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 לפסה"נ השני באלף ושכנותיה בארץ-ישראלהלחימה
 ידין י. :מאת

 ת ו ר ו ק מה

 האפשרות את בידינו נותנות האהרונות השנים עשרות של הארכיאולוגיותהתגליות
 לפסה"נ. השני באלף הלחימה לחם את קודם, מאשר בירור ביתרלהבין,
 מתעודות העדויות ואוגרית. מארי של שבארכיונים התעודות לכך סייעובעיקר
 מאנטוליה, תעודות וכן אחרות מצריות ותעודות אל-עמארנה מכתבי עם יהדאלו,

 הרבים, והתמשיחים התבליטים מתוך להעלות אנו שיכולים הנתונים אלמצטרפות
 וכלי- הערים ביצורי קרבות. ואף ציודם, על לוחמים המתארים ממצרים,בעיקר
 ידיעותינו על להוסיף כדי בהם יש הארכיאולוגיות בחפירות שנחשפו הרביםהנשק

 אלה.במשאים
 תקופה בכל הלחימה בבעיות עוסקים כשאנו עינינו לבד עומדות עובדות-יסודשתי
 קדם: בימי הלחימה זה ובכלל - ארץובכל
 כגון המלחמה, ודרכי המלחמה כלי של מהותם את להבין אפשרות איןא(

 עצמם. לבין שבינם הגומלין זיקת מתוך אלא והטקטיקה, ארגון-צבאי נשק,ביצורים,
 כלי-נשק שוכללו זו בתקופה שכן בה, עוסקים שאנו בתקופה במיוחד חשוב זהכלל

 הלחימה. בשיטות ואף בביצורים, בחימוש-המגן, תגובות-עד שחייבוחדשים
 שרית- להמצאת כוח-החדירה, רבת בקשת-המורכבת, הנרחב השימוש הביאכך

 כלי-הנשק בצורת לשינוי הביא האחרון בזה השימוש ואילו ;הקשקשים
 כבד שריון ע"י הגוף כיסוי גימא, מאידך ; אחרים וכלי-הכאה הגרזנים כגוןהבסיסיים,
 הפנים העת מעתה היה תפקידו עיקר שכן - והמסורבל הגדול המגן הקטנתאיפשר
 לך אין למעשה, בשריון. השף כיסוי לאחר גם פגיעים עדיין שהיו חלקי-גוףושאר
 בכללותם. אורחי-המלחמה בדיקת מצריך שאינו המלחמה בתורתנושא
 ענינים לך אין הרי אחרת, ארץ ביושבי אחת ארץ יושבי נלחמים שלרוב מכיוןב(

 ארץ של החומרית התרבות בין הגומלין זיקת ניכרת כה שבהם הקדומהבתרבות
 בארץ אילי-המצור המצאת כך, בלחימה. הקשורים אלה כמו השניה של לזואחת
 כלי- של לפגיעתם נתונות היו אשר השכנות, בארצות הביצור אופי על השפיעהאחת
 אחת בארץ העקומה", ה"חרב כגון מסוימים, כלי-נשק הופעת בדומה, אלהז.נשק

 עם אוהד( או )עוין במגע הבאות רבות בארצות בה השימוש להתפשטות מידמביאה
 ארץ.אותה
 שתים שעמים באנמיה, המנוגדת אתרת מענינת לתופעה אם עדים זאת, עםיחד

 כג-כה* ולוחות 841-389, בעמ' הערותעיין
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 וביצורים נשקצבא,

 מיד הלחימה להידושי נזקקים ואינם ארצותיהם מסורות על לשמור לעתיםמוסיפים
 שלעתים העובדה את מסבירה זו תופעה צבאית. שמרנות עקב וזאת הופעתם,עם

 לבין אתת בארץ מסוים כלי-נשק הופעת בין ניכר לרוח-זמן אנו עדיםקרובות
 אחר. עם בצבא לשימושהדירתו

 ק ש נה
 תורת-המלהמה בתולדות ביותר החשוב הזמן פרק הוא לפסה"נ השניהאלף
 שהיו העיקריים ושיטות-הביצור כלי-הנשק הונהגו זו בתקופה שכן התיכון,במזרח
 בפעם רבים. מהותיים שינויים ללא השריפה, אבק להמצאת ועד מאזמשמשים
 בשריון- בחרב-המגל, המורכבת, בקשת נרחב שימוש על ידיעות לנו ישהראשונה
 אחרים כלי-נשק גם לסוסים. הרתומות ובמרכבות-הקרב באיל-המצורהקשקשים,

 נשתכללו והקלעים, החניתות גרזני-המלחמה, כגת יותר, קדומות בתקופות נוהגיםשחיו
 יוצא פועל שהן החדשות, לשיטות-המלהמה והותאמו לפסה"נ השני באלףמאוד

 החדשים. הנשק כלימהמצאת

 המורכבתהקשת1.
 העיקרי הגורם היתה ככל-האפשר, רחוק מטוח באויבו לפגוע הלוחםשאיפת
 ובה-בשעה החץ, להטלת מכסימלי טוח להשיג ניתן ולפיתוחהי. הקשתלהמצאת
 ושחרורו האפשרי למכסימום עד המיתר מתיחת ע"י כוח-חדירתו, עללשמור

 הקשת, גוף הגדלת א( : היו לכך האמצעים המורכבת הקשת להמצאת עדהפתאומי.
 הנקודה את לקרב שאיפשרה הקשת, צורת ב( כאחת; וקשים גמישים בעציםושימוש
 הדו-קימורית. הקשת היינו ; המיתר אל שאפשר, כמה עד הלוחם, יד אחזהבה

 ולוחיות שרירים גידים, עץ, של מתרכובת בנויה שהיתה המורכבת, הקשתמאידך,
 נשק הלוחם בידי נחגה אחדי, למקשה אותה העושה בדבק, מחוברים עצם שלדקות
 הקשתות מן במידותיה בהרבה קטנה שהיתה וכיון מוגדלים; וכוח-חדירה טוחבלל

 כשהמיתר המורכבות, הקשתות גוף וכושר-נידותו. תנועותיו את סירבלה לאהרגילות
 המיתר עליהן שהורכב שבשעה כך ; חוץ כלפי להתעקם נטה עליהן, מורכב היהלא

 בתבליטים להבחין ניתן זה מטעם דו-שקערורית. צורה או משולשת צורהקיבלו
 מלופף שהעץ )היינו, מחוזקת או פשוטה מורכבת, היא מסוימת קשת אםבנקל

 בסוף כבר - במסופוטמיה לפחות - ידועה היתה כי אם המורכבת, הקשתבחוטים(.
 במחצית רק ומצרים בצבאות-כנען נרחב בשימוש הונהגה לפסה-נ4, השלישיהאלף

 בכל לא ולכן ומסובך, קשה היה זו קשת של ייצורה לפסה"נ. השני האלף שלהראשונה
 אל- מתל ביחוד הרבות, התעודות משמשות לכך עדות לעשותה. היו יכוליםמקום

 קטן( כלל )בדרך מספר להם שישלחו הכנעניים המלכים מבקשים בהןעמארנה,
 את לענת אקהת מבטיח בה מאוגרית, תעודה לב לתשומת וראויה קשתות.של

 קני-סוף זה ובכלל וחציה, המורכבת הקשת לעשיית הדרושים השוניםהחומרים
 מיוחדת5.מאיכות

'

 הגדול והטוח הרבה ניידותם שבגלל המרכבות, אנשי של נשקם עיקר היתה הקשת
 הגדול, בחלקו הרגלים, חיל גם במלחמה. האויב על אימה שהטיל לחיל היו נשקםשל
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 ההכנותיה בארץ-ישראל.הלחימה

 על ההסתיט-ות לחיפוי או בקרב-פתוח, ללחימה בהן והשתמש בקשתות מצוידהיה
 מתעודות כן וכמו אל-עמארנה ומתעודות המונומנטים מן אנו למדים זאתהחומות.
 למדים אף אנו מאוגרית התעודות מן חיל-הרגלים. ציוד את המפרטות ראוגרית,מנוזו
 באשפתם החצים ושמספר בקלעים, גם מצוידות היו מיחידות-הקשתים ניכרשהלק
 מסוגלים שהיו המורכבת, הקשת נושאי חיל-הקשתים 25. או 30 היה הקשתיםשל

 בודאי גדול, לטוח-תכליתי הודרי-שריון חצים 25 עד מהירים בצרורותלירות
 מעטים. לא קרבותשהכריע

 הנב-המגל2.
 המרכבה, לאנשי לטוה-קרוב הנשק בעית את העלה במרכבות הנרחבהשימהו
 כדי תוך בפעולה היה המובהק חסרונו אולם לכך, לשמש כמובן היה יכולהרומח
 השת באלף בשימוש שהיתה יחסית6, הקצרה הישרה, בחרב הדין והואדהירה;

 הגדולה החרב השני, האלף של השניה במחצית הים", "גויי ידי על שהונהגהלפסה-תעד
 כפי -חרב-המגל", )או העקומה בחרב הרחב לשימוש הרקע זהוהארוכה(.

 הישרה החרב להופעת ועד לפסה"נ השני האלף בראשית החל לה( לקרואשנהוג
 שצורת מעוקם, ובלהב ארוך בניצב המצטיינת העקומה, החרב בסופוי.והארוכה

 נשק היתה במגל(, כמו הקעור, בצדו ולא המקומר, בצדו הוא ההד שפיו )אלא לומגל
 אף אלא היל-רגלים של בקרבות רק לא לשימוש הניתן לגרזן(, )בדומה מובהקהכאה
 הקדום במזרח לפסה"נ השני באלף נפוץ זה נשק מרוצתה. כדי תוך המרכבה,מתוך
 הממלכה בתקופת המצרי בצבא והונהג וארץ-ישראל, סוריהל" באנטוליה, מצויוהוא

 של הראשונה במחצית זה לנשק הטיפוסי המרכבה(. עם יחד אף - )ויתכןהחדשה
 למעשה; היא, ההרב של זו צורה קצר. ולהב ארוך ניצב הוא לפסה"נ השניהאלף

 לביקוע וסיגולו הגרזן בשכלול ההכרח עם המהרי. או העוגן מגרזני ישירההתפתחות
 נעלמים הלהב(, הצרת )ע-י הנדסת-קרב ולצרכי ושריון-קשקשימקובע-מלחמה

 של השניה במחצית חרב-המגל. תופשת מקומם ואת הרחב, הלהב ,בעליהגרזנים
 נעלם "גרזן-העוגן" אל והדמית מתארך, והלהב מתקצר הניצב לפסה"נ השניהאלף

 והארוכה; הישרה לחרב והופכת זו חרב מתישרת שלאט-לאט -עדלחלוטין
 בעיקר במקרא הרווח חרב-, לפי ל"הכות המושג כאחד. ודקירה לחיתוךהמיועדת
 זה8, מסוג להרבות שמתכון בודאי לפסה"נ, השני האלף סוף של הקרבותבתיאורי

 חיפש. בשם: נקראושבמצרים

שריון-הקשקשים3.
 ממנים להחזיק הלוחמים מן מנעו אשר - ובמרכבה המורכבת בקשתהשימוש
 כאמצעי הרגלים, בחיל הונהג אף שרית שריון-הקשקשים. להמצאת הביא -בידיהם

 המורכבות. הקשתות של הרב טוח-החדירהמד
 או בהפירותיא שנמצאו שריון-הקשקשים, של ביותר הקדומות הדוגמאות כיאם-
 הברונזה תקופת מראשית השנילפסה"נןהיינו האלף מאמצע הן ובתבליטים,בציורים

 מאמצע השריונים שכן כן; לפני ניכר זמן כבר נוהג היה שהשריון להניח ישהמאוחרת(,
 מכאן השתנה שלא כמעט השריון וטיפוס משוכללים, שריונים הם לפסה"נ השניהאלף
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 וביצורים נשקצבא,

