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הלחימה בארץ-ישראל ושכנותיה באלף השני לפסה"נ

מאת:י.ידין
המקורות
התגליותהארכיאולוגיות של עשרותהשניםהאהרונותנותנותבידינו את האפשרות
להבין ,ביתר בירור מאשר קודם ,את לחם הלחימה באלף השני לפסה"נ.
בעיקרסייעו לכך התעודות שבארכיונים של מאריואוגרית .העדויות מתעודות
אלו ,יהד עם מכתביאל-עמארנה ותעודות מצריות אחרותוכן תעודותמאנטוליה,
מצטרפות אל הנתונים שיכולים אנו להעלות מתוך התבליטים והתמשיחים הרבים,
בעיקר ממצרים ,המתארים לוחמים על ציודם ,ואף קרבות .ביצורי הערים וכלי-
הנשק הרבים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיותיש בהם כדילהוסיף עלידיעותינו
במשאיםאלה.
שתיעובדות-יסודעומדות לבדעינינוכשאנועוסקיםבבעיותהלחימה בכלתקופה
ובכל ארץ -ובכללזה הלחימה בימי קדם:
המלחמה,
כגון
א)אין אפשרותלהבין את מהותם של כלי המלחמה ודרכי
ביצורים ,נשק ,ארגון-צבאי והטקטיקה ,אלא מתוךזיקתהגומליןשבינםלביןעצמם.
כללזה חשובבמיוחד בתקופהשאנועוסקים בה,שכן בתקופהזו שוכללו כלי-נשק
חדשיםשחייבו תגובות-עדבחימוש-המגן ,בביצורים,ואףבשיטות הלחימה.
כך הביא השימושהנרחב בקשת-המורכבת ,רבתכוח-החדירה ,להמצאתשרית-
הקשקשים; ואילו השימוש בזה האחרון הביא לשינוי בצורת כלי-הנשק
הבסיסיים,כגוןהגרזניםוכלי-הכאהאחרים;מאידךגימא,כיסויהגוףע"ישריון כבד
איפשר הקטנתהמגן הגדול והמסורבל -שכן עיקר תפקידוהיה מעתה העתהפנים
ושאר חלקי-גוףשהיועדייןפגיעים גם לאחרכיסוי השף בשריון .למעשה,אין לך
נושא בתורת המלחמהשאינומצריךבדיקתאורחי-המלחמהבכללותם.
ב)מכיון שלרובנלחמיםיושבי ארץ אחתביושבי ארץ אחרת ,הריאיןלךענינים
בתרבות הקדומה שבהם כה ניכרתזיקת הגומליןבין התרבות החומרית של ארץ
אחתלזו של השניה כמו אלה הקשורים בלחימה .כך ,המצאת אילי-המצור בארץ
אחת השפיעה עלאופיהביצור בארצותהשכנות ,אשרהיונתונותלפגיעתם שלכלי-
נשק אלהז .בדומה ,הופעת כלי-נשק מסוימים,כגון ה"חרב העקומה" ,בארץ אחת
מביאהמיד להתפשטות השימוש בה בארצות רבות הבאותבמגע(עויןאואוהד) עם
אותהארץ.
יחד עם זאת ,עדים אם לתופעה מענינת אתרתהמנוגדתבאנמיה ,שעמים שתים

עיין

הערות בעמ'  ,841-389ולוחות כג-כה*

[ 317ן

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא ,נשקוביצורים

מוסיפים לעתים לשמור עלמסורותארצותיהםואינםנזקקים להידושי הלחימה מיד
עם הופעתם ,וזאת עקב שמרנות צבאית .תופעהזו מסבירה את העובדה שלעתים
קרובות עדים אנו לרוח-זמן ניכרבין הופעת כלי-נשק מסוים בארץ אתת לבין
הדירתולשימוש בצבא עםאחר.
הנ שק
האלף השני לפסה"נהוא פרק הזמן החשוב ביותר בתולדות תורת-המלהמה
במזרח התיכון ,שכן בתקופהזוהונהגו כלי-הנשק ושיטות-הביצורהעיקרייםשהיו
משמשים מאז ועד להמצאת אבק השריפה ,ללאשינויים מהותיים רבים .בפעם
הראשונה ישלנוידיעות על שימוש נרחב בקשת המורכבת ,בחרב-המגל ,בשריון-
הקשקשים ,באיל-המצור ובמרכבות-הקרב הרתומותלסוסים .גם כלי-נשק אחרים
שחיונוהגים בתקופותקדומותיותר,כגתגרזני-המלחמה,החניתותוהקלעים,נשתכללו
מאוד באלף השני לפסה"נ והותאמו לשיטות-המלהמה החדשות,שהן פועליוצא
מהמצאתכליהנשקהחדשים.
 .1הקשת המורכבת
שאיפת הלוחם לפגוע באויבו מטוח רחוק ככל-האפשר ,היתה הגורםהעיקרי
להמצאת הקשת ולפיתוחהי.ניתן להשיג טוח מכסימלי להטלת החץ ,ובה-בשעה
לשמור על כוח-חדירתו ,ע"י מתיחת המיתר עד למכסימום האפשרי ושחרורו
הפתאומי .עד להמצאת הקשת המורכבת האמצעים לכךהיו:א) הגדלתגוף הקשת,
ושימוש בעצים גמישים וקשים כאחת;ב) צורת הקשת ,שאיפשרה לקרב את הנקודה
בה אחזהיד הלוחם ,עד כמה שאפשר ,אל המיתר;היינו הקשת הדו-קימורית.
מאידך ,הקשת המורכבת,שהיתהבנויה מתרכובת שלעץ,גידים,שרירים ולוחיות
דקות של עצם מחוברים בדבק ,העושה אותה למקשה אחדי ,נחגהבידי הלוחם נשק
בלל טוח וכוח-חדירה מוגדלים;וכיון שהיתה קטנה בהרבה במידותיה מן הקשתות
הרגילותלא סירבלה אתתנועותיווכושר-נידותו.גוף הקשתות המורכבות ,כשהמיתר
לאהיה מורכבעליהן,נטה להתעקם כלפיחוץ; כך שבשעה שהורכבעליהןהמיתר
קיבלו צורה משולשת או צורה דו-שקערורית .מטעם זהניתן להבחין בתבליטים
בנקל אם קשת מסוימת היא מורכבת ,פשוטה או מחוזקת (היינו ,שהעץ מלופף
בחוטים) .הקשת המורכבת ,אםכיהיתהידועה  -לפחות במסופוטמיה  -כבר בסוף
האלף השלישי לפסה-נ ,4הונהגה בשימוש נרחב בצבאות-כנעןומצרים רקבמחצית
הראשונה שלהאלףהשנילפסה"נ.ייצורה של קשתזוהיה קשה ומסובך,ולכןלא בכל
מקוםיכוליםהיו לעשותה .עדותלכך משמשות התעודות הרבות ,ביחוד מתל אל-
עמארנה ,בהן מבקשים המלכים הכנעניים שישלחו להם מספר (בדרך כלל קטן)
של קשתות .וראויה לתשומת לב תעודה מאוגרית ,בה מבטיח אקהת לענת את
החומרים השונים הדרושים לעשיית הקשת המורכבת וחציה ,ובכלל זה קני-סוף
מאיכותמיוחדת.5
הקשת היתהעיקר נשקם שלאנשי המרכבות ,שבגללניידותם הרבה והטוח הגדול
של נשקםהיולחילשהטילאימהעלהאויב במלחמה.גםחילהרגלים,בחלקוהגדול,
'
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היה מצויד בקשתות והשתמשבהן ללחימה בקרב-פתוח ,אולחיפויההסתיט-ות על
החומות .זאת למדים אנומן המונומנטים ומתעודות אל-עמארנה וכמו כן מתעודות
מנוזוראוגרית ,המפרטות אתציודחיל-הרגלים.מן התעודותמאוגריתאנואףלמדים
שהלק ניכר מיחידות-הקשתיםהיו מצוידותגם בקלעים ,ושמספר החצים באשפתם
של הקשתים היה  30או  .25חיל-הקשתים נושאי הקשת המורכבת ,שהיו מסוגלים
לירות בצרורות מהירים עד  25חצים הודרי-שריון לטוח-תכליתי גדול ,בודאי
שהכריע קרבות לאמעטים.
 .2הנב-המגל
השימהו הנרחב במרכבות העלה את בעית הנשק לטוה-קרוב לאנשי המרכבה,
הרומח יכולהיה כמובן לשמש לכך ,אולם חסרונו המובהקהיה בפעולה תוך כדי
דהירה; והוא הדין בחרב הישרה ,הקצרה יחסית ,6שהיתה בשימוש באלף השת
לפסה-תעדשהונהגהעלידי"גוייהים",במחציתהשניהשלהאלףהשני,החרבהגדולה
הארוכה) .זהו הרקע לשימוש הרחב בחרב העקומה (או -חרב-המגל" ,כפי
שנהוג לקרוא לה)החל בראשית האלף השני לפסה"נ ועד להופעת החרב הישרה
והארוכהבסופוי .החרב העקומה ,המצטיינת בניצב ארוך ובלהב מעוקם ,שצורת
מגללו(אלאשפיו ההדהוא בצדו המקומר,ולאבצדוהקעור,כמובמגל),היתהנשק
הכאה מובהק (בדומהלגרזן),הניתןלשימושלארק בקרבותשלהיל-רגלים אלאאף
מתוך המרכבה,תוךכדי מרוצתה.נשקזהנפוץ באלףהשני לפסה"נ במזרח הקדום
והואמצויבאנטוליה,סוריהל"וארץ-ישראל,והונהג בצבא המצרי בתקופת הממלכה
החדשה (ויתכן -אף יחד עם המרכבה) .הטיפוסי לנשקזה במחצית הראשונה של
האלף השני לפסה"נ הואניצב ארוך ולהב קצר .צורהזו של ההרב היא ,למעשה;
התפתחותישירהמגרזניהעוגןאוהמהרי .עם ההכרח בשכלולהגרזןוסיגולולביקוע
קובע-מלחמה ושריון-קשקשימ ולצרכי הנדסת-קרב(ע-י הצרת הלהב),נעלמים
הגרזנים,בעלי הלהב הרחב ,ואת מקומם תופשת חרב-המגל .במחצית השניה של
האלף השני לפסה"נ הניצב מתקצר והלהב מתארך,והדמית אל"גרזן-העוגן" נעלם
לחלוטין -עד שלאט-לאט מתישרת חרב זו והופכת לחרב הישרה והארוכה;
המיועדתלחיתוךודקירה כאחד .המושג ל"הכותלפי חרב ,-הרווח במקרא בעיקר
בתיאורי הקרבות של סוף האלף השני לפסה"נ ,בודאי שמתכון להרבות מסוג זה,8
שבמצריםנקראו בשם:חיפש.

