אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא-המילואים אשר לדוד ולשלמה
מאת:י.ידין
קוי-יסוד להבנת המקראות

משאנו באים לנסות ולשחזר פרשיות צבאיות שבמקרא ,בין אם המדובר הוא
בבעיה כללית,כגוןמבנחו של הצבאודרךגיוסו,ובין אם המדוברהוא במהלכו של
קרב יחיד ,עלינו לזכור תמיד שלושה דבריםשביסוד ,שבלעדיהם לאיובשעיקרי
הנושאיםהנדונים ,והם:
א.עניני הצבא והמלחמותהיו כהחשוביםבימי קדם ,עדשהשפיעו על כל מהלך
החים וארגל חייו הכלכליים ,המדיניים והחברתיים של העם; והרבה ענינים
שלכאורה מתפרשים אחרת -מקורם למעשה בעניני צבא ומלחמה (אכן ,דברים
אלהנכוניםלגבי מצב-הדברים כיום ,ממש כשם שהםנכוניםלגבי המצב בתקופה
הקדומה).
ב .ארגל הצבאואורחניהול המלחמהמושתתיםעל מספריסודותועקרונותשאינם
משתנים,ולאהשתנובמשךאלפישנים ,אשרהקוהמאתראותםהואקוההגיון והשכל-

הישר.

נ.מנהיגי העם ומפקדי הצבא בתקופת המקראניחנו בתכונותאלושלהגיוןושכל,
לא פחותמשניחניםאנוהיום; ולאנוכל לפטור עצמנומןהבירור של טעמי מעשיהם
גםכשאין הםמובניםלנובאמרנו" :אכן,כיום נראהלנו הפתרון כבלתי-הגיוני ,אולם
יתכןכיהמנהיגים והמפקדים של אותוזמן לא פעלו תמיד לפי שיקולים המיוסדים
עלעקרונות הטקטיקה והאסטרטגיה".
מאידך גימא ,משאנומעיינים בתעודות ההיסטוריות המצויות במקרא והעוסקות
במשאים צבאיים ,עלינו להבדיל יפה יפה בין עצם הידיעה והעובדה ,הכלולות
באותה תעודה,לבין ההסבר לתופעהאו לעובדה ,אשרלעתים קרובותהריהופרי-
עטושלהסופראוההיסטוריוןהקדום,שצירף אל העובדה אתפירושוהוא -במקרים
רביםזמןרב לאחרשאירע המאורעעצמו.
עליסודהנחיות אלה בסה לברר את מבנה הצבא שלדוד ושלמהבזיקה לפרשת

הלפקד של העםבימידוד.

מטקד האוכלוסיה בימי דוד
בפרק כד בשמ"ב מתואר בפרוטרוט המפקד אשר דוד ציוח לבצעו:
"~סף אף ה' לחרות בישראלו9:ת אתדוד בהם לאמור :לך מנה את ישראל ואת
ן הערות בעמי .881-860
עיי
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יהודה.ויאמר המלך אל יואב שר-החיל אשר אתו :שוט-נא בכל שבטיישראל.מין
רעד באר-שבע ופקדו את העם וידעתי את מספר העם .ויאמר יואב אל התלד:
ויוסף ה'אלהיך אל העם בהם וכחם מאה מעמיםועיני אדוני-המלך רואותואדוני
המלך למה הפץ בדברהיה.ויחזק דבר-המלך אל יואבועלשרי-החילויצאיואב
ושרי-החיללפני המלך לפקוד את העם את ישראל...וישוטו בכל-הארץ ויבואו
מקצה תשעה חדשים ועשריםיום ירושלים .ויתן יואב את מספר מפקד-העב אל
המלךותהי ישראל שמונה-מאות אלף איש-חיל שולף חרבואישיהודה חמש-מאות
אלף איש"(פס'א-ט).
אותו מאורע מסופרשנית ,אםכי בקצרה ,בפרק כא בדה"א:
ויעמד שטן על ישראלויסת את דוד למנות את ישראל .ויאמר דוד אל יואבואל שרי העם :לכו סמרו את ישראל מבאר-שבעועדדן והביאו אלי וארעה את
מספרם.ויאמריואב:יוסף ה' על עמו כהם מאה פעמים; הלאאדוני המלך ,כולם
לאדונילעבדים;למהיבקש זאתאדוני ,למהיהיה לאשמהלישראל.ודבר-המלךחיק

על יואבויצאיואבויתהלך בכל ישראלויבואירושלים (פס'א-ה).
ידיעה קצרה בספתנשמרהגם בדה"אבז ,בג-כד:
"ולאנשאדוד מספרםלמלןעשריםשנה ולמטהכי אמרה'להרבות את ישראל
ככוכבי השמים.יואב בן-צרויה ההל למנות ולא כילה,ויחי בזאת קצף על ישראל
ולא עלה המספר במספרדבריהימים למלךדוד.-
בתיאורים אלה יכולים אגו להבדיל בנקל בין העובדות עצמןלבין כמה מן
ההסבריםשניתנו למאורעות שאירעו,הן ע"י העם צמווהן ע"י הסופר שרשם את
המאורעותבזמנםאו לאחרמכן .העובדותהעולותנן הכתוב'םהן:
 .1המפקד נעשה למטרותצבאיות מובהקות,שכן:א.ביצוע המפקדנמסרליואב
ושרי-החיל;ב .המתפקדיםהיואנשי המלחמה בלבד,אוכדבריהמקורות-אישחיל
,

שולף חרב*.

