אתר דעת  -מכללת הרצוג

ביצורי השער והלחימה על השער בתקופת המלוכה
מאת  2א .שטרן

השערימקומ .במערך הביצורים
הלחימהלכיבים ערים בצורות ,או להגנה עליהן ,היתה שלב השוב -ולעתים
השלב הקובע  -במלחמות שלימיבית .לפעמים ,כאשר ההבדלביחסיהכוחותבין
הצדדים היהגדול ביותר ,לאהגיעו הדברים כלללידי קרב בשדה הפתוחועיקרה
של המלחמההיה עלערים.אי לכך,תיאורי מצורערים והפהעליהן הם הלק חשוב

מכללתיאורי המלחמה,הן במקראוהןבמקורותהחיצונייםשמפרק-זמןזה.תיאורים
אלהמייחדים מקום רב ללחימה על השער ,שהוא המבוא והמוצא של העיר ומשום
כךגםנקודת התורפה במערכתביצור העיר בעתות מלחמה.ולכן אףרוכזה כלפי
השערתשומתהלבשלהתוקף(יש'כב,ז,ועוד),ושלהמגן(יש'כח,ו;תהיקכז,ה)כאחד.
את הידיעות המעטות על השער ,אופן הגנתו והמלחמה עליו ,הבאות במקרא,
ניתן להשלים במידת-מהמן הממצא הארכיאולוגי,היינו משרידיהם שלשערי ערים
שנחשפו בארץ-ישראל ובסביבתה~ .מאלהניתן ללמוד את תכניות השערים.מקור
נוסף הם התבליטים האשוריים ,החלבימי ~שורנצרפל הב' ( 859-883לפסה"נ) ,בהם
באיםתיאורישעריםואףתיאורים של מלחמה עלהשערים.
מקומושל השער נקבעלרוב,עלפינתוני השטח ,במקוםשהגישהאליונוחהוללא
התחשבות מיוחדתבכיוון המשוער שמשם עלול היה לבואאויב .כך ,למשל ,היתה
תל א-נצבה (מצפה) עיר גבול בצפונה של יהודה; ומקומו של שערה היה ,כפי
שלמדים אנו מן החפירות ,בצפונה של העיר ,היינו בצד הפוגה כלפי הגבול.
דרך כלל נקבע מקומו של השער באותו צד של החומה ששם היתה העליה גל
מרומי העירנוחהיותר .על היתרץשהיה בכךגםלאויב התגברו עלידי שעשו את
הדרך ארוכה ונפתלת ,וכלפ סופה עברה לאורך קטע-החומה הסמוך אל השעה.
באופן זה היתה הדרך אל הניר ,בחלקה הגדול ,נתונה לשליטתם שלמניניהעיר.
קנהגולהפנות אתהדרךבעיקוליםהדים ,אשראילצו אתהתוקף הממתעד עלהעיר
להאט אתמהירותו(באםנעברכב).הפניותנעשובכיווןשאילץ אתהעולה אלהעיר
לרע כשצדימינו,שאינומוגן עלידיהצינה ,פונה אל מול העיר -ועלידי כך נעשה
מטרהנוחהליריהמגינימנ.
מבנה השער
השערים מתקופת הברזל ,שנחשפו בחפירות היו בנויים תשתיתאבןועליהבניית
לבנים .מסד האבן נשתמר בחפירות ,לרוב ,בשלמותו;מבניית הלבנים העליונה
עיין

הערות

בעש ,409
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ביצורי השער והלאימה על השער