 .3שריון-הקשקשים
השימוש בקשת המורכבת ובמרכבה  -אשר מנעו מן הלוחמים להחזיק ממנים
בידיהם-הביא להמצאתשריון-הקשקשים.שרית אףהונהגבחילהרגלים ,כאמצעי

מד טוח-החדירה הרב של הקשתות המורכבות.
אם-כי הדוגמאות הקדומות ביותר של שריון-הקשקשים ,שנמצאובהפירותיא או
בציורים ובתבליטים,הן מאמצע האלףהשנילפסה"נןהיינומראשית תקופת הברונזה
המאוחרת),ישלהניחשהשריוןהיהנוהג כברזמןניכרלפניכן;שכןהשריונים מאמצע
האלף השני לפסה"נ הםשריוניםמשוכללים,וטיפוסהשריון כמעטשלא השתנהמכאן
ן ~]31
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,ואילך .הקשקשים  -שראשם היה לרוב מעוגל -מחובריםהיוזה אל זה באמצעות
"וטים ,שעברו דרךנקבים דקיקים בצדי הקשקש ,והםנתפרווחוברו אף אל בטנת-
העיר(או הבד) ,דרךנקביםדומים.מן התעודותלמדיםאנושבשריונים מסוגזהעשוי
היה מספר הקשקשים לעלות על אלף" ;1מתוך אותן התעודותיודעים אנו ,כבר
בעקופה זו ,על שריוני-הקשקשים להגנת סוסים .הופעתשריון-הקשקשים השפיעה,
'מאידך ,עלשכלולנשק-ההתקפה; כך ,למשל ,החל בהופעת השריון המשוכללהיה
הכרת להזק את להבי החצים (ביהוד במרכזם) ע"יעיבוי מיוחד ,שאיפשר להם
לחדור בעדהשריון.

ג הרזן
ל אחד מכלי-הנשק הרגילים באלף השני לפסה"נ הוא הגרזן ,שהיה נשק יעילהל
,לקרב פנים-אל-פנים והן לתפקידי הנדסה שונים .השינוי המהותיבין אלה לבין
"גרזנים שבאלף השלישי לפסה"נ שהםגרזני-ביקוע וחדירה(היינו ,בעלי להבארוך
ופהצר)-בניגודלגרזנימשלהאלףהשלישי,שהיובעיקרם(להוציא אתגרזניהשוקרים)
,גרזני-חיתוך(היטו,בעלילהבקצרופה מאורך":גרזני-העוגן",-גרזני-הסהר.וכיו"ב).
דומה שאףשינויזה בא בגלל הופעת השריון והקובע .בזאת אפשר אף להיווכחמן
העובדה,שבניגוד לשארהגרזנים באלף השלישי,הן במצרים והן בסוריה ובארץ-
ישראל,היוהגרזניםהשומרייםגרזני-ביקוע;שכן,כפישלמדיםאנוממונומנטיםשומריים
של השושלת הראשונה באור,היולחיילי הצבא השומרימעיןשריוני-גוף וקובעי-
'

יאש כב"ר בתקופהזו'.הגרזנים של תחילת האלףהשניממשיכים במידה מסוימת את
מסורתיגרזני-העוגן"ארוכי-הפה ,אלאשהם כברמשמשים לביקוע.לסוגזהישליחם
את "גרזן-העינים" ו"גרזןמקור-הברוז".0א,בהמשךהזמןנכנסיםלשימושגרזני-הביקוע
המובהקים ארוכי-הלהבוצרי-הפה ,והחל במחצית השניה של האלףהשני לפסה"נ
נפוציםגרזני-ביקוע ,ללא פ',תהובעלי תקע.מן התבליטים המצריים של הממלכה
ההדשהלמדיםאנובביתור,שהגרזןהיהנשקו המובהקשלחיל-הרגליםיחד עם חרב-
ההכאההעקומה ,אשראףהיא באה למעשה(כפישצוין לעיל) במקום גרזן-ההכאה

הקדום.

 .5איל-המצור
שניכלי-נשק מאלה שהוכנסו לשימוש נרהב באלף השני ,ששעו את פני המלחמה
והכריעו ברל מערכות רבות ,היו איל-המצור והמרכבה.כיון ,שמסיבות בלתי
ברורות ,לא נזקקו המצרים לאיל-המצור ,אין הוא מופיע בתבליטי הממלכה
החדשה;ומכיוןשאיןבידינותבליטי מלחמת-מצורמן האלףהשני לפסה"נ מארצות
הקדם האחרות ,רווחת היתה הדעה ,עדלפניזמן קצר ,שאיל המצור לא היהידוע
לפניראשיתהאלףהראשו7לפסה-נ.והנהלמדיםאנומתעודותמארישכבר במאההי"ח
לפסה=נמצוי-היהבסוריהאיל-מצור משוכללביותר..בעזרתאילזההצליחו הצרים
להתגבר עלערי-מבצרבמשךימיםמעטים.כךנאמר בתעודה אחתמסארישהצליחו
לכבושעירמסוימת בעזרתהאיל במשך שבועימים .ממכתב אחר ממארי למדיםאנו
על כיבוש עיר מבוצרת במשךיוםאחד 1.מתעודה חתית ,המתארת את מצור העיר
..
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טיפוחי גרזנימ מן האלף הבי לפסה"נ:
 .2גרזן עיניכם
 .2גרזן מגוור-הברוז
 .3גרון חקגזוסי
 .4גרזן מזויז
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הלחימה בארץ*"שראל שכנותיה

אורשוין,אנו למדים על המבנה ועל דרך השימוש באיל-המצור .בתעודה זו ומר
הו העפר",היית סוללת-עפרשהיה צורך להקימה בקרבת החומה ומעל החסיר,כדי לאפשרלאיל לגשת אל החומה ולקרקר אותה .דומה שיש לכרוך בהמצאת
איל-המצור אתהופעת חלקלקות-העפרוהאבנים בביצורי האלף השני בכל רחבי
המזרח התיכון ,ובאנטוליה ,סוריה וארץ-ישראל במיוהד;שכןעיקר תפקידן היה
להק על החלק התחתון של החומהותלי העריםנגד קרקורמכוון.

 ,6ה מרכבה
הנהגת המרכבה הרתומה לסוסים בקרב היתה ,ללא-ספק ,התופעה הבולטת
בהתפתחות תורת-המלחמה בעולםהקדמון .המרכבה הקלהשימשהבסיסניידמהיר
לעוצמת ה-אש" של הקשת המורכבת ,וע"י כך פתרה את בעית-הבעיות בטקטיקת
כל הדורות "-בעית האש והמנועץ" .ראשית הופעתה של מרכבת*הסוסים לוטה
בערפל .מרכבות מסורבלות ,הרתומות לחמורי-הבר ,היו מצויות בשומר כבר
באמצע האלף השלישי -ואילו במחצית הראשונה של האלףהשני לפסה"נמופיעות
מרכבות קלות ,הרתומות לסוסים; אלאשאיןבידינונתונים כדי לעקוב אחרי שלבי
המעבר.מתוך כךשבציורי-הקירהרבים ממצרים ,מראשית האלףהשני,איןתיאורי
מרכבות,יש להניחשעדיין לא היתה המרכבהידועה שם; או,,לפהות ,לא השתמשו
בה הרבה בקרב .מתעודות מארי למדיםאנו שכבר במחציתהשניה של המאה הי"ח
לפסה"נהיו שבמרכבות-הסוסיםן אםכי-בסביבותמאיי מכל מקום -עדיין לא
היו בשימוש נרחב.כיון שהמרכבה הובאה למצריםמכנען(כפי שמעיד עלכך שמה
במצרית) וכיון שבהופעתה הראשונה במונומנטים המצריים ובחותמות-הגליל
ממסופוטמיה(מן המאה הט"ו לפסה"מז) היא כבר משוכללת למדי ,הרישאותוזמן
היתה כבר המרכבה בשימוש בכנען .במרכבות של האלףהשני לפסה-נ הציר של
דג אופר המרכבה קרוב לחיקה האחורי; כתוצאה מכך -ובניגוד למרכבות
הבניידות רבה ובמינחה* מסיבובים .נט2חינה מכמתנצאפעא -ד-עע
העיכור"חז -גיחנ
,
ץ
ע
זה עלידישעשו את המרכבה קל,;.ואפילוארגזההיהעשויממסגרת רהיהמצופה
עור ,ולעתים אף פתוח בחלקיו הצדדיים .לכן ,למרות שציר-האופנים הועבר
אחורה,לא ה'כבידה המרכבהעלהסוסיםיתרעלהמידה .מספרהסוסיהלשהיהרתו6
למרכבההיהתמידשנים;אולם מתעודותוכתובותלמדיםאנו ,שמספר סוסיהמרכבה
היה שלושה ,ובכללזה סוס חליפין אחד (בדומה למספר סוסי המרכבה בתקופה
מאוחרתיותך -ימי אשורנצרפל),
,
ם
ח
ו
ל
ה
ו
צות-הלוחמים היה דרך-כלל שנים :הרקב ,המושך במושכות -
המזוין
בקשת המורכבת .לשימושו הורכבו על צדי המרכבה אשמות לחצים ,ואף נרתיק
מיוחד לקשת .לפי התבליטים המצריים המתארים את קרב קדש,נמצאו במרכבות
החתמת שלושה לוחמים .במרכבות המצריות מצויים היו לעתים-במיוחד החל
מהשושלת ההט -אףאשפותלחניתות-הטלה") .במרכבותממסופוטמיה (המתוארות
על גבי חותמות-הגליל) מצוי ,כמעט דרך קבע ,הרומח הארוך התקוע באחורי
המרכבה ,ורומת מעין זה היה גם במרכבות האשוריות באלף הראשון לפסה-נ
וברכב של ממלכות החתים המאוחרות.
'
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" יבנה.אופני המרכבותנאף "יאישונה,במטופוטמיה ,בכנען ובמצרימי"בעוד
ישפמךכבותץ ה*3שיותו..ממסופוטמיהנהאומניםהםבעלי ששה..אשורים,יהרי..במרפבות
ה-כנעניות ,-ובעקבותיהן אף במרכבות המצריות במחצית הראשונה של השושלת
.

ציור 258מרכבהמצרית

מן המאה הט"ולפסה"נ

הי-ח,האופנים הםבעלי ארבעהחשורים בלבד ,וזאתמכיוןשהיו קלותיותר .שהיו
המרכבות הללו קלותיחסית ,למדים אנו אף מציורי-הקירממצרים ,שבהם רואים
אנוכנעניםמובילי מנחההנושאים מרכבה על כתפיהם .רק החל בסוף המאה הט"ו
לפסה"נ הולכת המרכבה המצרית תעשית וכבדה; מעתה ואילךאופניה הם בעלי
ששהחשוריםויותר.ישלהניהכיבשלהיהאלףהשנילפסה-נכברהיוהמרכבותבכנען
בחלקן בעלות ששה חשורים ,אף הן בהשפעה מצרית תתרת,כפי שניתן ללמוד
מתבליטיהמרכבות שעלשנהבימגידו'.
ציור  :59מרכבה
.אסיאתית מסוף המאה

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

המרכבה היתה כלי מורכב ,ודרושים היו סוגי עץ ומתכת שונים כדי לבנותה.
כל חלקהיהבנוימסוג אחר של עץ,שהיה מתאים לתפקידו .רשימה מפורטתביותר
של עשרות חלקים של המרכבה ניתנת בתעודה קדומה ממסומוטמיה,וכן בתעודות
מאוחרותיותרמאוגרית,במכתביתענך 15במכתבי אל-עמארנה,בפפירוסיםמצריים,
ועוד.מתעודותאלולמדיםאנולארקעלשמותחלקיםאלה,אלאאףעלמוצאחומרי
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הגלםלבניץהמרכבות,והללושימשונושא.לחילופי-מכתביםבין המושלים שבארצם
אן--אלה שבארצותיהם'גדלו :העצים הדרושים.
מ)
ים
חי
לר
הצ
בנו את המרכבות(וביחוד מ
בי
יגוב
למהנויעויו,ואוגריהמפרשותאתשמות הלקי*המרכבהוהרתמה,החמריםמהםנעשו
יכיו-ב .בתעודות אלו ומציורי*הקיר המצריים למדים אנו על קיום בתי-מלאכה
'5לכותיםמשוכללים לחלושתהמרככותולתיקול.בבתי-מלאכה אלה עבדו-חרשי-
מרכבות*-מפי שהם-מכונים בתעודות אתרית ~'ובראשם עמדו *רבי-הרש%מ*.
אחת מתעודותאלונביא להלן:16

ל*
~נמג"י"ין.ו"מ;%

%48%ן

שמונה מרכבות אשר

%
.

