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הביצורים בארץ-ישראל בימי קדם
מאת :אמרת ושמואלייבע
הביצורים בתקופות הניאוליתית והכאלקוליתית
המעברלחיי חקלאותחייב את האדםלדאוגגם להקמתמבנים,שיהיה בהם משום
קבע מסוים ,הן לממריו והן להחסנת תוצרתו ,ואף לחם אותן החיות שהתחיל
לבייתן לצרכי מחייתו .ואכן כבר בתקופה הטסיליתית ,כלומר תקופת האבן
התיכונה (באלף התשיעי לפסה"נ בקירוב) ,וביתר שאת בתקופות הגיאיליתית
והסלקיליתית (מתחילת האלף השביעיועדלסוף האלףהרביעי לפסה"ם,מתגלים
שרידיישובים של בני-אדם ,כלומר שטחיםמיוחדים שבהםנחשפים במקובץ עקבות
מבנים ,שהוקמובידיאנשי התקופה ההיא לצרכיהם .הביצוריםהינם תוצאהישירה
ממציאותם של ישובי-הקבע .כלישוב כזה אוצר בקרבוצרכימזוןבכמויותגדולות
וחפצים מבוקשים אחרים; בזאת הוא משמשפתיון לזר ,ועל כן הוא נזקק להבה.
מלאכת הביצורים דורשת עבודתידים רבות ומאורבותויכולתבניה מפותחת;
לכן רק חברה ,שמשטרה ממורכז עשויה לבצע משימה כזאת .ואמנם ,רק ביריחו
הניאוליתית ,הקדם-קדרית(כלומר ,בפרקהזמן שקדםלייצור כלי-חרס) ,כאלפיים
שנה לאחר הקמת מבני-הקבע הראשונים בארץ,נבנוהביצורים הראשונים הידועים

לעהיום.

שתי ערים ,ששרידי ישוביהן מרובדים אלה מעל לאלה ,מייצגות את התקופה
הניאוליתית הקדם-קדריתביריחו.שתיהןהיו ערי-חומה .על המאוחרת שבהן סגר
קיר מוצק ,אשר נבנה בעיקרואבני-ויל ענקיות(כדי  1.5%0.9מ'או  3"2מ').עוביו
הגיעכדי 1.5מ' ושרד עד לעבה של 2.5מ' .קירזהנבנה כעדמילוי עפרועייםויש
לשערכיחלקוהעליתהיהבנוילבני-טיט.שרידיושלהקירנחשפורק בשתי תעלות
הבדיקה במערב העיר ,אולםאין ספק שהקיף את כולה ,ויסודותיהן של מערכות-
הביצורים המאוחרות יותר הרסוהו בצפונה ובדרומה ,ועל כן לא נתגלו שרידיו
בתעלות הבדיקהבאזוריםהללו.
לעומת זאת,שרידיה של ההומה ,שסגרה על העיר הקדומה יותר ,מתגלים בכל
תעלות הבדיקה .בדרוםנשתמרממנה רקהנדבךהתחתון;בצפוןהגיעגובההשרידים
כדי 2.0מ',ועוביים עד  1.6מ';ואילו בתעלה המערבית הגדולה נחשפה מערכת-
ביצורים ,שבמרוצתהזמןהלו בהפעמייםשינוייםותיקונים.
מערכה זו מורכבת שלושה חלקים .1:קיר-החומה;  .2מגדל הנסמך אל ההומה
מבפנים העיר; .3חפיר שנחצב בסלע הבתול .שני החלקים הראשונים היומצויים
עיין

הערות בעמ

'

,399-97

ולוהוה כו-כס.
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הביצורים בארץשישראל
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יי-שלן

ציור  :69אוגרי מתפירות .בארץ-ישראל
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כבב ,נשק וביצורים

במשך כלזמןקיומה של מערכת-הביצורים הזאת,ואילו החפיר נחצב בעת בדק

אביצוריםהראשיה

יאבני-וילבעובי של 1.5מ ,/ששרדכדיגובה של 3.9
לראשונהנבנהקירמוצקבנו

מ'.אליו נסמך ,מבפנים העיר ,המגדל ,גם הוא במי אבני-ביל בצורה ~פסידלית
,בבסיסוומעוגלתבראשו.גובהו8.5מ'בקירוב,וקוטרוכדי8.5מ'.בבסיסו מצדמזרת
,נמצא פתחגבוה 1.70מ' ,שנפתח אלפנים המגדל ,לחדרמדרגות,ובו  28מדרמתצרות
לוקלולות,שהובילואלראשהמגדל(לוח כות) .בהמשךהזמןנסמכואלהמגדלוהחומה
שבנים סגורים ומעוגלים( שקירותיהם ורצפתם טוחים .אלה שימשו ,ככל הנראה,
מזכרימים; השערהזו מתבססת על מציאותם שלמשקעיטיןבנקבשקישרשניםמבין
המבניםהללו .כנראה נתערערה החומהזמן מה לאחרמכן במקוםזה .המבנים וחרר
המדרמת נתמלאועיים;ואזחוזק המגדל באמצעות מעטה אבןשפניוטוחים;עוביו
של המעטה  1מ',והואסגרכליל עלהמגדל,החלמגובה 2.5מ' (מעלליסודוהמקורי)
ועדלראשו .מעטהזההרהיב את המגדלכלמי מערבועלכןנבנהקיר החומה החדש
 3.5מ' מערבהמן החומה הקודמת .חומהשניהזו שרדה עדכדי 2מ'בגובה.אזנחצב
גם החפיר שבסלע הבתול,כדי עומק של  2.5מ'ורוחב 8.5מ'.האבניםשהוצאוממנו
הונחוכמילויביןיסודותהחומההקודמתלאלהשל החדשה,כשיסודותיה של הקדומה
מחוזקים באמצעות מתמךמוצק .האזור הסמוך למגדל נעשה לאחרהשינויים הללו
לרחבה אחת שקרקעיתה נטוחה .כעבורזמןנבנו שוב מיכלים כקודמים ,ואז חוזק
שניתהמגדל באמצעות מעטהאבן חדשבעובישל 1מ'.אולםזההיה רקכיסויחלקי.
:גליונבנתהאומא!.חישה(שלישית),שנוסדהעלשרידיהשלןהחומההמערבית(השניה),
בנסיגהקטנהמזרחה.חומהזושרדהעדלגובה של3.5מ'.ישלחשובכיהחפירהמשיך
,לשמש גם בזמנה של חומה שלישיתזו .בדיקת פחמן  14קובעת כי יסודותיה של
מערכת-הביצוריםהונחו 7,000שנה לפסה"נבקירובי.
הביצורים בתקופה הכנענית הקדומה
לאחר חורבנה של העיר הקדם-קדרית המאוחרת ביריחו מתגלים הביצורים
,בארץ רק בסוף האלף הרביעי לפסה"נ(סוף התקופה הכאלקוליתית וראשיתה של
הכנערת הקדומה) בעיר-חומה גדולה ,ההולכת ונחשפת היום בחפירות תל שיה'
אחמד אל-ע?יןי ,שזוהה לפנים עם גת המקראית .החומה ,שהקיפה את כל העיר
פראית בתצלום-אויר של התל) ,נחשפה בשטח מצומצםביותר בחלק הצפתי-
המערבי של האתר .נסתברכינבנתה לבני-טיטוהיא עשויה קיר אטום בעובי  8מ'
לפחות (תחומוהפנימי עוד לא בורר סופית) ,כשאליו נסמכת מבחוץ חלקלקה של
חומר לבניםנפילי
ת ופניה טוחיםטין .על הקיר והחלקלקה סוגרת ,כפי הנראה,
)
'
מ
ו
נ
ב
נ
מערכת קדמית ש
ת
ר
ו
צ
ב
מגדלים ריבועיים ( 5.2"4.5על גבי החלקלקה,
כשיסודותיהן מדורגים בגלל שיפועה של החלקלקה ) .(glacisגם לכל אחת מהן
חלקלקה הבנויה כדרךזו של החומה .שכבת אפר המפרידה בין יסודות הקדמה
לחלקלקת החומה מרמזת,ככל; הנראה ,על אפשרותכי מערכת הקדמות נבנתה
כחיזוק לחומה לאחר נהרסהבאופןחלקי בשריפהי.

שי
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הביצורים בארץ-ישראל

למןראשיתו של האלףהשלישי לפסה-נואילך נעשיםביצורי הישוביםהעיריניים

לדבר של קבע .כל מקום שנחשפו בחפירותישובים כאלה ,כדי שטחים מספיקים,

אגלונושרידיביצורים.

כבר בראשית המאה הזאת השף מקאלי??ר' בחפירותיו שערך בגזר (תל ג'זאר),

בשגרת  ,1909-1902שרידי שלוש מערכות-ביצורים ,שקרא להן,לפי מקומןביחסןזו
לזו ,החומה החיצונה ,החומההתיכונה והחומההפנימית .הקדומהבכולן היא החומה
התיכונה.זועשויהאדן שלאבני-גויל ,שעוביו  0.68מ'וגובהו  2מ',והואמות מבחוץ
עלידי חלקלקה ) (gtacisשל עפר (כרבע עיגול בהתך ,ראהציור  )70מצופה רובד

דק שלאבניםקטנות.אין ספקכי מעל לאדןזהנבנה עיקרה של החומה לנני-טיט,
שנתפוררוונעלמובמרוצתהדורותי.
מערכות-ביצורים אחרות ,השייכות לשלביה השונים של התקופה הכנשית
הקדומה ,נחשפו בקטעיםשונים בחפירותיו שלאגף העתיקותבבית-ירח .כאןנתגלו
חומותשונות שללבני-טיט ,אבלפרטימבניהןהטכנייםעדיין לאנחקרו.
,
במקום אחד ,שםנחקר חתך לרוחב חומת לבני-הטיט הקדומה ביותר
ר
ר
ב
ת
נ
כי
במקוםזה נחפר לכתחילה חפיר שעומקו כ 2-מ' ,ורוחבו לא הוגדר,כיון שהוא
משתרע מחוץ לתעלת הבדיקה .חולית החפיר ,בתערובת מים ,חול ולתיש-אבן
שימשה חומרלליבון לבני-הטיט שמהם נבנתה החומה .חלקה התחתון של הומהזו
נבנה בחפיר,והיא נסמכה על שפתוהחיצונית שלהחפיר;היא עצמה.נבנתה שלושה
גרעינםזה בנתשזה",בהיואוןעדנתה(כת-י 8נ1 ."2בלגתט21נוינזשבנףםכחטריבים",טהונחו
במלט-טיט,והגושיםגם הםמחובריםביניהםבמלט-טיט.הגושהחיצוןוחתיכתפניהם
זקופים ,ואילו הגוש הפנימי ,פניו המופנים אלפנים-העיר שופעים כלפי מטה עד
הקרקע ,והם מצופים מלמעלה רובד דק של חלוקי נהל; וציפוי זה נמשך גס על
קרקע החפיר ,מבפרםהעיר .חומהזו נשתמרה כאן עדכדיגובה של 2מ'.
תופעה דומה מאותה תקופה מתגלהגם בחפירותדותן .בדרום התל שרדה הומה
בנויהאבני-מיל ,בגובה  5מ'[פניהזקופים כלפיחוץושופעים כלפיפנים ,כךשעובי
בסיסה מגיע לכדי  3.25מ' וראשה לכדי  218מ' .במערב התל נתגלתה מערכת-
ביצוריבנוספת מאותהתקופהוהחופרסבורכילפנינושער-העירי.
,
ה
מ
ו
ח
ה
ממזרח לתעלת הבדיקה בבית-ירח ,שבה נחקר החתך לרוהב
נחשף
מקוםשערה הדרומישלהעיר,שבונראיםשלושהשעריםזה מעלזה,השייכיםלשלבי
ישובשונים באתרזה במשך התקופה הנדונה .כל הפתחים מרוצפים צרורות בזלת,
ואמותיהם מצופות כיסוי של אבני בזלת כדי להגן עליהן מפני השתחקות מופרזת
שללבני-הטיט .בשערהעליוןערוכה רצפת הפתח במערכתדרגות רהבותונמוכות,
היורדותמןהחוץ אלהעירשמבפניםלחומה.לפני השערנחשפושרידי רהבה כחצי-
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צבא ,אקוביצורים

מרן עמלה ,שאףהיאהיתה מרוצמת צרורות בזלת .מבפנים לעיר'צסמכו על הפתח
משניעבריו (ככל הנראה)חדרי-משמר .הפתח עצמואינו רחבביותר( 3מ' במוצאו
מן העיר ,והוא הולך ומתרחבבית
,פנים עד  3.50מ' באמצע המעבר) .הוא פתוח
במגמרים מן החוץ פנימה (לוה כוי) .אלאשעדיין לא נחקר שטח העיר בסמוך,
ואין לדעת אם וכיצד הבו עלהכניסהבפניםהעיר.
.
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שערים דומים לאלה נתגלו בשכבות התואמות
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ד קיבוץ ראש-הנקרה) נחשפו על ידי אגף העתיקות קטעי ביצורים
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ציור~ז :תכנית שערהעיר בח'רבת א-טבאיק ,השכבה המשחיכת לשלבים ב'וג' מן התקופה
הכנענית הקדומה

(פרועים) מסוף השלבהשני והשלבהשלישי של התקופה הכנענית הקדומה .היסודות
שנתגלובנוייםאבני-גוילגסות,וישלהניחכיעיקרה של החומהנבנהלבני-טיט מעל
ליסודות האבן .החומה הקיפה ,כנראה במעגל מוארך ,את הישוב הקטן הזה .בצד
מזרדחץ נמשששו'יריד
ייטטעאשדיעיר .היחסים נסן ותחוכחץ דחזטבתקע דחשלונו2ץ כח2מץ-
השער עצמואינם ברורים .אולם ברורכי החומה הקיפה את מבנה-השער מלפניו
(ממזרחו) ,ומדרום למבנה השער בלט ממנה ככל .הנראה מגדל מעוגל ,שברמש
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תוספת חרוק להבה על העיר .מאחורי החומה וסמוך לה בפנים העיר נבנה מבנה
מרובע ,שחומותיו עבות(עובייסודות האבן הגיע כאן כדי  2.60מ') .בקיר המורהי,
~מוך לקצהוהדרומן,נמצא פתח ל ח ם שרוחבו כדי  2.50מ' ,והוא מרוצף רבדי
אבןגדולים.פנים המבנה מחולק עלידי מחיצה המקבילהלקירותיו הדרומיוהצפוני
והנמשכת עד אמצע החלל שבפנים המבנה.מול מחיצהזונסמק קירו המערבי של
המבנה,וגםזההצפונינפסק (במקצת מערבה מקצה המחיצה) ,כךשבינתוהצפונית-
המערבית של המבנה פתוחה ומשמשת ,ככל הנראה ,כניסה אל פנים העיר לאחר
המעבר בתוך המבנה .ממזרח למבנה ,בין פינתו הצפונית-המזרחית ובין ההדמה
החיצונית ,נחשפויסודות אבן של קיר ,שהניח רק פתה כניסה צר(בינוובין החומה
רחיצתה) אל ה-טח"קטן שממזרח למבנה השער ,ועודשרידי בניהבלתי-ברורים.
ככל הנראההיו-אלה תוססות מאוחרותיותר ,שנועדו לחזק את מבנה השער(ציור

