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מערכת הביצורים .של יהודה
מאת:מ.גיחת
הרקע המדיני והצבאי
שנים המההמניעים להקמת רשתביצוריגבול הקפית למדתה כלשהיא:א .הרצון
לשמור על ההשגים ולבסס את הקיים בימי שגשוג מדיף והתפשטות טריטוריאלית;
ב .הצורךלהגן עלקיוםהמדינה בתקופת חולשהוסכנה .ערי-המבצר והרכב שבנה
שלמה משמשות דוגמה נאה לביצורים שנבע בשלמניעיםמןהסוג הראשון (מל-א ט,
סוואילך) ,בעודשביצורי רחבעם הוקמו ,ללא ספק ,בגללמניעיםמןהסוג האחר.
ממלכת דוד ושלמה איחדה את ארץ-ישראל רבתילמדינה אחת,וכך קם בפעם
הראשונה בתולדות המזרח העתיק כוחריבונישהחזיק בגשרזהשבין היבשות ,שכה
רבה ה'ת ,חשיבותו הניאופוו'יטית במערך המדיני של העולם הקדמון .החלשת
מלכותו של שלמה בסוף ימיו ,אבדן חלק מכיבושיה של ממלכת ישראל,
ובמיוחד התפלגות הממלכהלשתימדינותיריבות לאחרמותו ,עשו אתארץ-ישראל
פגיעה ללחץ הממלכות הגדולות .בתקופה שאחר שלמההיתהזובעיקרמצריםשלא
פסקה מלנסותולהחזיר את השפעתה בארץ-ישראל אף בתקופת חולשתה היחסית,
בימידודושלמה..ירידתה שלישראל באה בפרק-זמן שלעליה למצרים ,שנתחזקה
בסוףימיו של שלמה עם עלייתו של שישק ( 945לפסה" ,4מייסד השושלת הב"ב,
הגובית,ואכןזמן לא רב לאחר התפלגות הממלכה ,בשנת חמש לרחבעם ,עלהשישק
על יהודה ,ולפיהתיאורשבדה"ב יב ,בואילך ,לכדשישק את ערי-המצורות אשר
ליהודהוהגיע עד 'רושלים..כניעה בפת האויב האדיר ומס כבדהצילו את יהודה
מכיבושומחורבן.2
קרובלודאי שעתה הכיר רחבעם בצורךלנקוט אמצעיםכדי למבעהישנות מצב
זה ,והחל לארגן מהדש את מערכת הבת הספר של מדינתו על בסיס המציאות
המדינית החדשה .אמנם בתיאורימי מלכותו של רחבעם בספרדברי-הימים באה
פרשת ביצורי רחבעם (דה-ב יא ,ה-יב) קודם למסע-שישק (דה"ב יב ,ב-ט) .אך
ההנחה שבאוהפרשיותהללו בספרדברי-הימים בסדרכרונולוגימחייבת שרחבעם
מצא אתהזמן ואת האמצעים להקמת מערכת-ביצוריםגדולה ומסועפתזו בראשית
מלכותו ,שעה שנאבקעדיין על כימן מלכותו בטרם נסתיימו חבלי ארגת המנהל
והממשל בממלכה המפולגת .יתר על כל ,עלינו גם להניח במקרה זה ,שמערכת"
ביצורים רבתיזו אף לא עצרה ,ולו במקצת ,את מסע-הבזק של הצבא המצרי.
ולבסוף,יהיהעלינולהניחכי בשעתתכנוןמערכת-ביצוריוויתר רחבעם מרצת על
עיין

הערות בעמי .*25-428
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מעשבת הביצורים שליהודה

הגנת חבלים נרהבים בארץ-יהודה .כעד זה מסתבר שמערכת-הביצורים הוקמה
כתוצאה ממסע-שישקי ,כאשר שוב לא עצר רחבעם כוח להחזיר אתשלטעיהודה
עלכנו ,בחבלי-הספר שלהארץ.
ואכן ,בעוד שדה-ב פרק יא מספר על.קורות מלכות רחבעם בכללותן ,הרי
מהוה תיאור מסע-שישק בדה-ביב,א-יב ,פירוט של מאורע אחד ,מתוך קורות
רחבעט .אין סמק שבעל דה-י ראה צורך להרחיב בענע זה בשל מוסר ההשכל
שביקש ללמודממגו .אך כעדזאתברורכימבחינת סדרהזמנים חל מאורע זהלפני
המסופר בדה"ב יא,יה ואילר ,על הולדת כלבניו ובנותיו של המלך ,העמדת
אביהלעידבאחיווהעמדתבניוכמפקדים בערי-המבצר (שם ,מס'כב).ואין,איפוא,
סדר-המאורעות בתיאור קורות רחבעם בדה"א פרקיםיא-יב כרונולוגיביסודו,
ועל-כןיכוליםאנו לראות בפעולת הביצור של רחבעם תוצאה שלמסע-שישק.

צתרני וגיסו,ר

טע2ו'-הק'נ,נ"יכמן

ביצוי רדתבעם עדנתנו ובצן-אב לכתנוקבחע-ההגנן:.:נגעוחרו
יהודה ,עד לתואבן בית-ראשתואולי אף עדלימיהחשמונאים.שיקולי-היסוד אשר
כונו את מתכנני מערכת העת-ספרזוודאי לאהיושונים מאלה אשר הנחומתכנני
מערכות מסוגזה עד לימעו אס ,והם :א .הזירה :כולל התבליט ודרכי-הגישה
והקנטור;ב.האויב  2מטרותיו ,כוחותיו ,עצמתם ודרכי-לחימתם:ג .האמצעים
והכוחות שלרשות המגן.