 .2המפקד לאנסתיים באותהשנה ,האתלמדיםאנומשתיהידיעותשבספרדברי-
הימים.יתכן שסיבת הדבר היא המגפה שפרצה אותוזמן ,ושבהנספו כשבעים אלף
א" ;1מאידך אסא ,אחתהידיעות של ספרדברי-הימיםמציינת במפורש,שיואב לא
ביצע למעשה את פקודת-המלך במלואה ,משום שהתרדלה.
 .3המפקד נערך בעת-שלום .זאת למדים אם  Tbהעובדה ,שמשך המפקד היה
קרוב לעשרה חדשים ,תקופה שהקיפה למעשה את כל השנהוהעסיקה אתיואב ואת
כלשרי-החיל .כליתר הפרטים שבכתוביםאינם עובדות המתארות אתהאירועים
עצמם ,אלא מנסים להסביר את המגפה שפרצה באותה תקופה בארץ ,ומאידך
ניסא ,לתרץ את התמדותיועבלביצוע המפקד.
כמה חוקרים סברו שמטרת המפקד היתה להכניס שיטה קבועה -זו הפעם
הראשונה -במוסים לצבא-הקבע;ישנםגםחוקרים הקושרים את המפקד עםהנסיון
לארגן את שיטת גבית המס ,וכיו"ב .לכאורה נראים הסברים אלה ,והם מקובלים
עדהיום .הםנותנים ,כמובן ,גם את הביאור לעובדה שהמפקד נתקבל בהתמרמרות
רבה ע"י העם -ולנסיך שנעשה ע"י הסופר ,אוע-י בני-דורו של דוד ,להציג את
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",מגפהשאירעה אותוזמן כעונשמן השמים על עריכת המפקדי התמרמרותזויכולה
היתה לבוא אף מעצם עריכת המפקד,שכןעמיםפרימיטיביים רואים ,כידוע ,בעצם
מעין "פתיחת פה לשטן"
פעולתספירת-התושבים משום דברמזיק,מעין"עין-רעה-
( ךכפי שנרמז לנו אף בנוסח דברי-הימים .אלא שהסבר תכלית המפקד כאמצעי
להסדרגיוס הצבא-הסדיר או לגבית-המסיס מעלה בעיה קשה ,והיא :אם מטרת
,המפקדהיתהלהסדיר אתהגיוסים לצבא-הסדיר,דהיינולהאדירוולהגרילו  -מדוע
.דוקאיואב מתעד לעריכת המפקד?הרייואב הוא איש-הצבא המובהק וראש הצבא,
החייל המקצועי ,שר-החיל" ,שר-צבא המלך"ז
אדרבא ,דוקא יואב צריך היה להיות מעונין בהאדרת הצבא-הסדיר והקבוע
ולהיותמיוזמי המפקד ותומכיו ,אילו נערך למטרה זו .והנה ,הוא האומר למלך:
למהחפץ בדבר הזה?"או ,כדברי הכתובשבדברי-הימים" :למהיבקשזאתאדוני!"אן ,במקום אחר" :כי נתעב דבר המלך אתיואב".
דומני ,שאת התנגדותו שליואב למפקד אפשר להסביר אך ורק אםנניח שמטרת
המפקד היתה לקבוע שיטה של ארגון צבא-המיליציה צבא המילואים ,בלשוננו
היום  -על חשבון הקטנת הצבא-הסדיר ,או במקביל לצבא-הסדיר .וטבעי היה
ושדאב,איש הצבא-הסדיר ,יתמד לכך( בדומה למה שמוצאיםאנו בתולדות העמים
השונים' ,עד.היוםהזה.
'וכאןעלעו לעמוד על כמהענינים בהנחהשהניפקד לא בא אלא להסדיר אתגיוס
צבא-המילואים,והם:
א .מדוע רצה דוד ,בשלב זה ,להשתית את הצבא בעיקר על צבא-המילואים!
ב .האםישבידינוידיעות אחרות במקורות המקראיים המהזקות הנחה זו ,ושיש
בהן ללמד כיצדאורגן צבאזהו אולם,יהיהעלינו לסקור תהילה עוד כמהענינים,
והם:שלבימלחמותיו שלדוד ,ודרכיארגוןצבא-המיליציהובעיותיו.
.

שלבי מלחמותיו של דוד
אםנדלג על השלב הפותח ראשית דרכו שלדודועליתו!
על הבמה הצבאית-
הרי נוכל לחלק את שלבי פעילותו הצבאית והמלחמתית של דוד לשתי תקופות-
יסוד .1:ההתמודדותביןדודלביןבית-שאול,וההיאבקות על המלוכה; .2מלחמותיו
שלדוד ,כמלך עלישראל ויהודה ,נגדאויבי ישראל ,בסמוךלגבולות הארץ ורתוק
.ממנה.5

[

.