ןי)י

מעניןכאןעקרון המבנה המחוזק בשער-העיר,שאינומניה אלא .פתח צר לכניסה
העירה ,ותוכנית המבנהשאינהמניחהכניסהישירה אלפנים העדר ,אלא מחייבת.את
הנכנס פומהלפנות פעמיים בזוית ישרה(לימינו ולשמאלה עד שהוא בא אל תוך
הישוב המוץ (כך נ* ) ,כלומר מקשה על ההתפרצות במישרים בכוההזיוע
אלהישוב.5
חשיבותוהעיקריתשל הממצאבחפירותחירבת א-טבאיקבסיועשהואמסייעאותת
להבין אתשרידיהביצורים שנחשפו בלי,ולקבוע אתהשתייכותםהתאריכיתבמסגרת
התקופה הכנענית הקדומה,שכןמותה הפתאומי בלא-עת שלגב'י.קלאסה-מאריגיי
ז-ל ,אשר ניהלה את החפירות במקום ,מנע פרסום דין-וחשבון מלא ומפורט על
עבודת המשלחת הזאת .בדינים-והחשבונות הזמניים חסרים פרטים שיאפשרו
להתמצא בסבךבעיותיה שלהחפירה;וכרגילבדינים-וחשבונות כאלהסותרים כמה
פרטים מאוחריםיותר ,לאורהגילויים החדשים ,את אלה שנאמרובקודמים .גם כאן,
בעי,אנומוצאים חומה חיצונה,שיחסיה אלהפנימיתעדייןאינם'ברורים ,ומבנה שער
בהומה פנימית ,שהוא פתח כניסה צר ,המוגן מצפות במגדל סגלגל למחצה ,ואילו
פרטי ההסדר בפנים העיראינם ברורים(ציור  .)72מערכת-הביצורים הכללית של
העי מענינת ביותר ,היא מוסגלת ומותאמת בכל היקפה אלהקוים הטופוגרפיים של
הגבעה אשרעליה הוקמה;ולאזו בלבד ,אלאשהיא מחושבת וערוכהלפי תלילותם
שלקוים אלה ומצב הגנתם הטבעי :בצפון ,מקום שגבעת הישוב נשקפנו על-פניגיא
תלול ועמוק ,נבנתה רק הומתאבן אחת ,שעוביה הגיע כדי  3מ' ויותר ,ונשתמרה
בחלקה עד'לגובה של 3.50מ' .היאבנויהאבני-גוילגסות וכמעט בלתי-משובבות.
אלההונחו במלט-טיט בלאלהקפיד עלישור הנדבכים;והרווחיםבין אלה,וגםבין
האבנים הבודדות בכל נדבך ונדבך ,מולאו צרורות-אבן קטנים יותר ומלט-טיט.
~כנראה נבנתה ההומה קטעים קטעים ,שכן במקום אחדניכרמישק 0ח 001העובר
לכל תבהה שלהחומה .מפלסההישירשלהחומה ,בחלקשנשתמרונחשף ,דומה שהוא
מרמז על כר,כיהשרידשהתקיים עדהיוםונחשףבחפירותאינו אלאאדןאבן עצום,
המיוסד על הסלע ,שרובו היה טמון מתחת לפני הקרקע גם בשעה שהוקם ,ועלז
נבנה עיקרה של החומה מלבני-טיט .דומהשמצויה עוד עדותרמיזה המלמדת על
ןז36ן
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צבא,

מ10 .

אקוביצורים

5

0

ציור 2ל :מערגות ביצוריה של העי בדרום-מערבה של העיר ושער הבניסה הצר בחומה
הפנימית ,המונן במגדל סגלגל למחצה

הסתברותה של השערהזו .דרך הבניה בעי (בפנים ביתג ולא בחומה) וגם במגידו
(בחומת העיר) ,בשלב ג /של התקופה הכנענית הקדומה,מייצגת טכניקתבניה באבן
שמקורה בבניה בלבני-טיט :נדבכים של לוחות-אבן דקים וקטנים לפי הערך,
הערוכים בנדבכי ראשיםופתינים לסירוגים (כדרך הבניה באריחים ולבנים; ראה

*ח כז.)1,
במערב העי ,מקום שהעיר נשקפת על אוכף רהב המחבר אותה אל הגבעות
שבמערבה ,נבנתה באחד משלבי התקופההכנענית הקדומה חומתאבני-גויל עצומה,
שעוביה  10מ'ויכהה 5,50מ'(כנראה שבהאדןהאבןשעליוהוקמהחומת לברהטיט),

[68ה]
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דגם עץ של יחידת קשתים; מצריםעימי

הממלכה התיכונה (המאה הכי לפסה"נ).
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הממלכה התיכונה (המאה הכי לפסה"נ)*

אתר דעת  -מכללת הרצוג

 :1יריחו ,שרידי מגדל עגול מן התקופה
הניאוליתית הקדם-קדרית.

 :2שער בית-ירח בחומת לבני טיט מן
השלב הג' של התקופה הכנענית הקדומה
(מבט החוצה) .שים לב למדרגות היורדות
אל פנים העיר*

 :3תצלום אויר של תל שרוחן (תל
אל-פארעה הדרומי) .שים לב לנקרות
הוואדיות (מימין לשמאל) ולחפיר
(ברקע משמאל) .לפנים אפיק נחל
הבשור (ואדי א-שללה).

www.daat.ac.il

4

אתר דעת  -מכללת הרצוג

הביצורים בארץ-ישראל

והקטע שנשתמראורכו 40מ'בקירוב.כאןהיתה ,ככלהנראה ,מצודתההפנימית של
העיר,וכאןגם מקומו של השער בחומתהעיר(ציור.)72
על רמה נרחבת למדי ,וכאן היתה טעונה השה מכסימלית'.
בדרום נשקפת העי
לפיכך מורכבת מערכת-הביצורים בצד זה שלוש חומות של אבני-גויל :פנימית,
תיכונה וחיצונה .רגליים לדבר ,כי הרנהים שבין ההומות מולאו שפך עפר ,לכל
הפחותבגובהמסוים מעל היסודות .יסודותיה של התומה החיצונה כוסו בחלקלקת
עפרשנשתפעהוירדה עדכדי מרחק של 5מ'מן החומה ,תסמכה בתחתיתה עלקיר
אבני"מיל ,אשרנועד ,ככל הנראה ,למנוע את תזועת כל משהביצורים הרהב הזה
והחלקתו במורד הגבעה ,עוביה של מערכת-הביצוריםכאן,למןפניההפנימיים של
החומההמנימיתועדפניוהחיצוניים שלהקירהתומך את החלקלקה,הגיעכדי 20מ'.
אותם העקרונות הכלליים ,המשתקפים מתכתןביצוריהן של העי וערים אחרות
בתקופה הכנענית הקדומה ,נראים בעליל גם בביצוריה שליריחו בתקופה הנדונה
(שכבה מן המאוחרותי,השייכת לשלבים א'וב' של התקופה הכנענית הקדומה).
"י
אלאשכאן נבנתה כל ההומהכולה מלבני-טיטמרובעותודקותבאופןיחסי ,שהסחו
,יעובים כמעט
ברבדים עבים של מלט ,אשר נעשה טיט מעורב בכופר(ייטיטן)
שה:יע לעובים של נדבכי הלבנים עצמם .כאן הקיפה החומה את מעין אליקע
וסגרהאותובפניםהעיר,כדי לספקמים לתושביה בשעת מצור .בשכבה המאוחרת
יותר,השייכתלשלבהבשלהתקופההכנעניתהקדומה,הוקםחילמחוץ לחומתהעיר
במרחק3.50מ'ממנה ,להרתהמקומותשנראורפיםביותר במערכתהביצורים .שער
העיר(כנראה ממזרהלמעין אלישע ומחוץ לשטח הבדיקה במקוםזה)הוגן בדרומו
במגדל מרובע,שנבנהלבני-טיטעליסודות של ארבעתנדבכיאבן-גויל (בגובה 90
ס-מ) .מידותיו היו  18מ' באורך 8 ,מ' ברוחב (כלומר ,מידת בליטתומן החומה
וחוצה);והוא נשתמרכדיגובה של 4מ'.בפנימוהיו שלושה קמרונות המחובר~םזה
לזה,אך רק אל אהד מהםהיתהכניסהמןהחוץ ,דרך פתח בתקרתו .קמרונות אלה
שימשו מחסנים,כמןבתי-נשק,אואוליחדרי-כלא.
על
ת
י
ר
ו
י
צ
ת
מתקופהזו(הכנענית הקדומה) נשתמרה רק עדו
אתתי ביצורי ארץ-
ישראלבתבליטמצרי בקברמימי השושלתהח' (אמצע האלףהג' לפסה"ם,שנתגלתה
בדשאשה אשר במצרים התיכונה .כאן מתואר ישוב מוקף חומה (בצורת סגלגלת
רחבה) ,הממנת במערכת מגדלים מעוגלים למחצה הבולטים סו החומה וחוצה
במריחים קצובים .8הואילוהביצורים המצרייםבני התקופה,בין אלה המתוארים
בתעודותתמוניותוביןהשרידיםהמעטיםשנחשפובחפירות,אינםדומים כלללטיפו6
הביצוריםהמתואבבתבליט,יש לשערכיזוהיתעודהאמיתיתממראהעיניו של האמן
המצרי;ומהגםשמציאותם שלמגדליםבודדים מעוגלים למחצה אוסגלגלים למחצה
'מקוימתבשרידיםשנתגלובחפירותבישראלי.

הביצורימ בתקופה הכנענית התיכונה
פרק-הזמז הבא בתולדות הארץ ,דהיעו השלב הא' של התקופה הכנענית
התיכונה ,עומד בסימן התפשטותם של השמיים-המערביים בקדמת-אסיה ומעברם
[ ]369
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צבא ,אק וביצורים

לחיי קבע ,ולפיכך רבים גם בארץ-ישראל "~בי-הקבע החדשים שנוטרו _אותה
שעה .10עם השגשוגהעירוני הזה מתפתחותנםשיטות הביצור ,שבהן ניכרת בדרך*

כלל מסורת העקרונות שפעלו בתקופה הקודמת ,אך גם משתכללים כמה פרטים,

בעיקרבתכנוןהשערים המשמשיםפתחיכניסהלעריםהמבוצרות.
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ציור  :73מצור עיר בארץ-ישראל; תבליט מקבר אנתי (השושלת הה') בדשאשה

שבמצרים התיכונה

לתקופה זאתישלשייך ,ככל הנראה ,את החומה -הפנימית" שחשף מקאליסטר
בגזר ,המקיפה שטח קטןיותר מזו של קודמתה (החומה "התיכונה") .חומהזו במיה
אבני-גויל שהונחו במלט-טיט בנדבכים אירימלאריים .וגם מולאו הרוחים,שבין
האבנים ,וההדורים,שבין הנדבכים ,בצרורות אבן קטנים .עוביה של החומה הזאת
4מ' ,ובכמה מקומות נשתמרה עד כדי תבה של 2מ'.שרידים אלהבודאיאינם אלא
אדןהאבן,שעליוהוקםעיקרה של החומהמלבני-טיט.כאןמתגלים בפעם הראשונה
[]370
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הייצורים' לארץ*ישראל

בארץ-ושראל שרידים ממשיים של מגדלים הבולטים מן החומה וחוצה ,וסדורים
לכל היקפהבמריחיםקצובים של 27מ'בקירוב--בניגודלביצוריהתקופה הקודמת,
שבה לאנמצאומגדלים אלאליד השערים ,או במקומות בודדים ,אל נכון מקומות
תורמה .ברוב המקרים עולה אורכם של המגדלים כדי  12.30מ' ,ורוהבם (כלומר
מידת בליטתםמן החומהוחוצה) 7.20מ'.בפניםהמגדליםקדוריםחדרים(בתי-נשק,
מחסניםאותאי-כלא) .אולם הדברהמעניןביותר במערכת-הביצוריםזוהוא שער-
העיר ,שנחשף קרוב לפינתה הצפונית-המזרחית של החומה .כאןנסוגה התומה אל
עבר פנים העיר בנסגה ) ,(recessשעומקה  12מ' ורוחבה 37מ' .במערבה היא סתומה
לנמרי ,וכן בדרומה; עיקר דופנה המזרחית פתוחה (בין שתי בליטות מדפנו,יה
זדרי.מיתוהצפונית),וכאן פתחהכניסה אלמניםהעיר.דופנההצפונית פתוחה כמעט
לגמרי,ורקקו החומהנמשךכדי  5.50מ' מערבה מדופנההדרומית שלהנסנה .באופן
כזה נוצר פתת-כניסה ,המכריח אתכלהמתכוון לבוא העירה לפנותפעמיים בעית-
ישרה (ציור  .)74קשה לדעת היום כיצד היה פתח זה עשוי להיסגר בשעת הצורך.
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ציור  :74שערה הצמות שלנזר בחומה "התיכונהא

מקאליסטר משערכי לכךשימשומחסומים מיטלטלים של קורות*עץ ,שאפשרהיה
להציבםבשעתהצורךולסיר אתמבוא-העיר;ולאנראים הדברים.
מלבד השערהזה חשף הופרה של מרעוד שערשני ,בחלקההררומישלחומהזו.
אולם שיטתבנייתו ,ועצם .העובדה שהואבנוי כולו לבני*טיט וחוצה את החומה
באלכסון(ולאבקומאונך) ,מלמדיםעליושהואשייך לתקופה הבאה.
י חדשבבניית מערכות-הביצורים בארץ .מקום
בתקופהזו מתגלה עודקואופיינ
שנשתמרו שרידי החומות שהוקמו מלבני-טיט ,הרי הם בנויים מערכת של ?4מת
וקדמית ) f(recesses and ajuttmentsהשוברות אתהקו הישר שלהיקף החומה מבחוץ
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ציור  :75קטע מחומת בית-צור בתקופה הכנעוית התיכונה' שלב א'
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צבא ,אקוביצורים

ובמרקחיםשביןהמגדלים .ככלהנראהנעשה הדבר לא מטעמים אמנותיים אלאלשם
הגברתיציבותה של החומה ,שכן שימשו הקדמותמעין מתמכיחיזוק לחומה מבחוץ.
ה כזאת נתגלה בחפירות בית-צור(ציור .)75קטעים גדוליםיותר
קטע נאה שלחימ
הבנויים בשיטהזו ,נחשפובמגידו בשכבה XUIבסמוך לשערההצפונישלהעיר(ראה
ציור .)76הומתלבני-הטיטכאן עבהכדי 4.80מ' בנסגות,והוקמה עלאדן שלאבני-
נויל,שהיא עבה במקצת מחומת לבני-הטיט ,והוא משתפעויורד כלפיחוץבחזיתו.
השער הוקם ,בדומה לשערה שלגזר בתקופהזו ,לפי עקרון הכניסה "המשוקעת"
בנסגה ,המוגנת מלפנים בשוליים עודפות של דופנה הקדמית ,אלא שכאן נשתכלל
עקרוןהנסנה ,והתחבראליו מגדל עצום הכוללכדי 314בקירוב משטח הנסגה,ואינו
מניח אלא כרבע אחד בלבד לעצם פתחהכניסה מבחוץ,וממנועוברים דרך המגדל
בפניה שלזוית 'ישרה ,כדי להזור ולפנות בעית ישרה ,ולצאתמן המגדל 'אלפנים
העיר(ציור.)76כאן-נתגלהגם בפעם הראשונהאופןתכנוןהגישה אל השער במערכת
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ציור  :78תחזורת השערהצפונישל מגידו בשכבה ( %111סמוך לסוף השלב הא' של התקופה
הכנעמתהתילתה) וקטע החומותשלידו .שים לב לעקרון הכניסה אהמשוקעת"