.

נכנסו(סופקו)לבית-המלך
עםאופניהן

עםחציהן
עםרתמתן(0
ולשתימרכבות
אילאשפות
.
ם
י
ד
מ
ושלושה צ וחריצי

אופניםמידרב-החרשים
אשרהוציא (את המלאכה)ותיקנה
יה

.
((,,

יקיר",1ר"ג""ת.ת.

תמס מרכבת דת
ורב בת מלם
ידטפנתהן
זד_ח~הן
ידתרהן
ולתת מרכבתם
אעאלפת_
וקלת.צמדםוחרצ
..טפנת בד רב חרשם
ד חויה

,
,
*
;,,.
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צבא ,נושון;וביצורים

הצבא

..1וןיזזיד'ווצ הו'וד.מורנ
אםכיהיובידינומזהזמן*,בידיעותלאמעטותעלארנקהצבאבמצרים-ובתקופת
מכתבי אל-עמארנה אף בארץ-ישראל -הרי הוסיפו לאחרונה תעודות מארי
ידיעות רבות עלארגון הצבא במחצית הראשונה של האלףהשנילפסה"נ .מתעודות
אלו למדיםאנו על אורחי-לחימה ועל ארגון הצבא ,על מבנה היחידות ואף על
עצמת חילות-המשלוח.
גדלן של העוצבות המיליציוניות בסארי ,המתגייסות מקרב האוכלוסיה לעת
מלחמה ,הוא לעתים כדי "10,000יילים; אך לרוב החילות קטניםיותר .החטיבות
הגדולותנחלקותליחידותשל1,000איש.התעודותמזכירותגםיחידות של3,000חיילים,
של 2,000חיילים,ואףיחידות של ,500 ,600 ,1,000ושל 100חיילים .לפעולות מיוחדות,
וביהודפעילות פשיטה ,שלחויחידותבנות 3%חיילים-עוצמה המתאימה ביותר
לפעולות מסוג זה .17יהירת-היסוד היתה ,כנראה 10 ,חיילים" .והיתה אף יהירה
זל -50חיילים,היינובערך "מחלקה"שלזמננו אס.
גם צבאותהמצרים,החתיםוהכנענים(לפתות מאמצע האלף השני לפסה-נואילך)
נלחמו בחטיבות גדולות יחסית ,כך למדים אנו מתוך התעודות המצריות ,שצבא
החתיםובניבריתם במערכת קדש מנה -16,000ל17,00לוחמים; ובכללזה  7,500אנשי
המרכבות(היינו 3כפול 2,500מרכבות),ועוד 9,000רגלי .את הצבא המצרי באותה
ן להעריך ב20,000-איש,והואמורכב מארבעחטיבות ,כל אחת בת 5,000
מערכהנית
לוחם לערךי.1
ידיעה חשובה על מבנה היחידות המצריות מובאת בפפירוס אנסטאסי א' :מן
הכתוב בפפירוסזה למדיםאנו לא רקשידל החטיבות המצריותהיה 5,000איש כל
י רעמסס הב' 1224-1290
אחת ,אלא שלעתים היתה חטיבה כזו באותה תקופה (ימ
באחד
.
2
0
ם
לפסה"ם מורכבת בחלקה משכיריםאובני העמים הכבושי
י
ב
ת
כ
מ
מ
אל-
עמארנה מבקשרב-טדימלךגבל מפרעהשישלחחיל-צבאבן 5,000אישו50-מרכבות
להצלתגבל(מס' ,132שוי .)56במכתב אחרמסופר עלליווי של 3,000חיילשנלוו אל
שליחי פרעה (מס' ,11שו' .)24
מבידינו אף מספרים על המרכבות שנטלו חלק בקרבות החל באמצע האלףהשני לפסה"נ .הצבא החתי במלחמת קדש מנה ,כאמור 2,500 ,מרכבות; בקרבמגידו,
מאתייםשנהלפניכן,מנהשללו שלתחותימס הב  929ממרכבות אויביו 21גם אמנחתפ
הב',במסעולכנען,מצייןכי לקח 720מרכבות,שהןשלל מכמהוכמהערימ22
אולם ,מרכבות במספר רב היו רק בצבאות הגדולים ,בדומה לחילות-רגלים,
ואילו מספר המרכבות שהיה בידי מלכי ערי כנען היה מועט ,כפי שלמדים אנו
ממכתביאל-עמארנה .במכתבים אלה מכרותלרוביחידותשל  50מרכבות(מס',2eo
שו'  30 ,)25מרכבותלמס' ,127שו'  ,)37ולעתיםשל 10מרכבות(מס' ,3שו' ;32מס' ,19
שו',)84ואףשלחמשמרכבות(מס',9שו',37ועוד).בדומהלכך,אףבתעודותמאנטוליה
נמת  1%מרכבות 30 ,מרכבות,וכיו-ב .ב-אנאלים" של מולשלש מלך;החתימם מכרו
יחידות של  50מרכבות בפיקודו של שר-חמישים ,שיש להקביל אליו גם את שר-
החמ"שים בצבא המצרימן.
[ ]324
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הלתימה בארץ*ישראל ושכנותיה
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מנתונים אלוניתן ללמודשהיחידה הטקטית בקרבשיחת כנראה של50מרכבות,
וכללה חמש יחידות-יסוד של  10מרכבות .יחידות-יסוד אלו אפשר היה לצרף
מהן גםיחידות של  30מרכבות ,כלומר .3~10במצריםהיוגםיחידותשל  25מרכבות.
בחילות*משלוח גדולים יותר צורפו יחידות *החמישים" ויחידות =השלושים"
להטיבותגדולותיותר.האימת הרבשהיה נדרש להפעלת המרכבות ,ההוצאה הרבה
שהיתה כרוכה בייצורן ובהכשרת הסוסים ,והיתרון הצבאי שהיה למרכבות ,אלו

הן הסיבות לכךושיימשו בחיל-הרכב בעיקר בני מעמד האצולה .הללו נקראו
בארצות קדמת-אסיה "טריאמ* *25חיל-המרכבות היה החיל הנייד היחידי בכל
צבאות ים התיכון עד לסופו של האלף השני לפסה"נ; שכן חילות-הפרשים (אם
כי לא רוכבים בודדים )26הונהגו רק בסוף אותו אלף ובראשית האלף הראשון.

 .2שירותי האספקה והשלישות
מבצעים של חילותגדולים ולטוחים ארוכים כרוכיםהיו בארגון מקיף של מוס
הצבא ,האספקה וספירת השלל .ואמנם ,שרדו תעודות-תשלומים רבות מסארי
ונוזו ,וכן מאוגרית ,בהןמצוינים במדויק שמותהחייליםואנשי השירותים והתשלומים
ששולמו להם ,רשימות מפורטות של נשק לסודו (ומצב הנשק) שנמצא במחסני המלך,
וכן חלוקתו האישית לחייל זה או אחר .כל אלו מעידים על רמה גבוהה מאוד של
שירותישלישותואפסנאות.
דוגמה מאלפת משמש אותו קטע מפפירוס אנסטאסי א' ,שהזכרנו לעיל ,אשר
בהמשכומציג הסופר המצרי בעיה אפסנאית בקשרלחיל-המשלוחץ,והמזכירלחם,
צאןויין ,המובאים אלהיחידה ואלהצריכיםלהוות אתמזונה לאותויום.גם מתעודה
זואנו למדים ,שלא את כלציודוהיה הצבאלוקחעמו,וחישוב האספקה הצבאיתהיה
מבוסס בחלקו על תבואות הארץ ועל האספקה והציוד שהשליטים-הואסאלים
במקומות השונים היו מכינים לחילות-המשלוח .כן למדים אנו (תיאור מסעו של
תהותימס הג' לכנען ,שחלקגדולמן האספקה לבהמות ולצבאהיה מתכוא'תהארץ.
המכתביםשונים,שנמצאו באל-עמארנה,מודיעיםמלכיכנעןהשונים לפרע; שהכינו
גתהדרסםבשבילצבאו,עלסמךהודעותמוקדמותשנשלחואליהםע"י סופרי הצבא.
סופרים אלה חייבים היו להיות בקיא"ם בתנאיםהשוררים בממלכות הואסאליות
השונות ובדרכים המובילות אליהן ,שכן היו נשלחים לפני צבא-המשלוח כדי
להכין את האספקה.מתבליטי-הקיר המצריים ,המתארים את מערכת קרש ,למדים
אנו על הארגון המשוכלל של האספקה שהיתה מלוה את חיל-המשלוח בעגלות
מיוחדות רתומות לשורים ,והטיפול בה היה נתוןבידי שירות מיוחד.
בעית אספקת המים היתה ,דרך כלל ,חמורה; ופרט לתחנות-המים הגדולות
שבדרכי-המעבר העיקריות ,שהוכנו ע"י המלכים המצריים8י ,צוידו ההייל,ם גם
במימיותמיוחדות .סידורי-מיםאלהלא תמידהיו מספיקיםולעתים נאלץ צבא שלם
מענינתביותר מסוג זה הוא מכתבושלי
לחזור מדרכו בגלל מהסור במים .תעודה
רב-אדי מלך גבל (מכתב אל-עמארנה מס' ,85שו'  51ואילך)" :מלך מתנייצא עד
העיר 94רוביקש ללכת עד גבל ,אבל לאהיולו מי-שתיהולכן שב לארצה .למצב
זהמן הראוי להשוות את ההסופר במקרא על מלחמתיהורם מלך 'שראל ויהושפט
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צבא,נשונוביעורים

.

מלךיהודה במואב ,כאשר כמעט אבדו צבאותיהס במדבר מחוסרמים(מלזב4ט).
התקנתהציודוכלי-הנשק בשרה,המערכה,ולפניהקרב,אףהיא נעשתה בפקודות
מלאיות .פקודהמענינתמסוגזה נשתמרהבידינובתיאורים המצרים של המצור על
מג~דו'במלחמתו שלתהותימסהג'י":2היונכונים! הכשירו נשקכם,כימחרבהיותבוקר
*?Eyiיוצאים לאסור,קרב עם הכושל המסכן הלז" .לפקודהזויש להשוות את הנאמר
ביהו' א ,ואילך" :ויצויהושע אתשוטרי העם לאמר:עברו בקרב המחנהוצוו אתהעם
לאמר:הכינו לכם צידה,כי בעוד שלושתימים אתם עוברים את הירדן הזה וכו'".
על הכנת צידה לקרב שומעיםאנו אף באוגרית (עלילת כרת ,לוח ב ,שו' 80ואילך,
.172ואילך) .מתוך התעודות הרבות,וכן מתבליטי-הקיר המצריים ,למדים אנו על
שירות מיוחד שהוה אחראי לשמירת השלל ,לספירתו ולחלוקתו .מכתבי מאחי
מזכירים לעתים קרובות יחידות-משמר מיוחדות לשמירת השלל .במיוהד מענינת
תעודה אחת הקובעת אתחוקי חלוקת השללבין המלך,הקציניםוהחיילים.30
עניניהגיוסהיו ,כמובן ,בראש דאגת הצבאות; שכן,נוסף עליחידות צבא-הקצע,
היו ואלצים לעתים קרובותלגייס צבא מיליציוני-הן לתפקידי חיל-המצב ,והן
לתפקידים שמ"מ בשעת הקרב .אף כאן מביאים מכתבי מארי ידיעות רבות על
גיוריםמיוהדים,שנעשו מדל פעם בפעםכדילהרכיבחילות משלוחם .במצריםקבעו
לעתים מעין מכסה לגיוסים אלה ,של "אחד למאה" .32באוגרית נמצאו רשימות
מפורטות שלחיילים ,עריהםולפי כושרם הצבאי(חילות-רגלים,אנשימרכבות,
וכיו"ב).
על התפקיד החשוב שהיה לסופרי הצבאהשונים במצרים בארגוןיחידות הצבא,
גיוסו ,הדיווח והנהלת חשבונות הצבא למדים אנו מרשימות בעלי תפקידים צבאיים
שבתעודות מצריות .סופרי הצבאהיונלוים ליחידות הצבא ,ולעתים רבים מהם.
בתעודהאחתנזכרועשריםסופריםשנלוו למשלחת.כןהיופקידיםראשיים של הצבא,
מהםששירתובמפקדותואחרים ששירתוביחידות הקרבופיקחועל המנהלההצבאית,
ובמייחד עלעניני החשבונות .בתוקף תפקידם ביחידות הלוחמותהיו הם אחראים
אף לניהול יומן-הקרבות ודו"חות-המלחמה .פקיד אחר ,הממונה על המגויסים,
היה אחראי לא רק להקצאתיחידותחיילי-המיליציה לחילות-המצב השונים לשם
אימונים ,אלא שהיה אחראי אף על עבודותציבוריות שהצבא היה מוציאן לפועל.
פקיד גבוה נוסף" ,קצין מנהל" ,שלמעשה לא השתתף בלחימה ממש ,היה אחראי
לתנועת הצבא,לציודו ולאספקתו .פקידים אחריםהיו ממונים על מתמני הנשק וכן
'

לפי

עלעיצורים.