 באמצעות זה אל זה היו מחוברים - מעוגל לרוב היה שראשם - הקשקשים,ואילך.
 בטנת- אל אף וחוברו נתפרו והם הקשקש, בצדי דקיקים נקבים דרך שעברו"וטים,
 עשוי זה מסוג שבשריונים אנו למדים התעודות מן דומים. נקבים דרך הבד(, )אוהעיר
 כבר אנו, יודעים התעודות אותן מתוך אלף"1; על לעלות הקשקשים מספרהיה

 השפיעה, שריון-הקשקשים הופעת סוסים. להגנת שריוני-הקשקשים על זו,בעקופה
 היה המשוכלל השריון בהופעת החל למשל, כך, נשק-ההתקפה; שכלול על'מאידך,
 להם שאיפשר מיוחד, עיבוי ע"י במרכזם( )ביהוד החצים להבי את להזקהכרת
 השריון. בעדלחדור

 הרזןג
 הל יעיל נשק שהיה הגרזן, הוא לפסה"נ השני באלף הרגילים מכלי-הנשק אחדל

 לבין אלה בין המהותי השינוי שונים. הנדסה לתפקידי והן פנים-אל-פנים,לקרב
 ארוך להב בעלי )היינו, וחדירה גרזני-ביקוע שהם לפסה"נ השלישי שבאלף"גרזנים

 השוקרים( גרזני את )להוציא בעיקרם שהיו השלישי, האלף של לגרזנימ צר(-בניגוד ופה'
 וכיו"ב(. "גרזני-הסהר. "גרזני-העוגן-, : מאורך ופה קצר להב בעלי )היטו,,גרזני-חיתוך

 מן להיווכח אף אפשר בזאת והקובע. השריון הופעת בגלל בא זה שינוי שאףדומה
 ובארץ- בסוריה והן במצרים הן השלישי, באלף הגרזנים לשאר שבניגודהעובדה,
 שומריים ממונומנטים אנו שלמדים כפי שכן, ; גרזני-ביקוע השומריים הגרזנים היוישראל,

 וקובעי- שריוני-גוף מעין השומרי הצבא לחיילי היו באור, הראשונה השושלתשל
 את מסוימת במידה ממשיכים השני האלף תחילת של הגרזנים זו.' בתקופה כב"ריאש

 ם ליח יש זה לסוג לביקוע. משמשים כבר שהם אלא ארוכי-הפה, יגרזני-העוגן"מסורת
 גרזני-הביקוע לשימוש נכנסים הזמן בהמשך מקור-הברוז"0.א, ו"גרזן "גרזן-העינים"את

 לפסה"נ השני האלף של השניה במחצית והחל וצרי-הפה, ארוכי-הלהבהמובהקים
 הממלכה של המצריים התבליטים מן תקע. ובעלי פ,'תה ללא גרזני-ביקוע,נפוצים
 חרב- עם יחד חיל-הרגלים של המובהק נשקו היה שהגרזן בביתור, אנו למדיםההדשה
 גרזן-ההכאה במקום לעיל( שצוין )כפי למעשה באה היא אף אשר העקומה,ההכאה
הקדום.

..

איל-המצור5.
 המלחמה פני את ששעו השני, באלף נרהב לשימוש שהוכנסו מאלה כלי-נשקשני

 בלתי שמסיבות כיון, והמרכבה. איל-המצור היו רבות, מערכות ברלוהכריעו
 הממלכה בתבליטי מופיע הוא אין לאיל-המצור, המצרים נזקקו לאברורות,
 מארצות לפסה"נ השני האלף מן מלחמת-מצור תבליטי בידינו שאין ומכיוןהחדשה;
 ידוע היה לא המצור שאיל קצר, זמן לפני עד הדעה, היתה רווחת האחרות,הקדם
 הי"ח במאה שכבר מארי מתעודות אנו למדים והנה הראשו7לפסה-נ. האלף ראשיתלפני

 הצרים הצליחו זה איל בעזרת ביותר.. משוכלל איל-מצור בסוריה -היה מצוילפסה=נ
 שהצליחו מסארי אחת בתעודה נאמר כך מעטים. ימים במשך ערי-מבצר עללהתגבר
 אנו למדים ממארי אחר ממכתב ימים. שבוע במשך האיל בעזרת מסוימת עירלכבוש
 העיר מצור את המתארת חתית, מתעודה אחד.1 יום במשך מבוצרת עיר כיבושעל
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 שכנותיה בארץ*"שראלהלחימה

 ומר זו בתעודה באיל-המצור. השימוש דרך ועל המבנה על למדים אנואורשוין,
 החסיר, ומעל החומה בקרבת להקימה צורך שהיה סוללת-עפר היית העפר",-הו

 בהמצאת לכרוך שיש דומה אותה. ולקרקר החומה אל לגשת לאיל לאפשרכדי
 רחבי בכל השני האלף בביצורי והאבנים חלקלקות-העפר אתהופעתאיל-המצור

 היה תפקידן עיקר שכן במיוהד; וארץ-ישראל סוריה ובאנטוליה, התיכון,המזרח
 מכוון. קרקור נגד הערים ותלי החומה של התחתון החלק עללהק

 ה ב כ ר מה6,
 הבולטת התופעה ללא-ספק, היתה, בקרב לסוסים הרתומה המרכבההנהגת

 מהיר נייד בסיס שימשה הקלה המרכבה הקדמון. בעולם תורת-המלחמהבהתפתחות
 בטקטיקת בעית-הבעיות את פתרה כך וע"י המורכבת, הקשת של ה-אש"לעוצמת

 לוטה מרכבת*הסוסים של הופעתה ראשית והמנועץ". האש "בעית - הדורותכל
 כבר בשומר מצויות היו לחמורי-הבר, הרתומות מסורבלות, מרכבותבערפל.
 מופיעות לפסה"נ השני האלף של הראשונה במחצית ואילו - השלישי האלףבאמצע
 שלבי אחרי לעקוב כדי נתונים בידינו שאין אלא ; לסוסים הרתומות קלות,מרכבות
 תיאורי אין השני, האלף מראשית ממצרים, הרבים שבציורי-הקיר כך מתוךהמעבר.
 השתמשו לא או,,לפהות, שם; ידועה המרכבה היתה לא שעדיין להניח ישמרכבות,

 הי"ח המאה של השניה במחצית שכבר אנו למדים מארי מתעודות בקרב. הרבהבה
 לא עדיין - מקום מכל מאיי בסביבות - כי אם ן שבמרכבות-הסוסים היולפסה"נ

 שמה כך על שמעיד )כפי מכנען למצרים הובאה שהמרכבה כיון נרחב. בשימושהיו
 ובחותמות-הגליל המצריים במונומנטים הראשונה שבהופעתה וכיוןבמצרית(

 זמן שאותו הרי למדי, משוכללת כבר היא לפסה"מז( הט"ו המאה )מןממסופוטמיה
 של הציר לפסה-נ השני האלף של במרכבות בכנען. בשימוש המרכבה כברהיתה
 למרכבות ובניגוד - מכך כתוצאה האחורי; יקה לח קרוב המרכבה אופרדג

 ד-עע צאפעא- נ מכמת נט2חינה מסיבובים. ובמינחה* רבה בניידות יחנה ' -גהעיכור"חז
 מצופה רהיה עץ, ממסגרת עשוי היה ארגזה ואפילו קל.;, המרכבה את שעשו ידי עלזה

 הועבר שציר-האופנים למרות לכן, הצדדיים. בחלקיו פתוח אף ולעתיםעור,
 רתו6 לשהיה הסוסיה מספר המידה. על יתר הסוסים על המרכבה ה'כבידה לאאחורה,
 סוסיהמרכבה שמספר אנו, למדים וכתובות מתעודות אולם שנים; תמיד היהלמרכבה

 בתקופה המרכבה סוסי למספר )בדומה אחד חליפין סוס זה ובכלל שלושה,היה
 אשורנצרפל(, ימי - יותךמאוחרת

 המזוין והלוחם, - במושכות המושך הרקב, שנים: דרך-כלל היהצות-הלוחמים
 נרתיק ואף לחצים, אשמות המרכבה צדי על הורכבו לשימושו המורכבת.בקשת
 במרכבות נמצאו קדש, קרב את המתארים המצריים התבליטים לפי לקשת.מיוחד
 החל לעתים-במיוחד היו מצויים המצריות במרכבות לוחמים. שלושההחתמת
 )המתוארות ממסופוטמיה במרכבות לחניתות-הטלה"(. אשפות אף - ההטמהשושלת

 באחורי התקוע הארוך הרומח קבע, דרך כמעט מצוי, חותמות-הגליל( גביעל
 לפסה-נ הראשון באלף האשוריות במרכבות גם היה זה מעין ורומתהמרכבה,
 המאוחרות. החתים ממלכות שלוברכב
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 ובמצרימי"בעוד בכנען "יאישונה,במטופוטמיה, המרכבותנאף אופני יבנה."
 ..במרפבות הרי אשורים,י ששה.. בעלי הם נהאומנים ממסופוטמיה ה*3שיותו.. .ישפמךכבותץ
 השושלת של הראשונה במחצית המצריות במרכבות אף ובעקבותיהןה-כנעניות-,

 מצרית מרכבה 2 58ציור
 הט"ולפסה"נ המאהמן

 שהיו יותר. קלות שהיו מכיון וזאת בלבד, חשורים ארבעה בעלי הם האופניםהי-ח,
 רואים שבהם ממצרים, מציורי-הקיר אף אנו למדים יחסית, קלות הללוהמרכבות

 הט"ו המאה בסוף החל רק כתפיהם. על מרכבה הנושאים מנחה מובילי כנעניםאנו
 בעלי הם אופניה ואילך מעתה וכבדה; תעשית המצרית המרכבה הולכתלפסה"נ
 בכנען המרכבות היו כבר לפסה-נ השני האלף בשלהי כי להניה יש ויותר. חשוריםששה

 ללמוד שניתן כפי תתרת, מצרית בהשפעה הן אף חשורים, ששה בעלותבחלקן
 מגידו.' שנהבי שעל המרכבותמתבליטי

מרכבה59:ציור
 המאה מסוף.אסיאתית

 על-פי לפסה"נ,הט"ו
 הר' תחותימסתבליטי.

 לבנותה. כדי שונים ומתכת עץ סוגי היו ודרושים מורכב, כלי היתההמרכבה
 ביותר מפורטת רשימה לתפקידו. מתאים שהיה עץ, של אחר מסוג בנוי היה חלקכל
 בתעודות וכן ממסומוטמיה, קדומה בתעודה ניתנת המרכבה של חלקים עשרותשל

 מצריים, בפפירוסים אל-עמארנה, במכתבי תענך15 במכתבי מאוגרית, יותרמאוחרות
 חומרי מוצא על אף אלא אלה, חלקים שמות על רק לא אנו למדים אלו מתעודותועוד.
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הלחימיגבא--

 *ישראל,שכנותיה

 שבארצם המושלים בין .לחילופי-מכתבים נושא שימשו והללו המרכבות, לבניץהגלם
 הדרושים. :העצים שבארצותיהם'גדלו אלה ובין מצרים( )וביחוד המרכבות אתבנו
 נעשו מהם החמרים והרתמה, הלקי*המרכבה שמות את מפרשות נויעויו,ואוגריהלמה

 בתי-מלאכה קיום על אנו למדים המצריים ומציורי*הקיר אלו בתעודותיכיו-ב.
 -חרשי- עבדו אלה בבתי-מלאכה ולתיקול. המרככות לחלושת משוכללים'5לכותים
 *רבי-הרש%מ*. עמדו ~'ובראשם אתרית בתעודות מכונים - שהם מפימרכבות*-

 להלן16: נביא אלו מתעודותאחת

ל*
 %48%ן ין.ו"מ;%~נמג"י"

%
 דת מרכבת תמס.. אשר מרכבותשמונה
 מלם בתורב לבית-המלך )סופקו(נכנסו
 טפנתהןיד אופניהןעם
 _ח~הןזד חציהןעם
 תרהןיד )0 רתמתןעם

 מרכבתםולתת מרכבותולשתי
 _ אלפתאע אשפותאיל

 וחרצ צמדםוקלת. וחריצי צמדים.ושלושה
 חרשם רב בד טפנת.. רב-החרשים מידאופנים
 חויה שציד ותיקנה המלאכה( )את הוציאאשר

יה

* "ת.ת. "ר"ג" 1,יקיר ,((., ,, ;,,. 
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 נושון;וביצורים צבא, . .-ד.