מעלות,צפית ,רחבות ומשופעות ,הסדורות לאורך החומה מבחוץ ,בינהובין קיר
תומךחיצון,שגם הואערוך דרשתדרגותבמרומיו בהתאםלעליית מערכת המעלות
לקראתהשער.
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הביצורים בארץ"ישראל

בהמשך המאה הי-ח לפסה-נ שטף ועבר עלפני מסופוטמיה הצפונית ,סוריה,
ארץ-ישראל ומצרים הצפונית גל של כובשים ,שכנראה באו להתישב בארצות
כיבושיהם .כובשים אלהנודעים בשם חקסוסים(לפי מסורת שנמסרהלנו בספרו של
יוסף בן-מתתיהו הכהן ,המכונה יוספוס פלאביוס ,ממי הסופר המצרי-ההלניסטי
מאגתי).כובשים אלההביאו אתםנשק התקפה חדש :הרכב הרתום אל צמד סוסים,
שהיה מהיר ורב-הלם בהתקפתו מכל מה שנודע עדאז בעולם הקדמון .הם אימצו
גם את השימושבאיל-המיחה,הידוע כבר מתעודותמארי]ז לקעקועהחומות .בעזרת
הרכבהצליחוהחקסוסיםלתוף את כליריביהם,וליסדבשטחיכיבושיהם"ימפריום
נרחב למדי,שהחזיק מעמד כמאהוחמישים שנה,ושרידיו עמדו על נפשם עוד כמאה
שנה בחלק משטח שלטונם הראשת .השימוש ברכב ובאיל-המיחה גרר בעקבותיו
התפתחותשיטות-לחימה חדשות,וחייבגםשיטות-השה חדשותוגםדרכי-תכנוןשונות
מן הקודמות; והדברגתן אתאותותיו במערכות-הביצורים שהוקמו בשלב הבי של
התקופההכנעניתהתיכונה,הואימישלטונם של החקסוסים,התואמים את תלקההשני
של תקופת האבות בתולדותישראל.
גבר,
בראשובראשונה הצורך להרחיק את הצרים המתקיפים מהומותהעיר ,כדי
למנוע מהם את ערעוריסודות התומהוהריסתה באמצעותהאיל .לשםכךננקטושני
עקרונות חדשים ,שהשלימו ושכללו זה אתזה .הוקמו חלקלקות משופעות עצומות
ביסודותחומותהעיר;סביבןנחפרחפיר,שתחתיתוהיתה על-מי-רוב תעלה עמוקה
למדי וזקופת דפנות ,וגילוחלקוהעליון השתפעועלהכלפיחוץ :מצדהעיר כחלק
מן החלקלקה המשופעת; ומצד חוץ כחלקלקה-שכעד )-~scarpיט.ת ,))0שהשתפעה
ועלתה עד פני הקרקע .החפיר והחלקלקהמנעו את התוקף מלהתקרב אל חומות
העיר ,ולקעקע את חומותיה ולהסתער עליה לפתע.
ההסתגלות אל חיל-המחץחייבהגםשינוייסודיבתכנוןשערי-העיר.כניסהנוחה
ומהירה אלהעיר בכלי-רכב רתוםלסוסיםאבירים,מבויתים רק למחצה ,לאהיתה
אפשרית דרך טיפוס השער הקודם ,שכפה על הנכנסים שתי מניות בזוית ישרה,
ולפרקים אף שלוש .ולאזו בלבד אלא שפתחם של השערים היה צר מכדי מעבר
רכב; והוא הדין ביציאה מן העיר .אנו מוצאים ,איפוא ,עם התגלות הביצורים
החקסוסיים,שנזכרולעיל ,גם טיפוס חדש של שער-עיר ,המיוסד על עקרון כניסה
רחבהובקוישר ובהמשך הדרךהחיצונה אל רחובה שלהעיר .אולמ שער כזה הקל
את הכניסה לא רק מן הנכנסים העירה בדברי שלום ,אלאהיהעשוי להקלגם את
ההתפרצות העירה בכוח הזרוע .לפיכך בוצרו השערים בבנייני מגרלים מעליהם
ובהתקנתמעברים מוצרים במבוא-השערובמוצאו,ולפרקיםאף באמצעו,במריחים
קצוביםזהמזה,שהיוניתניםלחסימהבזוגותדלתייםכבדותשלעץ.
טיפוסכזהשלשער(הואשערהכניסהלגזר,שנפתחבחומההפנימית,בדרום-העיר.
כאשר כבר נאמר לעיל ,שייכת חומהזו בכללה לשלב א' של התקופה הכנענית
התיכונה ,ואולם השער הדרומי הזה נפרץ.בה בפרק מאוחר יותר ,בשלב ב' של
התקופה הכנענית התיכונה ,בימי שלטונם של החקסוסים .וכמה רמזים לכך:
א,העקרון,שעליו מבוססיםתכנונווביצועבנייתו,הואתוצאהשלתנאים אשרהשתררו
רק בשלב הנ"ל;ב .השערבנוי לבני-טיט לתוך אדן חומה הבנוי אבף-גויל; והנה
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צבא ,נשק וביצורים -

דוקא החומות החקסוסיותבנויות בדרך-כלללבני-טיט בלבד ,לפרקים עליסודות
נמוכיםשלאבני%-יל;ג .השערחוצה אתהחומה לאבמאונך(לעובייה) אלאבמלוכסן
(לרוחבה); יתכןכי בא הדבר מתוךאי-דיוק בביצוע,כיאזיש בה בעובדהזו משום
רמז כי השער נפרץ רק כעבור זמן-מה לאחר הקמת החומה עצמה; שכן קשה
להעלות על הדעתכיבוני החומה ,שהתכוו %לכתחילה לפתוחכאן שער ,ילכסנוהו
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ציור  277השער הדרומי בחומה "המנימית" שלנזר

במכווןכלפיצירהעובי של החומה עצמה;ואפילונעשה הדברבמכוון,כיאזתירה

גםעובדהזודוקא עלתקופתהחקסוסים,שכןתופעה כזאתנודעה עד עתה רקמדין-
וחשבון אחד על הפירות :מחפירותשרוסן (תל אל-פארעה שעל נחל באר-שבע),
תם שםמיוחס השערלמערכת-ביצוריםחקסוסיים ,אםגם דברזהאינוודאיבהחלט.
השערהאופייניוהמענייןביותר מטיפוסזה הוא שערה הצפתי של שכם העתיקה,
שנחשף בחפירותיהם שלזליןוולקר בתל בלאטה (שכם העתיקה) .זהו מבנה אבן
עצום,שיסודותיויורדים לעומק של  6מ' מתחת למפלס-הספים שבו .רוחב מבנה
השערכולו  18מ'(חזית),ואורכו  18מ' (מצדחוץלעירלכנימה).הואבנוילפיעקרון
כניסהישירההעירהמן הדרך הבאהמן הצפון (החופרים לא בדקו אתתואי הדרך
מחוץ לשער) .במבנה עצמושני חדרי רוחב ,שביניהמ קיר חוצץ באמצע המבנה,
והמעבר בשער נתאפשר על-ידי שלושה פתחים (זה מאחורי זה) בקירות המבנה
החיצוניםובקיר החוצץ,המכינים האחד מולמשנהו .רוחב כל פתח ופתח  2.70מ',
אין החופרים מודיעים אם מצאו עקבות דלתיים (שסגרו כל מתח) או לא.בפינותיו

החיצונות של החדר התיצע בשער נמתחו מתחים אל מסדרונות שעברו בקירות

י"ך(ך,י

ציור צדי :מערכת ביצורים של שכם העתיקהבצפון העירן בתקופותשונות
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הביצורים בארץ-ישראל

מבבה-השער (במזרת ובמעשב) .המערבי הוביל (בצורת  TA~1עברית הפוכה) אל
המרחבשבפניםלחומהממערב לשער,ואילוהמזרחינמצאמסתיים,לכאורה,באמצע
הקיר.אין ספק שהיה בו כבש או מדרגות ,לעלות בהם אל קומותיו העליונות של
המגדלהעצום,מעללמעבר השערהזה(ציור .12)78טימוסשערזההנתגלה בתמירות
חצור בצפת-מזרח העיר התחתית .דרך רחבהשפולסה על סוללהמיוחדת הובילה
אל השער כשהיא נתמכת לעבר המדרון בקיראבניםגבוה.13
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כיצד נתקשרו בתקופהזו החלקלקות העצומות וחומות
שבראשיהן
אל שערי-העיר ,לא נבדק לפי שעה; שכן מקום שנחפרו ונחקרו שערי-העיר ,לא
נבדקוהחלקלקות לכלגובהןומהלכן(מגידו) ,ומקוםשנבדקויפה החלקלקות(בית-
עגלים; תל גריסה ,אולי מקומה של גת-ריסק) ,לא נבדקו השערים; ובמקומות
בודדים ששם נחשפו ונבדקוגם שעריםוגם חלקלקות ,לא נבדקו קשריהם עד-כדי
הסקתמסקנותבעניןזה(שרוחן; שכם).
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שנטוח כרגיל מצד
החלקלקות נעשו ברוב המקרים מעפר כבוש
חרזןטיח-טיט חלק ,אךלפעמיםניתן על החלקלקה מבחוץציפויאבן.המילוי אשר
מתחתלציפוי או לטיח נעשה לפרקים לא מעמר כבוש אלא מכתיש שלאבני-גויל,
שברילבנים אושפךאחר.
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חלקלקות כאלה מצויו
בכל
בצפון
על-פני
אזורי המרכז (תל גריסה ,בעמק-החוף; לכיש ותל בית-מרסם ,באשרות-המערב
שלהר-יהודה;יריחובעמק-הירדן) ,וכלה בעב(בית-עגלים ,עלהחוף; שרוחןותל
הריר ,כנראה גרר ,בסב המערבי; תל באר-שבע ,בעב הצפוני-המרכזי) .חלקלקה
טיפוסית ממין זה ,דרך-משל היא חלקלקתשרוחן .כאןהיה הישובמוגן משלושה
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הצדדיים(מדרוםומצפון),ורק מצד מערבלא חצצהשום
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המישורשסביבו (לוח כו :)3,כאן נחפר חפיר רחב ( 24שבתחתיתו תעלהזקופת
דפסת ( 1,20מ' רוחבה) .מצד העירמגיע תבה דופנה הזקופהכדי 2.20מ' ,ומשם
מהחילה חלקלקה משופעת השופעת ועולה בדית של  330לאורך  20מ' בקירוב עד
שיאהתל .מצדחוץאיןהדופןהזקופה של התעלהגבוהה אלא 1.20מ',ומשם ומעלה
שופעתועולה ,עדלפני הקרקעשסביב התל,חלקלקה-שכנגד בזוית של 400לאורך
 fa 9בקירוב (ציור  .)79במרום החלקלקה (מצד העיר) נבנתה חומת לבני-טיט,
שנסוגה במקצת משפתההעליונה של החלקלקה,ורוחבההגיעכדי 3מ' .כאמור עבר
החפיר רק לאורדגבולו המערבי של התל,ביןהגיאיותהצפוניוהדרומי שתחמו את
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ציור  :79חתך בחלקלקה של שרוחן
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צבא ,משק וביצורים

התל; ואולם החלקלקה והחומה שעליההקיפו את כל התלסביב מניב,גם עלפני
המורדות התלולים של נחל הבשורוהגיאיותהצדדיים .החלקלקה נעשתה בעיקרה
חומר כתוש,והיא נטוחה מלמעלהציפוישלטיח-טיט חלק.אין החופר מודיע אם
בדק היש מצע כל-שהוא מתחת לחומר ,או שהונח החומר על הקרקע הבתולה או
שפךהעיים שלמורדותהגבעה.
חלקלקה דומה חשף פיטריגם בבית-עגליים (תל אל-ערול) ,שעלחופו הצפוני
שלנחלהבשור.גםכאןמושהצלעוהדרומית-המערבית שלהישובבאפיקוהעמוק של
הנחל ,אך בהיעדרגיאיותצדדיים(כמוכשרוחן)הוקף התלחפירמלאכותימשלושת
עבריו האחרים .החפיר משלושת עברי התל היה ארוך  1,200מ' הקירוב; רוהבו
מלמעלה הגיע כדי  10.5מ' ועומקו הממוצעהיה  4מ' בקירוב .חתך בצפון-מערב
התלגילהכיכאן חסרה התעלההעמוקהזקופתהדפנותבתחתיתהחפיר ,שהוא שטוח
פהורוחבוכדי 4.50מ'בקירוב.מעברוהחיצון משתפעתועולההלקלקה-שכעד אל
פני הקרקעמחוץלעירבשיפועזקוףלמדי ,הנפסק במחציתגובהו במדף צרושטוח,
ואילו מעברההפנימי משתפעתועולהבזוית של  350החלקלקה ,ששטחההעליתהיה
טוחטיח-טיט חלק,והיאהקיפהלפנים אתהעיר(ציור  .)80כנראההיתהקיימת על
%ין
e
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ציור  *80ביצורה של ביתשעגליים

עפשוווושיום~--

שיאהחומתלבני-טיט.גםכאןלאוחפרשער-העירולאנחקרו קשריואל החלקלקה,
אבל מקומונקבע בודאות;והגישהאליו נתאפשרה מתוך שבמקום זה הופסק החפיר
והושארה רצועת קרקע ,רחבהכדי  8מ' בקירוב,שעליה עברה הדרך המובילה אל

השער.
ביצוריה שלבית-עגלייםמצטיינים בעוד תופעה אחת,שהיאמיוחדתבמינהלמי

שעה .כאן היתה קיימת ,ככל הנראה ,מערכת-בטחון קדמית ,בצפק-מזרח העיר
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הביצורים בארץ-ישראל

מעבר לחפיר מבחוץ ,שנועדה להקנות תוספת חיזוק להמה על הגישה אל השער.
מערכתזו לא נחפרהולא נחקרה לכל היקפה ,אלא רק חלקים חלקים ,שאמנםאינם
מצטרפים לפי שעה לתמונה שלמה ,אבל דומה שיש ביניהם קשר ,ההלק העיקרי
מאלה שנחשפוונחקרוהיא מנהרה תת-קרקעית עקלקלה ,שראשיתהבדופןהחיצונה
של החפיר ,בקרבת רצועת הגשר המובילה אל השער ,וטופ; בפיר עמוק למדי,
המרוחקכדי 150מ'מןהחפיר מזרחהבקוישר .בדפנות המנהרה עצמהנראיםלפחות
בשני מקומות חריצים שכנראה נועדו להכנסתלוחות אבן או עץ לחסימת המעבר.
עובדהזו מעידה על כך שהמנהרה היתה משולבת במערכת-ההגנה על העיר ,ולא
נחפרה כאמצעי להתקפה סמויהמעיןהנצורים .בסביבות פיר-המוצאנראים קטעי
,תעלותושכיליםמשוקעים לעומק ,מתחתלפניהקרקע .אמנם,ישלהודותכייחסיהם
התאריכיים של חלקים אלה (ממערכת-ההשה הנוספת)זה לזה,וכןיחסם התאריכי
למערכת-הביצורים הכללית של העיר בתקופת החקסוסים ,אינם ברורים כלל,
וייתכן שהםקודמים לפרק-הזמן הנ"ל ,או אפילו מאוחרים ממנו.
חלקלקה מענינת בתהזמןהנדון בזה נבדקה ג 6בחפירות תלגריסה .כאן הוצע
על מורדות התל בצפון ,במזרח ובדרום (במערב פונה התל במדרון תלול ביותר
אל עבר נהר הירקון ,ומפני העיבוד החקלאי הממושך קשה לדעת מהאיה מצב
הקרקע במקום לפנים) מצע שללבני-טיט דקות וארוכות,ומעליונשפך רובד עבה
של כתישגויל ועפר הדוק ,שאולי הוחלק לפניםעלפיו ללמעלה בטיח-טיט ,וכך
נוצרה חלקלקה ארוכה ותלולה למן רגלי הגבעה ועד שיאה .בתחתיתה נסמכה
'ה'חלקלקה עלקיר תומך של כמהנדבכי אבן-גויל; ובקירוב באמצע המדרון נבת
.עלפני מצע הלבנים(ובתוךטף החלקלקה)קטעיקירותשללבני-טיטבצורתסכסך
(זיגזג) ,שתפקידםהיה לעל את מסת החלקלקה במקומהולמנוע את תזועתה במדרון
הגבעה .במרום החלקלקה נבנתה חומה עבה למדי שללבני-טיט.מכיון שלא בדקו
החופרים את הקרקע בתחתית הגבעה,אין לדעת אם היהקיים כאן חפיר או לא.
לפיסימנים שעלפני הקרקע(שלאנבדקו.בחמירות) ,דומהשהיהלישובזה רק שער-
כניסה אחד(מהדרום),ודרר הגישה אליו נמשכה למרגלות החלקלקה מדרום ,כך
שהיו המתקיפים נאלצים להפנות את צדם הימני ,ההשוף ,לעבר המגינים בבואם

להסתיגך א:להשער.