נשונ'מר רק מעט מאד .דרך עיבודאבני המסד מקבילה ,בכל מקום ,לדרך עיבוד
האבנים בשאר חלקי החומה; אולם השערים חוזקו במקרים רבים באבני בית ,גם
כאשר שארחלקי לחםעשוייםאבני-גויל.
השער שעל עלידידל'תיים[ובריחים (דה"ביד ,ה-ו;ועוד).הללונעשו עלפירוב
מעץ(שופ'ט,נא;שיה"שח,ט).ואכן,לעתיםקרובותמתואריםאלהבתבליטיםאשוריים
כשהם בועלים .באש .לאחר שהוצתו .על .מנת למנוע זאת ,צומו הדלתהם לעתים
ברי-ועי מתכת(מל"אד,יג) .רצועותברונזהמטיפוסזה,שציפו אתשעריהעיר שבתל
בליאת שבאשור ,נמצאו בחפירות; רצועות ברונזה אלו היו מקושטות בתבליטים
שתיארו אתמסעותיו של שלמנאסרהג' מלך אשור (826-858לפסה.נ) .לרוב השערים
שנחשפו בחפירות היה רקזוג דלתים אחד ,שנקבע עלפי רוב בפתחוהחיצוני של
הש17ר -אסילו היה השער מרובהפתחימי .את ציר הדלת ,שסב בתוך פותת אבן
(לרובאבןבזלת),הנעילונעל.ברזל עלמנתלחזקו -וכמוכןעל מנת למנוע שחיקת
יתר.4
"דלתים נפתחוכלמיפנים .זאת למדיםאנומשנישערים מתקופת הברזל שנחשפו
בחפירות העיר כרכמיש שבסוריה הצפונית .בשערים אלה נמצאו ,במרכז הפתת
החיצון,אבניעצירה,ובליטהשהיתה במרכזן מנעה את הדלתים מלהפתחכלפיחוץ.
כן נחצב בתוך האבן שקע ,שנועד להכנסתבריח תחתון (ראה ציור .)96ראיה אחרת,
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ציור  :90אבן עצירה שנמצאה במרכזו של שער בכרכמיש

שהדלתים נפתחו כלפיפנים,מצויה לסמן השער המערבי שבחומת-העיר החיצונה
בכרכמיש :בתוך תאיו הקדמיים של שער זה היה משטח מוגבה בנוי אבן; הבנאים
הרימו את הצד הפונה אל מעבר השער כ 30-ס"מפנימה לאומנות על מנת לאפשר
פתיחת הדלתים פנימה ללא הצרה נוספת של הפתהגופו* כשהיו הדלתים פתוחות
הוצמדו עלידי רצועות מתכת,שהיואחוזות לתוך קירות-הלבניםהעליונים( 5השוה
שומ'טן,ג) .אשרלבריחים,דומה שלכלשערהיושניבריחים.האהדנעלאותולרוחבו6
והשניהבריחאותוכלפימטה.
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צבא ,מ8ק וביצורים

צרוארוך .אפשר שהשער של המקדשומתקניושבחזוןיחזקאל מתוארים עלפישערי
הערים המבוצרים של תקופת המלוכה,ואותו מעברמרכזיהוא"אולם השער" המכר
ביח' מ,ז.משניצדיו שלמעברזההיה מספרבלתי-קבועשלתאימשמר(הם"התאים:-

שם ,שם) ,שהומרדוזהמזה עלידיקירותחוציםאואומרת; ואפשרשהם"איליהשער-

פת

מן ח)*

שאר פתחי השער היו ,כאמור ,פרוצים .רק בעתות חירום נהגו לחסום גם
אותם ,עלידי שהכהו קורות עץ לרוהבם .בארץ-ישראלנתגלו כמה שתחימ כאלה
כשהםחסומים עלידיקירותבנויים (בשערהצפוני בתלא-נצבה).
הריצוף בתוךאיזור השער היה עשוי אבן .בכמה שערים בארץ (מגידו ,לכ"מ
ועוד)טויחה הרצפה בטיח מרי קשה.מפתניהשעריםרוצפו בדרך כללאבניגזית.
בתוך הריצוף היתה קבועה תעלתניקוז,שניקזה את המים שהצטברו נאזור השער,
או אף,באזורי העיר הסמוכים לו ,בתוך השערים נמצאו בכמה מקומות ספסלים

בנויימל.

