
 ולשלמה לדוד אשרצבא-המילואים
 ידין י. :מאת

 המקראות להבנתקוי-יסוד

 הוא המדובר אם בין שבמקרא, צבאיות פרשיות ולשחזר לנסות באיםמשאנו
 של במהלכו הוא המדובר אם ובין גיוסו, ודרך הצבא של מבנחו כגון כללית,בבעיה
 עיקרי יובש לא שבלעדיהם שביסוד, דברים שלושה תמיד לזכור עלינו יחיד,קרב

 והם: הנדונים,הנושאים
 מהלך כל על שהשפיעו עד קדם, בימי חשובים כה היו והמלחמות הצבא עניניא.
 ענינים והרבה העם; של והחברתיים המדיניים הכלכליים, חייו וארגלהחים

 דברים )אכן, ומלחמה צבא בעניני למעשה מקורם - אחרת מתפרשיםשלכאורה
 בתקופה המצב לגבי נכונים שהם כשם ממש כיום, מצב-הדברים לגבי נכוניםאלה

הקדומה(.
 שאינם ועקרונות יסודות מספר על מושתתים המלחמה ניהול ואורח הצבא ארגלב.

 והשכל- ההגיון קו הוא אותם המאתר הקו אשר שנים, אלפי במשך השתנו ולאמשתנים,
הישר.
 ושכל, הגיון של אלו בתכונות ניחנו המקרא בתקופת הצבא ומפקדי העם מנהיגינ.
 מעשיהם טעמי של הבירור מן עצמנו לפטור נוכל ולא היום; אנו משניחנים פחותלא
 אולם כבלתי-הגיוני, הפתרון לנו נראה כיום "אכן, באמרנו: לנו מובנים הם כשאיןגם
 המיוסדים שיקולים לפי תמיד פעלו לא זמן אותו של והמפקדים המנהיגים כייתכן
 והאסטרטגיה". הטקטיקה עקרונותעל

 והעוסקות במקרא המצויות ההיסטוריות בתעודות מעיינים משאנו גימא,מאידך
 הכלולות והעובדה, הידיעה עצם בין יפה יפה להבדיל עלינו צבאיים,במשאים
 פרי- הריהו קרובות לעתים אשר לעובדה, או לתופעה ההסבר לבין תעודה,באותה
 במקרים - הוא פירושו את העובדה אל שצירף הקדום, ההיסטוריון או הסופר שלעטו
 עצמו. המאורע שאירע לאחר רב זמןרבים
 לפרשת בזיקה ושלמה דוד של הצבא מבנה את לברר בסה אלה הנחיות יסודעל
 דוד. בימי העם שלהלפקד

 דוד בימי האוכלוסיהמטקד
 לבצעו: ציוח דוד אשר המפקד בפרוטרוט מתואר בשמ"ב כדבפרק
 ואת ישראל את מנה לך לאמור: בהם דוד את ו:9ת בישראל לחרות ה' אף"~סף

 881-860. בעמי הערותעיין

350.[] 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ולשלמה לדוד אשרצבאאהמילואים

 .מין ישראל שבטי בכל שוט-נא אתו: אשר שר-החיל יואב אל המלך ויאמריהודה.
 התלד: אל יואב ויאמר העם. מספר את וידעתי העם את ופקדו באר-שבערעד
 ואדוני רואות אדוני-המלך ועיני מעמים מאה וכחם בהם העם אל אלהיך ה'ויוסף
 יואב ויצא שרי-החיל ועל יואב אל דבר-המלך ויחזק היה. בדבר הפץ למההמלך

 ויבואו בכל-הארץ וישוטו . . . ישראל את העם את לפקוד המלך לפניושרי-החיל
 אל מפקד-העב מספר את יואב ויתן ירושלים. יום ועשרים חדשים תשעהמקצה
 חמש-מאות יהודה ואיש חרב שולף איש-חיל אלף שמונה-מאות ישראל ותהיהמלך
 א-ט(. )פס' איש"אלף

 בדה"א: כא בפרק בקצרה, כי אם שנית, מסופר מאורעאותו
 יואב אל דוד ויאמר ישראל. את למנות דוד את ויסת ישראל על שטן-ויעמד

 את וארעה אלי והביאו דן ועד מבאר-שבע ישראל את סמרו לכו העם: שריואל
 כולם המלך, אדוני הלא פעמים; מאה כהם עמו על ה' יוסף יואב: ויאמרמספרם.
 חיק ודבר-המלך לישראל. לאשמה יהיה למה אדוני, זאת יבקש למה לעבדים;לאדוני
 א-ה(. )פס' ירושלים ויבוא ישראל בכל ויתהלך יואב ויצא יואבעל

 : בג-כד בז, בדה"א גם נשמרה בספת קצרהידיעה
 ישראל את להרבות ה' אמר כי ולמטה שנה עשרים למלן מספרם דוד נשא"ולא
 ישראל על קצף בזאת ויחי כילה, ולא למנות ההל בן-צרויה יואב השמים.ככוכבי
 דוד-. למלך הימים דברי במספר המספר עלהולא

 מן כמה לבין עצמן העובדות בין בנקל להבדיל אגו יכולים אלהבתיאורים
 את שרשם הסופר ע"י והן צמו , העם ע"י הן שאירעו, למאורעות שניתנוההסברים
 הן: הכתוב'ם ן נ העולות העובדות מכן. לאחר או בזמנםהמאורעות

 ליואב נמסר המפקד ביצוע א. שכן: מובהקות, צבאיות למטרות נעשה המפקד1.
 חיל -איש המקורות כדברי או בלבד, המלחמה אנשי היו המתפקדים ב. ;ושרי-החיל