גםהחפירותבמגידוגילוביצורים מענינים מן התקופההנדונה(הכנענית התיכונה),
ביחוד מפני שהגיעו התופרים אל השכבות המתיחסות לפרק-זמן זה בכל שלושת
השטחים שנחפרו בשולי התל( נג  ,)cc1 BB,אף-על-פי שקטעיותם של השטחים

אינה מאפשרתבירורטומישל כמהפרטיםחשובים .עלממצאי שכבה 111צ' שעודנה
שייכת לשלב הא' של התקופה הכנענית הנדונה ,כבר דוברלעיל .כאןיש להוסיף
רקכי בצד דרום בוצרה העיר שתי חומות :פנימית-סמוך לשיא התל ,וחיצונה-
במורד התל למטה מאמצעו; הרתחשביןשתי החומות מולא שפך עיים,וייתכןכי
אף כוסופני המילוא הזה שכבת טיח-טיט( שטח  .)ccבמזרח התל לאנתגלו אלא
שרידי חומה אחת 1.50 ,מ' עוביה ,שמקומה הטופוגרפי תואם את מקומה של החומה
הפנימית בדרום,והיאבנויהלבני-טיט עליסודותאבן-גויל,קדמיתונסגותלסירוגין
( שטח  .)88לאנמצאו כלסימניכיסויאו חלקלקהלטני החומה מבחוץ 14ואילו מצד

נ
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צבא ,נשק וביצורים

פנים עבר לאורכה רחוב מרוצף צרורות גויל .גם בצפון העיר( שטה  )AAנמצאה
רק חומה אחת ,התואמתלפי מצבה הטופוגרפי את מקום החומה הפנימית שבדרום
העיר ,ואף היא בגויה לבני-טיט עליסודות אבן ,קדמותונסית לסירוגין .15עליה
נסמכה מבחוץ חלקלקה.זו היתה מורכבת מרובד עבה ( 1מ' ומעלה) של כתיש
וצרורות שלאבן-גיר ,וכנראה צופתה מלמעלהציפוי דק של מלטגירי .שער-העיר
בשכבהזונבנה ,כאמור,לפיעקרוןהכניסה המשוקעת ,אך ליתרחיזוק הובלטה כאן
ממחתהכניסה אלמהוין לחומה(השוהציור.)76מפניהתנאיםהטופתרפייםאי-אפשר
ו אל החומה את צדםהימנישלא
היהלקייםכאן אתהעקרוןשהעולים אל השעריפנ
כוסהמגן.
בשכבה *xuהשייכתלימישלטון ההקסום ם,חוזקה החומהבצפוןובמזרחעל-ידי
תוספת (לפרה) מבחוץ ,אשר הכפילה אתעוניה .אףזו נב.תה קדמותונסגות(לבני-
טיט עליסודותאבן) .שערההצפונישלהעיר '7א חשף(הואנמצא,כפיהנראה,ממזרח
לאו *,שנחפר בשטה,ה) .החלקלקהז,יש1ההוסיפה לשמשגם בשכבהזו,ואף-על-פי
שהחופרים מיחסים אותה לשכבה עצ,אי-אפשרעדיין להחליט בודאות ,אם אינה
שייכתאליבא דאבתרק לשכנו; נ .%בדרוםהחלהכ_ראההחומההחיצונה להתמוטט
לצר חוץ תחת לחץ המילואשבינה ובן החומההפ.ימית .לפיכך נתמכה עתה בגוש
כונ'גל לנחצה של לבני-טיט ,ומעליו הונחה הלקלקה שופעת אל מרגלות הנבעה
שעליה התרססהמגידו .הה פר'.ם לא בדקו אם בתחתית החלקלקה נמצאכאןחפיר
ז.ולא .הקטע הקטן על החומההפנימית שנחשף כאן דומה כאילו הואבנוי חומת-
סונרים ,כלומרשתי חומותזו מבפנים לזווביניהן חדרים ששימשו מחסנים ,אסמים
וכיו-ב (ציור .)81אם נכון הדבר ,ההיהזו חומת-הסוגרים הקדומה ביותר בארץ-
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

הביצורים בארץ--הראל

ישראל;ולאזו בלבד ,אלאשאין לה אחורע בישראל בשוםמקים ובשוםזמן עדימי
המלוכה הישראלית .15אךיתכןשאין אלה אלא קטעיבניינים שנסמכו על החומה,
ממשכבניינים שנסמכו עליה בצפק ,אלא ששם יש לבניינים הסמוכים קיר נבדל
משלהם.גם במזרח הוכפלעוביה של החומה (בקדמותובנסעת),ואףנבנהכאן שדל
מלבניבןשניחדרים הבולטמןהחומה וחוצה(לוח כזע).ישמשעריםכינבנה המגדל
במקוםזהכדילהגן על שערשני ,שנמצא בקרבת מקום(מחוץ לאזור שנחפר; לאור
סימניםשוניםשהעידועלמציאותשער בקרבתמקוםגם בשכבה הץ.)%מבפנים לחומה
היוהשרידיםפרועיםביותר ,אךיתכןכיגםכאןנסמכוהבניינים על ההומה ,עד-כדי
יצירת רושםשלחומת-סוגרים;והואהדין בשכבה תז ,%שכן מה שנראה כרחוב רצוף
יכולהיה להיותשרידי רצפות בחדרים שקטעי קירותיהם נחשפו ממערב לריצוף.
משאנומגיעים לשכבה )צ,השייכתלעיצוממשלימישלטון החקסוסים ,אנו מוצאימ
כי הונחה כאן חלקלקה חדשה ,אלא שדרךבנייתה ומידת השתרעותה במדרון התל
לאנחקרו .במרום החלקלקה הוקמה חומה של לבני-טיט על שלושה נדבכים של
אבני-גויל קטבת ,והחלקלקה עלתה וכיסתה את החומה מבחוץ כדי  50ס"מ מעל
ליסודותיה .החומה עצמההיאמיוחדתבמינה.עוביהמגיע רקכדי  1.40מ /בממוצע,
והיא סמוכה מבפנים במסעדים ,הבולטים מן החומה פנימה כדי  1,50מ' בקירוב
ורוחבם  1.10מ'בקירוב; הסרןהים שבירחםאינםשוים בדיוק ,אבל הםמגיעים כדי
1.40מ'בממוצע .קטע ההומה שנחשףנסמך עלשער-העיר בקצהוהמערבי ,אךאינו
משולב במבנה-השער ,והוא עוברמן השער ומערבה בקו מתעגל כסגלגלה לאורך

4

ציור  282שערה .הצפוני של מגידו והחומה שלידו ,בשכבה
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא ,נש'קוביצורים

שיאוהטופוגרפישלתלמודובמקוםזה.מןהשער לאנותר אלאחציוהמערבי בלבד
(השארנחרבעל-ידייסודותשעריםמאוחריםיותר) ,אלאשדיבשרידזהכדי לקבוצ
שהיהזה שער שלכניסהישירה,ומעליומגדלגבוה,ומצדי המעברשבו כמה חדרים
(ציור .)82מבפנים לחומת העיר נמשך לאורכה מרחב"טור ,כלומר מרחב בלתי-
מקירה ,שרוחבוכדי  8מ' בממוצע ,וככל הנראה היה מרוצף כולו אבנים קטנות;
מרחבזההבדילביןהחומהוביןבנייניהעיר,
כבר נאמר לעילכי בעיקר סמכומקימי הביצורים החקסוסיים על החלקלקות
העצומות; ואם בתחילהעדייןנוטים מבצרי הערים הכנעניות הקדומותגם בתקופה
זולחג את החלקלקותהחקסוסיות עם חומותעבות(במגידו בשכבה ,) %11הנה במשך
הזמןמגיעים גם הםלידי מסקנהכיאין צורך בהומותלסייעת ביותר ,ומסתפקים,
בחומותשאינן עבות במיוחד ,הנסמכות על מסעדים מבפנים ,כמו במגידו בשכבה:
נצ(.צירר.)82

שיטת בניה דומה במקצת נמצאת גם בחפירות שכם העתיקה .כאןנתגלושרידי
חלקלקה של עפר כבוש ,חקסוסיתטיפוסית .למעשה ,נחשפה כאן פינה אחת של
מרובעמוקף חלקלקה כזאת(לעיל ,ציור  ,78חומהב') .מה היחסבזמן ובמקוםבין
חלקלקה ראשונהזוושער-העירההקסוסיהטיפוסישמצפונה ,לאנתברר .לאחרזמן
העיר צפונה ,ונשפכה סוללת-מילוא עצומה מצפונה.
היה הכרח להרחיב אתתהומי
של החלקלקההנ"ל.מילואזה,בעומק של 8-6מ',הכילשפךעיים(מהתקופההכנענים
הקדומה) ,אבר-גויל קטנות ,חרסית ועפר אדום (כעפרו של הר עיבל הסמוך) .על
המילוא הזה ,שהוא עיקרה של החלקלקה החדשה ,הונחציפוי אבן ,שעוביו  1.50מ"
בקירוב.ציפוי זהבנוי ממש כחומה בנדבכים ישרים ,פתותאויותר ,ובדרך בניה,
שהחופר מכנה אותה "קיחליפית" ,כלומר בנייתגושי גויל גדולים ,בעיקר בחלקו
התחתון ,ואורכם שלהגושים מגיע כדי  2מ' ,בבניה יבשה תוך מילוי הרווחיםבין
הגושיםובין הנדבכים בצרורות קטניםיותר.שיפועו שלהציפויהואכדי  1.60מ' על
פני גובה של  7מ' ,והוא נמשך בגובה פוחתוהולך לאורך  100מ' בקירובמן השער-
'

ומערבה,בקוהמהווה את ראשיתה של סגלגלה ארוכה (סביבכלהעיר?) .מתוךגובהו
הקטן והולך ,והיפסקו לאחר המרחקהנ"ל,מסיקולין ,שחפר בשכם,כי החלקלקה
הזאתלאהגיעהמעולםלידי גמר מלאכתה .אולםאין מסקנהזו הכרחית ,שכןידוע
יפהכי מבנים עצומים מעין זה שימשו תמיד מקווי לשדידת אבני-בניה במשך
הדורות הבאים; ומסתבר יותר.כי שדדו מעצרי דורות מאוחרים יותר את אבני'
החלקלקה לצרכיענייניהם הם ,ומה שנותר הושאר בכוונה ,לבל יתערערויסודות_
השער ,שהוסיף,לשמש אתתושבי שכם במשך 1,000שנהבקירוב לאחר היבנותו.17
עד עתה נתפרסמו רק דו"חותזמניים 18ומקוטעים על החפירות בשכם ,ובמקצתם
הם גם סותרים זה את זה בהיותםמיוסדים על דעותמנוגדות של חברי המשלחת.
השונים; ולטיבך קשה להעלות מהם על-פי-הרוב מסקנות סופיות; אךנראים
הדבריםכיחלקוהעליוןשלהציפוי העלשימשחומה ממש ,אם כחלק של חומת אבן,
או(מה שמסתבריותר)כאדןאבןלתומתלבני-טיטשנבנתהעליו .מה שהחופר מתאר
כאן כ"ארמון" הסמוך על החומה מבפנים ,הוא מבנה מאוחר יותר .אך דומה כי
חלקים ממבנה זה אינם אלא מסעדים פנימיים לחומה כדרך הבניה במגידה
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הביצורים בארץ"ישראל

(שכנה 1צ;השוהציורים78ו)82-ולאורכמנמשךמבפנים לחומהמרחבקטורממש כמו
במגידו .אםשייכתשורתהעמודים שמעבר למרחבזה לתקופתהבניההנדונהאו לא,
קשה להעלותמן הדו"חות .מכל מקום דבר אהד ברור,כי כמובמגידו כך גם כאן
נסמכת חומת הציפוי על מבנה-השער ,אךאינה משולבתבו.ויש רק להצטער,
כי בשני המקומות שבהם נחשפו הקשריםשבין השערים והחלקלקות (ממדו ושכם)
לא נבדקולמדידרכיהגישהוהעליה אל השערים המל ,ולאנמסרוידיעותמדויקות
עליחסי הגבהיםבין דרכי הגישה ,השערים והחלקלקות .19החופריםאינםמודיעים
אםמצאוחפיר בתחתית החלקלקותבשכם.
ציפויאבן דומה עלגבי חלקלקהגילה נארסטמעוד במקום אחר בארץ-ישראל,
ביריחו.הציפויניתן מעל למילוא של שפךעיים במורדות התל ,סביב כל החפיר,
כדי גובה של  8.50מ' בקירובי הוא נבנה אבני-גויל משובבות באופן גס ,שהונחו
כנדבכיםמגרים.יסודותיו,שנבנוגושי אבןגדוליםביותר,שוקעו מתחתלפני הקרקע
של אותוזמן ,ותעלת-היסוד הזאת הורחבהכדי חפיר ,שהקיף ככל הנראה את כל