י

א .הירה
האמצעים והכוחות שעמדו לרשות רחבעם תחמו במידה רבה את המרהב .אשר
נקבע לביצור .ממלכתיהודה כללה סמוך להתפלגות את כל דרום-יהודה והעב
וכן את אדום.יש להניח ,שמסע-שישק גרם לצמצום תחום שלטונה של יהודה ,אך
יודך עם זאע 2ברזר' וצא"%ז-יהורה דה"זר,מת גם .כתנבר' גקץחום קטתוהמתם .ביצורי-
רחבעם .ואמנם מסתבר שדלדולה של ממלכת יהרדה ומיעוט כוח האדם הלוחם
הניעו את רחבעם להתרכז ,לפחות בשלב ראשון ,בחיזוקה של ארץ-יהודה ,במובן
המצומצם של המלה ,שכללה אתמרכזי-הישובהעיקריים .בשל כךיכולהיה תחום
זה לשמשבסיסהן להדיפת פלישתהאויבוהן להרחבה מחדש של שטחהמדינה.
המערך הטופוגרפי של ארץ-יהודה השוב להבנת אופים ומקומם של ביצורי
ירהבעמ.ארץ-יהודה.נחלקתלשלושהאזוריםטבעיים..1.2אזורהגבעותלרגליההרים
ובמקביל להם (-השפלה*);  .2אשרות-ההר .3 :במת-ההר -ובה פרשת-המים
העיקרית בין ים-התיכון לים-המלח .תבליט זה דומה ,בחתך ,למדרגות-ענק
העולות ,בהדרגה יחסית ,ממישור-החוף של ים-התיכון עד לבמת-ההר,
והשופעותויורדות בתלילות-יתר מזרחה ,אל עברים-המלח .במת-ההר מתפצלת
בדרומה לשתי זרועות ,היורדות בשיפוע נוח אל עבר בקעת באר-שבע (שלוחת
ארורים ושלוחת זיף-מעת) .מי הגשמים ,היורדים בנחלי אכזב מפרשת-המים
.המהבזית מערבה ומזרחה ,ביתרו אט-אט את .אשדות-ההר לשלוחות שלוחות,
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צבאIve ,וביצוריפ

כשאפיקי נחלים מפרידים בוזיהן; ונוצרה צורת-תבליט כללית הדומה לקדרת
דג ענק ,כשהשלוחות הן ה"עצמות" היוצאות מ"עמוד-השדרה( -הרכס המרכז".

אופיזה שלהתבליט קבע מקדמת-דנא אתמהלךנתיביהתנועהביהודה ,למטרות
שלום כלמטרותמלחמה.תנועה לאורך הארץ,מצפון לדרוםאומדרום לצפתהיתה
אפשרית ,ללא הפעלת אמצעיםהנדסייםמיוחדים ,בעיקרבמישור-החוף ועל במת-
ההר; וכןבנתיבמשני חשוב ,בדרך עמקי-האורךהמפרידיםביןאזור הגבעות לבין
אשרות-ההר(כגון עמק-אילוןהעליון בצפון-יהודה ובקעת-צקלג בדרומה) .כעד
זה ,משמשים הנחלים ,המונעים תנועהסדירה לאורך אשדות-ההר ,כנתיבים טבעיים
לעליה לאזור ההר ולירידהממנו .לכן ,דרכים ושבילים רבים המוליכים אל לב
ארץ-יהודה עוברים באפיקי הנחלים או בצלע-ההר הסמוכה להם .דרכים אלו
מוליכות בעיקר.מכיוון מערב(וכן מדרום ,שם מתפצלת במת-ההר ,כנ"ל ,לשתי
שלוחות) ,בעוד שממזרח מכבידים תלילותם של אשדות-ההרוקושיפני הקרקע את
המעבר;ולכן דרכי-הרוחםהעולותמכיווןזההן מועטותיחסית.
פני-הארץורשת-הדרכים ,המותניתבנתונים הטופוגרפיים,יש בהםכדי להתוות,
בתנאי המלחמהוהביצור שלימי קדם ,מערך המה המיוסד על:
א.ביצור בשלושהקוים מעבר מערב ,דרום-מערבוכן מעברדרום:
 .1לאורך מבואות אזור הגבעות,הן מצד מישור החוף והן מצד בקעת באר-
שבע -הקוהחיצון;
 ,2במעבר מאזור הגבעות אל אשדות-ההר -הקוהתיכון;
 .3בפאת במת-ההר עצמה -הקוהפנימי;
,
ם
י
ו
ק
ו
מ
כ
של
ב .ביצורמבואות המזרחבשיטה דומה,אך ללאהתויהברורה
במערב:
ג .ביצור בנקודת-המפגש בץ קוי אורך אלה לבין דרכי-הרוחב העולות בהר
מכיוון מערבומזרחש
ד .השימוש בדרכי-האורך (צפון-דרום) ,העוברות בין הגבעות לאשרות-ההר,
כבנתיבי-קישור בין החוליות המבוצרות הבודדות של הקוים הקדמיים; ובדרך
במת-ההר כציר-האורך העורפי הראשי למערך כולו וכעמוד-השדרה לרשת-
הדרכיםהפנימיות ,המשרתתמערךזהוהמקנהלו אתגמישותו;
ה .השענת קו-ההמה של הגבול הצפוני על בקעותיהם שלשני נחלים היורדים
מרכס פרשת-המיםהמרכזית -היא במת-ההר  -האחד מערבהוהשני מזרחה .אילו
שנינחלימז דברזה היה מותנה ,כמובן ,לא רק בטופוגרפיה אלא גם ביכולתה של
המדינה להרחיק ככל האפשר אתגבולההצפוני מבירתה ,ירושלים .בדרך הכללה
ניתן לאמר ,שנחליהגבולהיושייכים תמיד למערכת פלגיו של נחל אילון במערב
ושלואדי קלטבמזרח.
ב  ,האויב
בין האויבים בפועל ,שממלכתיהודהצריכה היתה להתגונן בפניהם ,נמנו בימי
רחבעם מצרים ,המעצמה הצבאית הגדולה שביקשה להחזיר את ארץ-ישראל אל
תהום שלטונה; הפלשתים ,שביקשו להשתחרר מתלות ביהודה ולהחזיר לעצמם
מחתות אשר נלקחו מעמם בימי דוד ושלמה;וכן ישראל ,המדינה-האחות שסענה
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למחוזותהצפוניים שליהודה,ואף ביקשה לכפות אתריבונותה עליהודהכולה .על
אלהיש להוסיף כאויבים שבכוח את ממלכות ארצות ארם (סוריה) שהרים
(מסופוטמיה) ,שמסעות מלכיהן אל"ארצותהשוכנות לחוףים-התיכוןהיו תופעה
מצויה בתולדות האזור ,ושבזמנינו מאוחריםיותר סיכנו לא אחת את בטחתה של
יהודהואף פלשולתוךתחומה.ולבסוףקיימתהיתהגם סכנתפשיטותיהם שלעמסים
משוסי המדברמכיוון דרוםומדרום-מזרח.
מכאן שמערכת-הביצוריםחייבת היתהלהיותהיקמיח ,ובעתובעונה אחתלהיות
בעלת יכולת עמידה הן בפני כוחות צבאיים עדיפים ,בעלי ציוד משוכלל ,של
המעצמות הצבאיות הגדולות ,והן בפני התקפות שכנים ,שהכירו היטב את תנאי
הארץ ואתנתיביה ,אי-לכךנחוץהיה לבצרדרכים ראשיותומשניות כאחת ,לשוות
למערך עומקמירבי,ולהקנותלכלחוליהשבוכוחעמידהועצירהרב ככל-האפשר,
אף למול מכונות-מצור משוכללותובמצבים שלניתוקמוחלט.
ג .האמצעים שלרשות המגן
בעיהמרכזיתהיתהבעיתחיל-המצבשלהמערךהמתוכנן.מהיכןלגייסאת הצבא
הרב ,הנחוץ להחזקה בביצורים -לאורך כל הגבולות ,ובעומק הנדרשז רחבעם
במרחבהמתאים
פתרעניןזה עלפינוהגהתקופה ,עלידיקביעהאותןערים
ןי
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כערי-מבצר והטלת עיקר משימות-ההגנהעליהן .בשיטה ני
מבלי
לפגוע ביעילותם הטקטית של הקוים ,מאחר שבימי-קדם ,כאשרזמנים של חוסר
בטחוןהיומציאותשכיחה,נוסדומקומות הישובהעיקריים באתריםשנבחרובמיוחד,
כיוןשהיו המתאימים ביותרמבחינההעתית .עלפישיטהזונקבעו,איפוא,גםהערים
ששימשוכחוליות במערכת-ההתה הממלכתית שליהודה .רחבעםביצראותןכדבעי
ואחסן בהן ,במבנים אשר הוקמו לשם כך במיוחד ,נשק וציוד ומצבורי-חירום של
מזון (דה"ביא,יא-יב).ממניהעיר בעת מלחמה ומצור ,שלשימושםהוכנו מחסני-
נשקוציוד אלה ,נועדו ,ככל הנראה,להיותאזרחיה שלהעיר; מכל-מקום ,הם הם
שצריכים היו להלת את עיקר כוח-המגן שלה .חילות-המצב הסדירים שהופקדו
בעריםהיו לפיכך קטנים ביחס ,ועיקר תפקידם היה לשמור ,לאחזק ולשפץ את
הציוד ומתקני-הביצור בימי שלום ,ולשמש גרעין-קבע לליכוד צבא האזרחים
ולביצועמשימות מיוחדות בשעת המלחמה .בדרךזועמדולרשותם שלמלכייחידה
יחידותצבא-סדירנוספות ,שלאהיומרותקותלהבתערי-המבצר בעת מלהמה.
אבל אנשי יהודה שימשו לא רק כ-משמר עממי -להגנת עירם בשה שלחמה
ומצור,כי אםהיו חלק אינטגרלי מצבא-העם אשר הקיף את כל ה"עם ,-או "עם
הארץ",4ביהודה .הללונקראו לא-פעם אלהנשק ,לשרתאף במערכות-שדה,וקרוב
לודאי שבכלדורובכלעירמצוייםהיוחלקמתושביהמקום(בנוסף עליחידת צבא-
הקבע המוצבת שם) למודי-מלחמה ובעלינסיון-קרבי ,שמסוגליםהיו ליטול על
עצמם כלתפקידילחימה והשה לצדגרעין צבא-הקבע.
על ערי-המבצרהיו ממונים מטעם המלך "מידים" (דה"ביב ,יא) או -שרים,-
שארמנותיהם המבוצרים נועדו להיות משלט ומעוג אחרון למגינים שעה שנפרצו
חומותשהעירוהאויב חדרלתוכה.
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:..