 חרב*.שולף
 דברי- שבספר הידיעות משתי אנו למדים האת שנה, באותה נסתיים לא המפקד2.
 אלף כשבעים נספו ושבה זמן, אותו שפרצה המגפה היא הדבר שסיבת יתכןהימים.
 לא שיואב במפורש, מציינת דברי-הימים ספר של הידיעות אחת אסא, מאידך ;א"1
 לה. שהתרד משום במלואה, פקודת-המלך את למעשהביצע
 היה המפקד שמשך העובדה, Tb אם למדים זאת בעת-שלום. נערך המפקד3.
 ואת יואב את והעסיקה השנה כל את למעשה שהקיפה תקופה חדשים, לעשרהקרוב
 האירועים את המתארות עובדות אינם שבכתובים הפרטים יתר כל שרי-החיל.כל

 ומאידך בארץ, תקופה באותה שפרצה המגפה את להסביר מנסים אלאעצמם,
 המפקד. לביצוע יועב התמדות את לתרץניסא,

 הפעם זו - קבועה שיטה להכניס היתה המפקד שמטרת סברו חוקריםכמה
 הנסיון עם המפקד את הקושרים חוקרים גם ישנם לצבא-הקבע; במוסים -הראשונה
 מקובלים והם אלה, הסברים נראים לכאורה וכיו"ב. המס, גבית שיטת אתלארגן
 בהתמרמרות נתקבל שהמפקד לעובדה הביאור את גם כמובן, נותנים, הם היום.עד
 את להציג דוד, של בני-דורו ע-י או הסופר, ע"י שנעשה ולנסיך - העם ע"ירבה
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 וביצורים נשקצבא,

 יכולה זו התמרמרות המפקדי עריכת על השמים מן כעונש זמן אותו שאירעה,"מגפה
 בעצם כידוע, רואים, פרימיטיביים עמים שכן המפקד, עריכת מעצם אף לבואהיתה
 לשטן" פה "פתיחת מעין "עין-רעה- מעין מזיק, דבר משום ספירת-התושביםפעולת

ך)  כאמצעי המפקד תכלית שהסבר אלא דברי-הימים. בנוסח אף לנו שנרמז כפי 
 מטרת אם והיא: קשה, בעיה מעלה לגבית-המסיס או הצבא-הסדיר גיוסלהסדר
 מדוע - ולהגרילו להאדירו דהיינו לצבא-הסדיר, הגיוסים את להסדיר היתה,המפקד

 הצבא, וראש המובהק איש-הצבא הוא יואב הרי המפקד? לעריכת מתעד יואבדוקא.
 המלך"ז "שר-צבא שר-החיל, המקצועי,החייל

 והקבוע הצבא-הסדיר בהאדרת מעונין להיות היה צריך יואב דוקאאדרבא,
 למלך: האומר הוא והנה, זו. למטרה נערך אילו ותומכיו, המפקד מיוזמיולהיות
 אדוני!" זאת יבקש "למה : שבדברי-הימים הכתוב כדברי או, הזה?" בדבר חפץ-למה
 יואב". את המלך דבר נתעב "כי : אחר במקוםאן,

 שמטרת נניח אם ורק אך להסביר אפשר למפקד יואב של התנגדותו שאתדומני,
 בלשוננו המילואים, צבא צבא-המיליציה ארגון של שיטה לקבוע היתההמפקד
 היה וטבעי לצבא-הסדיר. במקביל או הצבא-הסדיר, הקטנת חשבון על -היום

 העמים בתולדות אנו שמוצאים למה בדומה לכך) יתמד הצבא-הסדיר, אישושדאב,
 . הזה. .היום 'עדהשונים,

 גיוס את להסדיר אלא בא לא שהניפקד בהנחה ענינים כמה על לעמוד עלעו'וכאן
 : והםצבא-המילואים,

 צבא-המילואים! על בעיקר הצבא את להשתית זה, בשלב דוד, רצה מדועא.

 ושיש זו, הנחה המהזקות המקראיים במקורות אחרות ידיעות בידינו יש האםב.
 ענינים, כמה עוד תהילה לסקור עלינו יהיה אולם, זהו צבא אורגן כיצד ללמדבהן
 ובעיותיו. צבא-המיליציה ארגון ודרכי דוד, של מלחמותיו שלביוהם:

 דוד של מלחמותיושלבי

 - הצבאית הבמה על ועליתו! דוד של דרכו ראשית - הפותח השלב על נדלגאם
 תקופות- לשתי דוד של והמלחמתית הצבאית פעילותו שלבי את לחלק נוכלהרי
 מלחמותיו 2. ; המלוכה על וההיאבקות בית-שאול, לבין דוד בין ההתמודדות 1. :יסוד
  ורתוק הארץ לגבולות בסמוך ישראל, אויבי נגד ויהודה, ישראל על כמלך דוד,של

 . ].ממנה5.

 ונאמניו, צד צד לגדודי-קבע, נועד עיקרי שתפקיד הדברימ מטבע הראשונהבתקופה
 משתתמים בהן הביניים", "מלחמות סביב עדיין מרוכז העיקריכשאורח-לחימתם

 - ראשי-הצבא הממלכה. בידו משנכונה דוד של צבאו לארגון והבסיסאת-הגרעין בחובי טומן כבר זו בתקופה הצבא מבנה הצדדימי. משני - נערים - נבחריםחיילים

 הממלכה, צבא את לבנות בודאי מנסים - הפנימיות במלחמות דוד של נאמניובשקי
 כל והרחקת לבית-דוד מוחלטת נאמנות 1. חשובים: עקרונות שני על דגש שימתהוך

 צבא- על גבול-האפשרות, עד הישענות, 2. בית-שאול; אחרי נהיה עלהחשודים
 מטבע האחרון זה שכן ממש; בעתות-חירום רק לצבא-מיליציוני והחקקות,סדיר,
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 כבצבא-הסדיר מחה כה אינה בו והשליטה לקוי, אימונו מסורבל, ארגונופרייתו
 מלכותו שבראשית והצבאי המדיני למצב במיוחד התאים הצבא של זה מבנהוהשכיר.