 א ב צה
 הו'וד.מורנוןיזזיד'ווצ1..

 ובתקופת - במצרים הצבא ארנק על מעטות לא ידיעות ,*ב זמן מזה בידינו היו כיאם
 מארי תעודות לאחרונה הוסיפו הרי - בארץ-ישראל אף אל-עמארנהמכתבי
 מתעודות לפסה"נ. השני האלף של הראשונה במחצית הצבא ארגון על רבותידיעות
 על ואף היחידות מבנה על הצבא, ארגון ועל אורחי-לחימה על אנו למדיםאלו

 חילות-המשלוח.עצמת
 לעת האוכלוסיה מקרב המתגייסות בסארי, המיליציוניות העוצבות שלגדלן
 החטיבות יותר. קטנים החילות לרוב אך "יילים; 10,000 כדי לעתים הואמלחמה,
 חיילים, 3,000 של יחידות גם מזכירות התעודות איש. 1 000, של ליחידות נחלקותהגדולות

 מיוחדות, לפעולות חיילים. 100 ושל 500, 600, 1,000, של יחידות ואף חיילים, 2,000של
 ביותר המתאימה עוצמה - חיילים 3% בנות יחידות שלחו פשיטה, פעילותוביהוד

 יהירה אף והיתה חיילים". 10 כנראה, היתה, יהירת-היסוד זה17. מסוגלפעולות
 אס. זמננו של "מחלקה" בערך היינו -חיילים, 50זל

 ואילך( לפסה-נ השני האלף מאמצע )לפתות והכנענים החתים המצרים, צבאותגם
 שצבא המצריות, התעודות מתוך אנו למדים כך יחסית, גדולות בחטיבותנלחמו
 אנשי 7,500 זה ובכלל לוחמים; 16,000-ל17,00 מנה קדש במערכת בריתם ובניהחתים

 באותה המצרי הצבא את רגלי. 9,000 ועוד מרכבות(, 2,500 כפול 3 )היינוהמרכבות
 5,000 בת אחת כל חטיבות, מארבע מורכב והוא איש, ב-20,000 להעריך ניתןמערכה

 לערךי1.לוחם
 מן א': אנסטאסי בפפירוס מובאת המצריות היחידות מבנה על חשובהידיעה
 כל איש 5,000 היה המצריות החטיבות שידל רק לא אנו למדים זה בפפירוסהכתוב
 1224-1290 הב' רעמסס )ימי תקופה באותה כזו חטיבה היתה שלעתים אלאאחת,

 אל- ממכתבי באחד הכבושים20. העמים בני או משכירים בחלקה מורכבתלפסה"ם
 מרכבות ו-50 5,000איש בן חיל-צבא שישלח מפרעה גבל מלך רב-טדי מבקשעמארנה
 אל שנלוו חייל 3,000 של ליווי על מסופר אחר במכתב 56(. שוי 132, )מס' גבללהצלת
 24(. שו' 11, )מס' פרעהשליחי
 האלף באמצע החל בקרבות חלק שנטלו המרכבות על מספרים אף בידינו-מ
 מגידו, בקרב מרכבות; 2,500 כאמור, מנה, קדש במלחמת החתי הצבא לפסה"נ.השני

 אמנחתפ גם אויביו21 ממרכבות 929 הב תחותימס של שללו מנה כן, לפני שנהמאתיים
 ערימ22 וכמה מכמה שלל שהן מרכבות, 720 לקח כי מציין לכנען, במסעוהב',

 לחילות-רגלים, בדומה הגדולים, בצבאות רק היו רב במספר מרכבותאולם,
 אנו שלמדים כפי מועט, היה כנען ערי מלכי בידי שהיה המרכבות מספרואילו

 2eo, )מס' מרכבות 50 של יחידות לרוב מכרות אלה במכתבים אל-עמארנה.ממכתבי
 19, מס' 32; שו' 3, )מס' מרכבות 10 של ולעתים 37(, שו' 127, למס' מרכבות 30 25(,שו'

 מאנטוליה בתעודות אף לכך, בדומה ועוד(. 37, שו' 9, )מס' מרכבות חמש של ואף 84(,שו'
 מכרו ;החתימם מלך מולשלש של ב-אנאלים" וכיו-ב. מרכבות, 30 מרכבות, 1%נמת

 שר- את גם אליו להקביל שיש שר-חמישים, של בפיקודו מרכבות 50 שליחידות
 המצרימן. בצבאהחמ"שים
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 ושכנותיה בארץ*ישראלהלתימה
.. 
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 של50מרכבות, כנראה שיחת בקרב הטקטית שהיחידה ללמוד ניתן אלומנתונים
 לצרף היה אפשר אלו יחידות-יסוד מרכבות. 10 של יחידות-יסוד חמשוכללה
 מרכבות. 25 של יחידות גם היו במצרים 10~3. כלומר מרכבות, 30 של יחידות גםמהן

 =השלושים" ויחידות *החמישים" יחידות צורפו יותר גדוליםבחילות*משלוח
 הרבה ההוצאה המרכבות, להפעלת נדרש שהיה הרב האימת יותר. גדולותלהטיבות
 אלו למרכבות, שהיה הצבאי והיתרון הסוסים, ובהכשרת בייצורן כרוכהשהיתה

 נקראו הללו האצולה. מעמד בני בעיקר בחיל-הרכב ושיימשו לכך הסיבותהן
 בכל היחידי הנייד החיל היה חיל-המרכבות "טריאמ*25* קדמת-אסיהבארצות
 )אם חילות-הפרשים שכן לפסה"נ; השני האלף של לסופו עד התיכון יםצבאות

 הראשון. האלף ובראשית אלף אותו בסוף רק הונהגו בודדים26( רוכבים לאכי

 והשלישות האספקה שירותי2.
 מוס של מקיף בארגון היו כרוכים ארוכים ולטוחים גדולים חילות שלמבצעים

 מסארי רבות תעודות-תשלומים שרדו ואמנם, השלל. וספירת האספקההצבא,
 והתשלומים השירותים ואנשי החיילים שמות במדויק מצוינים בהן מאוגרית, וכןונוזו,

 המלך, במחסני שנמצא הנשק( )ומצב לסודו נשק של מפורטות רשימות להם,ששולמו
 של מאוד גבוהה רמה על מעידים אלו כל אחר. או זה לחייל האישית חלוקתווכן

 ואפסנאות. שלישותשירותי
 אשר לעיל, שהזכרנו א', אנסטאסי מפפירוס קטע אותו משמש מאלפתדוגמה
 לחם, והמזכיר לחיל-המשלוחץ, בקשר אפסנאית בעיה המצרי הסופר מציגבהמשכו

 מתעודה גם יום. לאותו מזונה את להוות צריכים ואלה היחידה אל המובאים ויין,צאן
 היה הצבאית האספקה וחישוב עמו, לוקח הצבא היה ציודו כל את שלא למדים, אנוזו

 שהשליטים-הואסאלים והציוד האספקה ועל הארץ תבואות על בחלקומבוסס
 של מסעו תיאור ) אנו למדים כן לחילות-המשלוח. מכינים היו השוניםבמקומות
 מתכוא'תהארץ. היה ולצבא לבהמות האספקה מן גדול שחלק לכנען, הג'תהותימס
 שהכינו ; לפרע השונים כנען מלכי מודיעים באל-עמארנה, שנמצאו שונים,המכתבים

 הצבא. סופרי ע"י אליהם שנשלחו מוקדמות הודעות סמך על צבאו, בשביל הדרסםגת
 הואסאליות בממלכות השוררים בתנאים בקיא"ם להיות היו חייבים אלהסופרים
 כדי צבא-המשלוח לפני נשלחים היו שכן אליהן, המובילות ובדרכיםהשונות
 למדים קרש, מערכת את המתארים המצריים, מתבליטי-הקיר האספקה. אתלהכין
 בעגלות חיל-המשלוח את מלוה שהיתה האספקה של המשוכלל הארגון עלאנו

 מיוחד. שירות בידי נתון היה בה והטיפול לשורים, רתומותמיוחדות
 הגדולות לתחנות-המים ופרט חמורה; כלל, דרך היתה, המים אספקתבעית

 גם ההייל,ם צוידו המצריים8י, המלכים ע"י שהוכנו העיקריות,שבדרכי-המעבר
 שלם צבא נאלץ ולעתים מספיקים היו תמיד לא אלה סידורי-מים מיוחדות.במימיות
 שלי מכתבו הוא זה מסוג ביותר מענינת תעודה במים. מהסור בגלל מדרכולחזור

 עד יצא מתני "מלך ואילך(: 51 85,שו' מס' אל-עמארנה )מכתב גבל מלךרב-אדי
 למצב לארצה. שב ולכן מי-שתיה לו היו לא אבל גבל, עד ללכת וביקש 94רהעיר
 ויהושפט 'שראל מלך יהורם מלחמת על במקרא ההסופר את להשוות הראוי מןזה
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.
 . נשונוביעורים צבא,

 ט(. 4 )מלזב מים מחוסר במדבר צבאותיהס אבדו כמעט כאשר במואב, יהודהמלך
 בפקודות נעשתה היא אף הקרב, ולפני המערכה, בשרה, וכלי-הנשק הציודהתקנת
 על המצור של המצרים בתיאורים בידינו נשתמרה זה מסוג מענינת פקודהמלאיות.

 בוקר בהיות מחר כי נשקכם, הכשירו נכונים! "היו הג'י2: תהותימס שלמג~דו'במלחמתו
Eyi?*הנאמר את להשוות יש זו לפקודה הלז". המסכן הכושל עם ,קרב לאסור יוצאים 
 העם את וצוו המחנה בקרב עברו : לאמר העם שוטרי את יהושע "ויצו ואילך: א,ביהו'
 וכו'". הזה הירדן את עוברים אתם ימים שלושת בעוד כי צידה, לכם הכינולאמר:
 ואילך, 80 שו' ב, לוח כרת, )עלילת באוגרית אף אנו שומעים לקרב צידה הכנתעל
 על אנו למדים המצריים, מתבליטי-הקיר וכן הרבות, התעודות מתוך ואילך(.172.