שיטת הביצוריט ומבניהם
על שיטת ביצורי-הערים אנו למדים מתוך ידיעות שומת הבאות במקרא
וממקורותאשוריים,בעיקר מתבליטים המתארים פעולותמצורוכיבושיערים בארץ-
ישראל ובסביבתה הקרובה ,כגון תבליטי-הקיר בארמון סנחריב בנימה המתארים
את מצור-לכיש עלידי צבא אשור ,6ובמיוחד משרידי ביצורי הערים ביהודה
ובישראל בתקופת המלוכה,שנחשפו בחפירותארכיאולוגיותי .כל נסיק של תיאור
כללי 'ישבו בהכרח צירוף שלנתונים מתקופות שתות ומטיפוסים שונים של ערים
מבוצרות,וזאת בשלאופיהנתוניםשבידע.
מרכיביההעיקריים של מערכת ביצורי עיר הם,כפישמצייןזאתהכתוב שבדה"ב
* ,חומהומגדלים,דלתיים.וברימים*.
ד,י
כל עיר-מבצר היתה מוקפת חומה חזקה ובצורה-זה סימן-ההיכר שלה ויסוד
הבתה.תומהזוהקיפה אתהגבעה,הטבעיתאוהמלאכותית(תל),שעליההיתההעיר
במיה .השיטה הרווחת בבנין חומות ערי-המבצר הישראליות במאה ה" ובתחילת
המאההס'לפסה"נהיתה של "חומתסוגרים .8-חומהזוהיתהבנויהמשניקירות,חיצוני
ופנימי ,והשטח שבירחם חולק באמצעות מחיצותלתאים-תאים ,אשר חלקם מולאו
אבנים ועפר,לחיזוק הביצור ,וחלקםשימשו חדרי-מחסרם לנשקולציוד ,ויתכן אף
חדרי-שמירהומיריםלמגיני-העיר .עם זאת ,המשיכו להשתמש גם.בשיטת הביצור
של חומות מוצקות .לאחר ראשית המאה הט' לפסה"נהיתה השיטה הרווחתבבניין
חומותעריהמבצרהשיטהשל חומה מוצקה עם קדמותבסגות .אבלהוסיפו להשתמש
בשיטה של -חומת סכרים" במשך כל תקופת המלוכה הישראלית ,כך ששני סוס
החומות "-חומת הסוגרים* והחומה המוצקה -היו קיימים למעשה זה בצדזה".
בחומות הסוגריםישהן משוםניצול רב-תכליתי של אותו מבנה ,והן משום חסכון
בחמרים ובעבודה .וכנראהחזרולשיטת החומות המוצקותבביצוריםהחיצוניים של
ערי-המבצר במאה הט' לפסה"נ ,כדילהקנות להן יכולת עמידה בפני האמצעים
המשוכלליםיותרלקרקורחומותוהבקעתן.
נתיב המעבר הרחב שבראש החומה איפשר תנועה הפשית ותימרון נוח לאלה
הלוחמים מעליה ,אשר היו מוגניםמפניחיציהאויב וקלעיו עלידי מעקה מוכתר
שרתע שהותקנובואשנביםלתצפיתולירשי.
יש שהחומה נבנתה ,כמו בתל )-1נצבה (מצפה) ,עלגבי הלקלקה משופעת111
הקשתההן על ערעור החומה באיליםוהן על ההעפלה בה בעזרת סולמות ,ואף
הקטינה את ה"זוית המתה"לגביהיורים מעל החומה באויב ,אשר הצליח להתקרב
עד למרגלות החומה .תוספת הנהניתנה לחומה עלידי כך שהוקפה בחפיר ,חפור
באדמה או חצוב בסלע .תכליתו של ההפיר היתה לשבור את תנופת ההסתערות,
לשבש את מערך החיל התוקף ולהכביד על הצרים לקרב את מכונות המצור
ולהפעילן הפעלה תקינה,וכןכדי למנוע את הפלת החומותעל-ידי חפירת מנהרות
לשם ערעור יסודותיהן .ערים מוקפות הפיר היו ,בין היתר ,לכיש ותל א-נצבה.
ברבותמן החומות נקבעו מגדלימט מרובעים במרחק שאיפשר כיסוי אש-אגפית
יעיל שלפני קטעיהחומות שהשתרעובין מגדל למגדל .מגדליםאלההיו למוצבי-