החלקלקה .בקירוב במחציתשיפועו שלציפוי האבן הזה עברנדבך -חוגר" ,שבלט
במידת-מהמפניהציפויוחוצה .לדעת החופרהיהזהמעין "מקפץ",שנועדלהזריק
אתהקלעיםשהושלכו מעלהחומה למרחקגדוליותר אלמחוץלעיר ,אבל ההשערה
מפוקפקת .במרוס החלקלקה.הוקמה חומת מעקה של לבני-טיט 1.50 ,מ' בקירוב
גובהה ,ומצדפניםהעיר עברהלאורך החלקלקהדרגתיריה,שעליהיכלולהתייצב
נתבררכי חלקלקה_
המוריםהמגינים על העיר .בחפירותיה האחרונות שלגב'
זומיצגת את השלב האחרץבביצוריההחקסוסיים שליריחו .קדמו להשתיחלקלקות
של עפר כבוש,שנטוחו עלפיהן.שרידיהןנחשפומאחורי חלקלקתהאבן;והןהקיפו
עחפדףיציבים קלפתםיצנר.
חלקלקותעצומות כאלה,השייכותלימישלטוןהחקסוסים ,נמצאו לא רק בארץ"
[אל-משרפה] ,קדש,,
ישראל אלאגם בסוריה(טללח' [תלעטשא~ה] ,חמת ,המץ,
שעל-האיריגטס [תל אל-וקיא מנד]ועוד)ובמצרים (תל אל-יהוד~ה) .בדיקתן של
אלהעשויה לסייע במידת מה בפתרוןבעיתהזיקהשבין החלקלקות ודרך הכניסה'
אל הישוב המבוצר .אולם כאןיש להבדיל תחילהביןביצוגיי חלקלקות חקסוטיות,
שנבנובישובים ,שכבר עמדו על חליהםזמןמסויםלפניימישלטונם של החקסוסים',
לבין חלקלקות שהיו למעשה סוללות עצומות שנשפכו סביב מהנות מבוצרים
שהקימום החקסוסימ ,אם במקומות חדשים שלא נמצא בהם ישוב קודם לימיהם או
בישובים שלא קדמולזמנם בהרבה ועדיין לאנצטברו בהםתלים0י.לטיפוס הראשון
אופינייםביותרהשרידיםשנתגלובתלאל-יהודיהבמצרים.כאןנשפכהסוללהעצומה
שלחולועפר כבושבגובה של  15מ'בקירובסביב שטח מרובע של 127דונםבקירוב.
היא נסמכת מצדפנים אלקיר כמעטזקוף,שנבנהלבני-טיט ,ורוחבהמגיע כדי  60מ'
בקירוב.בירידהמבחוץ שופעתהסוללהבזויתשל ש 4בממוצעופניהנטיהוטיח-טיט
פסים פסיל לרוחב ,רוחב הסוללה מלמעלה כמעט  32מ /בצוי מערב וצפון ,והוא
הולךוצר בצדמזרח ,עד כי בדרוםאינו עולה על 21מ'.פיטרי לא מצא כלסימני
חומה ,שהתנשאה עלהסוללה .באמצע הצד המערבי מצא כבש ,ששפע במדרון עת
הרבה יותר ,וירד בין שני קירות תומכים אל פני הקרקע מבחוץ במרחק ניכר

קעי,

חיקה
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.צבא ,נשק וביצורם

ממרגלותהסוללה.כאןהיתה ,ככלהנ-אח,הכניסה האחתאלהשטחשבפניםהסוללה
(ציור ,)83דומה כי כבששני,לאורךהקירהפנימישל הסוללה,ירד ממרום הסוללה
.. ...

ת תבנית משוערת של מחנה החקסוסים המבוצר בתל אל*יהודיה במצרים
ציורבי

אלפניהקרקעבפניםהמחנה .מכל מקוםנתגלוסימני כבשכזה במחנהחקסוסי אחר
מאותוטיפוס עצמו באל-משרפה שבסוליה התיכונה ,היא קטנההעתיקה .במקום זה
מצא ההופרשרידילבני-טיט עלפני הסוללה מלמעלה; הוא ראה בזה עדות לכך
כילפנים התנשאה מעל הסוללה חומתלבני-טיט .הסוללההיתה מוקפת כאן מבחוץ
נשפך עיקרה של הסוללה .בכמה מקומות היו
חפיר עמוק ורהב למדי,
ח
ים שועת המחברות את אל-משרפה אל ישובים
תי
יכ
לר
וד
מו
שר
פרצות בסוללה ,שבהן עב
אחרים בסביבתה ,החופר בדק כמה מן הפרצות האלה ,אבל לאגילה בהן אלא
שרידישערים מתקופות מאוחרות(למןסוף תקופת הברזלועד התקופה הרומאית).
לפיכךיש לשערכי פרצות אלה נמרצו בזמנים מאוחרים באופןיחסי ,ואילו בימי
החקסוסים לאהיו כאן שערים ,אלא כבשהיה מתרומם ועולה אל מרום הסוללה
מבחוץ ,ממשכמובתלאל-יהודיה .אפשרשבשיאוהיה כבשזהמות בשער ,שרק דרכו
אפשר לעבור אל הכבש היורד אל פנים המחנה ,גם כאן וגם בתל אל-יהודיה
שבמצרים .בארץ-ישראל נמצא מחנה כזה רק במקום אחד ,בחצור! ;2אלא שבעית
המוץ בסוללת-עפר עצומהובין יתר החלקים שהוקפו
הקשרבין הצד
ערב"
(
שערהעיר הגדול) לא נבדקהכאן(לוחג.)2,
מם
הג
בחומות(בהן נחשף
השינויים המתוארים לעיל כמעט בכל עקרונות הביצור ,החלקלקות-הסוללות
העצומות ,מבנה-השער ,הזיקה שבין החומה והחלקלקה ,גדולים ופתאומיים הם,
מכדישנוכללראות בהםתוצאתהתפתחותטבעית.ולאזו בלבד ,אלאשרובהתכונות
האופייניות הנ"לאיןלהן קשראל מה שקדם להן ,ורוב העקרונותאין להםגם המשך
במה שבא אחריהם .לפיכך קשה להימנע מן המסקנה ,שנתקבלה על דעת רוב
החוקרים אשרטיפלובבעיהזו,כישינויים אלההובאולארץ-ישראל,סוריה ומצרים
על-ידיגל הכובשים החקסוסיים ,שהשתלטו על קדמת-אסיה ברבעהשני של האלף
השני לפסה"נ .ואם נתחיל להתחקות על מקורם של העקרונות האופייניים לשיטה
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הביצורים בארז-ישראל

אססוסית זו ,נמצא כי ברובם כברמתילים הם באסיה הקטנה בפרק-זמו מוקדם
למדי ,מן האלףהשלישי לפסה"נ.
כך ,וירך-משל ,כברנחשפו בשכבה  11בטרויה (חסארלף) שערי-כניסה ישירה
המושים בשלושהאו ארבעה ל ח םמוצרים(ציור .)84שכבהזושייכת,כפיהנראה,

ן

ציור  :84חלקמביצורי טרויה בשכבה  ;11שים לב לשערי הכניסה הישירה
לרבע השלישי שלהאלףהשלזתילפסה"נ.צירוףאותו טיפוס של שערעם חלקלקת

לבני-טיט,שפניהטוחים מלט-טיטוהיא שופעתכדי  450ומתנשאתלגובהשל7.50נח

ן

הובנית הנופה הרטשווק

תיכניוג קופת הקרק-נ

ציור  :85תחזורת של השער והחלקלקה שבשכבה 1זץ כאללה'
ן .383ן
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צבא אק וניצורים

בקירוב ,החלמן החומה החיצצה שלא(היתה ככל הנראה גבוהה ביותר ,נמצא גמ
התחתון בסוריה הצפונכן
בשכבה בטללח' (תל ?טשאנה) שבעמק
(ציור  .)85לכבהזושייכתלמחציתההראשונה המאההי"ח לפסה"נ,והיא קודמת
מידלתקופתהשלטוןההקסוסי.ביצוריםכאלה,הדומים בכמהתכונותאופייניות,נתגלו
גם בבירת ממלכת החתים ,במ'תושש(בי?'אזכיי) ,שבאסיה הקטנה ,ובכרכמיש
שבסוריה הצפונית ,בתקופות התואמות את הזמן הנדון לעיל .מכאן שיש להניחכי
החקסוסים שאלו את עיקרי עקרונות הביצור שלהם מאסיה הקטנהוצפון-סוריה

האיר,קס

"י

בי

ותיאמו אותם בכמה דברים לשיטות הקרב וטכניקת הלחימה המתבססות
על תיל הרהב הככד שהביאוהו אתם.

הביצולים בתקופה הכנענית המאוחרת
עם התפוררות האימפריום החקסוסי נעלמת גם שיטת-הביצורים שהביאוה אתם.
אכן ,מבהינת רציפותה של התרבות החומרית והטכנית היה זהחזיון אטי וממושך,
ולא גרר בעקבותיו משבר תרבותי בדומה לזה המתגלה עם עליתם של החקסוסים.
ואפילו הכובשים-המצריים ,שהשתלטו על ארץ-ישראל וסוריה לס שחר התקופה
הכנענית המאוחרת ,לא הביאו אתם מהשכה .מדינית אדשה ,אלא השאירו ברוב
המקומות אתשושלותהשליטיםהמקומייםהקודמיםעלכנן .לפיכךאנו עדים לתופעה
זושאין כמעט חידושים בראשית התקופה הכנענית המאוחרת בשיטות-הביצורים
בישובי הארץ .מקום שלא היה צורך לתקן או לבנות מחדש את מערכת-הביצור
בישוב מסוים ,מוסיפה לשמש המערכת הקודמת ,חלקלקות לא-גדולות נשארות,
אלא שלהומות אשרמעליהן מוסבתעתה תשומת לבגדולהיותר,וכןנשארת בתוקפה
שיטת השער-הישיר ,המוגן בשנים או בשלושה מעברים מוצרים .הרי אף בתקופת
החקסוסיםמצויים הבדליםבין החלקלקות העצומות של המהנות המבוצרים (קטנה,
חצור ,תלאל-יהודיה)וביןהחלקלקותהקטנותבאופןיחסיבערים שנושבומזמן,כגון
מגידו; וכן ,קרוב יותר לדרום הארץ~ ,צרה שיטת ביניים של חלקלקות גדולות
למדיהמתואמותלישוביםעתיקים(תל גריקה ,לכיש,בית-עגלים,שרוחן) .החלקלקות
הוזנחו עתה,ולא טופל בבדקן,אךלא-נקרסובמתכון.
וכך אנו מוצאים כי במגידו ,דרךעמשל ,אין להכיר הבדלים בין מערכות-
הביצורים בשכבות " fVII-כלומר למן המאה היעז ועד המאה הי"ב לפסה"נ
בקירוב ,הוי אומר כל ימי התקופה הכנענית המאוחרת ועד ראשית התקופה

 :88וזחדורוןעמלביצורי המדו במחזנה VTII

צית-
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לו ח בז

 :1חומת העיר מגידו ,בשכבה

22

x

כנענית הקדומlה).
של התקופה הI
v
(שלב ג'

מראוה חומת העיר מגידו

מבחוץ ,בשכבה ווג ישלב

א'

של התקופה הכנענית התיכו-
נה) ל

מבט מצפון-מזרח.

 23תפזורת הכניסה
הארמון-הכיקוש של רעמסס
הג' במדינת האבו והרציף
שלפניה (המחצית השניה של
המאון הי"ב לפסה"נ).
אל
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הביצויים בארץ9ישי..אל

הישראלית (תקופת_הברזל) הקדומה ,חוץ מעליית ממלםפני הקרקע בשער ,עם
 .תחזורת השערהצפונישלמגידו בשכבה (VUIציור,)86
התגבבות השכבותזועלגביזו
כלומר במאה הט"ו לפסה"נ בקירוב ,אינה שוגה מזו של.ימי החקסוסים; וכך
מתקיימת החלקלקהגם בתענך בתקופההכנענית המאוחרת(ציור 22)87

ציור 81ש חתך בתומתה".מערבית
של המצודה המערבית בתענך

,
טש

יחד עם זאת מתגלה תופעה הדשה בשיטות הביצור של ישובר התקופה הכנענית
המאוחרת .בפנים העיר מוקמת עתה מצודה מבוצרת ,הנפרדהמן העיר ,מעין
.

מ--ש-ש
שתישי";רת""צית""יית

:

~ohi

(

גג'ת-שאןוג'ו"ע'ג , 7144ששק

שלי,

פוי

נ:פש;]ן
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.

.צבא ,מצקוביצורים

מקלט אחרון לאחר פריצת חומותיה; ולפעמים אף לתר ממעודה אחת .לאלה'הן
ו בבית-שאן לציור .)88
שתי המצודות שחשפןזלין בתענך ,או המצודה שגילהרי
השלמה והמחשה נאה לשרידים הארפ'אולוגיים ,אשרנתגלו בחפירות-,משמשיםהתיאורים הציורייך- ,ששרדו אלית לפליטה בתבליטיהם של פרעוני הכמלמה.
החדשה במצרים (השושלותה"ה-הכ',כלומר  1080-1570לפסה-נבקירוב) ,ובעיקר
פרעוני השושלת ה"ט ,שהרבולהילתם בארץ-ישראלובסוריה הררומית .המחשות
ציוריות אלה מקנותלנומושגגם נעל מראה חלקיהם העליונים של הביצורים ,שלא
נשתמרוכרגילולאנתגלובהשירות,וגם של מערכותביצורי הערים בשלמותן,שכן
שום חפירה במזרח התיכוןעדיין לא חשפה מערכת ביצורי עיר בשלמותה.
כךאנורואים בתבליט ,המתאר את מצור אשקלתבימי רעמסס הב' (1224-1290
לפסה"נבקירוב),עירמבוצרת ,העומדת על תלה ,ולה חומהחיצונה עטורהשןיית
מעוגלות למחצה בראשה,ומופתבמגדלי מינה .להשנישעריםוביניהם מגדל תיכון,
המקעלשניהם.מבפניםהעיר מזדקרתחומה פנימית,אףהיא עטורה ומותתמגדלי
פינה ,כחוצתה(ציור 4ם .תבליט של מצורהעירדביר(בסוריה התיכונה) מראה
לא רק שתי חומות -חיצונה ופרמית  -אלא כנראה גם סיל נמוך לפני:החומה
החיצונה,ומצודהפנימיתהמושתמגדליםקרוביםזהלזה.אופןסימוןהמגדלים מעלה
על הדעת את האפשרותשהיובשיים קורות-עץ.
מימי מלכותו של רעמסס הג' ( 1167-1198לפסה"נ בקירוב) ,הראית לפרעון
סאבו,
השושלת הכ' ,שרדואלינו עדהיום חורבות ארמונו-מקדשו המבוצר
שעלחופו המערבו שלהיאור ,במרחקקטן מדרוס-מערבלאל-יקץר (ששמה שובש
בשפות אירופה ללוקסור) .ביצורים אלה נבן בטעם הביצורים ה"רצישראליים-
הסוריים ,להוציא את הבחנים (הסילונים) ,מגדלי השערים השופעים והנישאים,
האופטיים לארדיכלותהמצרית .ומשםאנויכולים ללמוד-ממש מההיה מראהו .של
מבצר ארצישראליבסוףהתקופההכנענית המאוחרת(לוחכזע).
.ן.

.

בידית

.

