זה מחזיר אותנו ל-א'
פריצת החומה ,שחלה עלפ
בחשוון של השנה הקודמת ,שנת  72או  73לתהילת המסעהרומי ( 81Geiger, 1989תסאסם).ניתן
לקבלתאריךזהכתאריךהסביר המוקדםביותרלירידתם לבקעתים-המלח,בחלוףחוםהקיץ הכבד

ביותר ,תוך התבססותםעל העברתמים ממקורותהאיתןשבעין-גדיובעין-בוקק באמצעות שדרות
המשא שלהעבדיםהיהודיים(שצמן.)1993 ,
כלמישאינו חשבנוח מלוחזמנים דחוקזה,שאינומותירזמן לאפשרות של האטת המלאכה
הרומית כתוצאה מפעילותיהודית כזו או אחרת ,או מכל סיכה שהיא ,יאמץ ביתר רצון את
ן לשלול אותה (פרנקל ,תשכ"ט) שמדובר.
האפשרות -שאיןלהוכיחהובמידה שווה גס לאנית
בשנה מעוברתואילכך ארך המצור לאפחות משבעהעד שמונהוחציחודשים.

ההלנותההנדסיות שלהמגינים
קשה לקבל ,שבשבעה חודשים ומחצה של מצור לא נעשו הכנות מבעוד מועד לקראת שעת
ההכרעה המתוכננת ,המכוונתללחימה סמוךלחומה .בהקשרזהמפתיע מאוד,שהמגינים לא נקטו
בשיטה הבדוקה והמקובלת שלמילויחדריהסורגיםשבחזית הפרצהבעפראובאבן,שכן לשםכך
הקימו חומות מסוג זה ובכךהייתה ~צמתן;המילוי הוא זה שהיקנה להן את הגמישות לבלימת
הלמותהאילים ושימשתחליףלבנייהמסיבית ככל האפשר,11חון ,תשמ"ז) .גם כאשר תכננו את
הקמתה של חומהעורפית לאהיה כלהגיון בהמנעותממירי ,הסוגרים;זוהייתהאווילות ,מה גס
שמדובר במלאכה פשוטהובלתי מסובכת.
יהקנאים:
יוסףתיאר את החומההפנימית ,מעשהיד

"היאהייתה גמישה ותוכננה לשבר את הולםהאיל משום היותהבנויה כדלהלן :לוחות עץ
גדולים ,אשר הונחו לאורך ומוסמרויחד בחוזקה בקצותיהם ...לוחות אלה הוושניפנים...
וחלל התווך שביניהם מולא בעפר .לנטרול לחץ המלוי ,חברו פן אל פן בחוזקה באמצעות
מערכת קורותערב ,אשרהונחו באופןאלכסוני" (מלחמתהיהודים,ז.)312-311 ,

במילים אחרות :חומהזו לאהייתה אלאוריאנט של חומתסוגרים ,ולא כל-כך משום שנבנתה
מעץ ,שכןהמהנדסיםהכבאייס דאז חזרווהדגישו ,שבשעת הדחקישמשלביצור כלחומרשבהישג
י אס באמצעות
יד ,אלא משום שהחיבורביןהפנים נעשה לא באמצעותרכיביםניצבים להםב
שלדה מלוכסנת.ייחודו של המהלך המלוכסן שלרכיביהחיבורביןפני החומההיהבהיותומוביל,
המפזר והמנטרלביעילות רבה אתגלי הלחץ של הנגיחות -יעילות רבהיותר משעשו זאתהקירות
t . v Be
סקיסר (il.c 1914,
הניצבים .לאהייתהזו המצאהקנאית,תבניתזו חוזרתעדלימייוליו
)11:7וויטרוביוס מתאר אותה בזו הלשון" :חומה שלשני פנים ...הקשורים בקירותפנימיים,
ם של מסוד" '(quemadmodo serrae dentesI
~I,sui/lurtiV
הבנוייםבתבנית של מסרק ,כמושיניי
, 6ע,ו  .(De Arch,ואנן ,חומהזו זהה לחומההפנימית של המצדה ,שהוקמהעל-ידיהסיקריים

ופילת המצדה  -הכיצד!

עלפי המתרגמים))%801 :ן כלומר בחופזה ו evboftev'-כלומר מן הצדהפנימי של החומה
הראשית .אךהמילה  10%801משמעה גם "בזריזות" ,לאו דווקא "בחופזתזמן",ואילו "EV6Oft6
י אם גם "בפגימה" במובן של "בתוכה"(גיחון1995 ,ןאיור.)5
משמעה לא רק"בפניםל"...כ

איור  :5המצדה  -שחזור החומה הפנימית כחומהויטרוביאנית בתוך הסוגרים,חומת הסוגרים עלפי

 76ה15ק , 1991,י8ם8א).