וי
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ההסנה העיקריים ,ועליהם היו עתים מבני-עץ נוספים שאיפשרו ללוחמים לפעול
כשהם מורים .יתכן שאלה -חשבונות מהשבת חושב" ,שהתקין עחיהו בירושלים
(דה-ב בו ,כט) .13המגדליםהיו בבחינת מוצבים המבוצרים היקפית,ביתתדע להם
כושרעמידהגם כאשר קטעי החומה הבבלים אותם כברנפלובידיהאויב;וכןהיו
הם הבסיסים המוצקים אשר מתוכםכוונו התקפות-העדלגירושו של האויב שפרץ
ולהדיפתו אל מחוץ לחומות .בתי-המדרמתשבמגדליםאיפשרו את החשת ההגברות
והעתודות אשרהיודרושות לשם כך.
הדלתים והבריחים הנזכרים בתיאור ביצורי העיר שבדה"ב יד ,ו,אינם אלא
השערים.שערי-העריםהיו מטבעםנקודות תורפה שלביצורי העירולכן הוקדשה
תשומת לב מיוחדתלחיזוקם .לשם הבתםהיעילהנבנוליד השערים מגדלים חזקים;
היינו שמערכת השער היתה מעין מצודה בעלת כושר המה משל עצמה ,הכניסה
לשער עצמו היתה כרוכה בעשיית תפניות ,באופן שהמבקשים להסתערעליו נאלצו
לעשות זאתתוך חשיפתימינם; צד זה של העף קשה היה להק עליו כהלכה
(שכןהמגןהוחזקביד שמאל)והיהפגיעלחציםולקלעיםשנורו על המסתער עלידי
אלהשהיובפניםהעיר .השער עצמונבנה כמעבר צרוארוךיחסית ,שנחסם עלירי
היתה בכניסה החיצונית בלבד .אבל
מערכת כניסות; הדלת רפא =-הדלתיי
ם-הפנימיות בקורות עץ הזקרת -ואותן היה
בשעתצורךניתןהיה לסמר אתהכניסות
הכרח לפרוץ בזו אחרזולפני שנפרצה הדרך אל תוך העיר פנימה .תכליתם של
ביצורי השער היתה לעכב את תנופת האויב בשער עצמו ,ולאפשר לנצורים לגרש
אותו משם בטרםיפרוץ אלהעירפנימה.
הפיקוד עלמגיני העיר התנהל כנראה מביתו של מפקד העיר ,בהמירותמגידו
נחשףליד ביתו של מפקד העיר מנדל-תצפית ,אשר איפשר למפקד את "קריאת
הקרב" תוך התבועות ממוצב-פיקודזה.ויש להניח שבתי המפקדים בערי יהודה
דומיםהיובתכניתם ,בית-המפקד המבוצרובניני-ציבורשבעירהיוובערים שנפרצו
.-

את מוקד ההתעדותהאחרץ..
בצדהעריםהמבוצרותמצויותהיוהמצודותומגדלי-השמירהוהתצמית,שהשלימו
את מערכת-הביצורים .המצודות היו עתים במבואותיה של עיר ,אובינה לבין
שכנתה .14אףהןנבנו חומות-סוגרים ומגדלים מרובעים חזקים ,ובשל היקפן הקטן
יותרהיתהתבניתן ,בדרך כלל ,מרובעת וסימטרית,תוך התחשבותמירביתבשיקולי
יריו"כיסוי אש" שלפני החומות ו"שטתיההריגה" .מצודות אלה עמדו בקשר איתות
עם המבצר-האםן ותעודה אחתמימי המצור האחרץשלפני החורבן ,אשר נמצאה
בחפירות לכיש ,כתובה על חרס ,מספרתמפי מפקדה של אחת ממצודות אלה!-כי
אל משאת לבש נחת שמרם ככל האתת אשרנתןאדוני,כי לא נראה את עזקה-ט.