בתקופההראשונהמטבעהדברימשתפקידעיקרינועדלגדודי-קבע,צדצדונאמניו,
כשאורח-לחימתם העיקרי מרוכזעדיין סביב "מלחמות הביניים" ,בהן משתתמים
חייליםנבחרים -נערים -משניהצדדימי .מבנה הצבא בתקופהזו כברטומן
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צבא-
,סדיר ,והחקקות לצבא-מיליציוני רק בעתות-חירום ממש; שכן זה האחרון מטבע
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פרייתו ארגונו מסורבל ,אימונו לקוי ,והשליטה בו אינה כה מחה כבצבא-הסדיר
והשכיר.מבנהזה שלהצבאהתאיםבמיוחד למצבהמדיניוהצבאישבראשיתמלכותו
שלדודגהיינו לשלב מלחמות-התנופהבצבאות-הסדיריםשלאויביו.
ומכאן מגיעים אנו לתקופה השניה והעיקרית ,היין לתקופת מלכותו לאחר

כיבתהירושלים.

נ

אתמלחמותיו של דוד אפשר לחלק לשלבים-שלבים,וביחוד בתקופת מלכותו,
אף למי שתי נקודות-ראות אחרות :א .נקודת-הראות הגיאוגרפית; ב .גקודת-

הראותהכרונולוגית.
h

h

h
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ציור  :68סכימה להסברת האסטרטניה של מלחמות דוד

מבחינהגיאוגרפית,עדיםאנו לכךשפעולותיוהצבאיות שלדוד מתבצעות למעשה
בשנימעגליםק.ןץלטריים.
בתחום המעגלהפנימיישלכלול אתמלחמותיו שלדודלביסוסהמדינהולהכנעת
העמים השוכנים בעבר-הירדן המערבי ואף בעבר-הירדן המזרחי הסמוך .בשלב
גיאוגרפיזהיכולהיה דוד ,שהסתמך על דרכי תחבורה ואספקה פנימיות ,להישען
עדיין עלירושלים כעל מרכז צבאיומנהלי.יתר על כן ,בגללהיתרונות הללויכול
היה דוד להישען בעיקר על צבא-הקבע ,המערכה שליואב עד בני-עמון לאחר
מותו של מלכם נחש  -בה לא הצליח ,כנראה ,להגיע להכרעה -יכולה לשמש
דוגמה מאלפתביותר;שכן מדגימההיא ,מחדגימא ,אתהאסטרטגיה של דוד בשלב
זה ,המנסהעדיין להשתמש בדרכי-הגישה הפנימיות המסתעפותמירושלים ,ומאידך
גיסא,הריחי מבליטה בבירור את העובדהכי צבא-הקבעהיהעיקר.
קרבזהמדגים אתמגבלותיו שלאותומעגל-גיאוגרפיפנימי ,שבונהנה אמנם דוד
מיתרונות ה"מלהמה בקוים-פנימיים ,.אולם אף נמצא סובל מחסרונותיה של שיטה
זו ,המאלצת את הלוחם להיזקק יתר על המידה ל"גישה ישירה ,-על מעלוניה
ותסרונותיה.4
שלב המלחמות במעגל הקונצנטרי החיצוני  -המתרחב בהדרגה והמקיף עמים
מרוחקים עד לנהר פרת  -התחיל עודלפני אותה התעשותבעמון .אולם לשיאומגיע
הוא רק בתקופה שלאחריה .מעתה נוכח דוד,שמבלי הכנעה מוחלטת של צבאות
הארמים ,אשר נראה שהיו רג-שים ביותר לנסיונות דוד להשתלט על עמון ,אין
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לוסיכוי להשתלש על עבר*הירדן המזרחי ,מסקנהזו,שחייבה את דוד להילחם

בטויחים ארוכים,חייבה אותו גם לשנות את שתי הנחות*היסוד שהינחוהו בשיב

הגיאוגרפי הראשון; שובאין כל אפשרות להישען על ירושלים בתור בסיסיחידי
לפעולות "לפי קוים-פנימיים ;-ושובאין אפשרות להשתמש בצבא-הקבע בלבד,
כשהמדובר הוא בהעסקת שני האויבים כאחת ובשמירה על דרכי-התחבורה
הארוכות ,בשלב זה הפך עמק-סוכות -זה העמק ליד אדם העיר (א-דמיה של
היום) ,החולשהן עלהכניסה לארץ-ישראלהמערביתוהןעלהיציאה מארץ-ישראל