 מאחי מכתבי ולחלוקתו. לספירתו השלל, לשמירת אחראי שהוה מיוחדשירות
 מענינת במיוהד השלל. לשמירת מיוחדות יחידות-משמר קרובות לעתיםמזכירים
 והחיילים30. הקצינים המלך, בין השלל חלוקת חוקי את הקובעת אחתתעודה
 צבא-הקצע, יחידות על נוסף שכן, הצבאות; דאגת בראש כמובן, היו, הגיוסעניני
 והן חיל-המצב, לתפקידי הן - מיליציוני צבא לגייס קרובות לעתים ואלציםהיו

 על רבות ידיעות מארי מכתבי מביאים כאן אף הקרב. בשעת שמ"מלתפקידים
 קבעו במצרים משלוחם. חילות להרכיב כדי בפעם פעם מדל שנעשו מיוהדים,גיורים
 רשימות נמצאו באוגרית למאה"32. "אחד של אלה, לגיוסים ' מכסה מעיןלעתים

 מרכבות, אנשי )חילות-רגלים, הצבאי כושרם ולפי עריהם לפי חיילים, שלמפורטות
וכיו"ב(.
 הצבא, יחידות בארגון במצרים השונים הצבא לסופרי שהיה החשוב התפקידעל
 צבאיים תפקידים בעלי מרשימות אנו למדים הצבא חשבונות והנהלת הדיווחגיוסו,

 מהם. רבים ולעתים הצבא, ליחידות נלוים היו הצבא סופרי מצריות.שבתעודות
 הצבא, של ראשיים פקידים היו כן למשלחת. שנלוו סופרים עשרים נזכרו אחתבתעודה
 הצבאית, המנהלה על ופיקחו הקרב ביחידות ששירתו ואחרים במפקדות ששירתומהם

 אחראים הם היו הלוחמות ביחידות תפקידם בתוקף החשבונות. עניני עלובמייחד
 המגויסים, על הממונה אחר, פקיד ודו"חות-המלחמה. יומן-הקרבות לניהולאף
 לשם השונים לחילות-המצב חיילי-המיליציה יחידות להקצאת רק לא אחראיהיה

 לפועל. מוציאן היה שהצבא ציבוריות עבודות על אף אחראי שהיה אלאאימונים,
 אחראי היה ממש, בלחימה השתתף לא שלמעשה מנהל", "קצין נוסף, גבוהפקיד

 וכן הנשק מתמני על ממונים היו אחרים פקידים ולאספקתו. לציודו הצבא,לתנועת
 עיצורים.על

 הנדמית ותחבורההנדסה3.
 המנהליים השירותים של אופים על רק לא לעמוד מאפשרות שבידינוהתעודות
 ותחבורה הנדסה כגון - שירותי-קרב של למדי גבוהה דרגה על גם אלאהמובהקים,
 ודיווח. קשר רפואי, שירותצבאית,

 שפיקחו מהנרסים, בנמצא שהיו בודאי וכיו"ב, הסוללות המחגות, הקמתלצורך
 כליך להעברת מיוחדות שיטות על ידיעות יש ממארי בתעודהת כבר אלו. עבודותעל

 שנה במאתים קודמת זו הנדסית פעולה ובעגלות-משא33. מיוחדות בסירותמצור,
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 :ושכנותיההלחימה.ךבארץוהישראל

 לפי הפרת. לעבר במסעו מצרים, מלך הג' תחותימס של הנדסי-תחבורתילמבצע
 גבל-"סעו% ]ליד,העיר המצרים הכינו תחותימס34, של האסטילות שבאחתהתיאור
 וכלי- על-רכבו הלית את המציי הצבא להעביר;את כדי הלבנץ, מאלףמיוהדות
 שנשאו. לשוריך,- רתומות עגלות גבי על אלו סירות הובילו המצרים שלו.המלחמה

 : לפרת, עדאוצן.

 'וקשה .רפ"ואה .שין'רות"4.
:ן(

 מתוך אולם כהלכה, מאורגן רפואי שירות קיום על ברורות ידיעות בידינואין
 אם שומעים כך זה. מסוג שירות היה קיים שאכן לחלח אפשר מאתי במכתביהדיווח
 שלום כי מודיעים הצבא שמפקדי שלהם, המסיים בחלק בדו-חות, קרובותלעתים
 ,.. ] .איף3. חולים ואף מתים אין טוב,הצבא

 סימני-אתראה למתן הן פקודות-ביצוע]קצרות, למסירת הן - בקרב הקשרבגנית
 הבעיות אחת ומתמיד מאז היתה - למקום ממקום ידיעות להעברתוהן

 אלו הן בידינו שיש ביותר המענינות( )ואף הקדומות הידיעות הלוחמים.בצבאות הקשוי
 באמצעות איתות של מפותחת קיטה על מעידות הללומסארי.

 "משואות-אש-
 סימנים הלפידים. מספר על מבוססים שהיו מוסכמים, לסימתם כהתאםולפידים,
 עזרה. לאזעקת שימשו אחרים סימנים ידיעות; להעברת שימשו מסוימיםמיסכמים
 אמש עבדך: )אמר(כים כה יבר, כלעדנו37:"ולאדוני המכתבים.3 מאותם אהדוהרי
 משואות, )=השיאו לפידים נשאו בני-ימין כל ורבן; בעיר ולנתי מארי העיר אתיצאתי
 מישלן, עד)העיר( מאלם-מלך אלם-מלך, )העיר( מן שלוים, )העיר( מן באש(אותתו
 לא עדיין אך כתשובה, לפידים נשאו מרקה, )העיר( במחוז אשר כולן בני-ימיןערי

 נעשו האש, ש"סימני מעיד זה מכתב הללו". הלפידים של( )אותות-האש לפשרחקרתי
 בודאי מסוימות ידיעות להעברת ששימשו העובדה עצם שהריעל מסוים, מפתחלפי

 !אחרות. מתעודות אנו שלמדים כפי ביותר, רווח. היה זה נוהג שכן המכתב,שידע.יכותב
 השאה לעתים היה זה סימן ; לנתקפים עזרה מיד להגיש לקריאה שימשו מוסכמיםסימנים
 לכיבוש בקשר במקרא, אף נזכר מוסכם כסימן במשאת-אש השימוש אש. שלכפולה
 אף לכך ובדומה ואילך(; מ כ, )שופ' והגבעה בנימין לקרבמד ואילך(, ח ח, )יהו'העי

 הקרב בשעת עצמן הלוחמות ליחידות ואיתות קשר כאמצעי לכיש"3.במכתבי
 מהתבליטים אנו שלמדים כפי בחצוצרות, שניתנו קולות בסימני אף גםהשתמשו
 נותני-אותות מתוארים שבהם לפסה-נ"נ השני האלף של השניה המחצית מןהמצריים
 כלים או .ידים הרמת ע"י שניתנו מיוחדים, בסימנים ההיעזרות בחצוצרות.התוקעים
 'מיטת יט(. ח, חטף ידו", ובנטות *וירוצו העי2 נמשוקתנטז חב )יהו הטו "ע* ידועוןכףוחז*טם,

 רצים שליחת סוסים. רוכבי וביחוד מקשרים, שליחת ע"י היתה אחרת מקובלתקשר
 בתקופת כבר רווחת היתה ידיעות, של מהירה להעברה סוס, על רכוביםומקשרים
 היה הס' רעמסס של שמצבו שעה קדש: מערכת בתיאור גיחנת מאלפת דוגמהמארי.
 שלעתים מובן הנותרות. חטיבותיו את להזעיק סוס על רכוב רץ שלת רע,בכי

 מס' אל*עמארנה מכתב )השוה רגלים רצים ע"י הידיעות את מעבירים היוקרובות
4)88
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 וביצורים נשק.צבא,

 ודיווחמו.דיעין5ש
 ואמצעי- ממינים שטח בה"א* גדולים כוחות הפעלת ארוכים, לטוחיםמבצעים

 לפסה-ב השני  האלף מלחמות את  המאפיסים  קויפ  הם אלה כל - למדי משובחיםקשר
 למפקדי לספק המסוגלות מפותחות, מודיעין בשיטות אף ביתפ היה אלהבתנאים
 אף אלא אסטרטגי"( )"מודיעין למבצע קודם כללית אינפורמציה רק לאהצבא
 מסארי, הן = המקורות ואכן, טקטי-(. )-מודיעין הקרב מהלך כדי תוך שוטפותידיעות
 בדרך גורמי-מודיעין הפעלת על כולם מעידים - מארץ-ישראל והן ממצריםהן

 הטעית ידי על הן מיוחדים,  מרגלים  שליחת ידי על הן  נעשתה הידיעות  השתיעילה.
 הפיקודים בין דיווח שיטת הנהגת ידי על והן מדומים- -מרגלים באמצעותהאויב

 במיוחד מענינת וכונותיו. האויב כוחות על מתמיו ידיעות שטף שהבטיחהלמפקדים,
 בשבי לקחת כדי האויב לשטח סיורי-פשיטה הונהר מארי בתקופת שכברהעובדה,
 מסרו חקירתם שבמהלך במכתבים(, מכתים שהם )כפי לשון" -אנשי חיים",.מקורות

 אחד כותב וכך כוחותיהם. על ראשונה, ממדרגה חשיבות בעלת לעתיםאינפורמציה,
 אמר כה ח'מורבי עבדך, אפלפיאל )אמר( כה אדוניו"4:"אמור, אל במאריהמפקדים

 היה. נאות...לא מושב מסע-האויב:מקום את ל-שחת" הלך כבד צבא לאמר:אלי
 צבא גדוד בסדר...עתה מתקדם ומסע-האויב לריק שיצא( )לאחר חזר הצבאנדוד
 לשון ואנשי מסע-האויב. את נא ו"שחת" ילך-נא ba~-'urn'-ב~( )מQa-al,-1"-10קל

 הלשון. "אנשי על אנו שומעים ובדומה נא". יקחו מודיעים( ~iawiIime "1)זחות-בנו
 אחרים. ממכתבים אףהללו

  ובמהירות במפורט עליהם לממונימ מדווחים היו הצבאות ומפקדיפיקודי-המשנה
 מכתבימ41, של ניכר ממספר אנו שלמדים כמ* האויב, של צבאיות מעולות כלעל

 ובו ממושליו, מאחד ביותר ממורט דו"ח-מודיעין מארי שליט ןמרלים מקבלכך
 את מפרט הדו"ח ראשון. מקור על ולא שמיעה על מבוסס שהדו"ח המוסר,מדבש

 עתה לעת ; אותו עברו לא עדיין אולם פלוני, נהר עד הגיעו : מסוים שבט שלתנועותיו
 שנשלח מפקיר מהירות ידיעות אף המלך מקבל לעתים לקרב. נערכו לאודיין
 כי אם משהו. אירע שאכן הגיעו, עם מיד להודיע, ממהר הפקיד מסוים. עניןלחקור
 יודיע בוריו על דבר כשידע ומיד יחקור; הוא הרי בדיק, הזוע אינו העניןעדיין
 כוחותיו, ואת האויב מספרי את אף קרובות לעתים מציינים בדו"חות למלך42 כךעל
 האירוע. תאריך אתוכן

 מערכת בתיאורי לנו מצויה הטקטי, המודיעין בתחום בעיקרה מאלפת,דוגמה
 המצרים ידי על הן השימוש, על בהם מסופר המצריים. במקורות שנשמרו כפיקדש,
 אירועי כי אם האויב; ולהטעית ידיעות להשגת התחבולות בכל החתים, ידי עלוהן

 במספר הקרב במהלך נכשלו הצדדים שני של ששירותי-המודיעין מעידיםהקרב
 נפל ופרעה קדש, יד על האויב ריכוזי על המצרי המודיעין ידע לא בתחילהמקרים.
 נוסף שכוח ידעו לא המצרי, החלוץ את החתים תקפו כאשר כך, אחר מאידך,בפח.
 "סחיטת- המצרים. של המאסף וחטיבות הקדמיות החטיבות בין ונלחצו מאחור,נמצא

 המרגלים שנשאלו השאלות מתוך ועינויים. מכות ידי על נעשתה השבויים מןהידיעות
 הפרטים בכל והתענינות מפורטת חקירת-מודיעין שיטת על לעמוד אףאפשר
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 ושכנותיה בארי-ישראלהלחימה

 הצבא מהו:הרכב 2. האויבו צבא מורכב עמסים מאיזה 1. באויב:הקשורים
 המדיק מקומו מה 5. מספרוז מה 4. כלי-נשקוז מהם 3. ! חיל-רגלים()רכב
 כוננותוז מידתומהי