 .3הנדסה ותחבורה הנדמית
התעודות שבידינו מאפשרות לעמוד לא רק על אופים של השירותים המנהליים
המובהקים ,אלאגם על דרגהגבוהה למדי שלשירותי-קרב -כגון הנדסה ותחבורה
צבאית,שירות רפואי ,קשרודיווח.
לצורך הקמת המחגות ,הסוללות וכיו"ב ,בודאישהיו בנמצא מהנרסים ,שפיקחו
עלעבודותאלו .כבר בתעודהתממאריישידיעותעלשיטותמיוחדות להעברתכליך
מצור ,בסירות מיוחדות ובעגלות-משא .33פעולה הנדסית זו קודמת במאתים שנה
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למבצע הנדסי-תחבורתי של תחותימס הג'מלך מצרים ,במסעו לעבר הפרת.לפי
התיאור שבאחת האסטילות של תחותימס ,34הכינו המצרים[ליד,העיר גבל"-סעו%
מיוהדות מאלף הלבנץ,כדי להעביר;את הצבאהמציי אתהלית על-רכבווכלי-
המלחמהשלו.המצרים הובילו סירות אלו עלגבי עגלות רתומותלשוריך-,שנשאו.
אוצן.עדלפרת,
:
. .4שין'רות" .רפ"ואה 'וקשה
:ן)

אין בידינוידיעות ברורות עלקיום שירות רפואי מאורגן כהלכה ,אולם מתוך
הדיווח במכתבי מאתי אפשר לחלח שאכןקייםהיהשירות מסוגזה .כך שומעים אם
לעתים קרובות בדו-חות ,בחלק המסיים שלהם ,שמפקדי הצבא מודיעיםכי שלום
[..,
הצבא טוב,איןמתיםואף חולים.איף.3
בגניתהקשר בקרב -הן למסירת פקודות-ביצוע[קצרות,הןלמתןסימני-אתראה
והן להעברת ידיעות ממקום למקום היתה מאז ומתמיד אחת הבעיות
בצבאות הלוחמים .הידיעות הקדומות(-ואף המענינות) ביותר שיש בידינו ההןקשאולי
ו
מסארי .הללו מעידות על קיטה מפותחת של איתות באמצעות
ולפידים ,כהתאם לסימתם מוסכמים ,שהיו מבוססים על מספר הלפידים .סימנים
ה.
רש
זא
ע-
עוקאתות
זש
אמ
מיסכמים מסוימים שימשו להעברת ידיעות; סימנים אחרים שימשו ל"
והרי אהד מאותםהמכתבים 3.כלעדנו":37ולאדונייבר,כה(אמר)כים עבדך :אמש
יצאתי אתהעירמאריולנתיבעירורבן; כלבני-ימיןנשאולפידים(=השיאו משואות,
אותתו באש) מן(העיר)שלוים,מן(העיר)אלם-מלך ,מאלם-מלךעד(העיר)מישלן,
עריבני-ימין כולן אשר במחוז (העיר) מרקה ,נשאו לפידים כתשובה,אךעדיין לא
חקרתי לפשר (אותות-האששל)הלפידים הללו" .מכתבזהמעידש"סימני האש,נעשו
לפי מפתח מסוים,שהריעל עצם העובדהששימשו להעברתידיעותמסוימות בודאי
שידע.יכותב המכתב,שכןנוהגזההיהרווח.ביותר,כפישלמדיםאנומתעודות!אחרות.
סימניםמוסכמיםשימשולקריאהלהגישמידעזרהלנתקפים;סימןזההיהלעתים השאה
כפולה שלאש .השימוש במשאת-אשכסימן מוסכםנזכראף במקרא ,בקשר לכיבוש
העי(יהו' ח,ח ואילך) ,לקרבמדבנימיןוהגבעה(שופ' כ ,מואילך);ובדומהלכך אף
במכתבי לכיש" .3כאמצעי קשר ואיתות ליחידות הלוחמות עצמן בשעת הקרב
השתמשו גם אף בסימני קולות שניתנו בחצוצרות ,כפי שלמדים אנו מהתבליטים
המצרייםמן המחציתהשניה של האלףהשני לפסה-נ"נ שבהםמתואריםנותני-אותות
התוקעים בחצוצרות .ההיעזרותבסימניםמיוחדים,שניתנוע"י הרמת.ידים אוכלים
*הטו(יהוחבנמשוקתנטזהעי*2וירוצוובנטותידו" ,חטףח,יט)'.מיטת
כףוחז*טם,ידועון"ע
קשר מקובלת אחרת היתה ע"ישליחת מקשרים,וביחודרוכביסוסים .שליחת רצים
ומקשריםרכובים על סוס ,להעברה מהירה שלידיעות ,היתה רווחת כבר בתקופת
מארי .דוגמה מאלפתגיחנת בתיאור מערכתקדש :שעה שמצבו של רעמסס הס' היה
בכי רע ,שלת רץ רכוב על סוס להזעיק את חטיבותיו הנותרות .מובן שלעתים
קרובותהיומעבירים אתהידיעותע"ירציםרגלים (השוה מכתב אל*עמארנה מס'
4)88
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5ש מו.דיעין ודיווח
מבצעים לטוחים ארוכים ,הפעלת כוחותגדולים בה"א* שטחממינים ואמצעי-
קשר משובחים למדי-כל אלההםקויפהמאפיסיםאתמלחמות האלףהשני לפסה-ב
בתנאים אלה היהביתפ אף בשיטותמודיעין מפותחות ,המסוגלות לספק למפקדי
הצבא לא רק אינפורמציה כללית קודם למבצע ("מודיעין אסטרטגי") אלא אף
ידיעותשוטפותתוךכדימהלך הקרב(-מודיעיןטקטי.)-ואכן ,המקורות =הןמסארי,
הן ממצרים והן מארץ-ישראל -מעידים כולם על הפעלת גורמי-מודיעין בדרך
יעילה .השתהידיעותנעשתההן עלידישליחתמרגליםמיוחדים,הן עלידי הטעית
האויב באמצעות -מרגלים מדומים-והן עלידי הנהגת שיטת דיווח בין הפיקודים
למפקדים ,שהבטיחה שטףידיעות מתמיו על כוחותהאויבוכונותיו .מענינת במיוחד
העובדה ,שכבר בתקופת מארי הונהר סיורי-פשיטה לשטחהאויבכדי לקחת בשבי
.מקורותחיים"- ,אנשי לשון"(כפי שהםמכתיםבמכתבים) ,שבמהלך חקירתם מסרו
אינפורמציה,לעתים בעלת חשיבותממדרגה ראשונה ,על כוחותיהם.וכך כותב אחד
המפקדים במארי אל אדוניו"":4אמור,כה(אמר) אפלפיאל עבדך ,ח'מורבי כה אמר
אלי לאמר :צבא כבד הלך ל-שחת" את מסע-האויב:מקום מושבנאות...לאהיה.
נדוד הצבא חזר (לאחר שיצא) לריק ומסע-האויב מתקדם בסדר...עתהגדוד צבא
קל (מ-'ba~-'urn Qa-al,-1"-10ב~) ילך-נא ו"שחת" נא את מסע-האויב .ואנשי לשון
~ iawiIimeמודיעים) יקחו נא" .ובדומה שומעים אנו על"אנשיהלשון.
(זחות-בנו "1
הללו אף ממכתבים אחרים.
פיקודי-המשנהומפקדי הצבאותהיומדווחיםלממונימעליהם במפורטובמהירות
על כל מעולות צבאיות של האויב ,כמ* שלמדים אנו ממספרניכר של מכתבימ,41
כך מקבל ןמרלים שליט מארי דו"ח-מודיעין ממורט ביותר מאחד ממושליו ,ובו
מדבש המוסר ,שהדו"ח מבוסס על שמיעה ולא על מקור ראשון .הדו"ח מפרט את
תנועותיושל שבטמסוים:הגיעו עדנהרפלוני ,אולםעדיין לא עברואותו; לעת עתה
ודיין לא נערכו לקרב .לעתים מקבל המלך אףידיעות מהירות מפקיר שנשלח
לחקורעניןמסוים .הפקיד ממהר להודיע ,מיד עםהגיעו ,שאכןאירעמשהו .אםכי
עדייןהעניןאינו הזוע בדיק,הרי הוא יחקור; ומיד כשידע דבר על בוריויודיע
עלכךלמלך 42בדו"חותמציינים לעתים קרובותאף את מספריהאויב ואתכוחותיו,
וכן את תאריך האירוע.
דוגמה מאלפת ,בעיקרה בתחום המודיעין הטקטי ,מצויה לנו בתיאורי מערכת
קדש ,כפי שנשמרו במקורות המצריים .מסופר בהם על השימוש,הן עלידי המצרים
והן עלידי החתים ,בכל התחבולות להשגתידיעות ולהטעית האויב; אםכיאירועי
הקרב מעידים ששירותי-המודיעיןשלשני הצדדים נכשלו במהלך הקרב במספר
מקרים .בתחילה לאידעהמודיעין המצרי עלריכוזיהאויב עליד קדש ,ופרעהנפל
בפח .מאידך ,אחר כך ,כאשר תקפו החתים את החלוץ המצרי ,לא ידעו שכוחנוסף
נמצא מאחור,ונלחצובין החטיבותהקדמיותוחטיבות המאסף שלהמצרים" .סחיטת-
הידיעותמןהשבויים נעשתה עלידי מכותועינויים .מתוך השאלותשנשאלו המרגלים
אפשר אף לעמוד על שיטת חקירת-מודיעין מפורטתוהתענינות בכל הפרטים
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הקשורים באויב .1 :מאיזה עמסים מורכב צבא האויבו  .2מהו:הרכב הצבא
(רכב חיל-רגלים)!  .3מהם כלי-נשקוז  .4מה מספרוז .5
ומהי מידת כוננותוז
המודיעץ האסטרטגי השתדל ,ל ח ם להשיג ידיעותבעלות אופי כללי יותר.
הדוגמההמושלמתביותר ש-צחבידינו על משמעותמודיעיןאסטרטגיכלולהבסיפור
שבבמ' יג ,יה ואילך ,על ההוראותשנתן משהלמרגלים:
* .1וראיתם את הארץ. ,מההיאז*
- .2ואת העםהיושבעליה ,ההזק הוא ,הרפה ,המעטהוא אםרבד
= .3ומה הארץ אשרהואיושב בה ,הטובההיא.אם רעהז=
* .4ומההערים אשרהואיושבבהנה,הבממנים אם במבצרימו*
" .5ומה הארץ ,השמנההיא אם רזהזהיש בה עץ אםאין"1
ש
ו
ב
י
כ
של
ם
י
ר
עלשליחתהמרגלים להשגתידיעותטקטיות מסופרבתיאו
יריתי
והעי עלידייהושע.