 .בכתובאחר (שמ"ב
השעריםהיומקורים* .מהשער=נזכר בשמ"ב-יח,כד;ויחןמ,יג
יט ,א) נזכרת *עליית השער",והיא ככלהנראה חדר שנבנה עלגבי השער .דומה
איפוא שהשערים בלטו מעל מפלס החומה; מכל מקוםגבוהיםהיו(יר' נא,נח) .על

גגשהיה לשטךמעידיםגםשרידי מדרמתשנשתמרובמגדליהם של כמה שערים (גזר
ועוד) .באשר לצורתם של מות אלה ,עיקר העדות באהמן התבליטים האשוריים.
חשוב במיוחד מבחינהזו הוא התבליט המתאר את מצורלכיש עלידי צבא סנחריב
בשנת 701לפסה-נ'.לפי תבליטזהיש לשקר ,שהיה לשקר מ המוקף עלידי מערכת
גזוזטרות בולטות כלפי חוץ .מתחת לע נראים שלושה חלצות שנועדו להאיר את
פנימושל מגדל השער(השוהית' מ,טז) .בשערי כרכמיש ,המתוארים עלגביתבליטי
הכרומה משלואת ,בולטים מגדלי השער בבירור מעל מפלס החומה (פרט ההסר
בתיאור מצור לכיש) ,והם מחוברים ביניהם עלידי גשר העובר על מ השער בקו
ההומה (ראהציור .)97כן מתוארים מגדלים אלה כבולטיםמן החומה ולחוצה.בית

י,ם,
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ציור  :97מימין ,שער העיר כרכמיש המתואר בתבליט אשורי מימי שלמנאסר הג';
משמאל ,תחזורת של אותו שערלפיהתכנית שנתגלתה בחפירות כרכמיש

שדרךכלל מתארים התבליטים את המגדלים שבחזית השער כשהם בולטים מעל
מפלס החומה ,יש להניח ששיטה זו נהגה גם בארץ-ישראל .לפי חלק מל
התבליטים ,משקופי השעריםבנויים בצורת קו אופקיישר .לעומת זאת ,בתבליטים
אחרים מתואר משקוף בצורתקשתי.
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ביצורי..השער והלחימה על השער

פרטלשעריהעיר העיקרייםהיונם פתחיםצדדייםקטים,אולעתיםגםמבואות-
סתר(שופ'א,כד),ששימשואתתושביהעירבהיותשעריהעירהעיקרייםנעולים מפחד
אויב קרוב .מבוא-סתרים מטיפוס זה נתגלה לאחרונה במצודה הישראלית ברמת
רחל (ראהציור  ,)98בקטע הצפוני של חומת-הסוגרים שהקיפה את המצודה .משני
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ציור  :98תכנית וחוזך של מבוא הסתרים ברמת-רחל

צדי המעברהיושניתאי חומת-הסוגרים ממולאיםבמילוימוצק .המעכר עצמו הוא
תת-קרקעי ,רוחבו  0.4מ' ואורכו  1.15מ' .רצפתו עשויה סלע מיושר ,במבה של
יסודותהחומה.יש הבדל של 1.5מ'בין מפלס רצפת המצודהלבין מפלס המעבר.
המעברמקורהבאבנימגדולות,המסותתותבחלקןהפנימיבצורהקשותה,והודותלכך
יש לכניסה הפנימית ולתקרת המנהרה דמות של קשת .תבה המעבר מבפנים  1.6מ'
במרכזו ו 1.5-מ' בצדדיו.לפני פתח המעבר ,בצדוהפנימי ,היה מפתןעשויאבנים
גדולות .הפתח החיצוני של המעבר לא נשתמר בשלמות ומסיבהזואין לדעת את
צורתו .זהו ,ככל הנראה ,מבוא-הסתר היחיד מתקופת הברזל שנתגלה עד עתה
בארץי .1בשני מקומות אחרים בארץנתגלו פתחיםצדדיים קטנים ,ששימשו אתאנשי
העיר ,ככל הנראה בעתותשלום בלבד :האחד -במגידו;יוךמו-.בחצור ,האחרון
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צבא ,נשא וביצורים