 יותר. כללי אופי בעלות ידיעות להשיג לחם השתדל, האסטרטגיהמודיעץ
 בסיפור כלולה אסטרטגי מודיעין משמעות על בידינו ש-צח ביותר המושלמתהדוגמה
 למרגלים: משה שנתן ההוראות על ואילך, יה יג,שבבמ'
 היאז* .מה הארץ, את *וראיתם1.
 רבד אם הוא המעט הרפה, הוא, ההזק עליה, היושב העם -ואת2.
 ז= רעה אם היא. הטובה בה, יושב הוא אשר הארץ =ומה3.
 במבצרימו* אם הבממנים בהנה, יושב הוא אשר הערים *ומה4.
 אין1" אם עץ בה היש רזהז אם היא השמנה הארץ, "ומה5.
 יריתי כיבוש של בתיאורים מסופר טקטיות ידיעות להשגת המרגלים שליחתעל
 יהושע. ידי עלוהעי

 הפתוח בשדההקרב

 והחניההמסע1.
 בידינו יש :בצירות, ערים בכיבושי עניינם הקרבות ותיאורי המונומנטים רוב כיאם
 בשדה הקרבות ועל במסעותיהם הצבאות ארען על גם המלמדות תעודותמספר

 . ח תופ
 במבני-קרב ובלחימה בצעידה הצבא תרשל חייבה גדולים צבאותהפעלת
 הממלכה- מן מצריות בתבניות-דגמים הפיקוד. לשליטת וניתנים צפופיםמסודרים,
 שורה. ג"בו' חי"יים 10 המעמת ווז, עורב נמטורות בבזו :אנשי ז מעיד ננתואוץז,ירכתה43
 שורה, בכל החיילים ממפרי את בדי,ק מייצגות הללו התבניות שאין נניח אםאפילו
 ומסודר. צפוף צעידה נוהג על בבירור הןמעידות
 אף ברורה גרפית בצורה מתוארים הקרב, לקראת במסע הצועד הצבא,מבני
 )חיל-העיר ה"נערן" שחטיבת לראות אפשר אלה בתבליטים קדש. קרבותבתיאורי
 כ5" כשאחרי חזיתיותג שורות 10 בעלת בסלגכס נעה רעמסס( של לצדו שלחםהכנעני
 שורה המהוים כתתו, של הנותרים החיילים 9 צועדים - הקדמית שבשורה - נראהחיל

 בנויה שלו והפלנכס לקרב, נכנס לא עוד קדש, ליד העומד החתי, הצבא ואילועורפית;
 70 צרות-יחסית, שלה החזיתיות שהשורות בשדרה, היינו - מסע של במבנהעדיין

 מתיאורים ללמוד שנקל דומה מאוד. ארוכות העורפיות והשורות - בשורהחיילים
 לה.צ%נ .. אפשר : זה מעברי למבנה-הלחימה. ממבנה-המסע הצבא עבר כיצדאלה

 ... 62(. ציור )ראה סכימטיתבצורה

 במהירות, קילומטרים מאות לעבור עתים היה שצריך עצמו, הצבא מסעארגון
 חיל- וגם חיל-רכב גם כללו התקופה שצבאות ובמיוחד למדי; סבוכה בעיההיה

 של מרחק המצרילעבר שהצבא מסתבר, קדש במלחמת לוח-הזמנים מחישובירגלים.
 הנות הממוצע אמנם שהוא בממוצע, ליום ק-מ כ-20 משמע - יום 30 במשך ק"מכ-850
 . - כאחד. וחיל-רגלים חיל-רכב מעורב,לחיל
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*
 ההסתערות למבנה מסע ממבנה המעבר להסברת סכימה 82:תיור

 ובמקרים מרכבותיו; על להתקדם הצבא היה יכול תמיד לא השטח תנאיבגלל
 עליהן44. לוותר שנאלצו או בידים המרכבות את נשאואלה
 תיאורי בשני כי אם אבטחת-המסע; חוקי את יפה ידעו הצבאות שמפקדי ספקאון

 קדש, מלחמת של וזה מגידו מלחמת של זה לנו, שנותרו ביותר המפורסמיםהקרבות

 גדול, צבא של במסעו היסודי העקרון אלו. עקרונות בהעהת הפרעונים-חטאו-
 כשמרחקים זו, אחר זו תנענה השונות שהחטיבות חטיבות-משנה, ממספרהמוהכב
 במבנה נעה חטיבה כל לרעותה. חטיבה בין בשדרה מפרידים נאותיםטקטי-ם
 תהותימס התקפה. או למבנה-העה ממבנה-מסע מיד לעבור לה המאפשריםוברןחים

 אלה, עקרונות לפי תנועה איפשר שלא הצר, מעבר-מגידו דרך לצעוד בהחליטוהר,
 רעמסס של לכשלונו העיקרית הסיבה גימא, מאידך מפקדיו. לעצת בניגוד זאתעשה
 צעדו מתאימים, במבנים שנעו למרות חטיבותיו, שארבע היתה קדש במערכתהב/

 מגע-טקטי כל ביניהן היה לא ולכן - למשיל אחת חטיבה בין מדי גדולובמרחק
 . משי45מ
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 ושכנותיה ג%ף5זישראל: .הלחימה

 )במדבר ישיאל מסעות על כסיפורים אף אשו סו-אי; מוקות, לגוריך-מסע,הד
 ומאסף. חלוץ עם ),דגלים'( הטיבות למי במסע צוקדןם) כשהםהמתוארים
 הלו אבטחת-המסע ביתץ .בלילה; לצעוד אף הצעא ,היה, נאלץ רביםבמקרים

 זה, סוג-מסע ן9.עלקמוצן
.

 שטחן בגלל הן מבוצרות, בערים גדולים צבאות להחנות האפשרות חוסר
 סידורים חייב האויב, בארץ לרוב היו שמסעות-הצבא מחמת והןהמצומצם

 היו צריכים אלו סידורים הפתוח. בשדה הצבא חניות לקראת רבמתאימןם,ותרגול
 התקפת-פתע. עד סידורי-המה בשעה ובה - לצבא נוחים חניה תנאי גםלהבטיח

..... ., .. 
 ן.

 ן. ..-:

a_Ki[-ש81~א

ןש40
,:נן;

 קדש מערכת בעת הב' רעמסס מחנה 63:ציור

 בתלליטי- ביותר המושלמת בצורה מתואר חנית1ה'צבא בשעת המצריהמחנה
 עבריו מארבעת שהוגן מלבן, צורת היתה למחנה קדש. מערכת של המצרייםהקיר
 לסגיני האו4ייני המעוגל, כשראשם זה, ליד יה שהוצבו החיילים, של המגיניםע"י

 הדרכים לשתי שהובילו פתחים, היו המחנה מצדי ב.כמה מעלה. כלפיהמצרים
 המלך אוהלי היו מוצבים אחד ברובע רובעים. למספר המחנה את שחילקוהעיקריות
 מסוג מחנה ובהמות-המשא. עגלות שירותי-הצבא, חנו השטח בשאר ואילוישרין;
 תיאורי רבה. במהירות ולהצבה לפירוק היה ניתן המשוכללים, סידוריו אף עלזה,

 הן הם, שמזכירים דומני סידורי-החניה, תיאורי ובמיוחד ישראל, שבטימסעות
 המצרר הצבא של החניה סידורי את בסרטיהם, והןבכללם

 ה מ י ח לה2.
 בקרב עיקרי-הלחימה של סרטיהם על לעמוד כדי מספיקים מקורות בידינואין
 מעקרונית- אחדים כי נראה, שגידינו הנתונים מן חילות-הרגלים. בין הפתוחבשדה
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 וניצורים נשקצבא,

 לעתים בהם נקטו ואף הלוחמים, לצבאות אז גם ידועים 'היו האוניברסלייםיהלחימה
 סידורי הכוח, ריכוז הפתעה, הוקפדת, במטרה(4, דבקות למאת: יש אלה ביןקרובות.
ם בין לשיתוף-פעולה סידורים מכסימלית, נידותאבטחה, ח ל  ועיד. השונים47 
 למרכבות חיה שבה קדש ממערכת וביחוד המצריים48 קרבות-המרכבותתיאורי
 מפקדי שלטו חבלתי-נמנעת, ערבובית-הקרב שלמרות מלמדים מכריע,תפקיד

 חטיבו~נ .חטיבות במהירות, להפעילו )מסוגלים והיו זה בחיל בהזות-הרכב:
 השיטות על לעמד אפשר מערכת-קדש אירועי מתוך הקרב. להתפתחותבהתאם
 הרכב: חטיבות בהפעלת נהוגות שהיוהטקטיות

 האויב; מערכות ושיבוש פריצה במטרת המרכבות, הסתערות1.

 ; עבריה מארבעת האויב יחידת כיתור2.

 מסעו. בשעת הצועד, הצבא שדרות באגפי התקפה3.
 המרכבות סוסי כי למדים אנו לפיה קרב-קדש, בתיאורי נשתמרה משינתידיעה

 המצרי חיל-הרכב מערכות את לשבש קדש מלך ניסה זו ידיעה לפי זכרים.היו
 כיצד מספר המצריים הצבא משרי אחד הסוסים. את והסעיר לפניהם סוסהכשהריץ
 ולהרגה. הסוסה את לתפוסהצליח

 מלהלך האפשר ככל נמנעו הילות-רכב, שכללו אלה וביחוד הגדולים,הצבאות
 נסתייעו שבטים, של צבאות או יותר, הקטנים העמים מצבאות כמה זאת כנגדבלילה49.

 ובנשקם. במספרם עדיפים צבאות עד ההפתעה, גורם בה שכרוךבלחימת-לילה,
 התקפת-לילה על פרטים ניתנים לפסה-נ השני האלף מאמצע בבליתבתעודה
 של הלחימה שיטת את למנות יש פשיטה פעולות של זה בגדר השל"1ית50.באשמורת

 של אופי להם היה אלה קרבות יהושע; בהנהגת הפתוח בשדה בקרבות ישראלבני
 ועוד(. ז, יא, )יהו' האויב מחנות על פתאומיתפשיטה

 הצבאות בד הנודדים שבטי של הלחימה מדרכי אחת היה הוא אףהמארב
 לפסה.נ!5. הט"ו המאה שמן תענך, ממכתבי באחד מארב על מסופר כךהסדירים.
 בהרחבה מתוארים = הב' רעמסס שמימי א', אנסטאסי פפירוס - אחרתבתעודה
 ישראל. שבטי מלחמות את גם איפיינו המארב מן פעולות בכנען52. טיפוסייםמארבים
 מובהרים, חיילים בין קרב-הבינים היה הוא, אף רווח שהיה לחימה, של מיוחדסוג

 המערכה53. גורל את להכריע היו עשויים כך( על שהוסכם )בשעהשתוצאותיו
 השני באלף המלחמה בהנהגת נזקקו כללי שבאופן לאמר ניתן דבר, שלבסיכומו
 מכן. שלאחר הדורות על גם מקובלים שהיו הטקטיים העקרונות לכללפסה"נ

 העיר עלהלחימה
 העיר הגנ.ת'1.