מה מקומו המדיק

הקרב בשדה הפתוח

 .1המסע והחניה

אםכירובהמונומנטיםותיאוריהקרבותעניינםבכיבושי ערים:בצירות,ישבידינו

מספר תעודות המלמדותגם על ארען הצבאות במסעותיהם ועל הקרבות בשדה
פתוח.
הפעלת צבאות גדולים חייבה תרשל הצבא בצעידה ובלחימה במבני-קרב
מסודרים ,צפופיםוניתנים לשליטת הפיקוד .בתבניות-דגמים מצריותמן הממלכה-
םג"בו'שורה.
,ירכתה43ננתואוץזמעידז:אנשיבבזונמטורותעורבווז ,המעמת 10חי"יי
אפילו אםנניחשאין התבניות הללומייצגותבדי,ק את ממפריהחיילים בכל שורה,
מעידותהןבבירור עלנוהגצעידה צפוף ומסודר.
מבני הצבא ,הצועד במסע לקראת הקרב ,מתוארים בצורה גרפית ברורה אף
בתיאורי קרבות קדש .בתבליטים אלה אפשר לראות שחטיבת ה"נערן"(חיל-העיר
הכנעני שלחם לצדו של רעמסס)נעהבסלגכס בעלת10שורותחזיתיותגכשאחריכ"5
חילנראה  -שבשורה הקדמית -צועדים 9החייליםהנותריםשלכתתו,המהויםשורה
עורפית;ואילו הצבאהחתי,העומדליד קדש,עודלאנכנסלקרב,והפלנכסשלובנויה
ו בשדרה ,שהשורות החזיתיות שלה צרות-יחסית70 ,
עדיין במבנה של מסע -היינ
חיילים בשורה -והשורות העורפיות ארוכות מאוד .דומה שנקל ללמוד מתיאורים
אלה כיצד עבר הצבא ממבנה-המסע למבנה-הלחימה .מעבריזה אפשר לה.צ%נ
בצורהסכימטית (ראה ציור .)62
ארגון מסע הצבא עצמו ,שצריך היה עתים לעבור מאותקילומטרים במהירות,
היה בעיה סבוכה למדי; ובמיוחד שצבאות התקופה כללוגם חיל-רכבוגם חיל-
רגלים.מחישובילוח-הזמנים במלחמת קדש מסתבר ,שהצבא המצרילעבר מרחק של
כ 850-ק"מ במשך 30יום  -משמע כ20-ק-מליום בממוצע ,שהוא אמנם הממוצע הנות
לחיל מעורב ,חיל-רכבוחיל-רגלים כאחד.
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תיור  :82סכימה להסברת המעבר ממבנה מסע למבנה ההסתערות

י

בגללתנאי השטח לא תמידיכולהיה הצבא להתקדם על מרכבותיו; ובמקרים
אלהנשאו את המרכבותבידיםאושנאלצולוותרעליהן.44
און ספקשמפקדיהצבאותידעויפה אתחוקיאבטחת-המסע; אםכיבשניתיאורי
הקרבות המפורסמים ביותרשנותרולנו ,זה של מלחמתמגידווזה של מלחמת קדש,
הפרעונים בהעהת עקרונות אלו .העקרון היסודי במסעו של צבא גדול,
חטאוב ממספר חטיבות-משנה ,שהחטיבות השונות תנענהזו אחר זו ,כשמרחקיםהמוהכ
טקטי-ם נאותים מפרידים בשדרה בין חטיבה לרעותה .כל חטיבה נעה במבנה
וברןחיםהמאפשריםלה לעבורמיד ממבנה-מסע למבנה-העהאוהתקפה .תהותימס
הר,בהחליטולצעודדרךמעבר-מגידו הצר ,שלאאיפשר תנועהלפיעקרונות אלה,
עשהזאתבניגוד לעצתמפקדיו .מאידךגימא ,הסיבה העיקריתלכשלונו של רעמסס
הב /במערכת קדש היתה שארבע חטיבותיו ,למרות שנעו במבנים מתאימים ,צעדו
ובמרחק גדול מדיבין חטיבה אחתלמשיל-ולכן לא היהביניהן כל מגע-טקטי
ממשי.45
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הלחימה ג%ף5זישראל:ושכנותיה
.

הדלגוריך-מסע,מוקות,סו-אי;אשו אףכסיפורים על מסעותישיאל(במדבר
המתוארים כשהם צוקדןם( במסע למי הטיבות(,דגלים') עם חלוץ ומאסף.

במקרים רביםנאלץ,היה,הצעא אף לצעוד.בלילה; ביתץ אבטחת-המסע הלו
קמוצןן.9על סוג-מסעזה,
חוסר האפשרות להחנות צבאות גדולים בערים מבוצרות,הן בגלל שטחן
ו לרוב בארץ האויב ,חייב סידורים
המצומצם והן מחמת שמסעות-הצבאהי
מתאימןם,ותרגול רב לקראתחניות הצבא בשדה הפתוח .סידורים אלו צריכיםהיו
להבטיחגםתנאי חניהנוחים לצבא -ובה בשעהסידורי-המה עד התקפת-פתע.
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ציור:63מחנה רעמסס הב' בעת מערכת קדש

המחנה המצרי בשעת חנית1ה'צבא מתואר בצורה המושלמת ביותר בתלליטי-
הקירהמצריים של מערכת קדש .למחנה היתה צורת מלבן ,שהוגן מארבעת עבריו
ע"י המגינים של החיילים ,שהוצבו ליד זה ,כשראשם המעוגל ,האו4ייני לסגיני
המצרים כלפי מעלה .ב.כמה מצדי המחנה היו פתחים ,שהובילו לשתי הדרכים
העיקריותשחילקו את המחנה למספררובעים .ברובע אחדמוצביםהיואוהלי המלך
ישרין; ואילו בשאר השטח חנו שירותי-הצבא ,עגלות ובהמות-המשא .מחנה מסוג
זה ,על אף סידוריו המשוכללים,ניתןהיה לפירוק ולהצבה במהירות רבה.תיאורי
מסעות שבטי ישראל ,ובמיוחד תיאורי סידורי-החניה ,דומני שמזכירים הם ,הן
בכללם והן בסרטיהם ,את סידורי החניה של הצבא המצרר
 .2הלחימה
איןבידינו מקורותמספיקיםכדי לעמוד על סרטיהם של עיקרי-הלחימה בקרב
בשדה הפתוחביןחילות-הרגלים.מןהנתוניםשגידינו נראה ,כי אחדיםמעקרונית-

יה
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צבא ,נשקוניצורים

יהלחימההאוניברסליים'היוידועיםגםאז לצבאות הלוחמים,ואףנקטו בהם לעתים
קרובות.ביןאלהישלמאת :דבקות במטרה),4הוקפדת ,הפתעה,ריכוז הכוח,סידורי
אבטחה ,נידות מכסימלית ,סידורים לשיתוף-פעולהבין ל ח ם השונים 47ועיד.
תיאורי קרבות-המרכבותהמצריים 48וביחוד ממערכת קדש שבהחיה למרכבות
תפקיד מכריע ,מלמדים שלמרות ערבובית-הקרב חבלתי-נמנעת ,שלטו מפקדי
:בהזות-הרכב בחיל זה והיו (מסוגלים להפעילו במהירות. ,חטיבות חטיבו~נ
בהתאם להתפתחות הקרב .מתוךאירועי מערכת-קדש אפשר לעמד על השיטות

הטקטיות שהיונהוגות בהפעלתחטיבות הרכב:
 .1הסתערות המרכבות ,במטרתפריצהושיבושמערכותהאויב;
 .2כיתוריחידת האויב מארבעתעבריה;
 .3התקפהבאגפישדרות הצבא הצועד ,בשעתמסעו.
ידיעה משינת נשתמרה בתיאורי קרב-קדש ,לפיהאנו למדיםכיסוסי המרכבות
היו זכרים .לפי ידיעהזו ניסה מלך קדש לשבש את מערכות חיל-הרכב המצרי
כשהריץ סוסהלפניהםוהסעיר אתהסוסים .אחדמשרי הצבאהמצריים מספר כיצד
הצליחלתפוס אתהסוסהולהרגה.
הצבאותהגדולים ,וביחוד אלה שכללו הילות-רכב,נמנעו ככל האפשר מלהלך
בלילה .49כנגד זאת כמה מצבאותהעמיםהקטניםיותר,אוצבאותשלשבטים,נסתייעו
בלחימת-לילה ,שכרוך בה גורם ההפתעה ,עד צבאות עדיפים במספרם ובנשקם.
בתעודה בבלית מאמצע האלף השני לפסה-נ ניתנים פרטים על התקפת-לילה
באשמורתהשל"1ית .50בגדרזה של פעולות פשיטהישלמנות אתשיטתהלחימה של
בני ישראל בקרבות בשדה הפתוח בהנהגתיהושע; קרבות אלההיה להם אופי של
פשיטהפתאומית עלמחנותהאויב(יהו'יא,ז,ועוד).
המארב אף הוא היה אחת מדרכי הלחימה של שבטי הנודדים בד הצבאות
הסדירים .כך מסופר על מארב באחד ממכתבי תענך ,שמן המאה הט"ו לפסה.נ!.5
בתעודה אחרת -פפירוס אנסטאסי א',שמימי רעמסס הב' =מתוארים בהרחבה
מארביםטיפוסיים בכנען .52פעולותמן המארבאיפיינוגם את מלחמותשבטי ישראל.
סוגמיוחד שללחימה,שהיהרווחאףהוא,היהקרב-הביניםביןחיילים מובהרים,
שתוצאותיו (בשעה שהוסכם עלכך)עשוייםהיו להכריע אתגורל המערכה.53
בסיכומו של דבר,ניתן לאמר שבאופן כללינזקקו בהנהגת המלחמה באלףהשני
לפסה"נ לכלהעקרונותהטקטייםשהיומקובליםגם על הדורות שלאחר מכן.