לעבר עמון (שכלפיה הוא מאפשר גישה גיאוגרמית עוקפת) וארם -לבסיס הקדמי
העיקרי למלחמותיו שלדודי .מבחינה צבאית ,נלחם מעתה דוד לא במעגל ,בעל
מרכזלוגיסטי אחד ,אלא באלימסה ,בעלתשנימרכזים:ירושליםוסוכות.
לא היה זה מקרה שדוד -לפי סדר המאורעות במקרא -יכול היה לגשת
להיאבקות המכרעת על רבת-עמת ,רק לאחר המערכה המכרעת עדארם .הפעם
מריס הוא את כל צבא-המיליציה" :ונגד לדוד ויאסף את כל ישראל ויעבר את
הירדן" (שמ"בי,יז) .רק לאחר קרבזהניגש דוד להכנעת רבת-עמון ,הפעם שולח
דוד גם את ובצנתם*-נשדי*4= ,טו -אב וצבת*ע" (עתם יאf(H ,המיחמיםיטט*הע וטל
רבת-עמון ,וגם את -ישראל ויהודה" (שם) ,ואתם הארון ,החונים בעמק-סוכות
ומשמשיםהן כעתודה למערכה עלרבת-עמוןוהןככיח-חוצץ,בפני כלנסיון מחודש
להתערבות מצדארם.
בנפרד מהחלוקה לפי השלבים הגיאוגרפיים נוכל לחלק את תקופת מלכות דוד
לשלושהשלביםמבחינהכרונולוגית:
 .1השלב הראשך ,שלב של ביסוס והתפשטות ,החופף את שני השלבים
הגיאוגרפיים,
 .2השלב השני ,תקופת המרידות מבפנים ,מרד אבשלום ושבע בן-בכרי;
משהכריע אותם דודנתחזקה מלכותוונתייצבה.
 .3השלבהשלישי ,שלהי מלכותו של דוד ,היא עת שלוםיחסית .בשלב אחרת
זה החל דוד בפתרוןיסודי של בעיות הארגון הגדולות ,הן בשטח הדתי ,הן בשטח
הכלכליוהן בשטחהמנהלי -ארגון,שהורישו לשלמהבנו ,אשרהוסיףושכללו.
תכלית הממקד
בשלב האחרון של מלכותו הכרחהיה לדוד לבנות את בטחוןהמדינה ואת צבאה
עליסוד אחר -יסוד של "צבא-שבכוח" ,צבא שעיקרואינוחייב עוד להיות מגוים
בתמידות (כי הסכנה העיקרית הלפה) ,אבל הנמצא בכוהות מתמדת והמסוגל
להתגייס באורח הנאות בהתאםלנסיבות.וכאןבאיםאנושוב אלעניןהמפקד .תכלית
את העםכולו בדרךשתענהעלהבעיותהנ"ל:שיהא העם מסוגל,
המפקדהיתה
מחד ,לשאת בעול כל המשימות הרגילות ,הכלכליות והאחרות* ומאידך גימא,
להיחלץ בשעתהצורך במהירותלמלחמה .כברראינו שמטרתהמפקדהיתה צבאית,
ועתהאףנוכללהביןאתסיבתההתעדות למפקד-העםמעםיואב,אישהצבא-הסדיר,
הנשען בעיקר על צבא זה ושומר לואמונים .התנגשות הרצונותבין דוד לבין יואב
מגיעה כאןלשיאה .יואב ,בדומהלחיילים מקצועיים רבים שהורגלו לשיטת הצבא-
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הסדיר בלבד ,רואהבנסיונושלדוד סכנהלבטחוןהמדינה .את המפקד ,שהואלהבסיס
ההכרחי לארגתזה של הצבא על יסודות חדשים ,מבצע יואב למורת רוחו ,ורש
מחמת פקודה מפורשת של המלך .הידיעה שבדברי-הימים אינה משאירה מקום
לספקשיואב לא ביצע את הפקודה במלואה,ויתכן שאף עזר ללבנת את התבדותו
הטבעית של העם לעריכת המפקד .הסבר זה מתאים גם לנתונים אתרים שבמקרא
על צבאו-שלדוד -וזאתלמדיםאנומתוך תעודה אחרת ,שנעמודעליה בהמשך.

תעודה שענינה ארנון המילואים בימי דוד
ז2
תעודהזו באה בדה"א פרק ב
*ובני ישראל למסמרם ראשי האבותושרי האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים
את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה,
המחלוקת האחת עשרים וארבעה אלף .על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון
ישבעם בן-זבדיאל ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף .מן בני-פרץ הראש לכל
שרי הצבאות לחודש הראשון .ועל מחלוקת החודש השני דדיהאהיחי ומחלוקתו
ומקליתהנגידועלמחלוקתועשריםוארבעהאלף .שר הצבא השלישי לחודשהשלישי
בניהובן-יהוידע הכהן ראש ועל מחלוקתו עשרים וארבעה אלף .הרביעי לחודש
הרביעי עשהאלאחייואבחבריהבנואחריוועלמחלוקתועשרים וארבעה אלף...
השנים עשר לשנים עשר החודש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלוקתו עשרים
וארבעה אלף"(פס' א-סו).
תעודה חשובהזו היא ,לפי הכתוב שבדברי-הימים,מימידוד .אך החוקרים לא
החשיבו אותה כמקורמהימןמימי מלכותדוד .היו שהרחיקו לכת וראו בה חלוקה
תיאורטית ,ללא כלבסיסצבאי,והיהמי שראה בה,חלוקה לצורך מסים;ומישניסה
לפרש אתהתעודהמבחינהצבאית,יחסהלתקופתיאשיהף.
ואלועיקריהסיבותשהביאו אתהחוקרים לפקפק במהימנותה של תעודהזו:
 .1למרות שהמספר שנים-עשר מהוה כאן את הבסיס הארגוני,אין החלוקה זהה
לזו של שגיס-עשר שבטי ישראל -וזאתניתן ללמוד ממקומות מוצאם של שרי-
המהלקות.
 .2עצמתן הקבועה של המחלקות  24,000 -לוחמים -מטילה ,כביכול ,מעמסה
שוהעל השבטים ,אוהאזורים ,כקטניםוכגדולים.
 .3שיטה מפותחת כזו שלחילופין חייבה מנהלה מסועפת ,שרביםמן החוקרים
הטילו ספק אםיכולה היתה להיותכזובימידוד.
 .4אופיה המיליציוני המובהק של השיטה המתוארת בכתוב זה עמד ,כביכול,
בסתירה לדעה המקובלת ,שצבאו של דוד היה סדיר בעיקרו -וזאת בכל שלבי
מלכותו,ובמיוחד בתקופתה האחרונה.
אולם ,מאחרשנוכחנו שהמפקד,בנסיבות שבהןנערך ,לאהיה אלא מעשה שנעשה
לצרכי צבא-המיליציה ,מסתבר גם שהתעודה הנידונה מתארת את ארגון צבא-
המיליציה בסוףימי דוד .אכן ,כדי לבסס מסקנהזו ,ולהפריך את הקשיים שנמנו
לעיל,יהאעלינולסקור תחילה אתשיטותארגון המיליציה שאפשריותהיובימידוד.