 אויביו. של בצבאות-הסדירים מלחמות-התנופה לשלב היינו ג דודשל
 לאחר מלכותו לתקופת היין והעיקרית, השניה לתקופה אנו מגיעיםומכאן
 . ירושליםכיבתה
 מלכותו, בתקופת וביחוד לשלבים-שלבים, לחלק אפשר דוד של מלחמותיואת

 גקודת- ב. הגיאוגרפית; נקודת-הראות א. אחרות: נקודות-ראות שתי למיאף
 הכרונולוגית.הראות

d e h h h hנ אוםי
 דוד מלחמות של האסטרטניה להסברת סכימה 68:ציור

 למעשה מתבצעות דוד של הצבאיות שפעולותיו לכך אנו עדים גיאוגרפית,מבחינה
 ק.ןץלטריים. מעגליםבשני

 ולהכנעת המדינה לביסוס דוד של מלחמותיו את לכלול יש הפנימי המעגלבתחום
 בשלב הסמוך. המזרחי בעבר-הירדן ואף המערבי בעבר-הירדן השוכניםהעמים
 להישען פנימיות, ואספקה תחבורה דרכי על שהסתמך דוד, היה יכול זהגיאוגרפי
 יכול הללו היתרונות בגלל כן, על יתר ומנהלי. צבאי מרכז כעל ירושלים עלעדיין
 לאחר בני-עמון עד יואב של המערכה צבא-הקבע, על בעיקר להישען דודהיה
 לשמש יכולה - להכרעה להגיע כנראה, הצליח, לא בה - נחש מלכם שלמותו
 בשלב דוד של האסטרטגיה את גימא, מחד היא, מדגימה שכן ביותר; מאלפתדוגמה
 ומאידך מירושלים, המסתעפות הפנימיות בדרכי-הגישה להשתמש עדיין המנסהזה,

 עיקר. היה צבא-הקבע כי העובדה את בבירור מבליטה הריחיגיסא,
 דוד אמנם נהנה שבו פנימי, מעגל-גיאוגרפי אותו של מגבלותיו את מדגים זהקרב
 שיטה של מחסרונותיה סובל נמצא אף אולם בקוים-פנימיים., ה"מלהמהמיתרונות

 מעלוניה על ישירה-, ל"גישה המידה על יתר להיזקק הלוחם את המאלצתזו,
 רונותיה4. סות

 עמים והמקיף בהדרגה המתרחב - החיצוני הקונצנטרי במעגל המלחמותשלב
 מגיע לשיאו אולם בעמון. התעשות אותה לפני עוד התחיל - פרת לנהר עדמרוחקים

 צבאות של מוחלטת הכנעה שמבלי דוד, נוכח מעתה שלאחריה. בתקופה רקהוא
 אין עמון, על להשתלט דוד לנסיונות ביותר רג-שים שהיו נראה אשרהארמים,
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 וביצורים נשקצבא,

 להילחם דוד את שחייבה זו, מסקנה המזרחי, עבר*הירדן על להשתלש סיכוילו
 בשיב שהינחוהו הנחות*היסוד שתי את לשנות גם אותו חייבה ארוכים,בטויחים
 יחידי בסיס בתור ירושלים על להישען אפשרות כל אין שוב הראשון;הגיאוגרפי
 בלבד, בצבא-הקבע להשתמש אפשרות אין ושוב קוים-פנימיים-; "לפילפעולות

 דרכי-התחבורה על ובשמירה כאחת האויבים שני בהעסקת הואכשהמדובר
 של )א-דמיה העיר אדם ליד העמק זה - עמק-סוכות הפך זה בשלבהארוכות,
 מארץ-ישראל היציאה על והן המערבית לארץ-ישראל הכניסה על הן החולשהיום(,
 הקדמי לבסיס - וארם עוקפת( גיאוגרמית גישה מאפשר הוא )שכלפיה עמוןלעבר
 בעל במעגל, לא דוד מעתה נלחם צבאית, מבחינה דודי. של למלחמותיוהעיקרי
 וסוכות. ירושלים מרכזים: שני בעלת באלימסה, אלא אחד, לוגיסטימרכז
 לגשת היה יכול - במקרא המאורעות סדר לפי - שדוד מקרה זה היהלא

 הפעם ארם. עד המכרעת המערכה לאחר רק רבת-עמת, על המכרעתלהיאבקות
 את ויעבר ישראל כל את ויאסף לדוד "ונגד צבא-המיליציה: כל את הואמריס
 שולח הפעם רבת-עמון, להכנעת דוד ניגש זה קרב לאחר רק יז(. י, )שמ"בהירדן"
 וטל טט*הע י המיחמים f(H יא, )עתם צבת*ע" ו -אב =4טו -נשדי*, ובצנתם* את גםדוד

 בעמק-סוכות החונים הארון, ואתם )שם(, ויהודה" -ישראל את וגםרבת-עמון,
 מחודש נסיון כל בפני ככיח-חוצץ, והן רבת-עמון על למערכה כעתודה הןומשמשים

 ארם. מצדלהתערבות
 דוד מלכות תקופת את לחלק נוכל הגיאוגרפיים השלבים לפי מהחלוקהבנפרד
 : כרונולוגית מבחינה שלביםלשלושה
 השלבים שני את החופף והתפשטות, ביסוס של שלב הראשך, השלב1.

הגיאוגרפיים,
 בן-בכרי; ושבע אבשלום מרד מבפנים, המרידות תקופת השני, השלב2.