הלחימה על העיר
'.1

הגנ.ת העיר

הקרבות בשדה הפתוחבין צבאות האימפריות הגדולות ,מחד גימא ,ופעולות
הפשיטה של שבטי הנודדים ,מאידךגיסא (עם שנודעה להם חשיבות רבה בתקופות
מסוימות) ,לאהיו אלא חלק מהפעולות המלחמתיות .עיקר הבעיות בתהום הצבאי
ברוכותהיו בהמתהעירוכיבושה.
 ,מרמי-היסוד שקבעו את מקומה וצורתה של השיה הכנענית (אם נתעלם ממספר
'
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הלחימה בארץ"ישראל ושכנותיה

נורמיבו משניים) הם מרמים אסטרטגיים וטקטיים ,מחד גימא,ואפשרויות אספקת
המים ,מאידךגיסא.שניגורמים אלו ,בתנאי ארץ-ישראלואזורים רבים אחרים של
המזרח התיכף ,עמדו לעתים קרובות בסתירה זה לזה ,שכן המרם הבטחוני חייב
לרוב אתמיקום הערים עלגביגבעות,ואילו מקורות-המיםנמצאולרובלרגליהן.
שיקולים בטחוניים ,שנתוספו לשיקול האלמנטרי ההבתי-הטקטי  -וביחוד
כשקיימת היתה סמכות מדעית מרכזית -הביאו לקביעת הערים במקומות בעלי
השיבותאסטרטגית כלל-ארציתאואפילו כלל-מרחבית .בראששיקולים אלה עמד
שיקול השמירה עלדרכי התחבורה הראשיותועל מעבריםבעלי ערךמיוחד .באשר
לערים שמעדולהיותבסיסי אספקהוחימוש,ומקומות-חניה לצבאותהגדולים בשעת
מסעם ,נתוסף הצורך לקבען במרחקי-מסע מתאימיםזומזו.מכיוןשמקורות-מים,
הסמוכים למקוםשניתן להמהיעילה,מצוייםהיו רק במקומות מסוימים ,עדים אנו,
דרך כלל ,לקיומן הרצוף של ערים במקומות אלו :עיר נהרסת ואחרתנבנית על
הריסותיה,וחוזרחלילה.תהליך זהגרםשבאלףהשני לפסה"ננתרוממ מפלסהערים
במידהניכרת לעומת פני-הגבעהעליהנבנו הערים הקדומותיותר ,ועםזאתהשטח,
שגיתן היה לבנותעליי ,קטן עתה הרבה משטחה המקורי של הגבעה ,מטעםזה וכן
מחמת תפוקתם המצומצמת של מקורות-המים לא עלה ברוב המקרים שטחה של
העירהכנעניתעל כמה עשרותדונמים(היוכמובןיוצאיםמן הכלל ,כמן הצור וכמה
עריםבסוריהובאנטוליה).מכאןשאף מספרתושביהשלהעירהיהמועט; אמנקבלאת
ההנחה שמספר התושבים לכל דונם של שטח.בנויהיה לערך  60נפש,ניתן לאמוד
את מספרתושבי העריםהכנעניותנ בתל אבו-לואם (בקרבתחיפה שלהיום) כ500-
נפש; בבית-שאן כ 2,000-נפש; בדותן כ-ס 2,50נפש; במגידו כ 4,600-נפשו בשכם
כ3,000-נפש; בתל אל-פארעה (הצפונית) כ1,500-נפש;בגזר כ 4,000-נפש; בלכיש
כ-ם0ס4,גפש; בתלבית-מרסם כ 2,500-נפש; בירושלים כ1,800-נפש; בתלאל-עג'ול
כ6,000-נפש.כנגדאלויכולההיתה חצור ,על  750הדונם של שטחה ,להכיל כמה
רבבות תושבים.
מספר הלוחמים ,שיכולה היתה להעמיד כל אחתמן הערים האלה בשעת חרות,
לא עלה על 25%ממספרהתושביםהכללי-היינו ,בממוצע ,כ 500-לוחמים לערים
הקטנות ,כ1,000-אישלערים הגדולות ואלפים אחדים בעיר מסוגה של חצור .כמובן,
שלמספרים אלה ,יש להוסיף עוד לוחמיםשהיו נזעקים בעת חרום לערי-המבצר
מ"בנותהעיר=,היינומישובי-הפרווןשבתחוםשלטונה שלעיר-המלוכה .כדי שכוחות
אלו יוכלו לעמוד בפני צבאות ותוקפים ,שעלו עליהם כרגיל במספרם ,דאגו בוני
העהים לביצוריםולסידורי-התה מעולים ביותר ,שהיומחוץ לכליחס לרמת מבני-
העיר עצמה ,אשרהיו דרך כלל דלים יחסית .סידורי-הבה אלה התרכזו מסביב
לשלושהיסודות :ההומות ,סידורי הבת ארמון-המלךוסידורי אספקת-המים לשעת
מצור .הערים שהוקמו במחצית הראשונה של האלף השני ,לאחר פער ניכר בישוב
בראשית האלף השני ,נבנו ,מטעמים שצוינו לעיל ,על חליהן של הערים הקדומות
יותר .אולם בשטח הצבאי עמדותושביהןבפניבעיות חדשות; והדבר השפיע ,כמובן,
על תכנון ביצוריהן .לא תמיד הספיק שטה-התל המצומצם לתושבי העיר ,על
מקניהם וכלי-רכבם .ומאידך גיסא ,חייבים היו עתה להביא בחשבון את המרכבה
[ ]333
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.צבא ,נשק וביצורים_

ואילייהמצור; שהשפיעוהן על הלחימהבשיה

הפתוחוהן על ורלי-הלחימה'על

פעיו ,בגללהסיבה הראשונה',נבנו ערים מהטיפוס של חצור ,קטנה וכמכמישה,
שמימדיהן גדולים;.ונחלקו לשני חלקים ,עצמאיים בסידורי העתם .שטחי התלים
הקודמים :הצמודים למקורות המים והמבוצרים עלידי עצם מעמדם הטופוגרפי
ועלידי חומות הערים הקדומות ,שהגנו על מדרוני ההר ,הפכו עתה למקום מושב-
המלך,שריווצבא-האצולה;ואילוליד אלה הרקמהעיר חדשה ,בשבילאלפיתושבי

העיר האחרים .העיר-העליונה צמודה היתה בתכנונה לקוי-התל שעלגביו נבנתה:
אך לעתים ,לשם תוספת התה ,נחלקה לכמה רובעים ,שכל אחד מהםהיהמוגןבפני
עצמו,והפגימישבהםהיהמקוםמצודת-המלךוארמונו,כך,למשל,היתהחצורמוקפת
אחת שהתה על כלל העיר-העליונה ,והשניה שהקיפה רק את
שתי חומותלפחותי
חלקה הגבוה ,שבוהיה ארמון-המלך,
העיר-התחתונה היתה כמובן גדולהפי כמה בשטחה מהעיר-העליונה (בחצור,
למשל ,מגיע שטחה ל 700-דונם -פי-שמונה לערך משטח העיר-העליונה) .ערים
מסוגזהנבנו בצמידות לעיר-העליתה,וזו הבה לפחות על אחתמפיאותיהן.מכיון
שאלונבנו לעתים עלגבי משטח שהיה נמוך יחסית'מן התל ,היה צורך בביצורים
אדירים:,אשריספקולעיר אתשנינתוני-היסוד:גם גובה וגם עובי-החומות -נתונים
שבבנית העיר-העליתהנקל.היהיותרלהשיגם בגלל עצם מבנחו שלתל.תכניתן-של
ערים חדשות אלו היתה לעתים מלבמת (,סנה ,חצור) ודמתה ביסודה לתכנית
מחנות-השבטים והצבאותשהיוריוחים באותה תקופה.גודלשטחן של ערים אלו לא
רק שאיפשר לאכלסן במספר רב של תושבים אלא אף להחזיק בתוכן מספרניכר
:
של מרפבותוסוסים.
לפסה"נ
הן
אופיניות לביצורי הערים בתחילת הרבע השני של האלף השני
החלקלקותהגדולותשל -עפר-כבוש" ,שעלמדרונות התלים .חלקלקותאלועשויות
היו לרוב כמה שכבות של עפר-כבוש ,לבנים,טין וכיו-ב,לסירוגין-כך שבחתך
בעל כמה שכבות .חלקלקות אלואינן תחליף לחומה עצמה,
הן נראות כ-כריך-
שהיתהבנויה במקרים רבים בראשה של חלקלקה .עיקר תכליתן היתה לעבות את
תחתית החומות ולחפות על מדרונות התל(המלאכותי,שהיותחוחיםופגיעים .דומה
ששיטהזו של ביצור באה כדילהתגונןבפניאילי-המצור ,שהשימוש בהם ההל ממש
באותוזמן .עם התפתחות אילי-המצור נבנו ,נוסף על חלקלקות עפר-כבוש אלו,
גם חלקלקות עשויות אבן ,עבות בבסיסן שראשן צר-והולך מתקמר-והולך
למעלה ואל פנים-העיר ,לחלקלקות מסוג זהנזקקו במיותר לשם הבת המדרונות
הנמוכים של התל ,או להבת עריםשנבנו על תלים נמוכיםיחסית,כגוןיריחוושכם,
וכמובן היו פגיעים במיוחד למעולת אילי-המצור .להגנת חלקיה הגבוהים יותר
שלהעיר הסתפקו בחומותניצבות עבותשהיו עשויותלבניםאואבנים.
העת העיר-התחתונה (בחצור ,בכרכמיש ,וכדומה אף בקטנה) היתה בעיה בפני
עצמה .באותם מקומות בהם חסרו מדרונות טבעייםהיו מערמים סוללות-עפר
גדולות ועבות (שאף הן גבנו לרוב בשיטת ה"כריך ,)-שיכלו לעמוד בפני:אילי.
המצור ,ובד-בבדיכלו לשמשיסודנאות לחומות-הלבנים; ובתקופה מאוחרת קצת
יותר-אףלחומות-האבן העצומות,שבחלקןנבנובשיטת-הסו~רים.

נ
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הלחימך בארץ-ישראל לשכנותיה

ןהתפתחות מענינת וחשובה חלה ~תקומהזו אף'בשערינה?יים .השעף,שיקא

נקודתעחורפה בכלביצור -חווקויוכלל ,ובמקום,מבנה פשוט-יחסית,הסריעימק

ומוגןע"ימגדלים בלבד ,באה מצודת-שערגדולה.בניןשפרזההיהמורכב-ממצבר
מקורה ,שתקרתו נתמכה ע"י שש אומנות גדולות ,שלוש מימץ ושלוש משמאל -
שאיפשרוגם את הצרת מעבר-השער עד לדי רוחבה של מרכבה ,מבלי שהקטינו
את מרהב-השער עצמו ,שדרוש היה ליכולת-התמרץ שלהמגינים .כןהיו לעתים