בעד ,לכל הנראה ,להקל על הבאת התבואהמן השדות אל אסם גדולשנמצעלידו,
51זמן סכנה נסתם בחמזת .את צדההחיצוני של הסתימהכיסו בשכבה דקה שלאבני
נוילכדילהסוות אתמקומו של הפתח ,לבליבהיןבוהאויבם (לוח כס.)1,
איזורעירונימיוחד במינו ,הקשור ככל הנראה לשערהעיר,נתגלהבחצור.מקומו
שלאיזורזההיהמחוץלחומה ,במזרח התלבסמוךלשער-הכניסההעיקרי ,המשוער,
של התקופהשמן המאה הס' לפסה-נואילך.איזורזההוקף בחומהנוספת ,שנתחברה
אל כומת העיר העיקרית .עלידי כך נוצרמעין ביצור קדמי סמוך לשער-העיר
העיקרי .לדעתע.דונאייבסקיחנהבאיזור זה חיל-מצבעירוני שפיקח על הכניסה
והיציאהמן העיר ,הגן עלאיזור השער בשעת סכנה ,אונתארגן בשעת צורךלגיחה
מהירה אל אויב שמחוץלעיר .ע.דונאייבסקיסבורשגם בח'רבתאל-מוקנע(לנראה
עקרון) נבנה ביצור דומה בדרום העירם .ביצור זה היו בו ככל הנראה אורוות,
כיון שנמצאו במקום עמודי אבן מנוקבים בחורים" 1בדומה לאלה שנמצאו בשטח
האורוות במגידי ,אלא שבמקום טרם נערכה חפירה שתוכל לבסס השערהזו.
נוהגי שמירת השער והלחימה על השער
עלנוהגישמירת השערניתןללמוד מכמהידיעות הבאות במקראבאקראי .בעתות
סכנהנעלו אתהשעריםמיד עםחושך":ויחי השערלסיר בחושך"(יהו' ב,ה) .במשך
היום הוצב צופה על מ השער (שם-ב יה ,כד-כה) ,ותפקידוהיה להתריע על בוא
האויב .בהתעוררתנועה חשודה בסמוךלעיר,הזעיק אתשומרי השער(שניצבו למטה
ליד הפתחהחיצוניובדקו אתהיוצאיםוהבאים),עלמנתשיוכלולהבריח אתהדלתים
בעוד מועד .במקרה אחד השאירו שומרים אלה עקבות ברורים; בשער המערבי
של חומתהעירהחיצונה בכרכמישנשתמרושקעיםעגוליםבתוךתאי המשמרשהכילו
את אפר מדורותיהם,14
בחנות האויב סמוך לעיר מעל השער לחלוטין (יהו' ו ,א) ,או שפתחוהו רק
למשימות מיוחדות כגון :רדיפה אחרי בורחים" ,והשער סגרו אחרי כאשר יצאו
יזז ,ט);
דת-וזקפים~תתרירתפע(טץו'י,2ז);ו-דטץנשחש*תמטז:אקנדטיויב הצלוצלזץעירמהי
וכיוצאבזה.כשננעלהשערנהגו לצאתולהכנסדרך פתחים אחרים,קטניםומוסתרים,
הם כנראה "מבואות העירן(שופ' א,כד).
משצרהאויב על השערנזעקוהמגינים אל מ השער ,לאחרשהבריחו את הדלתים
וחסמו אתיתר הפתחים עלידי קורות עץ שהניחו לרוחבם ,או עלידי קירות אבן
ירו המגינים בקשתותיהם ,זרקו לפידים בוערים ואבנים על
ארעיים .מם
(שמ"בuw
התוקפים n
~ ,בג-כד) .בתבליט מצור לכיש מימי סנחריב מתואר השער
יא
כאזור לחימה בפני עצמו ועליו מתרכזים לוחמים המפעילים סוגי נשק שונים.
מאידךגימא ,התוקפיםניסו לפרוץ בעד השער בשלושדרכיםעיקריות:
א .היומציתימאתדלתותהעץבאש(השוהגםשופ'ט,מט);בתבליטיםרביםמתוארים
חיילים אשורייםנושאי לפידים ,המתקרבים אל השער ,בחיפוי חזק של קשתים,
ומנסים להסיתו(ציור *)99
[]404
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ב .היופורצים את השערבגרזנים ,ככל הנראהבאותם המקריםשדלתות השערהע
מצופות מתכתואי-אפשרהיהלהציתן.
נ .החל בראשית המאה הס' לפסה"נ הנהיג הצבא האשורי מחדש ,לאחר הפסקה
ממושכת ,את השימוש הנרחב באיל-המצור .היה זה איל-מצור מטיפוס חדש
ומשוכלל שעלה באיכותו על איל-המצורמן האלף הב' לפסה" 152או על כל
אמצעי מצור אחרשהיהידועקודםלכן .מכאןואילךשימשאיל-המצור כאמצעי
העיקרי לפריצתשערי הערים הנצורות .המצאתו של כלי מצור משוכלל זה
הביאה ,לדעתי .ידין ,לשינוייםמפליגיםבשיטותהביצור ,ובכללזהגם בתכניות
השערים.16