מערך ביצורי רחבעם
עמדנו ,בקוים כלליים ,על העקרונותוהשיקולים שהנחו את מלכייהודה בהקמת
מערכת-הביצורים של הארץ לאחר פילוג הממלכה ,על שיטתגיוסם של הכוחות
שהיו דרושים לחיזוק המערך המתוכנן בעת-המלחמה ועל שיטת ביצור הערים
כהתה בפני צבא תוקף .נעבור עתה לתיאור מערכת-ביצורי רחבעם ,הכלכהיה
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כאמורבנין-אב לכל מערכות-ההתההמאוחרותיותרשל ממלכתיהודה.וכדמטופר
בדה-ביא ,ה-:וישב רחבעםבירושליםויבןעריםלמצורביהודה.ויבן אתבית-לחםואת?ישםואתתקוע .ואתבית-לחםואת ואתערלם.ואתגתואת מרשה ואתזיף.
ואת"דירים ואת לכיש ואת עזקה .ואתשנכי
ץ ואת חברון אשר ביהודה
צרעה ואתאיל
ובממיןערימצורות.ויחזק את המצורותויתן בהםמידים ואצרות מאכלושמןויין.
ובכלעירועירציתורמחים,ויחזקם להרבהמאודויחילויהודהובנימין.-
בקויםכלליים מצטייריםביצורי רחבעם  -עליסודהנתונים שבדה"א פרקיא-
כרשת בעלתשני קוים ,בצורת שתי פרסותקי--נטרלת-ושורתערי-מבצרבתווך,
כעמוד-שדרהמרכזי לכל המערך ,כלהלן!
ו
ק
ה
עם
ה
ה
ז
ו
ק
א .בקו החיצוני כלולות :אילון ,עזקה ,מרשהולכיש .זה
השני
שנמנהלעיל,דהיינו-הקו-התיכון" ,במעברמאזור הגבעות לאפדות-ההר.
ב .בקו הפנימי כלולות :בית-צור ,ארורים ,זיף ,תקוע ועיטם .קו זה זהה עם
הקוהפנימי -של המערך ההאתי הסכימאטי 16המיוסד על המבנההטופוגרפישלארץ-יהודה,והוא עובר בקצה במת-ההר.
נ .עמוד -השדרה המרבזי של המערך כולל אתחברון,בית-לחםוירושלים
הבירה -שלושתןעל פרשת-המים ,במרכז במת-ההר.
יתכןשהקו-החיצוני-קו המעברים ממישור*החוף לאזור הגבעות  -לא נתפס
כלל.ואף העיר גת הנזכרת ברשימתביצורי רחבעםאינה כנראה אלא מורשת-גת,
השייכת בבירור לקוהשניי 1הטעם לכרהואשהשפלה היתה אותה עת אזורסיר,
והגבול השתנה עםשינוייחסי הכוחותביןיהודהושכנותיה .רקיורשי רחבעם עלה
השפלה ביצורים ממלכתיים לשם הבטחתריבונותם על תבלש
בידם להציב באזור
אר?זה.
ועוד בולטיםמןהתמונה ,העולה מרשימת ביצורי רחבעם ,העדר העומק בחבה
בדרום והעדרו של ביצור נאותמצפון .חולשת ההגנה בדרום מסתברת ,כפי-
הנראה,מתוך ההכרחלרכז את תשומת הלבוהאמצעיםהמוגבליםלנקודות התורפה
העיקריות ,אשר ,ללא ספק,היו במערב.ואמנםהמלכים שאחרי רחבעםשמואל לבם
מצבזה,ושקדו עלחיזוק המערךגם בגזרהזו .כנגדזה ,הטעם שרחבעם לא שקד על
:חיזוק ביצורי הגבול הצפוני של יהודה מיוסד ,כנראה ,על התפיסה האופנסיבית
ששררה אףבימי שפל ביחס לגזרהזו .רחבעם לא השלים לעולם עם הצבת הגבול
בקביעות על גדות נחל בית-חנינא ונחל פרת ,העוברים קילומטרים מעטים בלבד
מצפוןירושלים,ומיאן לתת תוקף לתוצאהזו של הימררות ישראל מעליהודה על
ידי ביצור-קבע שלגבולזה.יכוליםאנו להניחכי בהגנת גזרהזונשען על הערים
המבוצרותהקיימותשבארץ-בנימין ,מבלישביצרן מחדש ,תוך צפיה לשעת הכושר
שתאפשר להעתיק את הגבול צפונה ,עד לקצה ארץ-בנימין ,כפי שאמנם עשה זאת
אביה בנו 18בהרתגבולזהיכול היה רחבעם להסתייע במבנהפני הקרקע שאפשר
את השענת'ההגנה עלנחלים היורדים משני צדי פרשת-המים המצרים את במת-
ההר ,הנוחהלתנועה ולהסתערות ,לרצועה צרה ברוחב שלשני ק"מלערך.
ביצורי המערךדנןכקנו ,איפוא ,בראש ובראשונה מול הדרכים העולות ליהודה
ממערב (ראהציור .)101העיקריותשבהןהיו:
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ציור  :101מערכת הביצורים של ממלכת יהודה
.
א
י
ג
ה
שער
.
8
.
ת
מקרא .1 :מעלה בית-חורזן ,שלוחה צפרניתש  .2 -מעלהבית"תורון ,שלזההדרומי  -דרך
 .4דרךנהל שורק -עמק רפאים .5-.דרך עמק האלה8 -.י דרך מראשה-חסרון-.ל .דרך לכיש -חברון-.

 .8מעלהצקלג .9- .דרך שלוחתארורים (באר"שבעאחברון) *10 -.מעלה שלוחתיוטה .11-.מעלה שלוחת
כרמל .12 - .מבוא מצדה .13 -.מבואעין-גדי .14 -.מעלהיריחר

א .מעלה בית-הורון :נתיב זה מתפלג ,ברדתו מן ההר ,לשתי שלוחות.
האחת,הצפונית,דרך גמזו ללוד (מס'1במפה)-והשניה ,הדרומית ,דרך אילון