 ופעולות גימא, מחד הגדולות, האימפריות צבאות בין הפתוח בשדההקרבות
 בתקופות רבה חשיבות להם שנודעה )עם גיסא מאידך הנודדים, שבטי שלהפשיטה
 הצבאי בתהום הבעיות עיקר המלחמתיות. מהפעולות חלק אלא היו לאמסוימות(,
 וכיבושה. העיר בהמת היוברוכות

 ממספר נתעלם )אם הכנענית השיה של וצורתה מקומה את שקבעו מרמי-היסוד ,'
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 ושכנותיה בארץ"ישראלהלחימה

 אספקת ואפשרויות גימא, מחד וטקטיים, אסטרטגיים מרמים הם  משניים(נורמיבו
 של אחרים רבים ואזורים ארץ-ישראל בתנאי אלו, גורמים שני גיסא. מאידךהמים,
 חייב הבטחוני המרם שכן לזה, זה בסתירה קרובות לעתים עמדו התיכף,המזרח
 לרגליהן. לרוב נמצאו מקורות-המים ואילו גבעות, גבי על הערים מיקום אתלרוב

 וביחוד - ההבתי-הטקטי האלמנטרי לשיקול שנתוספו בטחוניים,שיקולים
 בעלי במקומות הערים לקביעת הביאו - מרכזית מדעית סמכות היתהכשקיימת
 עמד אלה שיקולים בראש כלל-מרחבית. אפילו או כלל-ארצית אסטרטגיתהשיבות
 באשר מיוחד. ערך בעלי מעברים ועל הראשיות התחבורה דרכי על השמירהשיקול
 בשעת הגדולים לצבאות ומקומות-חניה וחימוש, אספקה בסיסי להיות שמעדולערים
 שמקורות-מים, מכיון מזו. זו מתאימים במרחקי-מסע לקבען הצורך נתוסףמסעם,

 אנו, עדים מסוימים, במקומות רק היו מצויים יעילה, להמה שניתן למקוםהסמוכים
 על נבנית ואחרת נהרסת עיר אלו: במקומות ערים של הרצוף לקיומן כלל,דרך

 הערים מפלס נתרוממ לפסה"נ השני שבאלף גרם זה תהליך חלילה. וחוזרהריסותיה,
 השטח, זאת ועם יותר, הקדומות הערים נבנו עליה פני-הגבעה לעומת ניכרתבמידה
 וכן זה מטעם הגבעה, של המקורי משטחה הרבה עתה קטן עליי, לבנות היהשגיתן
 של שטחה המקרים ברוב עלה לא מקורות-המים של המצומצמת תפוקתםמחמת
 וכמה הצור כמן הכלל, מן יוצאים כמובן )היו דונמים עשרות כמה על הכנעניתהעיר
 את נקבל אמ מועט; היה העיר של תושביה מספר שאף מכאן ובאנטוליה(. בסוריהערים
 לאמוד ניתן נפש, 60 לערך היה בנוי שטח. של דונם לכל התושבים שמספרההנחה

 כ-500 היום( של חיפה )בקרבת אבו-לואם בתל הכנעניותנ הערים תושבי מספראת
 בשכם נפשו כ-4,600 במגידו נפש; כ-ס2,50 בדותן נפש; כ-2,000 בבית-שאןנפש;

 בלכיש נפש; כ-4,000 בגזר נפש; כ-1,500 )הצפונית( אל-פארעה בתל נפש;כ-3,000
 אל-עג'ול בתל נפש; כ-1,800 בירושלים נפש; כ-2,500 בית-מרסם בתלכ-ם0ס,4גפש;

 כמה להכיל שטחה, של הדונם 750 על חצור, היתה יכולה אלו כנגד נפש.כ-6,000
 תושבים.רבבות

 חרות, בשעת האלה הערים מן אחת כל להעמיד היתה שיכולה הלוחמים,מספר
 לערים לוחמים כ-500 בממוצע, הכללי-היינו, התושבים ממספר על25% עלהלא

 כמובן, חצור. של מסוגה בעיר אחדים ואלפים הגדולות לערים איש כ-1,000הקטנות,
 לערי-המבצר חרום בעת נזעקים שהיו לוחמים עוד להוסיף יש אלה,שלמספרים

 שכוחות כדי עיר-המלוכה. של שלטונה שבתחום מישובי-הפרוון היינו העיר=,מ"בנות
 בוני דאגו במספרם, כרגיל עליהם שעלו ותוקפים, צבאות בפני לעמוד יוכלואלו

 מבני- לרמת יחס לכל מחוץ שהיו ביותר, מעולים ולסידורי-התה לביצוריםהעהים
 מסביב התרכזו אלה סידורי-הבה יחסית. דלים כלל דרך היו אשר עצמה,העיר

 לשעת אספקת-המים וסידורי ארמון-המלך הבת סידורי ההומות, יסודות:לשלושה
 בישוב ניכר פער לאחר השני, האלף של הראשונה במחצית שהוקמו העריםמצור.

 הקדומות הערים של חליהן על לעיל, שצוינו מטעמים נבנו, השני, האלףבראשית
 כמובן, השפיע, והדבר חדשות; בעיות בפני תושביהן עמדו הצבאי בשטח אולםיותר.
 על העיר, לתושבי המצומצם שטה-התל הספיק תמיד לא ביצוריהן. תכנוןעל

 המרכבה את בחשבון להביא עתה היו חייבים גיסא, ומאידך וכלי-רכבם.מקניהם
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  וביצורים_ נשק .צבא,.

 על ורלי-הלחימה' על והן הפתוח בשיה הלחימה על הן שהשפיעוואילייהמצור;
 וכמכמישה, קטנה חצור, של מהטיפוס ערים נבנו הראשונה,' הסיבה בגללפעיו,

 התלים שטחי העתם. בסידורי עצמאיים חלקים, לשני .ונחלקו גדולים;שמימדיהן
 הטופוגרפי מעמדם עצם ידי על והמבוצרים המים למקורות הצמודיםהקודמים:

 מושב- למקום עתה הפכו ההר, מדרוני על שהגנו הקדומות, הערים חומות ידיועל
 תושבי אלפי בשביל חדשה, עיר הרקמה אלה ליד ואילו וצבא-האצולה; שריוהמלך,
 נבנתה: גביו שעל לקוי-התל בתכנונה היתה צמודה העיר-העליונה האחרים.העיר
 בפני מוגן היה מהם אחד שכל רובעים, לכמה נחלקה התה, תוספת לשם לעתים,אך

 מוקפת חצור היתה למשל, כך, וארמונו, מצודת-המלך מקום היה שבהם והפגימיעצמו,
 את רק שהקיפה והשניה העיר-העליונה, כלל על שהתה אחת לפחותי חומותשתי

 ארמון-המלך, היה שבו הגבוה,חלקה
 )בחצור, מהעיר-העליונה בשטחה כמה פי גדולה כמובן היתההעיר-התחתונה

 ערים העיר-העליונה(. משטח לערך פי-שמונה - דונם ל-700 שטחה מגיעלמשל,
 מכיון מפיאותיהן. אחת על לפחות הבה וזו לעיר-העליתה, בצמידות נבנו זהמסוג
 בביצורים צורך היה התל, 'מן יחסית נמוך שהיה משטח גבי על לעתים נבנושאלו

 נתונים - עובי-החומות וגם גובה גם נתוני-היסוד: שני את לעיר יספקואדירים,:אשר
 תכניתן-של תל. של מבנחו עצם בגלל להשיגם יותר נקל.היה העיר-העליתהשבבנית
 לתכנית ביסודה ודמתה חצור( ),סנה, מלבמת לעתים היתה אלו חדשותערים

 לא אלו ערים של שטחן גודל תקופה. באותה ריוחים שהיו והצבאותמחנות-השבטים
 ניכר מספר בתוכן להחזיק אף אלא תושבים של רב במספר לאכלסן שאיפשררק
 : וסוסים. מרפבותשל

 הן לפסה"נ השני האלף של השני הרבע בתחילת הערים לביצוריאופיניות
 עשויות אלו חלקלקות התלים. מדרונות שעל -עפר-כבוש", של הגדולותהחלקלקות

 שבחתך כך - לסירוגין וכיו-ב, טין לבנים, עפר-כבוש, של שכבות כמה לרובהיו
 עצמה, לחומה תחליף אינן אלו חלקלקות שכבות. כמה בעל כ-כריך- נראותהן

 את לעבות היתה תכליתן עיקר חלקלקה. של בראשה רבים במקרים בנויהשהיתה
 דומה ופגיעים. תחוחים שהיו )המלאכותי, התל מדרונות על ולחפות החומותתחתית
 ממש ההל בהם שהשימוש אילי-המצור, בפני להתגונן כדי באה ביצור של זוששיטה
 אלו, עפר-כבוש חלקלקות על נוסף נבנו, אילי-המצור התפתחות עם זמן.באותו
 מתקמר-והולך צר-והולך שראשן בבסיסן עבות אבן, עשויות חלקלקותגם

 המדרונות הבת לשם במיותר נזקקו זה מסוג לחלקלקות פנים-העיר, ואללמעלה
 ושכם, יריחו כגון יחסית, נמוכים תלים על שנבנו ערים להבת או התל, שלהנמוכים
 יותר הגבוהים חלקיה להגנת אילי-המצור. למעולת במיוחד פגיעים היווכמובן
 אבנים. או לבנים עשויות שהיו עבות ניצבות בחומות הסתפקו העירשל

 בפני בעיה היתה בקטנה( אף וכדומה בכרכמיש, )בחצור, העיר-התחתונההעת
 סוללות-עפר מערמים היו טבעיים מדרונות חסרו בהם מקומות באותםעצמה.
 :אילי. בפני לעמוד שיכלו ה"כריך-(, בשיטת לרוב גבנו הן )שאף ועבותגדולות
 קצת מאוחרת ובתקופה ; לחומות-הלבנים נאות יסוד לשמש יכלו ובד-בבדהמצור,
 בשיטת-הסו~רים. נבנו שבחלקן העצומות, לחומות-האבן אף -יותר
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 לשכנותיה בארץ-ישראלהלחימך

 שיקא השעף, 'בשערינה?יים. אף זו ~תקומה חלה וחשובה מענינתןהתפתחות
 הסריעימק פשוט-יחסית, ובמקום,מבנה ויוכלל, חווק - ביצור בכלנקודתעחורפה

 ממצבר מורכב- היה זה שפר בנין גדולה. מצודת-שער באה בלבד, מגדלים ע"יומוגן
 - משמאל ושלוש מימץ שלוש גדולות, אומנות שש ע"י נתמכה שתקרתומקורה,
 שהקטינו מבלי מרכבה, של רוחבה לדי עד מעבר-השער הצרת את גםשאיפשרו

 לעתים היו כן המגינים. של ליכולת-התמרץ היה שדרוש עצמו, מרהב-השעראת
 משני מבפנים. אחד וזוג הבחוץ אחד זוג עצמו: במבנה-השער אחד מזוג-דלתותיותר
 טללה', )בסארי, אחד כל תאים שני בעלי אדירים, מגדלים לרוב נבנו המעברעברי
 חיזוק חוזק למשל, חצור-התחתית, שער משמאל. ומגדל מימין מגדל - ועוד(חצור
 התל, לחלקלקת מקבילה טוללה בניית שאיפשר אבני-בזלת, בנוי קיר-תומך, ע"ינוסף
 מעלות תשעים של כרסה-זויתית אף הושגה מכך כתוצאה הכניסה. דרך נסללהועליה
 השער. תוך אל' הפריצה את האויב על שהקשה סידור - השער עבר אל הדרךמן

 הוא לפסה"נ השני האלף של הראשונה המחצית לביצורי אחר טיפוסייסוד
 להתגוננות כאמצעי בעיקר שהותקן דומה החלקלקה. לרגלי שנחפר הגדולהחפיר
 פעולת על והיפו הקשתים עמדו שעליהם מגדלי-המצור בד ואף אילי-המצור,בפני
 התכליהי. לטוח מעבר אל החומה מן אלה כלים להרחיק היה ניתן זו בדרךהאיל.
 וראשית הס-ז המאה במשך נהרסו ארץ-ישראל ערי שמרבית העובדה, 'אףעל
 מעיד אלו - לבוא איהר שלא - שיקומן הי"ח, השושלת פרעוני ידי על לפסה"נהט"ו
 רבים במקומות האחרים. וסידורי-ההשה בשיטות-הביצור מרחיקי-לכת שינוייםעל

 שש בעלי שערים מחדש. שרידיהם ונבנו שוקמו או הקודמת, התקופה ביצוריתוקש
 אבמ- מהחומות, חלק וכן נבנים, הם לעתים כי אם בתקופהזו, גם מצוייםהאומנות