הביצירים

ל.תקופה הישראלית הקדומה

עם הכיבושהישראלימשתניםפניהדברים.עלינולהבחין עתהבין אתרים שבהם
החזיקה האוכלוסיה:הכנענית מעמד ,ובין כאלה שהישראלים כבשום או יסדום
בתקופהזו .בראשונימנמשכת מסורתהביצורהכנענית ,אםגםמבחינה טכנית נעשית
זו ירודה יותר בגלל הידלדלותה של האוכלוסיהמ .באחרונים דומה שלא שקטו
בתחילהשוםאמצעים לביצור המקומות ,והישוביםהיופרוז,ם.24בין הביצורים של
תקופהזושובאין למנות,כפישהיה מקובל ,את חלקלקת-האבןהעצומה שהצה על

ירושלים מצד.מזרחית*
רק בהמשר הזמן,,קרוב לסוף תקופת השופטים ,מתגלים מגדלי-ביצורים מנתוך
 ,שבצלם חולים ישובים אלה.שני מגדלים כאלה ,שאין להם כל קשר עם
הישובים
שתישאיתהביצוריםהמאוחרות יותר,נחשפובחפירותתלא-נץ?ה ,המזיהיתכרגיל
אצנין מרובע עבה קירות ,המחולק בפנימו במחיצה דקה
עם מצמה .אהד מהםהי
יותרלשניחדרי אורך;גם באחרלאמתר אלאמרובעדומה ,המחולקבפתםלשניים,
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הבנצורים בארץש-שראל

אבלזה ,מחוברבשרידי קירות אל מבנהמורכביותר,וזה נהרס עד-כדי-כך.שאץ
להעלות עוד את תכניתו הכללית .25מימי שאול המלך שרדה מצודה נרחבתיותר
בגבובת-שאול ,שרק פינתה הדרומית-המערבית נחשפה בחפירות; אךביתשטיפוס
זה שימש גם בתקופת המלוכות המפולשת בבניני מצודות פנימיות ,או מצודות
למשמרות נבולים ,ולאורךדרכים (בעיקר בעב) ,רשאים אנו,לשחזר לפיתכניתן
של האחרונותגם את מצודת גכעתששאול.טיפוסיתביותר למבנים מסוג זה מצודת
ס ווולי ,26שייחסוה לתקופה
קדש-ברגע ,אשר את שרידיה סקרו לראשונהליר~
הישראלית הא' -ואילו סקר מפורט יותר שלמ .דותן ,שנערך בשלהי שנת 1956
מטעםאגף העתיקות ,העלהכי המצודהשייכת למאה הח' לפסה"נ.זהו מבנהמלבני,
שפינותיו מוגנות מגדלים מרובעים ,הבולטים מן החומה וחוצה ,ומגדלים דומים
בולטים גם מאמצע התומה ,מכל רוחות המצודה,ביןהפינות .החומות עצמן עבות
כדי 5-4מ'.חזיתות החומות בפתם ובחוץ(כדיעובי של מטר אחד מכל צד)בנויות
אבנים מסותתותומתואמותיפה;ואילופנימן ,האטום עדליבה של  3.25מ' מעלפני
הקרקע ,ממולא צרורות-אבן ,חלוקי-נחל,בילגס וטיט; מגובהזה ומעלה חלולות
החומותבפנימן ,וחללזה מלמשך במסדרונות ארוכים וחדרים לכל היקף החומה.
מבחוץ מלות החומותבתחתיתןבכיסוי שלאבני%-ויל ,המשתפע כלפי הקרקע עד
קו בליטתם שלהמגדלים ,ומסתים בקירמאונך של 3-2נדבכים עדפניהקרקע .לא
נמצאה כאן כניסה אל המצודה ,ואילו בגבעת-שאול נחשף בפינה הדרומית-
המערבית טור מדרגות ,שהוביל כלמי מעלה אל מנים המצודה ,במסדרון ארוך

ציור.89.ן חלונות.המרתפים במצודת גבעת.שאולן'ימשאול השלך
1387[:
www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

צבא ,נשק וביצורים.

מבפנים החומה .בקומה התת-קרקעית למחצה ,שנוצרהכאן מחמת הגבהת הקרקע
בפנים המצודה ,נמצאו מרתפים מקורים מרישי-עץ (ומוארים במרומי קירותיהם
בחלונות משולשים קטנים(ציור  .)89מצודה פנימית דומה נחשפה נם בחפירות
"זקהח(ציור,)%יאותהישלשייך,ככלהנראה,לימיושל רחבעם(השוה דה"ביא,ס).
רק עם כינת משטר ,מלוכה חזק,מימי דוד המלך ואילך ,מתחילים להתגלות

ג ס;1

0

ציור  :90תכנית המצודה בעזקה

בישראלשרידיםשלמערכות-ביצוריםנרחבות.אמנם,לפישעה לאנתגלובתמירות
מבצרים שאפשרלשייכםבוודאותלימיו של דוד.אין ספק שעשה לפחות לביצורה
של ירושלים ,אלא שמפאת החפירות המקוטעות שם קשה להגיעהיוםלידי תמונה
ברורה שלפעולות הביצורשלובעירבירתו".
הביצורים בתקופה הישראלית התיכונה

מפעלי ביצוריםמתוכפיםיפהנחשפובעריםישראליות רבותמימי שלמה המלך.
בימיו הוכנסה ,ככל הנראה ,לראשונה הבניה (באבני גזית מתואמות עד להפליא.
בחפירות מגידו נתגלה לראשונה שער-העיר של שכבה 8י~ ,השייך לימי שלמה.
הארדיכלות הישראליתסיגלה כאן אתעקרון השער הישיר,בן שלושת הפתחים זה
מאחורי זה ,מורשת התקופה הכנענית המאוחרת ,אל עקרע הכניסה-העקיפה
לעיר ,המבטיחה תוספת 'עצמה להמהמפני התפרצות אלפנים העיר בהסתערות
מכוונת.סיגולזהנתבצעמתוךהוספתשער קדמי,בןשניפתחים בלבד,שנבנהבכיוון
עצב אלציר השער הפרמי הישיר ,ועלידי הקפת הרחבה המרובעתאו המלבנית,
שפולסה בין השנים ,בחומה המתחקת במגדלים מרובעים ,הבולטים ממנה וחוצה

(ציור  .)91שער דומה בתכניתו וממדיונחשף בחפירותיה של משלחת ג'ימס דא
רוטשילדבחצור(לוחכט ;)2,וזה מקרוב הוכיחידיןכי גם השער שלתר ,שחופריו
ייחסוהו למבצר החשמונאי,שייך למעשהלביצוריושל שלמה ,בכל שלושת המקרים
היה השערקשוראלחומת-סוגרים9י ,אך ,ככל הנראה ,לא שולב בה מתוך קישור
נדבכי הבניה הבודדים ,אלאנבנהלחרכהכחטיבהמונומנטליתמיוחדת.
[ ]388
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הביצורים בארץ-ישראל

ציור  :91תחזורת שער מגידו משכבה ,1-8-VAימי שלמה
הומות-סוגרים מאפיינות את שיטת הביצורים .הישראליתמימי שלמה ועד ס"ף
המאה הס' ל~סה"נ .מקורה של שיטה זו ,ככל הנראה ,באסיה הקטנה בימי
הממלכה החתית החדשה (המאותהיעד-היחג לפסה"ם ,ומשם התפשטהגם לארצות
החוף המזרחי של ים התיכון .דומה ,כי הכניסוח ל שראל ארדיכליו הפיניקיים
של שלמה,שסייעובידו במפעלי הבניה הראשונים שלו ,והארדיכלים הישראליים
סיגלוהלעצממיי.לחומות-סוגריםנודעיתרץגדול בכך ,שהחדרים אשרבתוכןיכלו
לשמשמחסנים לאוצרותנשקומזוןלחילולתושביהעיר;ופתרובזה את שאלתמרחבי
ההחסנה בתחומי הערים ,ששטחיהן היו מוגבלים ביותר ,ומשום כך גדלה מאוד
צפיפותהמגוריםבהן .ואל נכון ערים מטיפוסזההןערי המסכנותשלפי מל"א ט,
יט ,בנהאותןשלמה.
כמעט בכלהביצוריםהישראליים שנתגלו עד כההותקנודרכי-גישהאלהשערים
בכבשים סלולים ועולים ,שנסמכו מצזי אחד על חומת-העירומן הצד השני על
קירות תומכים ,אשר נבנו במיוחד לצורך זה .ברוב המקרים תוכנן ה??ש הסלול
בצורהכזאתשהחייל העולהבוהיה מוכרחלהפנות אתימינו ,שלאהושהבמגן (אשר
הוחזקביד שמאל) ,אל עברהעומדים על החומה ,וכך היה גלוילוזציהם; אולם לא
ננקטו צעדים לשנות את התנאים הטופוגרפיים ,ומקום שאלה אפשרו עליה המחפה
על העולה(כיןבמגידו) לא נעשה דברלתיקוןהמצב .במגידו אף הותקנה מצרכת
מדרמת,שעלתהבמישריםמןהמישור שלרגליגבעת העיראל השערהחיצון במורד,

כדרך להולכירגל.

שרידי מערכות שלביצורי -סוגרים'נתגלוש
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גבבאITW3 ,רבישזר"כך
;

 .1בישובששרידיוטמונים בתל שבאדמת"טילה(עלשפתוהצפויתשל[הירקת),

ושמו הקדומ לאנודע;ביצורים אלהשייכים ,ככל הנראה,לזמנו של שלמה נשכבה
1

11צ)*21

-

[

 .2במצודת-חוף קטנה ,ששמרה על שפךהירקוןלים (תל
ונבנתהבימי
ד
?
ארו"מתואמות יפה.
שלמה .מצודהזונבנתה אדן גבוה ואטום של אבני-חול מסותתות
באמצע צדו המזרחי של ארןזה נפתח שער-המצודה ,שאליוהוביל כבש משופע,
רחבומרוצףאבןלמןפני הקרקע שמטביב אל,מפלס מרוםהאדן .בתוךאדן האבן
שוקעו,כדי50ס-מ,חדריםקטנים המפורדיםזהמזהבמחיצותדקות(הסוגרים),ומעל
לאדןנבןקירות-הסוגריםלבני-טיט.האדןהיהמוגןעדמרומיו בחלקלקה משופעת
מצופה אבן ,ועל-פני המצודה ממזרח עברה דרך מרוצפת ?תיש של אבן-חול,
שממנה עלה הכבש אל השער.32ונראים הדבריםכיגם בשאר מקומותהיו רקאדני
החומה הגבוהים,ביןשהיו אטומיםובין שכבר נבט לפי תוכנית סוגרים מיסודם,
בטים אבן,ואילומעללאדנים(כדי  4-3מטרבמבה ,מעלליסוד)נבנוהחומותלבני-
טיטמתוךןסגהקטנה משפתהאדן ,לפחות מצדחוץ .המדרגה הקטנה,שנתהוותהכך
בין שפתאדן האבן לתחתית קירהלבנימשעליו,היאשווידוי ,ככלהנראה ,במקרא
??חוון"(לעיל,ציות.)11
,
ר
ה
ה
 .3בשומרון נבנתה בשיטהזו המצודה הגדולה בשיא
שבבניתה החלבודאי
עמרי ,אך בעיקר בנאהושיפרה אחאב המלך (ציור .)92השטחהמלבני,שצלעותיו

*1

1

88
קישה
 88ננ""
לקבות בנייה
23מ חרקים שלא 4חמר4

ציור  :92תכנית המצודה בשומרון

הארוכותהיו בדרוסובצפון ,בהתאםלטופוגרפיה שלשיא ההר,הוקף חומת-סוגרים
ומגרעותבפינותיה .בצד מערבהגיע כללעביה של החומה כדי' 10מ'ובהשניטורי
סוגרים:הפנימי ,סוגריםמרובעים כביתרצלעותהחומה; והחיצון,חדרים מוארכים
(כלפי חוץ) .בפינה הדרומית-המערבית בלט ,מפינת המגרעת ומערבה ,מגדל
מרובעגדול; ואילובפינה הצפונית-המערביתהיוהשרידים שנחשפוהרוסים מכדי
קביעת התכניתהמקורית .בפינה הקיצונית של השרעת הדרומית-המערבית הוקם
מחוץ לחומת-הסוגרים מגדל מרובע רב מידות,ובינוובין החומה נמצא המעבר
ן 390ן
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הביצורים בארץ-ההראל

לפנים המצודה ,שהובילה דרך מעברי עקיפים אל החצר
אל הכניסה "הצדדית-
המצודה.הכניסה הראשית למצודה נמצאה ,ככל הנראה ,בצד
הפנימית הנרחבתשל
מזרח,דיך שער מפוארשדפנותיוהפנימיותקושטו מערכת אומרת דבוקותבקירות

ציור  :93תחזורת של אחד הקירות הצדדיים בשער המזרחי המשוער של שומרון ,תקופת
עמרי-אחאב

ומעוטרות כותרותפריטי-איאוליית(%ציור  .)93בחלקו המערבי של שטח המצודה

'.נבנושני ארמונות ,והצפוני שבהם היה ,ככל הנראה ,בית-השן (מל"א כ ,לט) של
המלך ,אם אפשרלדוןלפישרידיתשבצי השןשנחשפו שם ,ושימשוקישוט לרהיטי

הבית .שטחה של המגרעת המערבית(בפנים המצודה) הובדל מיתר המצודה בקיר
חוצץ,ובשטחגדורזהנמצאושרידיבנייניםאמרכלייםומחסניםנרחבים .באלהנתגלו
חרסישומרוןהמפורסמים ,שהם-שטרי משלוח" שלהמסיםבעין ,אשרהועלו לחצר
המלךג. .3
 .4בשכםנחשפוקטעיםשלחומת-סוגריםישראליתממזרחוממערב לשערהצפוני
הקדום(שאוליאף שובץ במערכת-ביצוריםזו);ולפי דעתו הראשנהשלזלין ,שחפץ
במקום,ישלשייךביצורים אלהלימיושלירבעם המלך(36לעיל,ציור.)78
 .5במצפה (תל א-נצבה) נבנתה מערכת-הביצורים הקדומה אףהיאלפי שיטת
חומות"סוגרים .באמצע צלעה המזרחית של סגלגלת-הביצורים הובלט כאן שער-
העיר,שכווןצפונה במערכת שלשלושה פתחיםבזה אחרזה:שניהפנימיים באמצע
השערומכוונים האחדמולהשני,ואילוהחיצוןנפתהבקצהוהמערבישלמבנההשער,
ומחיצתו שממזרח חפפה והסתירה את הפתחיםהפנימיים ,כדיליצור כאןכניסה
עקיפה דרך השער .אף רגלים לדברכי לאחר המעבר בשער כולו נכנס הבא אל
ן1פ]3
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צבא: ,נשק וביצורים
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ציור  :94השער הקדום בתל א-נצבה

המקום לרחבה גדורה,והיהעליולפנותלימינוכדי לעבור דרך פתח אחר אל שמם
העיר.גם כאן הורכב ,איפוא ,עקרון הכניסה-העקיפה עלשער-ישיר;וכיון ,שככל
הנראה ,לא היה צורך להתקין כניסה ויציאה לכלי-רכב ,געשה ההרכב בצורה
פשוטה.וזולהיותר מאשר בערי-הרכב(37ציורא).
 .6בתל שליד רמת-רחל (ח'רבת צאלה) ,ששםיישובו הקדוםעדיין לאזוהה,
נבנתה מצודה מלבנית נרחבת למדי ,שהוקפה חומת-סוגרים הבנויה אבני-גוית
מתואמות עד להפליא .אף כאן נתגלה אדן האבן ,שמעליו בודאי התרוממו חומות
שללבני-טיט .הסוגריםהיו מחובריםביניהם בפתחים שבמחיצות ,אשר הפרידובין
סוגר לסוגר ,ורק אחדים מהם נפתחו לשטח שבפנים המצורה.גם כאן ,כמו במרבית
יתר הביצוריםממין זה ,היהעובי החומה החיצונה  1.60מ' ,הפחמית  1.10מ' וכלל
עוביהשל החומה(כוללהסוגרים)  5.30מ' בקירוב; ואילועובין של המחיצותשבין
הסוגריםהגיעכדי0.60מ' .השטתשבפניםהמצודהרוצףכולו רצפת מלט גירי קשה,
וככל הנראה ,נמצא בשטחזהבניןמרכזי,שעדיין לאנחשף (מתחת לשרידיהמבנים
הביזאנטיים שעוד לא פונו) .בחלקה המערבי של החומה הצפונית נחשף מעבר
סתרים תת-קרקעי למחצה ומקורה לוחות-אבן (ציור  ,)98לפי ממצא החרסים
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העצורים ;בארץ4-שראל