השינויים בביצורי השער בתקופת המלוכה
לכאורה דוקא הנצאן איל-המצור המשוכלל צריכה היתה להפחית מחשיבותו
של השער כאזור-התורפה במערך-ההמה של העיר הבצורה; שכן ניתן לשער
כי מעת שהנהים האשורים את איל-המצור המשוכלל בראשית המאה הט' לפסה-נ,
~וב לא הוצרכולפרוץ אל העיר הנצורה דרך השער דוקא,ויכוליםהיו לפרוץ
דרך כל נקודה אחרת בחומה .אף-על-פי-כן נראים האילים בתבליטים
אשורייםשמים(בעיקרבתבליטימרגון),כפועליםבמרוכזנגדהשערים.נראהשהסיבה
לכךהיאקביעת מקומו של השער בקצה המעלה ,לרוב המעלה היחיד ,שהיה %ח
להגיע בו אל גבעת העיר .לנקודה זו קל היה להביא אתהאילים .יתר חלקי
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הה-מההיובציים לרוב על קצהו העלית של מדרון תלול למדי .כדי להגיר
אליהם היה על הציים להשקיע מאמצים רבים לפני שיכלו להתחיל בקרקור
החומה .מסיבהזו אנו עדים בהמשך לחם המלוכהלשתוייםשמגמתם לפשט את
ביצוריהשערים 2מספרתאי המשמר של השער פחתתחילה מששהלארבעה (המאה
הס' לפסה-ם,ולבסוףלשניים בלבד (המאה הח' לפסה-נ); תאי המשמר אףנעשים
קטנים יותר בשטה ומאבדים את העומק הגדולשהיה להםלפניהנהגתאיל-המצור
המשוכלל.פישוטזההביא ככל הנרפהלחיזוק השערים.יחד עםזאתאילץהשימוש
באיל-המצור לבנותגם אתחומותהעריםבשיטה חדשה,ולעשותןמוצקותיותר.
תהליך זה ,של צמצום עומק שער-העיר המבוצרת ומספר התאים שבו ,עולה
בבירור מתוך סקר תכניות השערים השוניםמווזלרו בארץ-ישראל :שלושה שערים
מיוחסים כיום ,במידה רבה של הסתברות ,למאההי' לפסה"נ(ימי שלמה) ,והם:
השער משכבה,י1.8-במגידו ,שער שכבה ~בחצור; ושער מקביל בנזר" (ראה
ציור .)7-5 ,100שלושה שעריםאלהיש להם שלושה תאים מכל צד,ומבנה השערהנו
אורכי .דומה ,כפישנובחינו כבר אולברייטוידין ,שתיאור השער בחומה שהקימה
אתבית המקדשביח'מ,י,מיוסד על,כניתשערמטיפוסזה-:ותאיהשערדרךהקדים
שלהרה מפהושלושה מפהומידה אחתלשלושתם ומידה אחת לאילים מפה ומפהל.