[ ]355
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא ,נשק וביצורים

שיטות אלו חייבות היו להתבסס על עקרונות הארגון המיליציוני בכלל ,אד גם
להתחשב בתשתיתהשבטית של החברה הישראלית במלכות דוד.

ארגון המיליציה בהברה שבטית
מבנה צבא המאורק ומושתת על בסיס מיליציוני חייב להלום שני צרכים
עיקרים.1 :היכולתלגייס בשעת-חירום במהירות את הצבא כולו ,לזמן קצר או
ארוך; .2היכולתלגייס במהירות חלק מהצבא,לזמן קצראו ארוך,הן במרוכז ,והן
לצרכיםמקומיים.כדי לספקצרכים אלה ,אפשר,לכאורה,לפתור אתהבעיה באחת
משתידרכיםצ
 .1דרך אחת היא לארגן את צבא-המילואים בהתאם לחלוקה האתנית או
השבטית .חסרונההגדול שלשיטהזוהוא בכמהענינים הכרוכים במשטר .אף בשעת
גיוס-כללי משאירהשיטהזו מקום לטענות ראשי-השבטים על משוא-פנים; בין על
ששבטמסויםהוטללמערכה במקוםהמטוכןביותר ,ובין על שהוטלועליו תפקידים
פחותי-חשיבות .כמו כן ,שיטה זו עלולה להכרית בשעת קרב שבטים שלמים.
הטענות על העדפה או הפליה עשויות לעלות במיוחד בשעתגיוס של חלק מהעם.
שיטהזו היא טיפוסית למשטר שבואין שלטון מרכזי בכלל ,או שהשפעתו רופפת;
וודאי שכך היה המצב בתקופת השופטים.עדיין מהדהדותבאזנינו הטענות שטענו
בני-אפרים באזני יפתח- :מדוע עברת להלחם בבני-עמון ולנו לא קראת ללכת
עמך"(שופייב ,א); או טענתם בדגדעון" :מה הדבר הזה עשיתלנו לבלתי קראת
לסכי הלכת להלחםבמדי("17שם ח,א) .לעומתזאת ,בתקופה בהקייםשלטוןמרכזי
חזק ,מטים יותר להימנע מארגון המיליציה על בסיס זה ,השבטי המובהק -שכן,
נוסף עלליקוייה האחרים,איןכל אפשרות בשיטהמעיןזו להרכיב יחידות ועוצבות
בעלותתקן שוה,שכן כל שבטשונה בעצמתו מרעהו,וכן שומת אף תכונות לוחמיו:
מיהמיטיב לקלוע לשערה,ומיהמיטיבלדרוך קשת.
 ,2קיימת ,כמובן ,אף אפשרות שניה :גיוס הלוחמים הבודדים מכל השבטים,
בהתאםלגילםאו בהתאם לכושרם,ואיגודםביחידותארציות.שיטהזו ,אםכינוהגת
היא בכמה ארצות ,הריחסרונותיה -השונים ,כמובן ,מאלה שבשיטה הראשונה -
רביםביותר .ראשית,מחייבתשיטהזו הקמת מסגרת מרכזית מסורבלת ביותר ,שכן
איןדרךיעילהל~ץןלרלעץ:ההארגונית במסגרתשיטהזו;שנית ,אף בשיטהזו נשאר
מקום רבלטענותקיפוח;ושלישית-וזההעיקרמבחינה צבאית -משך-הזמן ,הנדרש
לביצוע הגיוס והשלמת היחידות הלוחמות ,גדול הוא ,והיחידות המוקמות בסופו
של תהליךזהאינן מאוגדות אורכית ואףאינן מאומנות ומורגלות ללחימה בצותא.
מכל הטעמים האלה נוהגות מרבית הארצות ,שצבאן מושתת על בסיסמיליציוני
ושהמסורת השבטיתעדיין הזקה בהן ,לנקוט בשיטה שלישית שיש בה כדי למנוע
רובן של המגרעות של שתי השיטות האחרות; היינו שיטה שלפיה מאורבים גופי-
המיליציה מלכתחילה ביחידות קבעהשית בגודלן ,והם אף מתגייסים יחידות-
יחידות .בשיטהזו מושתתארגוןיחידותהמיליציהוגיוסן עלנוהג כדלקמן :כל מחוז
או שבט ,ללא יוצא מהכלל ,חולץ מתוכו מספריחידות בסיסיות ,בהתאם למספר
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תושביו או אנשי-המלחמה שבו .יחידות-משנה אלו -נאמר -יחידות-אלף ,או
גדודים- -משתייכות למספר עוצבות מרכזיות; הקצאת היחידות הבסיסיות הללולעוצבות המרכזיות נעשית בצורה שתאפשר הרכבת עוצבות שוות ,פחותאויותר,
בעצמתן .בשעתגיוס כללינחלצות כלהיחידות;ואילו בשעתגיוס חלקי חולץ כל
שבט מסמריחידות ,הנקבע עלידי הפיקוד המרכזי ,אךגם בהתאם לסדר ולמערך
ארגוניהנקבע עאי הראשות השבטיתאוהמחוזית.שיטהזו"ש עמהגם מעלות נוספות,
שכן משאירההיאבידי הראשים השבטיים אתהשלטוןהפנימי בשבט,ואף מאפשרת -
במקרההצורך ,ובשעתסכנהמקומית-מוגבלתבמחוזזהאואחר -לחלוץ במהירות