 ונתייצבה. מלכותו נתחזקה דוד אותםמשהכריע
 אחרת בשלב יחסית. שלום עת היא דוד, של מלכותו שלהי השלישי, השלב3.
 בשטח הן הדתי, בשטח הן הגדולות, הארגון בעיות של יסודי בפתרון דוד החלזה

 ושכללו. הוסיף אשר בנו, לשלמה שהורישו ארגון, - המנהלי בשטח והןהכלכלי

 הממקדתכלית

 צבאה ואת המדינה בטחון את לבנות לדוד היה הכרח מלכותו של האחרוןבשלב
 מגוים להיות עוד חייב אינו שעיקרו צבא "צבא-שבכוח", של יסוד - אחר יסודעל

 והמסוגל מתמדת בכוהות הנמצא אבל הלפה(, העיקרית הסכנה )כיבתמידות
 תכלית המפקד. ענין אל שוב אנו באים וכאן לנסיבות. בהתאם הנאות באורחלהתגייס
 היתההמפקד

 לארי
 מסוגל, העם שיהא : הנ"ל הבעיות על שתענה בדרך כולו העם את

 גימא, ומאידך והאחרות* הכלכליות הרגילות, המשימות כל בעול לשאתמחד,
 צבאית, היתה המפקד שמטרת ראינו כבר למלחמה. במהירות הצורך בשעתלהיחלץ
 הצבא-הסדיר, איש יואב, מעם למפקד-העם ההתעדות סיבת את להבין נוכל אףועתה
 יואב לבין דוד בין הרצונות התנגשות אמונים. לו ושומר זה צבא על בעיקרהנשען
 הצבא- לשיטת שהורגלו רבים מקצועיים לחיילים בדומה יואב, לשיאה. כאןמגיעה
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 ולשלמה לדוד אשרצבאשהמילואים

 שהואלהבסיס המפקד, את המדינה. לבטחון סכנה דוד של בנסיונו רואה בלבד,הסדיר
 ורש רוחו, למורת יואב מבצע חדשים, יסודות על הצבא של זה לארגתההכרחי
 מקום משאירה אינה שבדברי-הימים הידיעה המלך. של מפורשת פקודהמחמת
 התבדותו את ללבנת עזר שאף ויתכן במלואה, הפקודה את ביצע לא שיואבלספק

 שבמקרא אתרים לנתונים גם מתאים זה הסבר המפקד. לעריכת העם שלהטבעית
 בהמשך. עליה שנעמוד אחרת, תעודה מתוך אנו למדים וזאת - דוד צבאו-שלעל

 דוד בימי המילואים ארנון שענינהתעודה

 2 בז פרק בדה"א באה זותעודה

 המשרתים ושוטריהם והמאות האלפים ושרי האבות ראשי למסמרם ישראל*ובני
 השנה, חודשי לכל בחודש חודש והיוצאת הבאה המחלקות דבר לכל המלךאת

 הראשון לחודש הראשונה המחלוקת על אלף. וארבעה עשרים האחתהמחלוקת
 לכל הראש בני-פרץ מן אלף. וארבעה עשרים מחלוקתו ועל בן-זבדיאלישבעם
 ומחלוקתו האהיחי דדי השני החודש מחלוקת ועל הראשון. לחודש הצבאותשרי

 השלישי לחודש השלישי הצבא שר אלף. וארבעה עשרים מחלוקתו ועל הנגידומקלית
 לחודש הרביעי אלף. וארבעה עשרים מחלוקתו ועל ראש הכהן בן-יהוידעבניהו
 . . . אלף וארבעה עשרים מחלוקתו ועל אחריו בנו חבריה יואב אחי עשהאלהרביעי
 עשרים מחלוקתו ועל לעתניאל הנטופתי חלדי החודש עשר לשנים עשרהשנים

 א-סו(. )פס' אלף"וארבעה
 לא החוקרים אך דוד. מימי שבדברי-הימים, הכתוב לפי היא, זו חשובהתעודה
 חלוקה בה וראו לכת שהרחיקו היו דוד. מלכות מימי מהימן כמקור אותההחשיבו

 שניסה ומי מסים; לצורך בה,חלוקה שראה מי והיה צבאי, בסיס כל ללאתיאורטית,
 יאשיהף. לתקופת יחסה צבאית, מבחינה התעודה אתלפרש
 זו: תעודה של במהימנותה לפקפק החוקרים את שהביאו הסיבות עיקריואלו
 זהה החלוקה אין הארגוני, הבסיס את כאן מהוה שנים-עשר שהמספר למרות1.
 שרי- של מוצאם ממקומות ללמוד ניתן וזאת - ישראל שבטי שגיס-עשר שללזו

המהלקות.
 מעמסה כביכול, מטילה, - לוחמים 24,000 - המחלקות של הקבועה עצמתן2.
 וכגדולים. כקטנים האזורים, או השבטים, עלשוה
 החוקרים מן שרבים מסועפת, מנהלה חייבה חילופין של כזו מפותחת שיטה3.
 דוד. בימי כזו להיות היתה יכולה אם ספקהטילו
 כביכול, עמד, זה בכתוב המתוארת השיטה של המובהק המיליציוני אופיה4.