במאה הט'לפסה-ננבניםבארץ השעריםבני ארבעתהתאים;שערים כאלהנחשפו
במגידו (שכבה 1י)1ועצית גבר (שכבה ב') .את הראשוןמייחסידיןלימי אחאבי1
י השעריםנבנובתכניתאחידה(ראהציור ,100
ואתהשני קבעגליקלימייהושפט.19שנ
 .)11-10הםדומיםלשערים הקודמים ,אלאשמכל צדיש להםשני תאי-משמרבלבד.
מבנה השער שובאינו אורכי ,והשער הופך להיות רוחבי .שער שלישי ,שזמנו ככל
הנראהאותה תקופה עצמה,הוא השערהדרומי(הקדום)בתלא-נצבה(ראהציור ,100
 .)12תכניתו דומה לזו של שער בעל ארבעה תאים ,אלא שבמקום שתי האומנות
הראשונות נבנתה רק אומנה אחת ,היוצרת תא קדמי אחד ארוך.למחצית הראשונה
של המאה הט' לפסה"נישלייחס ,כמו כן ,את השער משכבה" מתל בית-מרסם
(ראהציור .)16,100לשערזה כברשניתאי משמר בלבד ,אלאשחיזקוהובשנימגדלים
ארוכים בחזיתו ,המתבלטים קדימה .אוליניתן להקביל אליוגם את השער הצפוני
מתלא-נצבה(ראהציור ,)17,100אבלאין הדברברורדיהצורך.
במאההח'לפסה"נעהגבארץ-ישראל שערשלשניתאים.הדוגמההבטוחההיחידה
היא ממגידו (שכבה ש; ראה ציור  .)20 ,100אבל דומה שלשערזהניתן לצרף
ציור  2100לוח משוה לשערים בתקופת הברזל
מקרא .1 :כרכמיש ,שערדרומי_ .2-כהכמיש ,שער מערביי .8-תל .ת'לאף* שער העקרבימי .4-תל
 .7שער גזרות
ח'לאף ,שער דרומים 95 -חצור ,שער שכבה  98 --41מגידו ,שער שכבה
-.1-8--.VA
 .10מגידו* שער שכבה ונ
י.%
 18זנג'ירלי ,שער מצודה פנימיה,9 -זנג'ירלי* שער מערבי חיצון-.
עציון גבר ,תכנית משוערת שלהוער שכבה ב' .12 -,תל א8נצבה ,שער דרומים .18 -שומרון ,שער
11י
י4
נ1
ו1
פ1
צ-
 914 -_,~nitaקארטפה ,שער דרומי .15 -.קארטפה ,שערי1
.18_4תל בית*מרסם ,שערמזרח
י
שעריקדומי-
 419ח'רבתאל*מוקנע,
.19תל א-נצבה ,שער צפוני.יי .18לכיש ,שער שכבות
.יו-
דרומ
,24מנידו ,שע 4שכלה 18י .21 -שכם ,שער מזרחי* .22-תלאי-פרעה הצפוני ,שער דרומיי %3 -תל
נבא
גית*מרסם ,שער.מזרחי מאוחר
.
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צבא ,נשקוביצורים