ישלשיך אתבינה של המצודה למאההז'לפסה-נ"י,אולילימיו שליהויקיםהמלך.
שערההעיקרישלהמצודהעדייןלאנחשף.
 .7בתלשיחי אחמד אל-עדיני ,המכונה בטעות תל א,צחשמובשעה.חפירותיו

של המהבר (מטעם אגף העתיקות והמכון המזרחני של רומא) ,בשיפוע המצודה
הנישאת ,לפחות שתי מערכות של ביצורי חומות-סוגרים; ואולי אף שער הכניסה
אל המצידה9י ,ולפניובפנים העיר כיכר נרחבת המרוצפתאבן.מערכות-ביצורים
אלהשייכות למאותהי'-הס'לפסה"נ(לוה.:כהת).
 .8בתל בית-מרסם ,שלדעת אולברייט אשר חפר בויש לזהותו עם דביר
המקראית ,נחשפו קטעים גדולים של הומת-סוגרים ,שראשיתה במאה הי' לפסה-נ
ולאחר מכן תוקנה ושופצה במאה הח' לפסה"נ .הומת סוגרים זו הקיפה את כל
העיר ובכמה מקומותנראומגדליםגדולים שבלטובמידת מהמן ההומהוחוצה .אהד
בצפון-מזרח ואחד בצפון-מערב .הצפוני-המערבי נהשף ונחקר .הואבנוי בצורת
בית של ארבעה מרהבים ,שנוסףעליובדרומו מרהב אורך רביעי לכל אורכו של
הבגין .לדעתההומרהיהזה שער כניסה "צויד"לתוךהעיר,נוסף עלהשערהעיקרי
שבדרום-מזרה העיר .אולםאין להשערהזו על מה שתסמוך;ואיןראיות מכריעות
לכךכיהיתהכניסהנוספתלעירבתקופהזו.ואילוהמרחב,שאולברייטהשבו למעבר
השער ,איד אלא:חדר-המדרגות ,שבו .החלה מערכת-המדרגות אשר הובילה אל
מרומיהמגדל .40עלהחומהכולה בתחתיתה התה מבחוץ הלקלקה משופעת ,שנסמכה
על חלקלקות קדומותיותר ,והיתה מצופהכיסויאבן .גם כאן נבנתהההימה אדן
נבוח שלאבניגוילואין ספקכי עיקרה,וכן עיקרם של המגדלים ,נבנולבני-טיט:
שערהעירנחשף בדרום-מזרחה של מערכתהביצורים.בראשיתוהיהזה שערישיר
בןשניפתחים ,שהוןמשניעבריובמגדליםבולטיםמןהחומהוחוצה,ורק בשעת בדק
הביצורים במאה הה' לפסה"נשונתהגם תכנית השער,כדי להפכולכניסת-עקיפים:
צד דרום-מזרה הפתוחנסגר ברובובקיר עבה ,שנשתלב במגדלהמזרחיופנה אח-כ
צפונה; כאן הושאר מסדרון צר ,שהובילבין המגדל המערביובין חלקוהצפוני של
הקיר הסוגר אלתוך פתה השער העיקרי ,מתוךשתיתפניותבזויותישירות .גם כאן
היתה רחבה מרובעתגדולהלפני השערבפנים העיר.41
 .9בכמהישובים מבוצרים ומצודות שנסקרו (אך לא נחפרו) בסב נראיםשרידי
ביצורים של חומות-סוגרים ,אך ללא הפירה קשה לקבוע את זמנם המדויק של
שרידים אלהבתהומיהתקופותהישראליותנו.
 .10דומהשגםשרידי קטעשל שערוחומה במצודההפנימיתבתהתקומההישראלית
(המאות הי'-הט' לפסה"נ) ,שנחשפו בבית-שאן,בנויים לפי שיטת ביצורי חומות-
..

סוגרים.43

.

.

כפי הנראה ,נתברר ברבע השני של המאה הט' לפסה-גכי הומות-סוגריםאינן
יכולות להבטיח הגנה מספקת לישובים ,אם מפעילים בשעת מצור כלי התקפה
כבדים ,כגתאיליםלניגוח חומות; ואף-על-פי ששיטתביצוריםזו לאנזנחה לגמרי,
הרי מאמצע המאה הט' לפסה"נ ואילך 44פסק השימוש הנרהב בה ,ובמקומההנהיגו
שיטת ביצורים' שאף היא נסמכה על מסורת עתיקה ומושרשת בארץ .בשיטה
זו נבנו חומות הערים קירות עבים ואטומים לגמרי ,וחזיתותיהן מבחוץ הותקע
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צבא ,נשקוביצורים

במערכת נסעת וקדמות ,שתעדו להקעת מצד אחר יציבות יתר למבנה בכללו,
ומשבד שני כנראה גם אפשרות הפה יעילה יותר עלידי שבירת
שבתחתית החומה; ופתיחתו ליריות הקשתים והקלעים ,שניצבו על ראש החומה,
מתוך שימושבירי -צולב" .לאותה מטרה עצמהחוזקו החומותגם במערכות מגדלים
הבולטים מן החומה וחוצה ,בכמה מקומות במרוחים קצובים ,ובמקומות אחרים
במרוחים בלתי.a~le'-
חומות כאלההןהומותמגידו בשכבות (1"4ימי אחאב)וכן 1ת (ירבעם השניו);
וכןביצורי חצור ,שהוקמו ככל-הנראהזמן מה לאחר התקפת בן-הדד על ישראל
שאירעהבימי בעשא ,כנראה בתקופתמלכותושל אחאב ,ותוקנוזמןמהלפני התקפת
תולת-פלאסר חג /מלך אשור ,בימיו של פקח מלך ישראל .בימי אחאב נכללה
בתחומי העיר המוקפת חומה כל מחציתו המזרחית של תל חצור הקדום ,ובפינה
הצפונית-המזרחית נחשפו שתי חומותזו מאחורי זו ,ליתר חיזוק ,בסביבות שער-
המשנה אל תחומי העיר; אער-משנה זה נסתם במהירות(בחומתלבני-טיט) לפר
ההתקפההאשוריתבימי פקהבן רמליהו(לוה כס.45)1,
דממה נאה של מערכת-ביצורים שלמה בעיר-שדה לא גדולה במלכות יהודה,
שנבנתהלפישיטהזו (של חומה אטומה מחוזקת במגדלים בולטים ,ותחתיתו של כל
אחד מהם הוגנה בחלקלקה משופעת משלושת עבריו) ,היא מערכת-הביצורים
המצוחרת כמצפר .כאןנבנה אדן עצום שלאבני-גייל" ,על טבלת-יסוד של גושי
סלע עצומים שבלט:,מן החומהותוצר .מבחוץ נטוחה הו.ומה שכבה עבה של טיט
צהבהב קשהכדישבהשל6-4.50מ' מעל לטבלת-היסוד .החומה נבנתה קטעים
השטח =המת*

5

ל

-r~r--a-ל

י-במצפה (תל א-נצבה)
ציור  :95תכנית של השער הצפוני-המזרחגש
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הביצורים בארץ-ישראל

קטעים שלאשולבוזה בזה,אולי משום שהוטלה בניתכל קטע על חטיבתתושבים
מסוימת,47כן לאשולבו בשף ההומהגםהמגדלים הבולטים ,אלא רק הושענועליה;
אולימפניאותהסיבה .בכמהמקומותנמצאהחלקלקהגםלרגלי החומהובק-סחפיר
עמו,-אולםלאברור אםהחלקלקהוהחפירהקיפו אתכלהחומהכולה.לעירהיתה
רק כניסה אחת קרובלפינתה הצפונית-המזרחית ,בדמות שער ישירבןשניפתחים,
שהוק ממזרחו במגדל מרובע עצום ממדים וממערב בבליטה של ההומה .רק
בפתה הקדמי של השער הוצבודלתיים(ציור  ,)95שאפשרהיהלסוגרןולהבריחן
בבריח עץ מבפנים (נמצאו השקעים במחזות שלתוכם הוכנס הבריח ,מצד אהד,
כשהיו הדלתיים פתוחות ,וממולו כשהוברחו בבריח) .במרחב הפנימי של השער
וברחבה הקטנהשלפניו מבחוץהיובשיים ספסלים למושב השופטים בשער (השוה
דבי כה,ז) .לפני השער מבפנים היתה כרגיל רחבה גדלתממדים ,וממנה נמשכו
רחובות אלשים העיר .לדעתהחופריםנבנתה מערכת-ביצוריםזובראשית המאה
הס' לפסה"נ; אך המחבר סבורכיישלשייכהלסוף המאההט'לפסה-נ,אולילימיו
שליואשמלךיהודה.
דוגמה אחרתשלשיטת ביצורים שלמהנחשפהבלכיש ,אחד המבצריםהעיקריים
של ממלכתיהודה (השוהיר'לז,ז) .כאןהוקפההעיר חומה כפולה; הסממית תחמה
את שיא התל,דהיינו השטחהבנוי והמיושב בפועל ,ואילו החיצונה הוקמה במולד
התל במרחק  16מ' בקירוב מן הפנימית .שתיהן נבנו יסוד משופע של אבני-גויל,
שעליוהוקם אדןזקוף כמעט שלגויל ,ומעלזה התרוממועיקריהן של החומות שנבנו
ם נטוח כולו ,כדי לעשותו חלק וקשה
לבני-טיט .המרחב המשופעשביןהחימיתיי
לטיפוס ,אםתיפרץ החומההחיצונה .החומההפנימית בוצרה לכלהיקפה ,במרןחי6
קצובים ,במגדלים מרובעים שבלטומן החומה(פנימה וחוצה);ואילו בחיצונה באה
בחלקה הצפוני-המערבי במקום מגדלים מערכת מסעדים ) (buttressesמשופעים.
המבואהיחיד לעירהיה דרך שער כפול של כיסה עקיפה (כדוגמת שערי חצור,
מגידווגזר) ,אלאשביןשני השערים נמצאה רחבה לא מרובעת אלא מלבנית; שכן
השער החיצון בלט מן החומה החיצונה וחוצה ,ואילו הפנימי היה משולב בחומה
הפנימית .הרחבה הומה משת עבריה בחומות ומערכותשמגדלים ,שבאחד מהם
נמצאה קבוצת החרסים הידועה בשם מכתבי לכיש .48על החומה החיצונה השה
מבחוץ חלקלקת-עפר תלולה טוחה מלמעלה .למרות התכנון המפואר מראה
דרך הבניה כי הוקמה החומה בתקופת שפל כלכליואין לשכוח גורם 'זה כשבאים
ה.בזמנה
לדוןבזמןבנייתה שלמערכת-ביצורים משוכללתזו .הקביעהתלויהבירט
של המנהרה(לוח כחש) ,שנתגלתהבתוך החלקלקההחקסוסית במורדגבעתלכיש,
מנהרה שק-ה נהרס על-ידי הנחת היסודות לחומה הישראלית החיצצה .החופרים
י המצורוהכיבושהמצרי שלהעיר הכנענית במאה הט"ו לפסה"נ,
סברוכיזמנהימ
אך כברהוכיח המחברכיאין שום עדות המוכיחה את השימוש במנהרות-חתירה
תחתביצוריםלפניימיו שלאשורן-ךסל הב' ,מלך אשור ( 859-883לפסה"נ) .לפיכך
"ם ליחס את המנהרה לימי מצור לכ"מ וכיבומה בידי סנחריב ( 101למסה*.0
מכאןשיש לקבוע אתזמן הקמתה של מערכת-ביצוריםזו ,ככל הנראה ,לסוףימיו
שלמנשה המלך(בקירוב ,אמצע המאה הז' לפסה"נ).49
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"בבא ,נשק חבי~זר-ופל

_לאחר-מכן לא עמד לה כוחה הכלכלי של מדינת יהודה להקים מערכות
ביצורים רחבות ממדים; וכשהשתלט יאשיהו המלך על מגידו ,לא יכול (ואולי
לאהיהסיפקבידו) להקיף בחומה את ישוב בית של שכבה" במקום ,והסתפק
בבנית מצודה חזקה(מטיפוסבניןשל ארבעהמרחבים) במזרח האתר (לעילציור.)%
עם.הסיכום ישלציין כמה דברים האופיניים לכל מפעלי הביצורים בתקופת
המלוכה בישראל .ראשית ,נמצא כמעט בכלישוב שנחפר בנין מרכזי עבה-קירות
שנועד ,ככל הנראה ,להיותמעין מצודה פנימית ומשגב אהרוןלמגיני העיר ,ויחד
עם זאת שימש במקרים רבים מושבו של השלטוןבעיר .מצודות ממשנחשפו בחצוה
ובמגידו,למןימי שלמהואילך; בשומרון,ואףבירושליםישרמזים על כך".5בניינים
מרכזייםנרחבים נחשפוביישוב שלאל-ח'ריה (באדמות קטילה)ובלכיש;ובניינים
קטנים עבי-קירות ,בתל א-נצבה ובתל בית-מרסמן .5שנית ,שלטון מרכזי דאג
להספקת מים פנימית (בשעת מצור) ,ממקורות שהשאיבה.מ"מ תהיה מושת מפני
הזקפתהצר .מפעלים כאלהנמצאובירושלימ_(מימיחזקיהו) ,בגזר,במגידו,בגבעון,
ביבלעם ובלכיש (באר בפינת החומה והתחלת כריה של פיר תת-קרקעי) .שלטון
מרכזי זה דאג גם לקיום ריצוף ברחובות העירוניקוזם שלמימי גשמים באמצעות
ביבים ,שהוצאו אל מחוץ לחומה (תל בית-מרסם; לכיש ,מגידו ,חצור) ,ובמקום
אחד לפחותרוכזומי שטפונות אלה בבורשהותקן במיוחד לכך.52
כמובל ,לא נחשף בשום מקום שריד ביצורים לכל מלוא מבהו; אבלאנויכולים
לתאר לעצמנו יפה את מראיהן הכללי של מערכות ביצורים כאלה ,על השנעה
שבראשיהחומותיי ועל המעקות הבולטים בראשי המגדליםוהחשבונית שעליהן51
מן התבליט האשורישל סנחריב המתארבדיוק נפלא את מצור לכיש(לוח כ).

טבלת תיאום ארכיאולוגית-היסטורית

ונק~ו פגז וצרנעיז וזולנבן
תקופהפאליאוליתית
* מיסוליתית
* ניאוליתקדם-קדרית
ש

*

ש

קדרית

כאלקוליתית

מתהילה

250,000

*
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*
6
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-
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9 000

*
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א
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*

*
ן

*

י

תקומות כנענ ות (תקופות תרבות הברונזה)
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שלב א'
שלב ב'
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*

2/200

*
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*
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שלבים

תקיפת מעברמןהכנענית
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-

-
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הביצורים בארץפישראל
שלב א' 1,950
הקופהכנעציהמיכונה
שלב ב' 50י1,
תקופהכנענית מאותרת שלב א' 1,550
שלב ב' 1,880

י

.

,150 -י לפסה"נבקירובן

1,550 -

*

 1,3801,180 -

"

.