 שלבי בכל וזאת - בעיקרו סדיר היה דוד של שצבאו המקובלת, לדעהבסתירה
 האחרונה. בתקופתה ובמיוחדמלכותו,
 שנעשה מעשה אלא היה לא נערך, שבהן בנסיבות שהמפקד, שנוכחנו מאחראולם,
 צבא- ארגון את מתארת הנידונה שהתעודה גם מסתבר צבא-המיליציה,לצרכי

 שנמנו הקשיים את ולהפריך זו, מסקנה לבסס כדי אכן, דוד. ימי בסוףהמיליציה
 דוד. בימי היו שאפשריות המיליציה ארגון שיטות את תחילה לסקור עלינו יהאלעיל,
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 וביצורים נשקצבא,

 גם אד בכלל, המיליציוני הארגון עקרונות על להתבסס היו חייבות אלושיטות
 דוד. במלכות הישראלית החברה של השבטית בתשתיתלהתחשב

 שבטית בהברה המיליציהארגון

 צרכים שני להלום חייב מיליציוני בסיס על ומושתת המאורק צבאמבנה
 או קצר לזמן כולו, הצבא את במהירות בשעת-חירום לגייס היכולת 1.עיקרים:
 והן במרוכז, הן ארוך, או קצר לזמן מהצבא, חלק במהירות לגייס היכולת 2.ארוך;
 באחת הבעיה את לפתור לכאורה, אפשר, אלה, צרכים לספק כדי מקומיים.לצרכים
 צ דרכיםמשתי
 או האתנית לחלוקה בהתאם צבא-המילואים את לארגן היא אחת דרך1.

 בשעת אף במשטר. הכרוכים ענינים בכמה הוא זו שיטה של הגדול חסרונההשבטית.
 על בין משוא-פנים; על ראשי-השבטים לטענות מקום זו שיטה משאירהגיוס-כללי

 תפקידים עליו שהוטלו על ובין ביותר, המטוכן במקום למערכה הוטל מסויםששבט
 שלמים. שבטים קרב בשעת להכרית עלולה זו שיטה כן, כמופחותי-חשיבות.

 מהעם. חלק של גיוס בשעת במיוחד לעלות עשויות הפליה או העדפה עלהטענות
 רופפת; שהשפעתו או בכלל, מרכזי שלטון אין שבו למשטר טיפוסית היא זושיטה
 שטענו הטענות באזנינו מהדהדות עדיין השופטים. בתקופת המצב היה שכךוודאי

 ללכת קראת לא ולנו בבני-עמון להלחם עברת -מדוע יפתח: באזניבני-אפרים
 קראת לבלתי לנו עשית הזה הדבר "מה גדעון: בד טענתם או א(; יב, )שופיעמך"
 מרכזי שלטון קיים בה בתקופה זאת, לעומת א(. ח, )שם במדי17" להלחם הלכת כילס
 שכן, - המובהק השבטי זה, בסיס על המיליציה מארגון להימנע יותר מטיםחזק,
 ועוצבות יחידות להרכיב זו מעין בשיטה אפשרות כל אין האחרים, ליקוייה עלנוסף

 לוחמיו: תכונות אף שומת וכן מרעהו, בעצמתו שונה שבט כל שכן שוה, תקןבעלות
 קשת. לדרוך המיטיב ומי לשערה, לקלוע המיטיבמי

 השבטים, מכל הבודדים הלוחמים גיוס שניה: אפשרות אף כמובן, קיימת,2,
 נוהגת כי אם זו, שיטה ארציות. ביחידות ואיגודם לכושרם, בהתאם או לגילםבהתאם
 - הראשונה שבשיטה מאלה כמובן, השונים, - חסרונותיה הרי ארצות, בכמההיא
 שכן ביותר, מסורבלת מרכזית מסגרת הקמת זו שיטה מחייבת ראשית, ביותר.רבים
 נשאר זו בשיטה אף שנית, זו; שיטה במסגרת הארגונית ל~ץןלרלעץ:ה יעילה דרךאין

 הנדרש משך-הזמן, - צבאית מבחינה העיקר וזה - ושלישית קיפוח; לטענות רבמקום
 בסופו המוקמות והיחידות הוא, גדול הלוחמות, היחידות והשלמת הגיוסלביצוע

 בצותא. ללחימה ומורגלות מאומנות אינן ואף אורכית מאוגדות אינן זה תהליךשל
 מיליציוני בסיס על מושתת שצבאן הארצות, מרבית נוהגות האלה הטעמיםמכל

 למנוע כדי בה שיש שלישית בשיטה לנקוט בהן, הזקה עדיין השבטיתושהמסורת
 גופי- מאורבים שלפיה שיטה היינו האחרות; השיטות שתי של המגרעות שלרובן

 יחידות- מתגייסים אף והם בגודלן, השית קבע ביחידות מלכתחילההמיליציה
 מחוז כל כדלקמן: נוהג על וגיוסן המיליציה יחידות ארגון מושתת זו בשיטהיחידות.

 למספר בהתאם בסיסיות, יחידות מספר מתוכו חולץ מהכלל, יוצא ללא שבט,או
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 וישלמוו לדוד אשרצבא-המילואים

 או -יחידות-אלף, -נאמר אלו יחידות-משנה שבו. אנשי-המלחמה אותושביו

 הללו הבסיסיות היחידות הקצאת מרכזיות; עוצבות למספר משתייכות --גדודים-
 יותר, או פחות שוות, עוצבות הרכבת שתאפשר בצורה נעשית המרכזיותלעוצבות
 כל חולץ חלקי גיוס בשעת ואילו היחידות; כל נחלצות כללי גיוס בשעתבעצמתן.