יותר מזוג-דלתות אחד במבנה-השער עצמו:זוג אחד הבחוץוזוג אחדמבפנים.משני
עברי המעברנבנו לרובמגדליםאדירים,בעלישניתאים כל אחד(בסארי ,טללה',
חצור ועוד) -מגדלמימין ומגדל משמאל .שער חצור-התחתית ,למשל ,חוזקחיזוק
נוסף ע"יקיר-תומך,בנויאבני-בזלת,שאיפשרבנייתטוללהמקבילה לחלקלקתהתל,
ועליהנסללהדרךהכניסה .כתוצאהמכךהושגהאףכרסה-זויתיתשלתשעים מעלות
מן הדרך אל עבר השער -סידור שהקשה על האויב את הפריצהאל'תוך השער.
יסוד טיפוסי אחר לביצורי המחצית הראשונה של האלף השני לפסה"נ הוא
החפיר הגדול שנחפר לרגלי החלקלקה .דומה שהותקן בעיקר כאמצעי להתגוננות
בפני אילי-המצור,ואף בד מגדלי-המצור שעליהם עמדו הקשתיםוהיפו על פעולת
האיל .בדרךזוניתןהיה להרחיק כליםאלהמן החומה אל מעבר לטוחהתכליהי.
על 'אף העובדה ,שמרבית ערי ארץ-ישראל נהרסו במשך המאה הס-ז וראשית
הט"ו לפסה"נ עלידיפרעוני השושלתהי"ח,שיקומן  -שלאאיהרלבוא  -אלומעיד
עלשינויים מרחיקי-לכת בשיטות-הביצורוסידורי-ההשההאחרים .במקומותרבים
תוקשביצורי התקופה הקודמת ,אושוקמוונבנו שרידיהם מחדש .שערים בעלי שש
האומנות מצוייםגם בתקופהזו ,אםכי לעתיםהםנבנים,וכן חלק מהחומות ,אבמ-
גזית גדולות יותר ומסותתות .חלקלקות-האבן אףהן חזקות יותר ,והומות-סוגרים
נעשות מקובלות ונפוצותיותר .שיטת-בניהזו ,שמקורה באנטוליה ,ההלה מתפשטת
מתקופה זו עד שבסוף האלף השני לפסה"נ כמעט הפכה ליסוד-קבע בביצורי
המזרח התיכון.היה בה משוםפתרון מה בדאילי-המצור; דרךבניה זו פתרה את
בעית הבת העיר בשיפולי מדרונותיה ,חיזקה את הומותיה ומנעה את התמוטטותן
אפילו כשהצליחהאיללנקוב בחומה,או לפרצה ,במקוםמסוים.
ת
ו
ר
י
מתקופהזומצויים -נוסף עלשרידי הביצורים שנתגלו בחפ
ם
ג
תבליטי-
קיר רבים ממצרים ,המאפשרים לשחזר לא רק אתתכניותהביצורים ,אלא אף את
מראיהם בפועל .ההומות ,שמעליהן נזדקרו שינות משוכללות ,איפשרו למגינים
להפעיל את נשקם ביעילות; ויחד עם גזוזטראות-המל ,שבלטומן המגדלים ,מנעו
בעד התוקף מלהתקרב לנקודת-התורפה -שהרי מעתה נאלץ היה לחשוש בפני
של מגדלי החומה- .מצודת-המלך",
הירי-האנכי,שכיסה את כל ה"שטחים המתים
גנה"פנימי רב-עצמה ,העירהכנעניתשהתנשאהבפניםהעיר המבוצרת,היותה-קו-ה
מתואלתבתבליטים כעומדת על תלה ,כשחפירגדולמגןעליה מסביב .שער-העיר
מובלט ביותר על שני מגדליו .יסוד שגי ,המובלט באוהל סכימטי ,היא חומת
המצודה-הפנימית (מצודת-המלך) המזדקרת מעל חומת-העיר; ונוצר ,איפוא,
', .
הרוויםשלעירמוקפתחומותיים.
אחד הלכלוליםהחשובים במערכת-ההטה שלהערים במחציההשניה שלהאלף
'
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צבא ,אקובי.צורים
.-

י

השני לפסה*ג. ,הם .סידורי אספקת-המדם שהתקינו לשעת-מצור .מצויים-היו
בהקוצהוו בכמהערים -כגון מר ,יבלעם,ירושלים ועוד(את סידורי-המים במפדו
יש ליחס ,לדעתי ,לתקופת בית
ד ישראל) -סידורים הנדסיים משוכללים מאוד,
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ציור  164מצור אשקלון; תבליט מצרימימי רעמסס הב'

שמטרתם לאפשר לתושבים הנצורים להגיע אל מימי המעין -אשר מבועו נסתם
מבחוץ -מתוך העירחפנימה. .מנהרות .מאונכותומאוזנות ,שנחצבו בקרקע ,איפשרו
לתושביםלהיביל אתמימיהמעין אלהעירפנימה,או לגשתאליובאופןחופשי ללא
הפרעה שלהאויבם .שכלולזה,שיתכןשמקורו בתרבות האיגאית ,מעידכי בתקופה
זוכברלאתמיד עמדלולאיל-המצורכוחובמאמציולטרוץ בעד הביצורים-אשר
תחקובמיוחד עדפעילותו;ולכןמקקוצבאות הכובשיםיותרויותר לאמצעי הקשה,
.ותא המצור..הביצורים החזקים ,מחדגיסא ,וסידורי אספקת-המים ,מאידך גיסא,

'

.
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הלחימה בארץ*ישראלושכנותיה

הפכו את ערי-כנען לעמידות בפני מצור ,וכדי לכבשן נזקקו הצבאות התוקפים
לאמצעיםנוספים.

 *2כיבוש הערים
מלחינה עקרוניתניתן היה לכבוש ולהכניע עיר מבוצרת בתקופה הנידונה -
ובעצם ,בכל תקופה  -באחת מחמשדרכים,בצירוףשלשתיםאושלושמהןאו בכולן
יחדש
 .1חדירה לעיר,מעל החויה;
 .2חדירהלעיר דרך החומה ,או דרךשעריה;
(
 .3חדררהלעיר מתחת לחומה;
 .4הכנעת העיר בעזרתמציר וה סגר;
 .5הכנעתהעיר בעזרת תחבול.ה.
 ,1חדירה לעיר מעל החומהנ
הדרך,הראשונההיתה ,לכאורה ,פשוטה ,מבחינה טכנית ,אלא שהצריכה סולמות
ארוכים ומטלטלים] וכן חיילים אמיצים וכוהות-חיפוי מתאימים .המקור החשוב,
ולמעשה היחידמן האלף השני המאפשר לעמוד על דרך-התקפהזו לכיבוש ערי-
כנען ,הםהתבליטיםהמצריים.
מן התבליטים למדים אנו ,שהצבא התוקף היה מציב סולמות ארוכים ומשעינם
אל החומותעצמן .חיל-הרגלים -ביחוד אותםחייליםשהיו מזוינים בחרבות ובנשק
אחר לקרבפנים-אל-פגים (רמחים) -היה מסתער על חומות-העיר כשהוא מטפס
על הסולמות.מגינו שלהחייל,התלוי על כתפו באמצעות לולאות-אחיזה,היה.סוכך
עלגבושל המטפס,כשידו האחתשלהחילאוחזתבשלביהסולם,ואילו השניה אוחזת
בכלי-הנשק .פעולה נועזתזו נעשתה בסיוע קבוצות קשתים .קבוצות קשתים אלו
עמדובאגפים,חיפו עלהמסתעריםבירי חזק ,שמנע אתהמתגוננים מהתכופף החוצה
אל מעבר השינות וכך לאיכלו להפריע בעד המסתערים לטפס ולעלות בסולמות.

 .2חדירה לעיר דרך המומה ,או דרך שעריה
הדרך השאה -היינו חדירה בעד ההומות או השערים ךהיתה יעילה אף היא,
ולרוב בוצעהבשילוב עםהרגשונה .האמצעיהמכריע בפעולהזוהיואילי-המצור.
אילים אלה הומעלובעיקר כמדפינות-המגדליםושערי-העיר ,פעולהזוחייבה אף
היאהימוייעיל של "אש ,-אשר לרוב נורתה מתוך מגדלי-מצור מיוחדים עשויי-
עץ ,שעליהם עמדו הקשתים .הבעיה העיקרית של התוקף היתה כיצד לקרב את
האילים עד לטוח קרוב ביותר ( 4-5מטר) לחומות .פעולה זו נעשתה ע-י שפיכת
סוללות-עמר גדולות מעל החפ.ר ,שאף יצרו שיפוע מתאים עלגבי החלקלקות.
מפליא הדבר שבכל התבליטימהמצריים מתקופת הממלכה החדשהאיןאנורואים
אתאילי-המצור ,למרות שבכמהציוריםמן הממלכה התיכהה)-'~SSbססןשבמצרים)
אפשרלהבחין במספראילי-מצורפרימיטיביים .ההסבר הוא,אולי שנשק זה ,שהיה
דווח בסוריה ובאנטוליה ,לא נתקבל ע"י הצבא המצרי ,השמרני בדרכי-לחימתו,

ן לען
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא ,נשקוביצורים

שהיה אמץעלשיטות-הפריצההאחרות .הסבר אחר,שעליונרמז כברלעיל,שחיזוק
ביצורי תקופתהברונזה התיכונה,שהיהמכותבעיקרו עד אילי-המצור,הגיע לדרגת
שכלולכזושאותוטיפוסשלאילי-המצור ,אשר לחםרווח בתקומהזו,שובלאהיהיעיל

ציור2 85איל-המצורהקדוםביותר,על-פיציור קיר בבני-חסן ,מתקופת הממלכה התיכונה

מד ההומות וחלקלקות-האבן הגדולות שבכנען .56במקום אילי-המצור רואים אנו
בתבליטיםהמצרייםזוגותחיילים ,המתעבים לעבר השערכשבידיהםגרזניםלביקוע
צירי הדלתותוהבריחים .סוככים עליהםמגיניהם,התלוייםעלגבם ,ו"אש" הקשתים

שבאגף.

 .3החדירה מתחת לחומות
ערעוריסודות החומהע"יחתירהמתחתיה,אוכרייתמנהרותאלעברהעיר לשם
פריצה מתחת לחומה ,מתוארים בתבליטי האלף הראשון לפסה"נ .אולםשרידי
מנהרותמסוגזהשנתגלובחפירותמןהאלףהשני לפסה"נ,וכןההנחהההגיונית שצורה
זו של חדירה (אשר לא חייבה ידע טכני ,שלא היה קיים באותה תקופה),
מאפשריםאולילהניהכישיטהזוהיתהריוחתאףבאלףהשנילפסה"מי.
 .4המצור וההסגר
בגלל עצמתהביצורים,וקשייההסתערות קשההיה לכבוש אתהערים המבוצרות
שבכנען ללא פעולת מצור ממושכת .פעולת מצור ,הנראית לכאורה כקלה
שבפעולות ההתקפה,חייבהריתוקכוחגדול של הצבא התוקף לפעולות פסיביות,
ועל ידי כך שיבשה את תכניות מסעותיו.כןחייבתהו להנות לצורך מצור במשך
תקופות ממושכות ,דבר שהכביד אף על בעיות אספקתו .סידורי אספקת-המים
לשעת-מצור,ומחסני-המזוןשבתוכן ,איפשרו לערים הנצורותלהחזיק מעמד במשך
זמן רב ,כפישלמדיםאנומשתי תעודותמצריות .האחתמציינת שהמצור על?רוחן,
בימי פרעה ~עחמס ,נמשך 3שנים -משך-המצור הארוך ביותרהידועלנו מתקופות
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.גםכיבושמגידו ,במסעו המפורסם של תהותימט הו ,לא נטתכם אלא לאחר
אייו
מצורשנמשך שבעהחדשים.תיאורימצורזהנותניםבידינואף פרטיפרטים עלארגון
המצור ,שהיה כרוך בהקפתהעיר בחומת-מצור מיוחדת ,אשר תפקידה היה למנוע
בונד הנצורים לברוח מעירם ,ולאפשר לחיל הצרלהתיזן כראויבפני התקפות-
פתע .לפי התיאור שבספר הזכרונות של תחותימס הר,ציוח תהותימס על מפקדי
הגדודים לערוך אתיחידותיהם במקומן ,ולמדוד אתהעיר .לאחר מכן הקיפו את
העירבהפירוסגרועליה בדיק-עצימה.
כריתת-העצים בשעת המצור מתוארת גם בתבליטים המצריימ ;59והד להן
מוצאים אנו אף בתורה :תצור אל עירימים רבים להלחם עליהלתפשהלא
תשחית אתעצהלנדוחעליוגרזן,כיממנו תאכלואותולא תכרת,כי האדם עץ השדה
לבאמפניך במצורו רקעץ אשר תדעכי לא עץ מאכלהוא אתותשחית וכרתובנית
משזר עלהעיר אשרהיאעשה עמך מלחמה עד רדתה"(דב' כ ,יט-כ).
~hh#