*

*

י "לחם המצרי (1,140-~1,450
ימ
ךלפסה*נ.בקירוב);הכיבוש הישראל*

ת ק פותי

שר א.ל'ות (תקופות תרבות הברזל)

תקופהישראלית קדומה שלב א'  1,050 - 1,180לפסהאנבקירוב ,תקופתהשופטים
שלב.ב'  870 1,050לפסה"נ בקירוב; שאולן 1,008 1,029לפסה"נ
בקירוב:דוד ( 988-1,008לפסה=נבקירוב)
מקופהישראליתתיכונה שלב א'  840 - 970לפסה"נ בקירוב; שלמה ( 930 - 970לפסה"נ);יהודה
:וישראל עד מרר יהוא ( 841 " 880לפסה"נבקירוב.
הקיפהישראליתתיכונה שלב.ב'  588 - 840לפסה"נ בקירוב
586י 880 -לפסה"נבקירוב שלטון ממלכת בבל החדשהיהאימפוייח
תקופהישראלית מאוחרת
הפרסית עד הכיבוש המאקדוני ( 832לפסה"נ)
א

א

ה ע רו ת
 1עין-111;1956, pp* 70--72; :ד.110עק "47--48; 1955,עע .83--"4;1954,עס , PEQ 1953,ח0ום*.1:אי)8
מ. 930קע * 102--105; 1960,עע י1957ל
 2עיץ:י* 1930עע .8.Yeivin, 11~ 10 )1960(,

 8אמנם סבר מקאליסטר,כיואעל אדן זה הרקמה גדר 'שלסבכיקוצים בלבד ,אךאין כל ראיה ומקבילת
למיןביצור ואילולחומותלבני*הטיטשהוקמועלפניאדניאבןנתגלומקבילותלרובמאז חפרמקאליסטר

כזהי

בגזר*

 4עיין:מת; 152 )1958(, pp* 14מ. 190עק .7.Free, BASOR 131 )1953(,
 5,עיין :מ..תדמור נ-מ.פראוסניץ,עתיקותב(תשי"ז -תשי*ה) ,עמ' 66ואילך.
ן עתה1). %4. Kenyon, :
 6.סימון השכבותביריחונערךבשתי סדרות ,סדרהעליונהוסדרה תחתונה,ועיי

וא. 104עק .Archacology'ofthe Holy Land, 1960,
ןעוד עלציור שלסוף התקופההכאלקוליתית ,בלוחהשחיקה של נערמר 10 )1960(, :נ,18ח1י)ס"ל84
ועיי

י

"193
8
9

tpp.

ראה-ציור .78
רהשררה לעיל עמ'  ,368ציור .72

.

 10עיין:ש.ייבין ,מחקרים בתולדותישראל וארצו ,תשיך ,עמ' 25ואילך.
 11עיין:י.ידין
 ,בכרךזה ,עמ' *320
 12גם שערה המזרחי של ישכם משאייך לתקופה זו ,כמסתבר מחפירתו שלרייס במקום .הואבנוילפי
אותו עקרון של כניסה*ישירה ,המוצרת באמצעות בליטות לפנים השער ,אגלםשימש כשער*משני להולכי"
 8%80% 144:ןG.E. 1418%1
יגל בלבד,כפי שתעדנה המדרגותהמובילות ממנולפניםהעיר.בדבר פרטיםעיין
וש. 16עע :148 )1957(1ופ.12קע.)1956(,
;ידיעותבג (תשי-ט) ,עמ' .23-22
 13עיין:י.ידין

אפשר שהחומה החיצונה כאן לא נמצאה משום שלא הרחיקוהחופרים לתפור במורד התל עדכדי
'

14

מקומה שלזו.

 15יתכן שגם כאן לא נתגלחה החומה החיצונה ,רק משזפ שלא הרחיקו החופרים לחפור במדרון התל
נדי רוחקמספיק.
-.
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צבא ,נשקוכיצורים

.

..

 16יתכן,כפי שמסתבר מחפירתו שלרייס בשכם ,שגם שם מצויהליד השער המזההי חומה .מסוהזה
.
המשחיכת לתקופה הנדונה 'כאף
 19ההומה האחרונה ,שעודנה מנצלת את השערהצפוני (ציור ,)78שייכת ככל כנראה,לתקופת המלונה

הישראלית*

ן עתה מאמרו שלרייט הנזכר בהע' .12
 18עיי
 19ועייןלהלן*
 20גם בארץ מצויה דוגמה אחת לסוללות עפר ענקיות מסוגזה.היאהסוללההגובלתבמערב את העיר*
התחתית בחצור.היא שפוכה עלאבני חצץ ועפר כבוש ובתחתיתהקיר תומך שלרגליהחפיר .לפרטיפעיין:
י לאהיהזה מחנה מבוצר ,אלא
י
.ידיןואחרים ,חצור א ,תשי"ט ,עמ' 59ואילך.תפירותיו שלידיןהוכיחוכ
עיר ממשמיושבתבצפיפות*-
 ,21.עלהידיעוה החדשות עלביצורי הגדרת בחצור עקב חפירהה של המגולחת ע"ש ג'ימס דא רוטשילד
.ידין,עיין:חצורא ,תשי"ט,עמ' :59-81תצורב ,תש"ךן עמ' :152-72ועייןעיד במאמרושל
בהנהלתו שלי
י
.ידין,בכיך
,זה ,עמ' 884ואילך*
 22שערים וחלקלקותבני המאה הי".ג לפסה"נלזה מעלזה).בתגלו לאחרונה גם בחפירותיפו :אף הםבני
.קפלן,הארכיאולוגיהוההיסטוריה שלתל*אביב*יפו,תשי"ט ,עמ' .62;-80
הטיפוסיםהמתואריםלעיל;ועיין:י
(289-285
...........לסיכומי המצבבעריםהכנעניותע"ן:אבי*יונה-ייבין,קדמוניות ארצנו תשט"ז.,עמ'
ןעתה] :פ. 11עע ,43. 8. Wright, BASOR 148 )1957(,
ועל השערהמזרתי של שכםעיי
.10 :ע .AJbrigbt, Tell Beit Mirsim 3, 1943,ע*עי ,על השכבההישראלית הקדומהביותר במקום.
 24עיין
כמו*כן ,לא נחשפו שום שרידי ביצורים בישוב הישראלי הקדום (המאה חי"ב לפסה"נ) בתל חרשים
.אהרוני ,ארץ*ישראל ד (תשטאז) ,עמ' 89ואילך.
שבגליל המרכזי:ועיין:י
י חלקלקה זו אינה כלל בת התקופה הישראלית הקדומה ,אלא מאוחרת
ר
ר
ב
24א זה מקרוב נת כ
מן הת
.25קופה הישראלית*
קדומניות חרצנו א ,עמ'  812והע.158 /
 :עיין.:אניייונה
ם *]
 28עיין.590] :עע* Lawrencc; Annual ofthePalestineExploration Fund 3)19141 15(,ז.Woolley.-

א.

ייביי,

.and68.8

 27עיין:

.42-27 and pls. 1 5עעPa.Iestine, 1902,

בכללםעיין.במאמרו של מ4גיתוד:,בכרךזה ,עמ'

.hfacalister-7rBliss~ Excavationsinעלביצורי רחבעם

..425-410

 28עיין:אבי*יובה-ייבין ,קדמוניות ארצנו א ,עמ' ;298-291ש.ייבין ,ירושלים א (תש"ז) ,עמ' א
ן לעילהע' 24א
ואילך;ועיי
.ידין,ידיעות,כב(תשי"ת-תשי"ש ,עמ'  15-14ולוחד.1,על שערגזר:
 29על השער שלחצורעיין:י
]ת. 80ע,1838 )1958(,פ,861ר,.ר.עלבדיקתו האחרונהשלידין במגירנו .המאשרת את העובדה הנ"ל גם לגבי
עירזו (שכבה 8ע,)1רהמוכיחהכי החומה האטומה ,שבהשבה עדעתה.לבתומגושלהשערהנידון,שייכת למעשה
לשכבה )נע,1המאוחרתמימישלמה,עיין:י*ידין,בימיביתראשון(קובץ) ,תקע-ב,עמ' 68ואילך.עלהשערים
עמ' .409-400
בהתוסת המלוכהעיין גם במאמרו שלא .שטרן ,בכרךז
הימגידו נתגלה קטע ביצוריםהכולל חומת סוגרים,
 80אולםיש לזכור,כי בתעלת*בדיקה צרה בדרום
שהחופריםייחסוהו לשכב:ה,()11דהיינר המאההי"ת לפסה"נ.אם נכון.תאריך1ה,הריזו הומתהסוגרים הקדומה
.)3e.Laad, M
], fig? 264~--267, 407 :פ. 105עע 11, 1948,
i
t
ביותר מאלההידועותהיום;ועיין
 81עייד :ב*מזר ,ארץ-ישראל א (תשיעא) ,עמ' ,60וציור.8
 82דו"ח עלחפירהזו ,שאותהניהל המחבריחד עם.המנוחא"ע.סוקניק ז"ל טטעם המכוןלארכיגולוגיה
של האוניברסיטה העברית בתורף  ,198819לא נתפרסם עד עתה :הפרטכם נלקחו מיומנושל המחבר ,ברשותו
 האדיבה שלפרופ.נ.אביגד ,ראשהמכון.הנ"ל ,שלומודיע המהבר טובה.עלכך..
 88ולכךמכוון הכתוב במל"אז ,ט;ועייןאנציקלופדיה מקראיתג ,ערך טפחות*
 84עלטיפוסזה של כותרות והשתלשלות התפתחותןעיין:מ.כהן,ידיעותיג (תש"ז) ,עמ' 88ואילך.
 85על הבניינים עיין 3:8. Crowfoot 6! alii.1be Buildings of Samaria, 1942 :והתוכנית שבמעטפה
אשרבסוף הכרך(לות.)11עלחרסישומרוןעייןלאהרובה:ש.ייבין,תולדותהיהודיםבעולםב(עומדלהופיע):
הנקל ,לשוננו כד(תש"ך) ,עמ'  40ואילך- 1 ff. :קע *(,.-adin~ Scn'pta Hierosolymitana 8)1960ר;
אהרוני,ארץ*ישראל בתקופת המקרא ,תשכ"ב ,עמ' Z~Sואילך.
-
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הביצורים בארץ*ישראל

 88עיין
 ,דרך8משל* .187, 188, fig* 63עע 8*.0.Barrois, Manuel d'arc11Eologie bibliquc 1, 1939,
).0.McCown 6! 815,:
הביצוריםבתלא-נצבהעיין
 8 7עייולעיל,עמ' 388בדברהצור,מגיחוגור.

לפרטי
, 1895:קע  *7611 kNasbeh 1, 1947,וכןהציורים והלוחותוהתוכנית אשרבתיק שבסופו שלהכרך.
88עיין:י*.החונייידיעות,י( 6תשט"ס*,מן 147ואילך;יד
י(תש"ך)ע עמץ .Sdולילך!-.רעיין  hb5עתהנ
חדשות ארכיאולוגיות של אגף העתיקות ה (תשכ*ג) ,עמ' .3
 89אמנםבמקרים אלהנהרסוונעלמוהקירותהחיצוניםשלחומותהסוגריםואיןלהכריע בדברזהבוודאות;
אךמציאית שערברור במערכת ביצוריםקדומהיותר (של התקופה הבנענית המאוחרת) במקום זה,וכןהכיכר
המרוצפת שמבפנים לחומת הסוגרים הישראלית העליונה ,דומהשמרמזות הןעל מציאות שער זה גם בחומה
 ,דו"ח מוקדם.האשוןעל,ההפירוהבתל"גת" ,השמ"א.
הישראלית.על מערכתהביתורים בכללה,עיין:ש.ייבין
 40לענין זהעיין ]פ. 148עע * Albright, TellBeit Mirsim 3,1943,ע*על; אבייונה -ייבין,קדמוניות

אהצנוא.,עמ' .32;804 808ע .29-31 ;W.F. A1brigllt.161-6,עע;Atairan-lJunaieyskj, BASOR 149 )1958(,
ש:יובין,ידיעותכג(תשי-ט),עמי 8ואילך* על הומתסוגרים דומהבבית"שמש ,אףהיא בתהמאההי'לפסה*נ,
עינן* 2351 :עע Sh~s Excavations 5, 1939,שינ851,נזעי.Grant-
 41עיין.151]:ק .~briettTdl Beit Mirsim3,שערמוגן בצורהדומהנחשףגטבחפירותיושל האבדי-ון
בתל.,אל-פארעההצפוני.,שהוא סבור לזהותו עם תרצה,בחומה.ישראליתהקודמתלמחציתהמאההח' לפסה"נ,
,קדמוניות ארצנוא ,עמ' .808-807
בעיין:אבייווה"ייבין
 42על-חורבת -וזה ,הדומה בהרבה למצודת קדש ברגע ,וזמנה (סוף המאה היקהמאה הח' לפסה-נ),
וע ,מצודותבמישור הרוח (המחצית השניה של המאה הס'-המחציה הראשונה של המאה הח' לפסה-נ)עיין
במאמרו שלי.אהרוני.,בכרך*ה ,עמ' 429ואילך.
 43ראה!. 1:ץ.139-140.עע1.Fitzgaald~PEF Qst 1932,י ,)3.והשוה-'~awיונה-ייבין,קדמוניותארעו
א ,עמ' 301ולוחדזזצ)נ)נא.
 44בךולמשל,במצודההפנימית שלשומרון ,שחלקניכר ממנה נבנה אלנבוזבימי אחאב,וקוליבראשית
ימימלכותו.גםביהודההמשיכו להשתמשבשיטהזובעיקרבמצודותשבנגב ,אובערים שלאנודעהלהןחשיבות
יתר ,מקום שתוקנו או שופצומערכות-ביצוריםישבות,כגוןבתל בית8מרסם.
 43עיין.4-8 :עע ,.Yadin, 157 8 )1958(,ו .מקומו של שערהעירהעיקרי בתקופהזוהיה דרומהיותר,
מהוץ לשטתהתפירות במקום זה
 46לדעת אחופרים נבנתה כל התומהן שהגיעה ככל הנראה כדי גובה של 18-11מ' (מעל ליסודותיה
על המלע ה-חול),אבןגויל ,ללא חלקעליון שללבניטיט;ואיןלהכריע.
. .
 47השוהתיאוהיבנין תומתירושליםבימינחמיה (נחמ'ג ,א-לב)
.מלמט ,בכרךזה ,עמ' .308
.48עיין במאמרו -לא
49עיין:ש.ייבון
.,ארץ-ישראל א (תשי"א) ,עמ' .81-20
50עייןש.ייבין,ירושלים א (תש"ז) ,עמ' אואילך.
1פעיין.4-=5 :קל(Y.Yadia,187 8)1956(,חצור):ב.מזר ,ארץ*ישראלא(תשי"א) ,טמ' 80-59וציור
(אל*ת'רבה); אבייונה-ייבין ,קדמוניות ארצנו א ,עמ' ( 292מגידו)(800 ,לכיש)805 ,ואילך (תל
בית"מרסם)(812 ,תלאשנצבה).
 52עיין:אבייונה -ייבין
 ,שם ,עמ' .305
.

*

י

 63גמגידו נמצאבחפירותגושאבן מסוהת ,שכנראהשימששיניה כזאתבמרום החומה;ועיי-:1ם1820

1, 1939, fig. 36
.

-.

.Shipton, M

e

g

.סוקביק(ידין),ידיעותיג (תש"ז) ,עמ' 9נואילך.
 54השוהי
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