 ולמערך לסדר בהתאם גם אך המרכזי, הפיקוד ידי על הנקבע יחידות, מסמרשבט
 נוספות, מעלות גם עמה "ש זו שיטה המחוזית. או השבטית הראשות עאי הנקבעארגוני
 - מאפשרת ואף בשבט, הפנימי השלטון את השבטיים הראשים בידי היא משאירהשכן

 במהירות לחלוץ - אחר או זה במחוז מקומית-מוגבלת סכנה ובשעת הצורך,במקרה
 במצב. מידי לטיפול מקומיותיחידות
 ; חזק אריגי גוף ושל רב-כוח מרכזי שלטון של קיומם כמובן, מחייבת, זושיטה
 על הממונים מפקדי-קבע גם המרכזי, הפיקוד על נוסף לכלול, חייב אשריף,

 שבטית חברה על מבוססת כשהיא זו, שיטה התורניות. החטיבות של ופיקודןמנהלתן
 הלא שניה, במסגרת בהכרח קשורה בה, חזקה עדיין השבטית שהמסורת חברהאו
 השבט, בתוך יחידות-המשנה בארגון העוסקת שהיא עצמה, השבטית המסגרתהיא

 לפי המכסית בקביעת - ובעיקר מפקדי-משנה, קביעת סדר"השירות,בקביעת
 ובתי-אב.משמחות
 הלחימה בכושר הקשורות התכונות את ביעילות לנצל אף ניתן זובשיטה
 l)WU~- חלץ זה ששבט לעתים נאמר במקרא השונים. בחלקי-הארץ, אושבשבטים,

 השיטה לפ. וכיו"ב. תופשי-חרב, - שי של ושבט אנשי-קלע, - אחר שבט ואילוקשת,
 של יחידות-משנה מספר עוצבה לכל להקצות המרכזי הפיקוד בידי יש כאן,שצוינה
 בשיטת ומתוכנן יעיל באופן לבצעו שקשה דבר - וכיו-ב רמחים קשתים,קלעים,

 המובהקת. השבטיתהמיליציה

 דוד בימי צבא-המיליציהארגון
 אחד בז. פרק א שבדברי-הימים התעודה ניתוה אל להזור בידינו "1ועתה
 לימי התעודה את צורך, ללא הוא, מיחס כי אם - יועהי זו, בפרשה שעסקוהחוקרים
 במקור המחלקות של החלוקה בין זיקה אין כי משציין להבנתה ?תה יתח -יאשיהו8

 שלמה, שבימי הנציבויות שתים-עשרה הלוקת אפילו או השבטית, החלוקה ובץזה
 אזור, תושבי בחודשו חודש מדי לגייס הגיון כל שאין יושה ציין בדין ז-כ(9. ד,)מל-א

 השה למטרות הללו המחלקות נועדו יומה, לדעת הארץ. בכל ולפזרם אחד, שבטאו
 התחלפו ומחוז מחוז שבכל כך במבצרים, חילות-המצב לשירות דיוק וביתרבלבד,
 שירת בחודשו חודש מדי כי ונמצא - עצמם לבין בינם בהורשו חודש מדי המחוזאנשי
 ביחס האדישות שבירת משום יש זו במשה המיליציה. כלל של השנים-עשרהחלק

 העיקרית השאלה על השיב לא יומה אך צבא, עניני על לידיעה כמקורלתעודה
 באה שלא בודאי המחלקות שיטת שכן - במחלקות הצבא לארצן הטעם מהוהיא:
 חילות-מצב"1. קיום לשםרק

 שמימי יהודה, מדבר כת של בבני-חושך בני-אור מלחמת במגילת גם כייצוין,
 ודוקא - בשנה שנה מדי היוצאות המחלקות מלחמת על אנו קוראים שני,בית

 השבטיםז1. עם זהות המחלקות אין זו מגילה לפי שגם ומענין,למלחמות-תנופה.
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 וביצורים נשקצבא,

 שהמסורת בהברה המיליציה ארין של ובעיותיו בשיטותיו העית שלאחרדומי,
 המיליציה ארען שיטת בהבנת נוסף צעד להתקדם נוכל בה, חזקה עדייןהשבטית
 אלא הארגך בפרטי עוסקת שאינה כמובן זו, תעודה דברי-הימים. בספרהמתוארת
 לתאר בן-ימינו, היסטוריון למשל, ניסה, אילו לכך, בדומה השיטה, עיקרי אתמציינת
 המילואים *צבא כותב: שהיה רדאי אחד, במשפט בצה"ל שיטת-המילואיםאת
 החוקה לפי המשרתות ( . . . מחלקות )מחלקות חטיבות חטיבות מאורגן צה"לשל

 יוצאת-. וחטיבה באה חטיבה - שלהן לתור בהתאם לשנהכחודש
 : בז בדה"א שנשתמרה התעודה מן העולים הנתונים הםואלו
 שר-צבא. עמד מהלקה כל בראש1(
 לוחמים. 24,000 מנתה מחלקה כל2(
 עם מהותית זהות על להורות כדי בו אין - שתים-עשרה - המחלקות מספר3(
 השבטי.המבנה
 בשנה. אתר הודש שירתה מחלקה כל4(

 של המסימלי משך-השירות סי על נקבע המחלקות שמספר מלמד הרביעיהנתון
 עם מהותית זהות על מעיד אינו כאמור, אך, בשנה; חודש היינו המיליציה,חיילי

 הצבא- אנשי על נמנו המחלקות, על ממונים שהיו שרי-הצבא השבטית.החלוקה
 משמותיהם12. אנו שלמדים כפיהסדיר,
 מסגרת שניה, מסגרת של קיומה את גם הנידון המבנה מחייב לעיל, ציינו שכברכפי
 לאיגוד והמחוזות, השבטים בתוך המיליציה לארגון - במקביל - האחראיתשבטית,
 למחלקות ולהקצאתם היחרצם תור לקביעת הבסיסיות, ביחידותיהםהחיילים
 המחלקות, שת.ם-עשרה מת רש גמר מידיעת מוסיפה, תעודה אותה והנה,השומת.