יחידותמקומיותלטיפולמידיבמצב.
י חזק;
שיטהזו מחייבת ,כמובן ,קיומם שלשלטוןמרכזי רב-כוח ושלגוף אריג
יף ,אשרחייב לכלול ,נוסף על הפיקוד המרכזי ,גם מפקדי-קבע הממונים על
מנהלתןופיקודןשלהחטיבותהתורניות.שיטהזו ,כשהיא מבוססת על חברה שבטית
או חברה שהמסורת השבטיתעדיין חזקה בה ,קשורה בהכרח במסגרתשניה ,הלא
היא המסגרת השבטית עצמה ,שהיא העוסקתבארגוןיחידות-המשנה בתוך השבט,
בקביעת סדר"השירות ,קביעת מפקדי-משנה ,ובעיקר-בקביעת המכסית לפי
משמחותובתי-אב.
בשיטה זו ניתן אף לנצל ביעילות את התכונות הקשורות בכושר הלחימה
שבשבטים ,או בחלקי-הארץ ,השונים .במקרא נאמר לעתים ששבטזה חלץ -~l)WU
קשת,ואילושבט אחר -אנשי-קלע ,ושבטשלשי-תופשי-חרב ,וכיו"ב.לפ .השיטה
שצוינהכאן,ישבידיהפיקודהמרכזי להקצות לכל עוצבה מספר יחידות-משנה של
קלעים ,קשתים ,רמחים וכיו-ב  -דבר שקשה לבצעו באופןיעיל ומתוכנן בשיטת
המיליציה השבטית המובהקת.
ארגון צבא-המיליציה בימי דוד
ועתה "1בידינו להזור אל ניתוה התעודה שבדברי-הימים א פרק בז .אחד
החוקריםשעסקו בפרשהזו,יועהי -אםכימיחסהוא ,ללאצורך ,אתהתעודהלימי
?תה להבנתהמשצייןכיאיןזיקהביןהחלוקה של המחלקות במקור
יאשיהו- 8
זה ובץ החלוקה השבטית ,אואפילו הלוקת שתים-עשרההנציבויות שבימי שלמה,
(מל-א ד,ז-כ).9בדיןצייןיושהשאין כלהגיוןלגייסמדי חודשבחודשותושבי אזור,
או שבט אחד ,ולפזרם בכלהארץ .לדעתיומה,נועדו המחלקותהללולמטרות השה
בלבד,וביתרדיוק לשירותחילות-המצב במבצרים,כך שבכלמחוזומחוז התחלפו
אנשיהמחוזמדיחודש בהורשובינםלבין עצמם -ונמצאכימדיחודשבחודשושירת
החלק השנים-עשר של כלל המיליציה .במשהזויש משום שבירתהאדישות ביחס
לתעודה כמקור לידיעה עלעניני צבא ,אך יומה לא השיב על השאלה העיקרית
והיא :מה הטעם לארצן הצבא במחלקות -שכן שיטת המחלקות בודאי שלא באה
רק לשםקיום חילות-מצב".1
יצוין,כי גם במגילת מלחמת בני-אור בבני-חושך של כת מדבר יהודה,שמימי
בית שני ,קוראים אנו על מלחמת המחלקות היוצאות מדי שנה בשנה -ודוקא
למלחמות-תנופה.ומענין,שגםלפימגילהזואיןהמחלקותזהותעםהשבטיםז.1

יתח
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דומי ,שלאחרהעית בשיטותיוובעיותיו שלארין המיליציה בהברה שהמסורת
השבטיתעדיין חזקה בה ,נוכל להתקדם צעד נוסף בהבנת שיטת ארען המיליציה
המתוארת בספר דברי-הימים .תעודהזו ,כמובןשאינה עוסקתבפרטי הארגך אלא
מציינת אתעיקריהשיטה ,בדומהלכך,אילוניסה ,למשל,היסטוריוןבן-ימינו ,לתאר
את שיטת-המילואים בצה"ל במשפט אחד ,רדאי שהיה כותב* :צבא המילואים
של צה"למאורגן חטיבות חטיבות (מחלקות מחלקות )...המשרתות לפי החוקה
כחודש לשנה בהתאם לתורשלהן-חטיבה באה וחטיבה יוצאת.-
ואלו הםהנתונים העוליםמן התעודה שנשתמרה בדה"אבז:

 )1בראש כל מהלקה עמד שר-צבא.
 )2כל מחלקה מנתה 24,000לוחמים.
ת
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 )3מספר המחלקות  -שתים-עשרה -אין בוכדי להורות על זהות
המבנההשבטי.
 )4כל מחלקהשירתה הודש אתרבשנה.
הנתוןהרביעי מלמד שמספר המחלקות נקבע עלסי משך-השירותהמסימלי של
חיילי המיליציה ,היינו חודש בשנה; אך ,כאמור ,אינו מעיד על זהות מהותית עם
החלוקה השבטית .שרי-הצבא שהיו ממונים על המחלקות ,נמנו על אנשי הצבא-
הסדיר,כפישלמדיםאנומשמותיהם.12
כפישכברציינולעיל,מחייבהמבנההנידוןגם אתקיומה של מסגרתשניה ,מסגרת
שבטית ,האחראית -במקביל -לארגון המיליציה בתוך השבטים והמחוזות ,לאיגוד
החיילים ביחידותיהם הבסיסיות ,לקביעת תור היחרצם ולהקצאתם למחלקות
השומת .והנה ,אותה תעודה מוסיפה ,מידיעת גמר רש מת שת.ם-עשרה המחלקות,
נם את הרשימה הבאה- :ועלשבטיישראל ,לראובני מדאליעזר בן-זכרי ,לשמעוני
שפטיהו בן-מעכה ...ליהודה אליהו מאחי דוד ,ליששכר עמרי בן-מיכאל וכו'"
(שם ,פסיטזואילך).
שתי מסגרות אלו,זו בצדזו ,אפשרולהקים אתחיל-המיליציה .המחלקה ,שהתקן
שלההיה קבוע ,היתה ,עם התגייסותה ,מורכבת ,למי הנחתי ,ממספר יחידות,
שנחלצו מכל שבט אומהוו .השבט (או המחוז) הקטן ,היה ממעט במספר היחידות,
והגדול היה מרבה .הפיקוד המרכזי הוא שהיה מחלק ומצרף את כלל היחידות,
שהשבטים (או המחוזות)חייבים היו להעמידן מדי שנה ,לשתים-עשרה המחלקות
ה"חודשיות" ,המשרתות לפי תור;והן שהיוו ,כנראה ,את עוצבותיו הגבוהות ביותר
של היל-המילואים .אכן ,שיטהזויש בה כדי להסביר כיצד אפשר היה להרכיב
שתים-עשרה "מחלקות" בעלות מצבהשוה ,וללאפגיעה בסמכותהשבטיתוהמחוזית
בכלהנוגעלאריןהבסיסישלחיל-המילואיםחיקתולמשפחות ,בתי-האבוהשבטים.
הסברזה מלמדגםעלהסיבהשבגללה באהרשימתנגידיהשבטיםמיד לאחררשימת
המחלקות.
מבנהזה של צבא-המילואיםהיהגמישביותר ,ואפשר למלך דודלגייס את הצבא
כולו בבת אחת ,או מחלקה מחלקהמדי חודש בחודשו .למעשה,בימי שלום אפשרה
שיטהזושלאלגייסאף את המחלקההתורנית ,אלאלהחזיקה במצבשלכוצותבלבד.
מאידך גימא ,במקרה של מצב-חירום מקומי,יכולהיה נציב-המחוז ,או השבט או
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העיר,לגייס במהירות את יחידות-המילואים הבסיסיות המקומיות ולהמעילן מיד,
ללאזיקה לסמכותהמרגזית.
שאכן שתי הרשימות כאחת מכוונות לארגון המילואים ,שהושתת על המפקד,
למדיםאנו במפורש מהמשך התעודה ,שנאמר בה כי- :לא נשא דוד מספרם לסבן
עשריםשנה ולמטה,כי אמר ה' להרבות אתישראל ככוכביהשמים.יואב בן-צרויה
החל למנותולא כלה* (דה"אכז ,כג-כד),
עלפימהשהעלינו עד עתה,ניתןלעייןמחדשבתעודהמימיו שלדוד ,המלמדתעל
מצב ניוט צבא-המילואים בעת-חירום בשלב הקודם לארות צבא-המילואים
במחלקות:היינו על %וט צבא-המילואים שלא התנהל במהירות מספקתועלזיקתו
שליואב לפרשהזון המכרן למסופר בסמר שמואל על הזעקת העם לעזרת המלך
ן הכהום:
דוד ,בעת מרדשל שבעבן-בכרי.וזה ל_ו
ויאמר המלך אל עמשא :הזעק ליאץאיש-יהודה שלושתימים ואתה פהעמ.,ד. .ויאמר דוד אל אבישי:
וילך עמשא להזעיק את יחו-,הויותרמן המועד אשריעדי
עתה ירע ל %שבע בן-בכרי מ' אבשלום; אתה קח את עבדיאדוניך ורדוף אחריו
פן מצאלועריםבצוריתוהצילעיננו.ויצאו%חרי .,אנשייואב והכרתי והפלתי וכל
הגבוריםויצאומירושלים לרדוף אחרי שבעבן-בכרי .הם עם האבן הגדולה גשר
בגבעוןועמשא באלפניהםושמ"ב כ ,ד-ח).
אה*כ,
בהמשך מספר הכתובכיצדהרג יואב את עמשא והמש'ך
יחו עםאבישי
אחיו ,לרדוף אחר שבעבן-בכרי .פרקזה מסתיים ברשימה שלשרי-דוד שבראשה
נמנים-:יואב על כל הצבא ישראלובניה בן-יהוידע על הכרתי ועל המלתי" (שם,
מס' כל.תיאורזה מלמד ,איפוא ,שאותה עת לא היה הסדר קבעלגיוס המילואים,
ולכן לא יכול היה עמשא לעמוד במשימה ובמועד שהוטלו עליו .כמו כן מענץ,
שתפקידגיוס המילואים מוטל כאן על עמשא ולא עליואב  -עד אשר עמשא "הגה
מן המסילה" עלידי יואב .הוונגדותו של יואב לצבא-המילואים (ובמקרה זה אף
לעומדים בראשו) מצאה אח"כ אתביטויה בשעת המפקד ,אשר ,כפי שראינו ,לא
בוצע עדתומוע"ייואב ,למרות פקודתו המפורשת שלהמלך.