,י

ש % -
אי לכך מוצע לשחזר את יחסן של החומות במצדה זו לזו באופן הבא :חומת העץ
ה"11יטרוביאנית" הוננסה אל'תוךסוגריהחומההראשית .המטרההייתהכפולה:ראשית,חיזוק
ניכר של החומה הראשית ,שמטבעהדברים לאתוכננה לעמודבנגיחות מכונות וספק
סטרוקטורלי
אם היהבמילוי הסוגריםלתיקוןרפיונה .המטרה השנייההייתהיצירת הפתעהרבתי לקראת
די
רגע הבקעת החומה -היאנקודתהכובד המערכתית המתוכננתעל-ידיהקנאים במטרהלעצור את
תנופת ההבקעה המצופהוליצור משברפסיכולוגיחריף דווקא ברגע שציפיות הרומאים תגענה
אלהיוכלו להיות מנוצליםלפגיעה חמורהבגייסותיהם החשופים ובמכונות המצור
לשיאן .שני
(השווה לדוגמה עם! .(Camot, 1810, 73-74
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ן השלדה
הצעהזו מאפשרתלהניח ,שהתקנת חומת העץ החלה בשלב מוקדם של המצור.בניי
מעץ נעשהבלילותואילוהמילוי נעשה דווקאביוםכדי לחזק את רושם התצפיות של הרומאים
כאילו הםעומדיםמול חומתסוגריםרגילה .עתה מתבהרגם פשר אותה פסקה סתומה אצליוסף,
לפיה נראה לרומאיםשאופי החומה או אופן הקונסטרוקציה שלההינםבנייהרגילה אותבנית
אבן רגילה .מילת המפתחהיא "")א"060ן "0שמשמעותהבנייה סדורה אובניית אבן סדורה
(גיחון.)1995,
כךאוכך,כיצדיכולההייתה חומתלוחותעץלהראות כחומתאבןרגילה ,אלא אםכן בהמשך
למוצעלעילנדמיין,שעל-ידי הכנסת חומת העץלסוגריםהוטעוהרומאיםלחשוב,כי הםמשקיפים
עלחומותסוגריםרגילות .רקבאופןזההגיוניוויתורם שלהמגיניםעלמיגוןקפדני של חומתהעץ
מפני אש בתקופה,שחיסוןרכיבי העץ בכל מבנה מצורהיה מקובל על הכל .הדעתנותנת,כי
הקנאים סברו ,שהתגלות חלק מפןהעץ עםניתוץ חומת הסוגר לא יהאבןכדי לסכן בתבערה
כלליתוזוהייתהטעותםהגדולהוהגורלית .הםהתעלמומןהעובדה ,שרקמילויעפרהדוק,העוטף
את שלדתהקורותהמלוכסניתבאופןהרמטי ,מקנהלחומתעךחסינותמסוימת.
מסתבר,שהקנאיםמילאו את החללשבתוך חומתםבשבריאבן ,בחצץוכדומה בשל העדרעפר
של ממשבהישגידםואולי בהסחהדעת .ההוכחהלכךמצויהבדברייוסף,כי החומה התלקחהעד
מהרהלפניולפנים כאשרהרוח הפכהמערבית "משוםשהייתהמבפניםחלולה ונקבובית",מלחמת
היהודים ,ז ,ח ,ה .)316 ,ואכן זהו אופיו של האמפלקטון היבש (ראה01. 111$1" :א Plinius

,36:171-2והכינוי שם הוא " - "emplecton diaconiconאמפלקטון הואהמילוישביןשניפני
החומה).
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איבדמכושריכולתהבלימה שלהאיל,נשפך החוצהויצרשפך שלעייםודרדרת ,שהקלדווקאעל
העלייה בפרצה'.
יהודים כרומאים ואו בהתכלות המהירה של החומההפנימית ,שהפכה למאכולת אש ,אצבע
יאיןעוד טעםבהתגוננותם'.
אלהים ,ואלעזרשיכנע אתאנשיולשלוחיד בנפשםכ

 .3חובתי הנעימה להודות לכלחוקרי המצדה,וביניהם לאהוד נצר על מחקריו המקיפים בנושא המצדה
'ידין ז"ל .בחיבורו(נצר ,תשכ"ה)הגיע נצר למסקנה דומהלזושלי באשר
בהסתמך עלחפירותיו שלי
לעצם הכנסת החומההפנימית אל תוךסוגרי החומה הראשית ,אםכי אנו חלוקים בפרטיםרבים,
לדוגמה :הבלטתשני שלישים מן החומההפנימית אל מחוץ לפן האחורי של חומת הסוגריםהייתה
מחייבת התגלות מוקדמת שלה .חשובהעודיותר מהות הקונסטרוקציה של החומההפנימית ,שעלפי
נצרהייתה חומה שלבוליעץ,המתחים זהלצדזהוזה מעלזהלרוחב החומה .באופןזהכלאימת שלא
נשברו מעצמתנגיחות האיל הפכולטריזיםהרסניים,שניפצו ופרצו את הפן האחורי של החומהביתר
שאת .כלזה עומדבניגוד לחומהשקנאית-ויטרוביאנית",שפןלוחות העץ שלה פעל בלחץ מהלומתהאיל
כלוחכבושלדחיסתהמילוי ,והקשההודותלכךעלפריצתה המלאה.
'רזת ,שהתפרסם ב-אאScripta Classica Israelica
 .4ביום הגשת מאמדזהלעיתןהגיעלידי מאמרו שלי
. 87-110קק  .)199",לאהייתהבידי שהותלהתייחס לדברים הרבים ,שאנו חלוקים בהם .לכן מופנה
הקורא למאמריהמקיף,שיפורסםבנדון(גיחון,בדפוס).
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