 לשמעוני בן-זכרי, אליעזר ד מ לראובני ישראל, שבטי -ועל הבאה: הרשימה אתנם
 וכו'" בן-מיכאל עמרי ליששכר דוד, מאחי אליהו ליהודה . . . בן-מעכהשפטיהו
 ואילך(. טז פסי)שם,

 שהתקן המחלקה, חיל-המיליציה. את להקים אפשרו זו, בצד זו אלו, מסגרותשתי
 יחידות, ממספר הנחתי, למי מורכבת, התגייסותה, עם היתה, קבוע, היהשלה

 היחידות, במספר ממעט היה הקטן, המחוז( )או השבט מהוו. או שבט מכלשנחלצו
 היחידות, כלל את ומצרף מחלק שהיה הוא המרכזי הפיקוד מרבה. היהוהגדול

 המחלקות לשתים-עשרה שנה, מדי להעמידן היו חייבים המחוזות( )אושהשבטים
 ביותר הגבוהות עוצבותיו את כנראה, שהיוו, והן תור; לפי המשרתותה"חודשיות",

 להרכיב היה אפשר כיצד להסביר כדי בה יש זו שיטה אכן, היל-המילואים.של
 והמחוזית השבטית בסמכות פגיעה וללא שוה, מצבה בעלות "מחלקות"שתים-עשרה

 והשבטים. בתי-האב למשפחות, חיקתו חיל-המילואים של הבסיסי לארין הנוגעבכל
 רשימת לאחר מיד השבטים נגידי רשימת באה שבגללה הסיבה על גם מלמד זההסבר

המחלקות.
 הצבא את לגייס דוד למלך ואפשר ביותר, גמיש היה צבא-המילואים של זהמבנה
 אפשרה שלום בימי למעשה, בחודשו. חודש מדי מחלקה מחלקה או אחת, בבתכולו
 בלבד. כוצות של במצב להחזיקה אלא התורנית, המחלקה את אף לגייס שלא זושיטה
 או השבט או נציב-המחוז, היה יכול מקומי, מצב-חירום של במקרה גימא,מאידך
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 ולשלמה לדוד אשרצבאשהמילואים

 מיד, ולהמעילן המקומיות הבסיסיות יחידות-המילואים את במהירות לגייסהעיר,
 המרגזית. לסמכות זיקהללא

 המפקד, על שהושתת המילואים, לארגון מכוונות כאחת הרשימות שתישאכן
 לסבן מספרם דוד נשא -לא כי: בה שנאמר התעודה, מהמשך במפורש אנולמדים
 בן-צרויה יואב השמים. ככוכבי ישראל את להרבות ה' אמר כי ולמטה, שנהעשרים
 כג-כד(, כז, )דה"א כלה* ולא למנותהחל
 על המלמדת דוד, של מימיו בתעודה מחדש לעיין ניתן עתה, עד שהעלינו מה פיעל
 צבא-המילואים לארות הקודם בשלב בעת-חירום צבא-המילואים ניוטמצב

 זיקתו ועל מספקת במהירות התנהל שלא צבא-המילואים %וט על היינובמחלקות:
 המלך לעזרת העם הזעקת על שמואל מר בס למסופר המכרן זון לפרשה יואבשל
 : הכהום _ון ל וזה בן-בכרי. שבע של מרד בעתדוד,

 עמ,.ד. פה ואתה ימים שלושת איש-יהודה ץ א לי הזעק משא: ע אל המלך-ויאמר
 אבישי: אל דוד ויאמר יעדי. אשר המועד מן ויותר יחו,-ה את להזעיק עמשאוילך
 אחריו ורדוף אדוניך עבדי את קח אתה אבשלום; מ' בן-בכרי שבע ל% ירעעתה
 וכל והפלתי והכרתי יואב אנשי %חרי,. ויצאו עיננו. והציל בצורית ערים לו מצאפן

 גשר הגדולה האבן עם הם בן-בכרי. שבע אחרי לרדוף מירושלים ויצאוהגבורים
 ד-ח(. כ, ושמ"ב לפניהם בא ועמשאבגבעון

 אבישי עם יחו אה*כ, והמש'ך עמשא את יואב הרג כיצד הכתוב מספרבהמשך
 שבראשה שרי-דוד של ברשימה מסתיים זה פרק בן-בכרי. שבע אחר לרדוףאחיו,
 )שם, המלתי" ועל הכרתי על בן-יהוידע ובניה ישראל הצבא כל על -יואבנמנים:
 המילואים, לגיוס קבע הסדר היה לא עת שאותה איפוא, מלמד, זה תיאור כל.מס'
 מענץ, כן כמו עליו. שהוטלו ובמועד במשימה לעמוד עמשא היה יכול לאולכן

 "הגה עמשא אשר עד - יואב על ולא עמשא על כאן מוטל המילואים גיוסשתפקיד
 אף זה )ובמקרה לצבא-המילואים יואב של הוונגדותו יואב. ידי על המסילה"מן

 לא שראינו, כפי אשר, המפקד, בשעת ביטויה את אח"כ מצאה בראשו(לעומדים
 המלך. של המפורשת פקודתו למרות יואב, ע"י תומו עדבוצע

 המנהלי והארגון המיליציהארגון
 שיטת קיום כמובן, , הצריכה חודשיות מהלקות בשתים-עשרה המילואים ארגוןשיטת
 מלכות- ומתקופת דוד ימי מסוף התעודות כל אכן, למדי. ומסועפת ממותחתמנהל
 הארץ חלוקת של מפורט תיאור בא ד פרק במל"א בבירור. כך על מעידותשלמה
 ואת המלך את וכלכלו ישראל כל על נצבים שנים-עשר -ולשלמה נציבויות:לי*ב
 שבהמשך ותחומיהן הנציבויות מנין ז(. )פס' לכלכל" האהד על יהיה בשנה מדשביתו,
 כפי - נניח נאם השבטית13. החלוקה עם זהה היתה לא הנציבויות שחלוקתמלמד
 ומקבילה שניה מסגרת זו שהיתה הרי דוד, מימי כבר היא זו שחלוקה - מזר14שהיער
 של והכלכלה המנהל לצורך שהוקמה מסגרת המיליציוני; הארגון שללמסגרת
 אין, כן השבטי, לארגך-המיליציה ביחס נאמר שכבר למה בדומה אךהמדינה.
 חודש צרכיו כל את ומספק בית-המלך, את מכלכל היה ניצב שכל להניה גםלדעתי,
 גידוליו שכן - ומחוז מחוז בכל שונה היתה החקלאית התוצרת בתורו. בשנהאחד