לעמק-אילון (מס'  2במפה).
בדרך השלוחה הדרומית רדף יהושע אחרי מלכי האמורי(יהו'י,י); הפלשתים
פעלולאורכהבימי שאול,וזה רדף אחריהם בנתיבזה,אחר קרב מכמש (שמ"איג,
יז;יד,לא); דוד היכה כאן את הפלשתים (שמ"ב ה ,כה) .ובדרךזו עלה שישק מלך
מצרים בעצםימיו של רחבעם .!9בדרך השלוחה הצפונית עלה ,כפי הנראה,קרץ,
המצביא המלבקי (השמ"א ג ,כד); בעוד שגורגיאס חדר לאזור ההר ברדפו אחרי
יהודהואנשיו ערב קרב המתאאולי בדרך השלוהה הדרומית,ויהודהאגף את הצבא
הסוריבדרך שערהגיא~(מס'  3במפה) ,והשוה חשם-אג ,לח-מא; ד,א-סו .קסטיוס
גאלוס עלה במעלה בית-חורון בשנת  53לספה"נ והוכה כאן שוק על ירך בשעת
נסיגתומירושלים .במנוסתו במישורנע לאורך השלוחה הצפונית של הדרך (מלחמות
[ ]417
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טמר ב ,יט ,ז-ט) .גם ריכרד לב-האריה בחר בעליהזו ירושלימה שעה שניסה
לפרוץ עד לעיר הקודש במסעו משנת  1192לספה"נו.2
ב .דרך נחל שורק-עמק-רפאים (מס'4במפה)-זה היה נתיב הקרבות
העיקריבין הפלשתיםלביןישראל (שופ'יג ,כד; שמ"ב ה,יה,בג).
נ .דרך עמק-האלה (מס'  5במפה)  -דרך זו היתה זירת-קרב לחאיל
בפלשתים (שמ"איז,א) .בשלוחה המתפלגת מדרךזו בשוכהאולי עבר ליסיאס,
מפקד הכוחות הסלבקיים ,כדי לעלות ליהודהולהכניע את התקוממות המקבים
במסעו הראשון בשנת  165לפסה"נ ,באם לא עלה גם במסע זה בדרך חברון
(חשמ"אג ,כד) .ריכרד לב-האריה כמעט שופל בשבי שעהשסייר את מבראות
הדרך ממזרחלבליל-ני
ד (תל א-צאפי).22
הצפוניתיוצאת ממראשה (מס' 6
ד .דרך חברון-דר זו כוללת
ךיש (מס'  7בשמתפיה)ש.לושחתויתהי
ן מתאחדות בקרבת הכפר הערבי
במפה)והדרומית מלכ
בןימינואדנה לנתיב אחד ,העולה משםדרך ארורים לבמת-ההר .בדרךזועלה,
כנראה ,סנחריב על ירושלים במסעובשנת  701לפסה"נ (מל"ביח ,יד) ,וכן צבא
נבוכדראצר (יר' לד ,ז) בעת המלהמות האחרונות של יהודה .ליסיאס עלה
בדרךזו במסע של שנת  163לפסה"נ ,ואולי אף עלה באחת משלוחותיה במסעו
הקודם בשנא  165לפסה"נ .יהודה המקבי לחם במרחבזה עם האדומים (חשמ"א
ה ,לואילך) ומאוחריותרניסה טריפוןלהגיע בה ללב ארץ-יהודה (השמ"אינ,
יט-כח).
המת דרך מעלה בית-חורון קשה היתה ,כיון שעברה בחלקה העלית בתחום
ישראל ורק חלקה התחתון עבר בתהוםיהודה .כאן בוצרהאילון (הכפר הערבי
יאלו,נ.צ.)1523 1389 .זו שמרהגם בעתובעונה אחת על מבוא דרך שער-הגיזו.
עמק-רפאים ונחל שורק נחסמו עלידי צרעה(התלשמדרום לכפרהערביהנטוש
.צ.)14901311 .
צרעה,נ
ה (ח'רבת
עלעמק-האלהשמרוהעריםעזקה (תלזכריה,נ.צ)1440 1230 .וכןשיכ
.צ.23)1475 1310 .
עבד,נ
דרך חברון נחסמה ,בראשי שלוחותיה ,על-ידי לכיש ועל-ידי מראשה (נ,צ.
 ,)14% 1112ובקצה במת-ההר על-ידי אדורים" .באם גת,הנמנית ברשימת ביצורי
רחבעם,היאגתפלשתים,אזיהיתהגת מבצר קדמי על מסילהזו.אךכנגדזאת אפשר
שגת של רשימתביצורי רחבעםאינה אלא מורשת-גת(תלאל-ג'דידה;נ.צ.)141155.
לפיזהויזה מקומה שלגתהואבאזור המעבר מארץהגבעות(השמלה) לאשרות-ההר,
שבו נמצאות כליתר הערים הבצורות הקדמיות של מערכת ביצורי רחבעם ,והיא
משמשתחולית-ביניםביןעזקה למרשה ,ומשתיבת למערכתמשלטי-המע על הדרך
העולה לחברת .ולכןיש לראותבזיהויגת שלביצורי רחבעם עם מורשת-גתזיהוי

סביר ,אםכי לאודאי.25
מדרך עמק-האלה יוצאת דרך משנית חשובה ,העולה דרך נחל עדולם ופוגעת
בבמת-ההר ליד בית-צור -ונפגשת כאן עם דרך משנית שניה ,המתפצלת מדרך
מראשה -חברת .עדולם (חירבת שיח' מד'כור,נ.צ )1502 1177 .שמרה על הדרך
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אשר התפתלהמכיווןצפון-מערב,ושתיהדרכיםגםיחדנחסמו בקצה במת-ההר על
ידי בית-צור (ח'רבת א-טביקה,נ.צ.)15% 1105 .
הדרכיםן-צףלהזליהודה פו רשוםיקיז:

א .דרך שלוחת ארורים (באר-שבע-חברון; מס'  9בסמה)-זו נחסמה ע-י

אדורים ,אשר לה תפקיד כפול :לתת עומק למערך בגזרה המערבית ,ולהית

מחסום ראשון לכל הבאמכיוף דרום-מערב ובמיוחד כעד כל אלה המבקשים
לעלות מכיוון באר-שבע לחברת .בדרך זו עלה,
כמסומר בחשמ"איג,יט-כח.
ב .דרך שלוחת זיף -בה עולות שתי דרכים :המערבית יותר (מס'  10במפה)
ה של היום); והמזרחית (מס' 11
עוברת באשתמע (ח'רבת א-סמו?) וביוטה(:ל
במפה)  -דרך כרמל (ח'רבת כרמל) .שתי השלוחות התאחדולידזיף,וזו היתה
למצודת-הציר כאגף זה -ובמקביל לארורים שימשה גם היא מבצר-מגן אשר
חסם ,בעתובעונה אחת,שביליםהעוליםמכיולשתיגזרותשונות .תפקידה האחר
של היה לשמשאבן-פינה בהתה עלהשביליםהעוליםמחוףים המלת ,בדרך