צםשעריםבעלישניתאיםשנתגלו בשכם ובתל אל-פארעההצפוני (כנראה תרצהש

ציור ,)22-21 ,1%שזמנםשנויבמחלוקת.
(Az
מתל
ה
ב
כ
ש
(
ר
ת
ו
י
ב
ת
י
ב
מן המאההז' לפסה"נידוע רק השער המאוחר
מרסם
(ציור 3,100ם .שערזה מיוחד בצורתו ,ומשמשות בו בערבוביה שתי תכניותשונות;:
א.התכנית הקודמת של השער שבשכבה 1גמן המאה הס' לפסה"נ(ציור ;)16 ,100
את השער לבעל כניסהעקיפה.
ב .תוספת מאוחרת ,שמגמתה
שערים אחריםבעלי כניסלהה-פעוקךיפהאנומוצאים בשלושה מקומותאחרים בארץן,
לכיש (שכבות ":-1ם) שומרון (שער המצודה המזרחי) ,וככל הנראה גם השער
של ח'רבת אל-מוקנע(עקרון; ראהציור .)19 ,18 ,13,100אתשני השעריםהראשונים
מייחסים החופרים למחצית .הראשונה של המאה הטי לפסה"נ .גםזמנו של השער
מח'רבתאל-מוקנענקבעבקירוב למאה הט'לפסה"נ.טיפוסזה שלשעריםאינוידוע
בארצות השכנות בתקופהזו; ומאידךגימא,קייםדמיון רבבינםלבין עצמם מבחינת
התכנית ,אםכילאמבהינתהביצוע.לפיכך,ניתןאולילהניחששלושתהשעריםהללו
תוכננו עלידיבנאיםמקומיים.כן דומהכיעקרוןהכניסה-העקיפה,שהואהקוהבולט
בתכניתם ,ואשר נועד להקשות על דרך חדירתו של המתפרץ ,הוא קו-התפתחות
המיוחדלביצוריהשערים שלארץ-ישראל בתקופהזו.
ו
ת
ע
פ
ו
ה
של
עם
השער
צמצום מספר פתחי השערים ופישוט .מבנהו של
איל-
המצור המשוכלל ,אינם תופעה המיוחדת לארץ-ישראל ,היא מצויה גם בסוריה
השכנה ,אלא ששם קדמה במאהשנה בקירוב להופעתה בארץ-ישראל .אמנם טרם
נתגלובסוריהשערים של ששה תאים ,אבלשערים של ארבעה תאיםמופיעים כבר
במאה ה"לפסה"נ.שנישערים כאלהנחשפובכרכמישושנייםבגוזן(תלח'לאף; ראה
ציור -1 ,100לי) .והנה ,במשךהזמן חלשינויבתכניות השערים בסוריה :במקום שער
ארבעת התאים :ההלנוהג שער שלשני תאים בלבד.לפי;תכניתזו כברבנויים כל
השערים שבחומת-העיר החיצונה בשמאל פןן'ירלי; ראה ציור  .)9-8,100זמנם של
שערים אלה נקבע עלידיאולברייט לראשית המאה הט' לפסה"נ.גס לטיפוס השני
של השער שנהג בארץ-ישראל במאה הט' לפסה-נ ,היינו השער בעלשני התאים
המחוזק במגדלים בולטים בחזיתו,יש מקבילה בת הזמן בצפון-סוריה :מטיפוס זה
מצויים שני שערים מקארטפה שבגבול סוריה ואנטוליה (ראה ציור ;15-14 ,100
והשוהציור .)2116,100
אםנסכם אתהתפתחותשעריהעריםבסוריה ,תתקבל איפוא,תמונהזו:א .הופעת
השער הרוחבי ,של ארבעה תאים  -במאההי' לפסה"נ; ב .צמצום מספר התאים,
 .התפתחות
ק השער של ארבעה תאים לשער שלשני תאים  -במאה הט' לפסה"נ;ג
מקבילה של שערבןשני תאים ,בואריאציה שתה ,כששני התאיםנותרים מאחורושני
שדלים בולטים קדימה בחזית השער -בסוף המאה הט' או במאה הח' לפסה.נ.
שינויים אלה מקביליםלשינויים במבנה השער בארץ-ישראל,ואיןלהניהשהדבר
הוא פרי מקרהגרידא .אך ,כאמור,אין הקבלה בזמן:השערים בארץ-ישראל נבנו
אמנם רובם עלפי סדר השתנותהתכניות הדומה לזה שבסוריה ,אלא שזמנם מאוחר
לאלה האחרונים .עובדהזו מעידה ,ללא ספק ,על כיוץ ההשפעה,היינו מסוריה
לארץ'-ישראל .נראה שהשינויים במבנה השער באיזור זה או אחר באו בעקבות
:
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התקדמות צבאות אשור -והצורך לעמוד בפני הטכניקה האשורית המשוכללת של
המצור ,ובמיוחד בפני עצמתו ההרסנית של איל-המצור .ואכן המעין בתולדות
התקדמותם של הצבאות האשוריים אל המערבינ ימצא מידה רבה_של חפיפהבין
זמן הופעתם בחבל-ארץזהאו אחרלביןהשינויים בשיטתבנייתהשלולי ,שחלובאותו
,
י
,
חבל-ארץ.
'-

-

-

.
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 1עיין במאמרם שלש.וא.ייבין ,בכרך זה ,עמ' :899-882רעייןלהלן.