 והומות-סוגרים יותר, חזקות הן אף חלקלקות-האבן ומסותתות. יותר גדולותגזית
 מתפשטת ההלה באנטוליה, שמקורה זו, שיטת-בניה יותר. ונפוצות מקובלותנעשות

 בביצורי ליסוד-קבע הפכה כמעט לפסה"נ השני האלף שבסוף עד זומתקופה
 את פתרה זו בניה דרך אילי-המצור; בד מה פתרון משום בה היה התיכון.המזרח
 התמוטטותן את ומנעה הומותיה את חיזקה מדרונותיה, בשיפולי העיר הבתבעית
 מסוים. במקום לפרצה, או בחומה, לנקוב האיל כשהצליחאפילו

 תבליטי- גם - בחפירות שנתגלו הביצורים שרידי על נוסף - מצויים זומתקופה
 את אף אלא הביצורים, תכניות את רק לא לשחזר המאפשרים ממצרים, רביםקיר

 למגינים איפשרו משוכללות, שינות נזדקרו שמעליהן ההומות, בפועל.מראיהם
 מנעו המגדלים, מן שבלטו גזוזטראות-המל, עם ויחד ביעילות; נשקם אתלהפעיל
 בפני לחשוש היה נאלץ מעתה שהרי - לנקודת-התורפה מלהתקרב התוקףבעד

 -מצודת-המלך", החומה. מגדלי של המתים- ה"שטחים כל את שכיסההירי-האנכי,
 הכנענית העיר רב-עצמה, פנימי -קו-הגנה" היותה המבוצרת, העיר בפניםשהתנשאה
 שער-העיר מסביב. עליה מגן גדול כשחפיר תלה, על כעומדת בתבליטיםמתואלת
 חומת היא סכימטי, באוהל המובלט שגי, יסוד מגדליו. שני על ביותרמובלט

 איפוא, ונוצר, חומת-העיר; מעל המזדקרת )מצודת-המלך(המצודה-הפנימית
 ,' ' . חומותיים. מוקפת עיר שלהרווים

 האלף של השניה במחציה הערים של במערכת-ההטה החשובים הלכלוליםאחד
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 וביצורים אקצבא,
 . י-.

 היו - מצויים לשעת-מצור. שהתקינו אספקת-המדם .סידורי .הם לפסה*ג,השני
 במפדו סידורי-המים )את ועוד ירושלים יבלעם, מר, כגון - ערים בכמה וובהקוצה

 מאוד, משוכללים הנדסיים סידורים - ישראל( ביתד לתקופת לדעתי, ליחס,יש

ק4%[1 / ק  

'ך.,..

עך04
 הב' רעמסס מימי מצרי תבליט אשקלון; מצור 164ציור

 נסתם מבועו אשר - המעין מימי אל להגיע הנצורים לתושבים לאפשרשמטרתם
 איפשרו בקרקע, שנחצבו ומאוזנות, מאונכות .מנהרות. העירחפנימה. מתוך -מבחוץ

 ללא חופשי באופן אליו לגשת או פנימה, העיר אל המעין מימי את להיביל לתושבים'
 בתקופה כי מעיד האיגאית, בתרבות שמקורו שיתכן זה, שכלול האויבם. שלהפרעה

 הביצורים-אשר בעד לטרוץ במאמציו כוחו לאיל-המצור לו עמד תמיד לא כברזו
 הקשה, לאמצעי ויותר יותר הכובשים צבאות מקקו ולכן פעילותו; עד במיוחדתחקו

 גיסא, מאידך אספקת-המים, וסידורי גיסא, מחד החזקים, .הביצורים המצור. .ותא.
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 ושכנותיה בארץ*ישראלהלחימה

 התוקפים הצבאות נזקקו לכבשן וכדי מצור, בפני לעמידות ערי-כנען אתהפכו
 נוספים.לאמצעים

 העריםכיבוש2*
 - הנידונה בתקופה מבוצרת עיר ולהכניע לכבוש היה ניתן עקרוניתמלחינה
 בכולן או מהן שלוש או שתים של בצירוף דרכים, מחמש באחת - תקופה בכלובעצם,
 שיחד
 החויה; לעיר,מעל חדירה1.
 שעריה; דרך או החומה, ך ר ד לעיר חדירה2.
 ) לחומה; ת מתח לעיר חדררה3.

 ; סגר וה מציר בעזרת העיר הכנעת4.

 תחבול.ה. בעזרת העיר הכנעת5.

 החומהנ מעל לעירחדירה1,

 סולמות שהצריכה אלא טכנית, מבחינה פשוטה, לכאורה, היתה, ,הראשונההדרך
 החשוב, המקור מתאימים. וכוהות-חיפוי אמיצים חיילים וכן ומטלטלים[ארוכים
 ערי- לכיבוש זו דרך-התקפה על לעמוד המאפשר השני האלף מן היחידולמעשה
 המצריים. התבליטים הםכנען,
 ומשעינם ארוכים סולמות מציב היה התוקף שהצבא אנו, למדים התבליטיםמן
 ובנשק בחרבות מזוינים שהיו חיילים אותם ביחוד - חיל-הרגלים עצמן. החומותאל
 מטפס כשהוא חומות-העיר על מסתער היה - )רמחים( פנים-אל-פגים לקרבאחר
 .סוכך היה לולאות-אחיזה, באמצעות כתפו על התלוי החייל, של מגינו הסולמות.על
 אוחזת השניה ואילו הסולם, בשלבי אוחזת החיל של האחת כשידו המטפס, של גבועל

 אלו קשתים קבוצות קשתים. קבוצות בסיוע נעשתה זו נועזת פעולהבכלי-הנשק.
 החוצה מהתכופף המתגוננים את שמנע חזק, בירי המסתערים על חיפו באגפים,עמדו
 בסולמות. ולעלות לטפס המסתערים בעד להפריע יכלו לא וכך השינות מעבראל

 שעריה דרך או המומה, דרך לעירחדירה2.
 היא, אף יעילה היתה ך השערים או ההומות בעד חדירה היינו - השאההדרך
 אילי-המצור. היו זו בפעולה המכריע האמצעי הרגשונה. עם בשילוב בוצעהולרוב
 אף חייבה זו פעולה ושערי-העיר, פינות-המגדלים כמד בעיקר הומעלו אלהאילים
 עשויי- מיוחדים מגדלי-מצור מתוך נורתה לרוב אשר "אש-, של יעיל הימויהיא
 את לקרב כיצד היתה התוקף של העיקרית הבעיה הקשתים. עמדו שעליהםעץ,

 שפיכת ע-י נעשתה זו פעולה לחומות. מטר( )4-5 ביותר קרוב לטוח עדהאילים
 החלקלקות. גבי על מתאים שיפוע יצרו שאף החפ.ר, מעל גדולותסוללות-עמר

 רואים אנו אין החדשה הממלכה מתקופת המצריים התבליטימ שבכל הדברמפליא
 שבמצרים( (SSb~'-ססן התיכהה הממלכה מן ציורים שבכמה למרות אילי-המצור,את

 שהיה זה, שנשק אולי הוא, ההסבר פרימיטיביים. אילי-מצור במספר להבחיןאפשר
 בדרכי-לחימתו, השמרני המצרי, הצבא ע"י נתקבל לא ובאנטוליה, בסוריהדווח
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 וביצורים נשקצבא,

 שחיזוק לעיל, כבר נרמז שעליו אחר, הסבר האחרות. שיטות-הפריצה על אמץשהיה
 לדרגת הגיע אילי-המצור, עד בעיקרו מכות שהיה התיכונה, הברונזה תקופתביצורי
 יעיל היה לא שוב זו, בתקומה רווח לחם אשר אילי-המצור, של טיפוס שאותו כזושכלול

 התיכונה הממלכה מתקופת בבני-חסן, קיר ציור על-פי ביותר, הקדום איל-המצור 2 85ציור

 אנו רואים אילי-המצור במקום שבכנען56. הגדולות וחלקלקות-האבן ההומותמד
 לביקוע גרזנים כשבידיהם השער לעבר המתעבים חיילים, זוגות המצרייםבתבליטים

 הקשתים ו"אש" עלגבם, התלויים מגיניהם, עליהם סוככים והבריחים. הדלתותצירי
שבאגף.

 לחומות מתחתהחדירה3.
 לשם העיר עבר אל מנהרות כריית או מתחתיה, חתירה ע"י החומה יסודותערעור
 שרידי אולם לפסה"נ. הראשון האלף בתבליטי מתוארים לחומה, מתחתפריצה
 שצורה ההגיונית ההנחה וכן לפסה"נ, השני האלף מן בחפירות שנתגלו זה מסוגמנהרות

 תקופה(, באותה קיים היה שלא טכני, ידע חייבה לא )אשר חדירה שלזו
 לפסה"מי. השני באלף אף ריוחת היתה זו שיטה כי להניה אולימאפשרים

 וההסגרהמצור4.
 המבוצרות הערים את לכבוש היה קשה ההסתערות וקשיי הביצורים, עצמתבגלל
 כקלה לכאורה הנראית מצור, פעולת ממושכת. מצור פעולת ללאשבכנען

 פסיביות, לפעולות התוקף הצבא של גדול כוח ריתוק חייבה ההתקפה,שבפעולות
 במשך מצור לצורך להנות חייבתהו כן מסעותיו. תכניות את שיבשה כך ידיועל

 אספקת-המים סידורי אספקתו. בעיות על אף שהכביד דבר ממושכות,תקופות
 במשך מעמד להחזיק הנצורות לערים איפשרו שבתוכן, ומחסני-המזוןלשעת-מצור,

 ?רוחן, על שהמצור מציינת האחת מצריות. תעודות משתי אנו שלמדים כפי רב,זמן
 מתקופות לנו הידוע ביותר הארוך משך-המצור - שנים 3 נמשך ~עחמס, פרעהבימי
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 ושכנותיה בארץז"6ראלהלחימה

 לאחר אלא נטתכם לא הו, תהותימט של המפורסם במסעו מגידו, כיבוש גםאייו.
 ארגון על פרטים פרטי אף בידינו נותנים זה מצור תיאורי חדשים. שבעה שנמשךמצור

 למנוע היה תפקידה אשר מיוחדת, בחומת-מצור העיר בהקפת כרוך שהיההמצור,
 התקפות- בפני כראוי להתיזן הצר לחיל ולאפשר מעירם, לברוח הנצוריםבונד
 מפקדי על תהותימס ציוח הר, תחותימס של הזכרונות שבספר התיאור לפיפתע.