למשל ,טריפון ליחידה

ייף

מדבריהודהסביבלנחלחבר.
צפונה מזיף שימשה בתפקיד דומה תקוע (ח'רבת ,ull~Dנ.צ- )1700 1158 .גם
היא בקצה המזרחי של במת-ההר ,וגם היא חולשת על רשת שבילים אשר עלו
ממדבריהודה.
בראש מערכת שבילים צפוניים עוד יותר ישבה עיטם (חירבת אל-חוח ,ליד
ה משנה חשיבות ,כאחד ממקורות-המים
הכפר הערבי טללס'נ.צ241677 1218 .יל
העשירים ביותר בהרי יהודה ובקרבתה לבירה;ויתכןכי כבר בימים אלה שימשו
מימיה לאספקתצרכיירושלים.
להשלמת תמונת המערך חייבים אפ לתאר לעצמנו מצודות ומגדלי-שמירה
ותצפיתבין הערים ובמבואותיהן,וכן במות להשיא בהן משואות לאיתות סימת-עשן
ביוםוסימני-אש בלילה ,כדי לתאם פעולהבין חוליות המערך ולהעברת פקודות
וידיעות בהתאםלצורך.
רשימת ליצורי רחבעמ
לפני שנבוא לסקור את ההשלמותוהשינויים במערך-הביצורים של ארץ-יהודה
אחרימי רחבעם ,עלינו לבחון עוד את שאלת שלמותה של רשימתביצורי רחבעם
בדה-ב יא ,ה ואילך ,ואת שאלת סדרמניןהערים המבוצרותשברשימה .על הלקה
הראשון של שאלהזו קשה להשיב בבירור ,אךאיןסיבה של ממשלהניחכי הרשימה
איננה שלמה; ויכולים אנו ,איפוא,להניח כי אכן הרשימה בשלמותה הגיעהלידינו.
דומהכיאף בסדרמניןהעריםשברשימה,ישנו דרךכללהגיוןושיטה.וניתןלחלה את
הרשימהלפי סדרה,כפישהיא באה בדה"ביא,ו-י ,למרחבי הפהטריטוריאלייםנ
יחידה  - 1בית*לחם -עיטם -תקוע;
יחידה - 11בית-צור -שיכה-וגדולםש
יחידה - 111גת  -מראשהש
יחידה - TVזיףש
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שדורים--לכיש;קקידדע -

,
י -עזקה  -צרעה -אילת;
יחידה 1ז
יחידה 11ע -חברון.
עלפי חלוקהזו למרחבי-השה מתיחסת:
יחידה - 1לאזור המעלהלירושלים
מד
ין;
חו
רר
זב
מח
-םר
וה
מעמק-האלהרל
יחידה  - 11למרחב הדרך

יחידה  - 111לאזור-ההשה הקדמימול המעלה לחברוןולירושלים;
 -1למעלה מדרום-מזרחו של מדבריהודהן
יחידהי
יחידה ע  -למעלה להר-הברון בדרךנחל לכישושלוחותיו;
יחידה 1ץ -לאזור המערבי הקדמיהמגן עלהגישהלירושלים ממערב;
יחידה 11ע -חברון -מצודת-ציר במרכז במת-ההר.

]

-.,
ציור  :102ביצורי רחבעם

הגיוןפנימיזה הוא בבחינת ראיה עדזיהויה של עיטם עם תל~ finbTונגדזיהויה
שלשיכה עם ה'רבתשוילה (ממערב לאשתמע)  -על אףשזיהויים אלה כשלעצמם
היועומדיםיפה במבחן הבקורת הצבאית בשל סתמםנקודות תורפה במערך -ויש
להוסיףולזהות אתעיטם עם ח'רבת אל-חוח ואתשוכה עם ח'רבת אל-עבד.27
מצינו שרשימות ישובים שונות במקרא משקפות חלוקה אדמיניסטרטיבית-
טריטוריאלית .ונשאלת השאלהל האםעלינוליחםגם לרשימתביצורי רחבעם ,לפי
החלוקהליחידות המוצעתעלידינו ,משמעות מנהלית בנוסף למשמעות הטקטית-
הצבאית .ואם אמנם כן הוא ,כי אז לפנינו חלוקה ' אשר פרטים רבים
שבה סתומים עדיין ,אך תכליתה הצבאית ברורה :איגוד המצודות שבמרחב
אופרטיבי אתד..28
מפעלי הביצור של מלכי יהודה האח.רימ
בעיה אשר לא עלה בידי רחבעם לפתרה היתה הבטחת גבול הצפון; וזאתבין
השאר ,כפי שכבר הזכרנו לעיל ,משום היותה כרוכה בבעית ההסדרים
הטריטוריאליים שבין יהודה וישראל .מן המקרא למדים אנוכי רק'אסא ,נכדו של
רחבעם,הצליחליצב אתגבולוהצפוניסופית עלקוהנחלים,כדבריהכתוב שבדה"ב
ן

.
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מז ,ו" :ואסא המלך לקח את כל יהודה משאו את אבני הרמה (מצודת הנבול
הישראלית) ואת עציה אשר בנה בעשאויבן בהם אתגלע ואת המצפה".גבע (היא ג'בע ,נ.צ ,)1~50 1405 .מעל לנחלקני~יט ,ומצפה (תל א-נצבה,נ
.צ.