ארגון המיליציה והארגון המנהלי
שיטתארגוןהמילואיםבשתים-עשרהמהלקותחודשיותהצריכה ,כמובן,קיוםשיטת
מנהל ממותחת ומסועפתלמדי .אכן ,כל התעודות מסוףימי דוד ומתקופת מלכות-
שלמה מעידות על כך בבירור .במל"א פרק ד בא תיאור מפורט של חלוקת הארץ
לי*בנציבויות- :ולשלמה שנים-עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת
ביתו ,מדשבשנהיהיה על האהד לכלכל"(פס'ז).מניןהנציבויותותחומיהן שבהמשך
מלמד שחלוקתהנציבויות לא היתה זהה עם החלוקה השבטית .13נאםנניח -כפי
שהיער מזר- 14שחלוקהזוהיא כברמימי דוד,הרישהיתהזו מסגרתשניה ומקבילה
למסגרת של הארגון המיליציוני; מסגרת שהוקמה לצורך המנהל והכלכלה של
המדינה .אך בדומה למה שכבר נאמר ביחס לארגך-המיליציה השבטי ,כן אין,
לדעתי,גםלהניה שכלניצבהיה מכלכל את בית-המלך ,ומספק את כלצרכיו חודש
אחד בשנה בתורו .התוצרת החקלאית היתה שונה בכל מחוז ומחוז -שכן גידוליו
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שודם הם -ולפי המירוש הפשטניהיה על בית-המלך לאכול בכל חודש מאכלים
מסוג אחר ,שלא לפי טעמו או רצונו אלא כהתאם לתוצרת החקלאית הטיפוסית
לנציבותהתורנית.
גםכאןנוהגתהיתה ,אל-נכון,שיטה דומהלזושנהגהבעניניהמילואים .ואכן,אותו
המקור העוסק בעניני המילואים (דה"א פרק בז) מביא רשימה מענינת של חלוקת
תפקידיהשרים המרכזיים,שיש בה להאיר בעיהזו:
"ועל אוצרות המלך עזמות בן-עדיאל ,ועל האוצרות בשדה בערים ובכפרים
ובמגדלות יהונתן בן-עוזיהו .ועל עושי מלאכת השדה לעבודת האדמה עזרי בן-
כלוב .ועל הכרמים שמעי הרמתי ,ועל שבכרמים לאוצרותהיין זבדי השפמי .ועל
הזיתיםוהשקמים אשר בשפלה בעל חנןהגדרי,ועל אוצרותהשמןיועש .ועל הבקר
הרועיםבשרוןשטריהשרוני,ועל הבקרבעמקים שפטבן-ערלי.ועל הגמלים אוביל
ז ההגרי; כל אלהשרי הרכוש
הישמעלי ,ועל האתונותיחדיהוהמרנתי .ועל הצאןיזי
אשר למלך דוד" (דה-א כז ,כה-לא).
הזיקהביןשנים-עשרשרי-הרכושהנ"לושנים-עשר הניצבים היתה דומה ,כנראה,
לזו שבין שנים-עשר שרי-המחלקות לשנים-עשר בידי השבטים .שרי-הרכוש,
הממוניםאישאיש עלסוגמיוחד של תוצרת(אושל כוחותשעבודה),היומטילים על
הניצבים את המכסות השונות ,בהתאם לתוצרת החקלאיתהטיפוסיתלמחוז ובהתאם
לערלו ,ומרכזיםאותן באוצרות-המלך .השגוי של התוצרת החקלאית מסוג מסוים,
שהיתהניתנת מכל מחוז ,היה מספיק ,בערך ,כדי לכלכל את ב ת-המלך בסוג זה
של תוצרת ,במשך שנה; או במשך חלק מתאים ממנה  -כאשר מחוזות אחדים היו
מספקיםאותו סוגחתוצרתמסוים.
גם שיטה"לוגיסטית"זומיוסדתהיתה-בדומה לשיטת-המיליציה-על עקרון-הזהב
של המנהלההנכונה:ריכוז הפיקוחוהתכנתופיצולאחריותהביצוע.יתכןלומר,כיאין
כלל משום מקרה בעובדה שצבא-המילואים אשר לצה"ל -ארגונו דומה מבחינות
רבות לארגך צבא-המילואים שבימידוד ושלמה.
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