 את הקיפו מכן לאחר העיר. את ולמדוד במקומן, יחידותיהם את לערוךהגדודים
 בדיק-עצימה. עליה וסגרו בהפירהעיר

 להן והד המצריימ59; בתבליטים גם מתוארת המצור בשעתכריתת-העצים
 : בתורה אף אנומוצאים

~hh# 
 לא לתפשה עליה להלחם רבים ימים עיר אל תצור

 השדה עץ האדם כי תכרת, לא ואותו תאכל ממנו כי גרזן, עליו לנדוח עצה אתתשחית
 ובנית וכרת תשחית אתו הוא מאכל עץ לא כי תדע אשר עץ רק במצורו מפניךלבא
 יט-כ(. כ, )דב' רדתה" עד מלחמה עמך עשה היא אשר העיר עלמשזר

 ת ו ל ו ב חת5.
 שכיבוש מלמד, ושיטות-כיבושן התגוננות-הערים דרכי על לעיל שנאמר מהכל
 התוקף השתדל האחרות שיטות-הלחימה לכל במקביל ולכן, קשה. עניין היהערים
 העירה לחדור התוקף הצליח וכאשר ותחבולה. הערמה של בדרך העיר אללחדור
 היו בדרך-כלל שכן האדירות, לחומותיה ערך היה לא שוב הדרכים, מןבדרך
 העי כיבוש בסיפור יהושע בספר המתוארת התחבולה החוצה. מופנים העירביצורי
 אל לחדור לאורב ולאפשר לחומה, מחוץ אל צבא-העיר את להוציא מכוונתהיתה
 ואילך(, כד א, )שופ' בית-אל כיבוש על הסיפור גימא, מאידך חבלתי-מוגנת,העיר
 נהם כאלו ששיטות ללמד 1WU~ דרכו, לתוכה והדירה העיר=60 "מבוא גילוי ידיעל

 קיומן שעצם - האגדות את לייחס יש תחבולות של זה לסוג ערי-המבצר.בכיבוש
 באגדות המפורסמת בטכסיסי-הערמה. ערים כיבושי על - ריאלי גרעין עלמעיד
 והשתארת הג', תחותימס לימי המיוחסת זו היא - טרויה כיבוש על הסיפור מלבד -אלו
 שהכילו בסלים, חיילים 200 החבאת ידי על בערמה יפו את המצרים כבשוכיצד
 אחרימ61. חיילים 500 ידי על יפו לעיר שהוכנסו מתנות,כביכול

 ואכן ערי-המבצר, אל לחדור לתוקף המקרים ברוב איפשר אלו בשיטותהשימוש
 מן אנו שלמדים כפי קיומן, בתקופת רבות פעמים נהרסו החזקותערי-המבצר
 ההצלחה גורמי על מאז הידוע את מאשרת זו עובדה הארכיאולוגיות.ההפירות
 החייל של רוחו אלא - דבר של בסופו המכריעים הם הנשק ולא הביצורים לאבקרב:
 מאחוריהם82.העומד

 ת ו ר עה

 *ז. ,BASOR Battiaring.-~Ram, the and Fortifications Hyksos Yadin 137 ,)1955( .עע מ230עיין:1
 . .des V~lker der Waffen Die 80061, 8 פBogen stv* 1926, Orients, 8116עיין:2
 ץ. ,BASOR Anath, Goddess Canaanite ofthe (JornpositeBow Thc .Yadin 107 ,)1947( .קת 11-15 עיין:8
 ,ANEP. *68 309 וראה: נרם-סיןע שלקשתו4
 שם. ידין, עיין:8
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 וביצורים נשקצבא,
.,

.. 

 .יו ,עS~'ords and Daegers Maxsvell.-11(',10 .ון Ira~ Asia, Western 8 ,)946(( עיין: השונים טיפוסיה על8
 סק . 81

 61. הע' 117, עמ' תשט=ו, בבני-חושך, בני*אור מלחמת מגילת ידין, י. עיין:.7
 כגג. .לוח ראה7א
 להלן. עיין8
 ,fig* .ANEP 141 ראה:9

 כגט. לוח רקה .9א
 .apud Lachelnan, ,11 .(1 .ע .Nuzi Starr, 8 1 י)1939( *ע מת540 עיין:10

; כד. לוח ראה 10א י'
. 

 "נKupljer~ %* 8' (נ(1 ,)4511951 .עע ;125-128 .,ו- ,BASOR Yadin 137 ,)1955( .ע 30 עיין: 11..

 שם. ידין, י. .ג(; .(Hittites, The Gurney, 1 ,1955 ..עע 17881 עיין:12
 A.Moortgat,DerKampfzuWagen ו% Orient,OLZ alten des derKunst 841נעע,)ss*; 33)1930 עיין:13

1940Rd)1lsiegel, Vorderasiatische .idem, 

 .,ו. ,Yadin ספע ,1955 .ע 67 עיין:14
י ואילך* 44 תרצ*ז, קלוזנר, ספר תעבך, לוחות )מזר(, מייזלר ב, עיין:15

 עזרתו על ליונשטם א. ש. לד"ר מודה הנני ,d'Ugarit roya1 Palais .Ch.Virolleaud ,11 ,1957 .ע 152 עיין:18

 . על-סמך *רתמתן=, תרגמתי- *תניהן" התיבה את זו* תעודהגתוגום.-
 דומני י-4א.!א, בשה"ש הכתוב.

 לרתמותמתכוון בשה"ש הכתוב אהדתי. זה. את זה מסבירים בשה"ש והכתוב. .מאוגריתשהתעורה
 אחר. במקום זה לעניין אחזור ועור זו, בתקופה הסופים של המפוארותהראש
 ואילך. ז ז, שופ' והשוה איש; מאות שליש מנה הוא אף מדין נגד הפשיטה בשעולנו גדעון של הגדוד17-
 .(נ, ,BASOR Geejze 95 *)1955( .ע 18 עיין:18

 זה, בכרך פולוצקי, י. של במאמרו עיין זה, לענין וביבליוגרפיה קדש, קרב על. המצריות התעודות עלפו
 24-48....עמ'
 ושם 342ן עמ' זה, בכרך מלמט, א* של במאמרו מובא אנסטאסי פפירוס מתוך קטע אותו תרגום 20.

 נרספת*ביבליוגרפיה
 22418. עמ' זה, בכרך פולוצקי, י. של במאמרו עיין המצריים במקורות מגידו קרב תיאור על41

22
 . 39-33. עמ' זה, בכרך מורג ב. של במאמרו עיין .

 .(נ. ,hfVAeG d3oe~ze י3 ,)1933( .ע 17 עיין:23
 ,(rganizaLion. Mil'itary 'Egyptian 0..Faulkner, .1(JEA K 9נ ,)1.933( .עע :328 ..עיין:24

 .יל. .ע ,AfO Albright 6 ,)1נ--1930( .עק מת217 עיין:25
 *4ן .5 .ע Hood (נ, Mycenean ,ם8נצArchaelogy or 80%001 Bltitish the of Annual Cavalry.-1 עיין:26

 Nesv. ,ש0שתזא JNES 6 ,)1957( .עע!Athens "! ,53 ש4 ,)71933 .קק 93--84 ; .ג .% ,Rjding and I~orsernen of Rcpresentations Egy~tian Schulmanם1
 20. הע' השיהל2
 .ג .א ,JEA Palestinc, and Egypt between Road Military Ancicnt The Gardiner 6 ונ1920( עייד:(28
 .pp'"צ"ע

 163. עמ' תרצ"ה, מזיא, ספר הג', לתחותימס אשר הזכרונות ספר ש.ייבין, עיין:29

 סדרי על המסופר את לכאן *%ם;רהשוה .ע M~ari de royales ~Archives Jean ,2 ,1950 .0א עיין30134
 כג-כו(, ל, )שמ"א דוד שקבע השללחלוקת
 .Cb* .זנ .680נ RA Mari, ac de'royaume L'armec 42 ,)1948( .עק מת135 עיין:31

 .%. .כ4 ,[6ת1%טב:JEA 1 39 ,)1953( .עע מת32 עיין:32
 .,ר. ,Yadin 50%ג8 137 ,)1955( .קע ;ופגי  .,ל Soden, von 8118.22!ת"[0 ,ן950(( .ע 195 עיין:33
  ,ANET. .ע 240 וכן 71; עמ' תשאך, וארצו, ישראל בתולדות מחקרים ש.ייבין,עיין:34
 שם. .Ch, .ע Jeanעיין:30
 ,Iuniineax Singnaux .e.Dossin טפ Mari,RA ae pays 35 ,)1938( .קע ANET, ; 174-186 .ע [482עיין:38

 זו. תעודה תרגום על ארצי פ, לד"ר מודה הנני87
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 ושכנותיה בארץ"ישראלהלחימה

 מפורט. דיון ושם ואילך, 115 עמ' תיש, לכיש, תעודות סיני(, )טור טורטשינר ה. נ. עיין:88
 שם. וההערות 207, עמ' א. המקרא עולם פני השוה:89
 של הוא התרגום *ם. .ע ,םMari ae royales Archives 768 ,2 ,)1950( .0א ;ANET, 22 .ע 482 עיין:40
 42. עמ' תשיאה, ישראל, לתולדות מקורות הוברת מלמט,א.

 *Dussaud Melanges Dcnin, .0 ,2 ,1939 *ע 985עיין:41

 .ס. ,RA35 Dossin ,)1938( .ע 178עיין:42
 כה* לוהראה43
 MVAeG Mursilis, des Annalen Die 38 ,)1933( .ע 55 עיין:44

~oetze, 
 .(נ.

 3* 2-2 י עמ' ש.ייבין, של 26-1,ובמאמרו עמ'7 פולוצקי, י* של במאמרו זה, בכרך עיין ומגידו קדש עלקרבות45

 הצבאות .לכשלון זה עקרון הזנהונ גרמה קדש בקרב וגם מגידו בקרב שגם העובדה לציון ראויה48
 כך ידי על ואיפשר מגידו, לידי הכנענים על הראשון נצחונו לאפר שלל לשלול מיהר המצרי הצבאהתוקפים,
 קדש, בקרב הב' רעמם של למחנהו כשהתפרצו החתים, התיילים של דומה התנהגות העירה. להמלטלכנענים
 הנצחון. את מידםגזלה

 מערכית בהוצאת המלהמה, אמנות : בשם עברי )בתרגום .The Burne, A.H !זלל War  of פס Land עיין:47
 ואילך* 280 עמ' שם, מהערות כמה וכן ואילך, 59 עמ'1958(,
 ,ANEP. .58 ,316--314 ,319--318 322 השוה:48
 ,ANET. .ע 236 עייף49
 ים ז, י2בשופ' הכחוב ~השוה ,Briefe,MVAeG Altbabylonische ;P,Kraus 35 ~1931( .עע ךפ119 עיץ:88
 מדץ מהגה על גדעון פשיטת 'פלואילך,
 SOR BA Albrig~t, . 1 .svt, 94 ,)1944( "1 21 עיע:51

 ,ANET. "נ 477 והזן:2פ
 DU .169-186' זה, בכרך עיין58
 .,ו ,BASOR Yadin 137 ,)1955( .ק ;25 .[ר Ssve-S~derbergbt 6אז Rule ftyksos פו ,Egypt עיין:54
 JEA. 37 1)1951( .עע532

 גזה, ידין, י. ואילך; 35 עמ' )משי"א(, א ארץ"ישראל במנהרות, מים אספקת שיטת עמירן, ר. עיין:55

 ואילך.. 86 עמ' תשכ"ב, )קובץ(., ראשון בית בימי שלמה, בימי רמגידוהצור
 81. עמ' שם, ידין, עיין:58
 האלף לקני נוהגת זו שיטה .היתה אם ספק מטיל ואילך( 29 עמ' ]תשי"א[, א )ארץ-ישראל ש.ייבין57
 לפסה"נ.הראשון
 ,ANET. ;237..ק 188; עמ' תרצ"ה, .מזיא, ספר השלישי, לתתותימס הזכרונות ספר ש.ייבין, עיין:58

 ,fig. .ANEP 344 ראה:59
 הדוגמאות המאוחרת* הברונזה תקופת לביצורי טיפוסית שהיתה הפוטרנה לדעתי, הוא, העירא "מבוא60

 ולבוא לצאת העיר לאנשי איפשרו אלה שמבואות מלמדות שבסוריה, ומאוגרית שבאנטוליה, ואלישרמבוע'זכוי
 ביותר. יעילות חדירה דרכי לשמש אף ויכלו ומסוגרים סגורים היו העיר שערי כאשר סכנה,בשעת
 ואילך;22-23.עןעונאג. DU 88' תשי"ה, העתיקה, המצרית המצרית הספרות -מבהר גרינץ, מ. י. עיין:81
 הארביאי8 הממצאים לאור המקרא בארצות המלהמה תורת ספרי: לאור יצא זה מאמר נכתב מאז62
 84-91פ. עמ' שם, 'ועיין תשב"ג,גלויים,
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