ן במאמרו שלמ.ניאון ,בכרך זה ,עמ' .415
 2עיי
 8שער שלמה במגידו; שערי שכבות  ,lVAר" ,111שם (ראה 8. 112-116נ)6, Megiddo 2, 1948,טפ]:)43.
השער הדרומי בכרכמיש (ראה . 82-85קע 2, 1921,
;)], Woolley,שני השערים הדרומיים
~2archemish

בחומה החיצוניה בשמאל(זנג'ירלי);ועוד .בכל המקרים הללו נמצאו מותותאבן רקליד הפתחהחיצוני,ואילו
הריצוףלידיתר הפתחים ,גם כאשר נמצא שלם ,לאהיו בואבני פוונה*
 4ראה :וע . 80, fig.ע ,ע-Sbipton1 Megiddo 1, 193מ0פנ.]8
 5ראה.82-85, 91* fig. 26 :עע .]. li'oolley1 Carcbcmisb 2, 1921,
ן במאמרם של א*וש.ייבין1בכרך זה.,עמ'י.895
 8על הבריח האופקי בשער הצפוני בתל א-נצבהעיי
 7בשערהצפוני בתל א*נצבה,וכן בתאי"המשמר של שערלכיש.
 .וכן ראה88. 372-373 :ח . 130-131,קע .Pritchard, ANEP,
 8ראה בכרךזה,לוחכ
 9דרך משל בתיאור מצור הערים גבתון ועקרון עלידי מרגון הב' מלך אשור ( 720לפסה"נ) ,וראה:
בכרך זה,ציור :48וכן:ידיעותית(תשי"ך) ,עמ' ,145ציורים .2-1
.אהרוני,ידיעות כד (תש"ך) ,עמ' ,89-87וציור  8בעמ'.87
 10עיין:י
ןואחרים ,הצורג-ד ,תשכ=א ,כרך הלוחות,לוח .XCII
 11עיין :גידי
י בענין זה*
 12תודתי נתונה למרע.דונאייבסקי שהעירל
.נוה,ידיעות כא (תשיאז) ,עמ' ,185-184לוהסו.4-8 ,
 18ראה:י

 14עיין:

.82-85ע.Woolley,dJarchemish2 .

 15על התפתחות איל*ומצור באלף הב' לפסה"נעיין במאמרו שלי.ידין ,בכרך זה,
ן במאמרו שלא.מלמט ,עמ' .245
על איל*המצור האשוריעיי
 18על -המצאת איל*המצור המשוכלל והשפעתו עלבנייתביצורי הערים בראשית האלף הא' לפסה*ב
יבית ראשון(קובץ) ,ן.שכ"ב ,עמ' .108-107
עיין:י.ידין,בימ
 ,שם ,עמ'  :109-88הנ"ל,ידיעות כב (תשי"ח) ,עמ' .121-115
 17עיין:י.ידין
עמ' .821-320

 18עיין:י
.ידין,שם.

.גליק,עבר-הירדןהמזרתי ,תשי*ד ,עמ' .108
 18עיין:נ
.ע 4.ן ;. 91, figs, 4* 26ק *L.W-'oollcy,Carchemish 2
Oppenheim.
2,1950, :
ז
ש
1
1
1
a
l
a
f
 20עיין
פסי
יאולברייט,ועיון, 11 Albright,:עו
. 131, fig. 163ק ,ץ ~Pls.11-111,זמנם של ארבעת השערים נקבע עליד
.144--169ע tEe East, Studies PYesented 10 8. Gol(iman, 1956,

Aegean andפיון :הב"ל ,ארץישראל ה

(תשי"ט) ,עמ' *:10*--1וערד.
 21ראה*%* XXXVI :ועי-Kambel, Karatepe. Kazilari~1950פ111ג .Bossert--בעניןזמנם של שערים
אלה חלוקותהדעות .רוב הוזוקרים קובעים את זמנם לסוף המאה הח' לפסה"נ (סיכום דעות אלה אצלנ..ה.
טור-סיבי ,הלשון והספר ,כרךהלשון,תשי"ב ,עמ'  ;)87-88לעומת זאת סבורכ.ה .נורדון ,שהשערים הם
מהמאה הס' לפסה"ב ,ועיין.109-119 :ע ל(.41-50;idem~ INES 8 )1949ע . Gordon, 7QR 39 )1948(,א.ג)
ונראיתועתו שלגורדון,בגלל השערהמקביל מתלבית*מרסם ,שאףזמנו נקבע למאה הס'לפסה,ב.
 22עיין :מפנ. 8עע  01mstead~History of Assyria, 1923,זד.ג.
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