י~
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 וביצורים פקצבא,

 מאכלים חודש בכל לאכול בית-המלך על היה הפשטני המירוש ולפי - הםשודם
 הטיפוסית החקלאית לתוצרת כהתאם אלא רצונו או טעמו לפי שלא אחר,מסוג

 התורנית.לנציבות
 אותו ואכן, המילואים. בעניני שנהגה לזו דומה שיטה אל-נכון, היתה, נוהגת כאןגם
 חלוקת של מענינת רשימה מביא בז( פרק )דה"א המילואים בעניני העוסקהמקור
 זו: בעיה להאיר בה שיש המרכזיים, השריםתפקידי
 ובכפרים בערים בשדה האוצרות ועל בן-עדיאל, עזמות המלך אוצרות"ועל

 בן- עזרי האדמה לעבודת השדה מלאכת עושי ועל בן-עוזיהו. יהונתןובמגדלות
 ועל השפמי. זבדי היין לאוצרות שבכרמים ועל הרמתי, שמעי הכרמים ועלכלוב.
 הבקר ועל יועש. השמן אוצרות ועל הגדרי, חנן בעל בשפלה אשר והשקמיםהזיתים
 אוביל הגמלים ועל בן-ערלי. שפט בעמקים הבקר ועל השרוני, שטרי בשרוןהרועים

 הרכוש שרי אלה כל ההגרי; יזיז הצאן ועל המרנתי. יחדיהו האתונות ועלהישמעלי,
 כה-לא(. כז, )דה-א דוד" למלךאשר

 כנראה, דומה, היתה הניצבים ושנים-עשר הנ"ל שרי-הרכוש שנים-עשר ביןהזיקה
 שרי-הרכוש, השבטים. בידי לשנים-עשר שרי-המחלקות שנים-עשר שביןלזו

 על מטילים היו כוחותשעבודה(, של )או תוצרת של מיוחד סוג על איש אישהממונים
 ובהתאם למחוז הטיפוסית החקלאית לתוצרת בהתאם השונות, המכסות אתהניצבים
 מסוים, מסוג החקלאית התוצרת של השגוי באוצרות-המלך. אותן ומרכזיםלערלו,
 זה בסוג ת-המלך ב את לכלכל כדי בערך, מספיק, היה מחוז, מכל ניתנתשהיתה
 היו אחדים מחוזות כאשר - ממנה מתאים חלק במשך או שנה; במשך תוצרת,של

 מסוים. סוגחתוצרת אותומספקים
 עקרון-הזהב על - לשיטת-המיליציה בדומה - היתה מיוסדת זו "לוגיסטית" שיטהגם
 אין כי לומר, יתכן הביצוע. אחריות ופיצול והתכנת הפיקוח ריכוז : הנכונה המנהלהשל
 מבחינות דומה ארגונו - לצה"ל אשר שצבא-המילואים בעובדה מקרה משוםכלל
 ושלמה. דוד שבימי צבא-המילואים לארגךרבות

 ת ו ר עה

 21-9. עמ' )תשט"ו(, קא במערכות לראשונה נדפס זהמאמר
 ואילך. נד עמ' תשכ"א, קויפמן, ספר לינור, י. .8: .(נ ,BASOR Speiser 149 ,)1958( .קק ות15 עיין:נ
 165-149. עמ' זה, בכרך ייבין, ש. של מאמרו גם עיין בכללותן, דוד של מלחמותיו על2
 בכוך וכן .,ר; ,11081; pp* )1948(, 21 TPOS Yad~n .(Biblica Vaux, dc 1 40 ,)1959( .קת מת495 חייי:ף
 189-168. עמ'1ה,

 .ע ,ת61ג,ר Biblica 36 עיין: קדתי, אסטרטגי כבסיס עמקאסוכות ועל בעמון דוד מלחמת על מפורן לריון4

 181-170. עמ' זה, רבנרך ,)1955(, .תע[332

 הנ"ל. במאמרי עיין לכך ההוכחות על5
 .Josia, unter Juda Reiches ties 1-Ieers~escns des Wicderaufbau Der Jtlnge, .8 , 1937 : עיין8

 הנ"ל. בספרו7
 95488. עמ' )הש"י(, סו ידיעות יוננה, של ספרו על בקורתי השוה8

 בהמשך. ועיין9
 יאשיהר, מימי היא כז פרק שבדה"א שהתעודה ההנחה על מיוסדת שיטתו שכל כיון זו לדעה הגיע יוצגה10
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 ולשלמה לדוד אשרצבא-המילואים

 מערכת על המדינה* של מערך8ההגנה לכל היסוד את היוו שבהם וחילות-המצב המבצרים רשת שבהתקופה
 425-410. עמ' זה, בכרך גיהון, מ. של במאמרו עיין יהודה, מלכות שלהביצורים

 ואילך. 75 עמ' תשט"ו, בבני-חושך, בגי-אור מלחמת מגילת ידין, י. בית-:11
 ניכורי-דוד של שמותיהם עם כז פרק שבדה"א ברשימה הממונים שמות מהשוואת אנו למדים זאת12

 יא-יב- פרקים ובדה=א כג, פרק בשמ"ב המנוייםוראשי-צבאו,
 י1'"ע ,JPOS Albrigbt 5 ,)1925( .עם [ת17 : .ג ,י1(נ Schriften FCIeine ,2 19531 עיין: שלמה נציבויות סנל13
 .pp'נט76

 11. הע' ובמיוחד 10, עמ' )תש"ך(, כד ידיעות מזר, ב. עיין:14
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