 .5תחבולות
כל מה שנאמר לעיל על דרכי התגוננות-הערים ושיטות-כיבושן מלמד,שכיבוש
עריםהיהעניין קשה.ולכן ,במקביל לכל שיטות-הלחימה האחרות השתדל התוקף
לחדוראלהעירבדרך של הערמה ותחבולה .וכאשר הצליח התוקף לחדור העירה
בדרך מן הדרכים ,שוב לא היה ערך לחומותיה האדירות ,שכן בדרך-כללהיו
ביצורי העיר מופנים החוצה .התחבולה המתוארתבספריהושעבסיפורכיבושהעי
היתהמכוונתלהוציא את צבא-העיר אל מחוץ לחומה ,ולאפשר לאורבלחדור אל
העיר חבלתי-מוגנת ,מאידךגימא ,הסיפורעל כיבוש בית-אל (שופ' א ,כד ואילך),
עלידיגילוי "מבוא העיר= 60והדירה לתוכה דרכו ~1WU ,ללמד ששיטות כאלו נהם
בכיבוש ערי-המבצר .לסוגזה של תחבולותישלייחס את האגדות  -שעצם קיומן
מעיד עלגרעיןריאלי-עלכיבושי ערים בטכסיסי-הערמה .המפורסמת באגדות
אלו -מלבדהסיפורעלכיבושטרויה-היאזוהמיוחסתלימיתחותימסהג',והשתארת
כיצד כבשו המצרים אתיפו בערמה עלידי החבאת 200חיילים בסלים ,שהכילו
כביכולמתנות,שהוכנסולעיריפועלידי 500חייליםאחרימ.61
,
ר
צ
ב
מ
ה
י
ר
ע
השימושבשיטות אלואיפשר ברובהמקריםלתוקף לחדור
ל
א
ואכן
ערי-המבצר החזקות נהרסו פעמים רבות בתקופת קיומן ,כפי שלמדים אנו מן
ההפירות הארכיאולוגיות .עובדהזו מאשרת את הידוע מאז על גורמי ההצלחה
בקרב :לאהביצוריםולאהנשק הםהמכריעיםבסופו של דבר  -אלארוחושלהחייל
העומד מאחוריהם.82
ה ע רו ת
 :מ.230עע BASOR 137 )1955(,
 1עיין
 2עיין Orients, 1926, stv* Bogen :פ.8.80061, Die Waffen der V~lker des 8116

*Yadin,ז.
ificattionstandathe B
g
n i Hyksos
r aForti

.11-15 :קתoftheCanaanite Goddess Anath, BASOR 107)1947(,
 8עיין
 4קשתו של נרם-סיןע וראה.ANEP, 68* 309 :

 8עיין:ידין,שם.
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צבא ,נשק וביצורים
.,

..

 8עלטיפוסיה השוניםעיין.Western Asia, Ira~ 8 ))946(, :ון , Daegers and S~'ordsע.Maxsvell.-11(',10יו
 .18סק
.ידין,מגילת מלחמת בני*אור בבני-חושך ,תשט=ו ,עמ'  ,117הע' .61
 7.עיין:י
7א ראה .לוח כגג.

 8עייןלהלן.

 9ראה:
9א רקה לוח כגט.
fig* 141

.ANEP,

.

 10עיין:

מת* 540ע י(.8.Starr, Nuzi 1 )1939ע ,11. Lachelnan, apud 1).

.
י 10א ראה לוחכד.
.11 .
;125-128
.30ע Yadin, BASOR 137 )1955(,
.עע
..17881עע .1). Gurney, The Hittites, 1955,ג); ידין,שם.
12
A.Moortgat,DerKampfzuWagen
841 s :נעע derKunst des altensOrient,OLZ 33)1930(,ו%
*
 13עיין
.idem, Vorderasiatische Rd)1lsiegel, 1940
 14עיין.67 :ע  1955,ספע ,.Yadin,ו.
י
 15עיין :ב,מייזלר (מזר) ,לוחות תעבך ,ספרקלוזנר ,תרצ*ז 44 ,ואילך*
.ליונשטם על a
.152ע.Ch.oVirolleaud,Palais r d'Ugarit 11,1957,הננימודהלד"רyש.א
עזרתו
18

'

;

,.ו-

עיין:
עיין:

עיין:

 -גתוגום .תעודה זו*

י.

) 4511951(,נ)" %* 'Kupljer~ 1נ8

;

1

את התיבה *תניהן" תרגמתי* -רתמתן= ,על-סמך הכתוב.
בשה"ש א ,י4-א!.דומני
.

שהתעורה .מאוגרית והכתוב .בשה"ש מסבירים זה את זה .אהדתי .הכתוב בשה"ש מתכוון לרתמות
הראש המפוארות של הסופים בתקופה זו ,ועור אחזור לעניין זה במקום אחר.
 -17הגדוד שלגדעון בשעולנו הפשיטה נגדמדין אף הוא מנהשליש מאותאיש; והשוה שופ'ז,זואילך.
.18 :ע *(). Geejze, BASOR 95 )1955נ,
 18עיין
.פולוצקי ,בכרךזה,
פו על התעודותהמצריות על.קרב קדש,וביבליוגרפיהלעניןזה,עיין במאמרושלי

...עמ'

.24-48

20 .

תרגום אותו קטע מתוך פפירוס אנסטאסי מובא במאמרו של א*מלמט ,בכרך זה ,עמ' 342ן ושם

ביבליוגרפיה נרספת*

 41עלתיאור קרבמגידו במקורותהמצרייםעיין במאמרו שלי.

פולוצקי ,בכרך זה ,עמ'

.22418

ן במאמרו שלב.מורג בכרךזה ,עמ' .39-33
 22עיי
.17 :ע ).d3oe~ze, hfVAeG )1933(,נ.
 23עיין
. 328: :עע 9 )1.933(,נ .1), 0..Faulkner, 'Egyptian Mil'itary K)rganizaLion. JEA
..24עיין
 25עיין :מת. 217עק 1(,נ.Albright, AfO 6 )1930--ע.יל.
.

.

י3

 26עייןor Archaelogy :
ם.%. Schulman, Egy~tian Rcpresentations of I~orsernen and Rjding 1ג;. 84--93קק  71933(,שAthens 4

, Annual of the Bltitish 80%001ם8נצ) Mycenean Cavalry.-1נ. Hood ,ע 4* 5.ן

!.,53עע , JNES 6 )1957(,ש0שתזא.Nesv
ה הע' .20
ל 2השי
 :ונMilitary Road between Egypt and Palestinc, JEA 6 )1920
) 28עייד

!"

.cGardiner,א .ג i
n The A

c

n

"צ"ע 'pp.

 ,ספר הזכרונות אשר לתחותימס הג' ,ספרמזיא ,תרצ"ה ,עמ' .163
 29עיין:ש.ייבין
 30עיין0. 134א .Jean ~Archives royales de M~ari 2, 1950,ע *%ם;רהשוה לכאן את

חלוקת השלל שקבע דוד (שמ"אל ,כג-כו),
 31עיין :מת. 135עק ac Mari, RA 42 )1948(,
 32עיין :מת. 32עע 6], JEA 39 )1953(,ת1%טב.1:כ.%. 4

המסופר על סדרי

680. L'armec de'royaumeנ.זנ *Cb.

 33עיין:

.195ע ,ן!8118.22 ))950ת"]0

 34עיין:ש.ייבין,מחקרים בתולדותישראל
 30עיין. Jean :ע ,Ch.שם.

,.Yadin,ר.
50% 137ג8
e
.oקע d )1955(,
,.von Sל;ופגי
.ANET, 240
וארצו ,תשאך ,עמ'
 ;71וכן

 38עיין:
 87הנני מודה לד"ר פ ,ארצי על תרגום תעודהזו.

.ע

].482ע . 174-186 ;ANET,קע pays aeMari,RA 35 )1938(,טפ .e.Dossin,Singnaux Iuniineax
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:נ.ה.טורטשינר(טורסיני) ,תעודותלכיש ,תיש ,עמ'  115ואילך ,ושםדיון מפורט.
 88עיין
 89השוה:פני עולם המקרא עמ'  ,207וההערותשם.
 40עיין.482 :ע 0. 22; ANET,א , Archives royales ae Mari 2, )1950(,ם.768ע *ם .התרגום הוא של
 .מלמט,הוברת מקורות לתולדותישראל ,תשיאה ,עמ' .42
א

א.

 41עיין:
 42עיין:

* 985ע .0* Dcnin, Melanges Dussaud 2, 1939,
. 178ע .Dossin, RA35 )1938(,ס.

 43ראהלוהכה*
).נ.
.55 :ע Die Annalen des Mursilis, MVAeG 38 )1933(,
 44עיין
~oetze,
,26-1ובמאמרושלש.ייבין
,עמ'
ןבכרךזה,במאמרושלי*פולוצקי,עמ'7
 45עלקרבותקדשומגידועיי

י

*32-2

 48ראויה לציון העובדה שגם בקרב מגידו וגם בקרב קדש גרמה הזנהונ עקרון זה .לכשלון הצבאות
התוקפים ,הצבא המצרי מיהר לשלול שלל לאפר נצחונו הראשון עלהכנעניםלידימגידו,ואיפשרעלידי כך
לכנענים להמלטהעירה .התנהגות דומה שלהתיילים החתים ,כשהתפרצו למחנהו של רעמםהב' בקרב קדש,

גזלהמידם את הנצחון.
 47עיין Land :פס ! ofWarזלל ( A.H. Burne, Theבתרגוםעברי בשם :אמנות המלהמה ,בהוצאתמערכית
 ,)1958עמ' 59ואילך,וכן כמה מהערות שם ,עמ' 280ואילך*

 48השוה.ANEP, 58. 314--316, 318--319, 322 :
ף .236ע .ANET,
 49עיי
 88עיץ :ךפ.119עע ~~ ;P,Kraus, Altbabylonische Briefe,MVAeG 35 )1931השוההכחובי2בשופ'ז,ים

ואילך',פל פשיטתגדעון על מהגה מדץ

 51עיע:

.svt 1.Albrig~t, BA,SOR 94 )1944(, 1"21

2פ והזן"477 :נ .ANET,
ן בכרך זה.169-186 'DU ,
 58עיי
 Egypt, :פו 6 ftyksos Ruleאז
 54עיין

]. Ssve-S~derbergbtר ;. 25ק 137 )1955(,

,.Yadin, BASORו

. 532עע .JEA 37 )1951(1
.ידין ,גזה,
 55עיין:ר.עמירן ,שיטת אספקתמים במנהרות ,ארץ"ישראל א (משי"א) ,עמ' 35ואילך;י
הצור רמגידובימי שלמה,בימי בית ראשון (קובץ) ,.תשכ"ב ,עמ'  86ואילך..
 58עיין:ידין
 ,שם ,עמ' .81
 57ש.ייבין (ארץ-ישראל א [תשי"א] ,עמ' 29ואילך) מטיל ספק אם.היתה שיטהזו נוהגתלקני האלף
הראשוןלפסה"נ.
 ,ספר הזכרונות לתתותימסהשלישי ,ספר.מזיא ,תרצ"ה ,עמ' ..237; ;188ק .ANET,
 58עיין:ש.ייבין
59

ראה.ANEP, fig. 344 :

" 60מבוא העירא הוא ,לדעתי,הפוטרנה שהיתהטיפוסיתלביצורי תקופת הברונזה המאוחרת* הדוגמאות
מבוע'זכויואלישרשבאנטוליה,ומאוגריתשבסוריה,מלמדות שמבואות אלה איפשרו לאנשיהעיר לצאתולבוא
בשעת סכנה ,כאשר שערי העירהיוסגוריםומסוגרים ויכלו אף לשמשדרכיחדירהיעילותביותר.
.מ.גרינץ-,מבהר הספרותהמצרית המצרית העתיקה,תשי"ה 88 'DU ,ואילך;.22-23עןעונאג.
81עיין:י
 62מאז נכתב מאמר זה יצא לאור ספרי :תורת המלהמה בארצות המקרא לאור הממצאים הארביאי8
גלויים ,תשב"ג',ועיין שם ,עמ' 84-91פ.
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