 )1705 1437מעל לנחל בית-חנינא ,חוסמות היטב את הגישות
בקצות פרשת-
המי ],ומן הממצא הארכיאולוגי רשאיםאנולהוסיףלהן ,מצט
וע
כמשלט
יורפי ,את גבעת-
שאול (תל אל-פוללנ.צ ,)1720 1368 .שבה חשף אולברייט מצודה טיפוסית ,אשר
הוקמה כברבימי שאול ,והפכה כנראה אחר התפלגות המלוכה למבצר-מגן אחרון
על הדרך לירושלים מכיווןצפוןיי .גורם עיקרי לחשיבותה של גבעת-שאול היא
עובדת היותה יושבת מעל להסתעפות השלוחה המזרחית של דרך פרשת-המים
( )לוחתשילה  -מכמש)מן המסילה הראשית של דרך זוד.
מבחינה טקטית הושו ,איפוא ,מבואות הצפון לבירה במשולש מבצרים ,נבע -
מצפה  -גבעת-שאול ,המהוה מרחב-מוגן ,אשר מסוגל היה לעמוד אף בפני חדירת
אויב  -ופתח פתח לאפשרות להכות באויב בעודו בתהום מרחב זה ,ובטרםיפרוץ
אל עברהבירה.
הפירותיו של אהרוני ברמת-רחל מלמדות עלקיומו של מבצר -מצודת המלך.
גם במשלט זה 31שבמבואותיה הדרומיים שלירושלים .גםכאן הוללם כנראה מערך-
ההגנה על הבירה ,ביסף יורשיו של רחבעם ,ב"י משולש מבצרים ,והם :עיטם-
בית-לחם  -ו"מצודת רמת-רחל" (בית-הכרם -אונטופה?);ותפקידיודומים לאלה
שמצפוןלירושלים,בשינויכיוון בלבד.
של
המערך במזרח למדיםאנומתוך החפירות בעין-גדי;31ועל-פי צורת
השלמתמוי
עלמרחב-ה
ה
התלים ,מיקומם והממצאים של הסקר הארכיאולוגיניתן להשלים את מערך ההגנה
ההיקפית בתל ערד(נ.צ ,)16200765 .תלישוע(נ.צ ,)1491 0761 .חירבת ע'רה(33נ.צ.
 ,)1487 0712תל אל-מלח(נ.צ ,1323 0696 .אולי חרמה המקראית) ובתל שוקת(נ .צ.
 ,1411 08%בלתי מזוהה) .כל אלה בדרום .34במערב יש להוסיף את תלחיילתה,
כנראה צקלג35פ.צ ;)13730879 .ואולי את תל בית-מרסם (נ .צ ,1415 0960 .אולי
דביר) ,שהיתה בתקופת המלוכהעיר בצורה ,אף כי לא מן ההזקות ביותרר.
אין יודעים מי הקים מבצרים אלה ,כיאין בידנו עוד רשימה הדומה לזו של
ביצורי רחבעם; אך פעולת הביצור הענפה של מלכי יהודה נזכרת עוד פעמים
רבותבמקרא.
הראשון ממלכי יהודה שאחר רחבעם ,שיש במקרא ידיעות על פעולת ביצור
מסועפת בימיו ,הוא נכדו אסא .עליו מספר הכתוב" :ויבן ערי-מצודה ביהולה כי
שקטה הגרץואיןעמומלחמהבשניםהאלה....ויאמרליהודה:נבנה אתהערים האלה
תסב חומה ומגדליםדלתייםובריחים,עודנוהארץלפנינו...ויבנוויצליחו (לה-ב יד,
ה-ו) .עליהושפט מסופר":ויחייהושפט הולך וגדל עד מאודויהיו ביהודהבירניות
וערי מסכנות" (דה"ביז,יב).אין זאת אלא שלעומת אסא  -אשר "בנה ערים ,-הוה
אומר ביצר והוסיף חוליות-יסוד לרשת-ההגנה הממלכתית  -שקד יהושפט על
שכלולו של המערך ,בהקימו בירגיות 37דהיינו מצודות-עיר או מצודות-ביניים
ומוצבים קדמיים ,אשראוישו ביחידות צבא-סדיר ונועדולאיחוי המערך ,ואולי גם
להרחבתו כלפי דרום ,אל תוך הבלי-הארץ שכבש יהושפט וסיפח לל 'ממלכתית.
'
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דממהנאהלמצודת-ביניים תשמשלנוהמצויה החזקה שעל פסגת הגבעה המכתה
ח'רבת רשמם(נ.צ ,)1432 1160 .אשרשימשה,כפיהנראה,כמצודת-ביניים בקולכיש-
עזקה;היאנתנה עומק מסף למערך וחסמה עודנתיב אהד ,אשר אפשר הסתננות אל
תוך לבה של ארץ-יהודה.
ץ אתחומתגת ואת חומת יבנהואת
עלעוזיהומסופר":ויצאוילחם בפלשתיםויפי
חומת אשדודויבנהערים באשדודובפלשתים=(דה"ב כו,ו).המכווןבידיעה עלבנע
ערים באשדוד ובפלשתיםעל-ידיעוזיהוהואלחיזוקם והקמתם שלביצורים עלמנת
ליצב את שלטון בשפלה .הביצורים שהקים כללו בודאי את ביצורי ערי "הקר
הראשון" ,עליו דובר במקירת התבליט -והכונה לקו המעבר מעמק-החוף אל
אזור הגבעות (השפלה),שביניהן תליםכגוןתלאל-נג'ילה(נ.צ ;127 102 .לפי סברה
אחת גת)40ותל א-צאפי (נ.צ ,135 124 .אולי לבנה) ותל בטאשי .כן בנה עוזיהו
מגדלים במדבר" (דה"ב כו,י) ,וככל הנראההמכוון הוא לפעולת ביצור ענפהלהכנסת העב לתחום מרותוושיטורו של מינהל ממלכתייהודי .אופי ביצורי העב
היה שונה לחלוטין ממערכת-החבה של הממלכה עד לקו נחל באר-שבע ,ולא
נעסוק בהם ,איפוא ,במאמר זה .41את מפעלו של עוזיהו המשיך יותם בנו ,ששימש
כעוצר בחיי אביום ,ועליו מסופר כי -ערים בנה ביהודה ובחרשים בנה בירניות
ומנדלים* (דה"ב כז ,ד) :אזוד החרשים הוא אזור הגבעות המיוער אשר במערב

ארץ-יהודה.

שלב חשוב בפעולת הביצור היה השיפוץ המזורז של מערכת-ההתה בצל סכנת
הפלישה האשורית ,בפרק הזמן הסמוך לחורבנה של הממלכה הצפונית .פעילותזו
קשורה בראש וראשונה במלך חזקיהו ,ששקד במיוחד על חיזוקה וביצורה של
ירושלים והכשרתה לעמידה בפני מצור ממושך (דה-ב כח ,כס) ,ובשמו כרוך גם
המפעל הכביר של אספקת המים לירושלים הבירה באמצעות נקבה תת-קרקעית,
שהובילהמים חיים מעיל-גיהון ,לאורך של יותר מ 500-מטר ,אל ברכות שבתוך
החומות .בדרךזונפתרה לתמידבעיית הספקת המים לשעת-מצור,וכךנתחזק כושר
העמידה שלירושליםבפניהצריםעליה .43על מנשה מסופרשהוא =שםשריחיל בכל
הערים הבצורות ביהודה" (דה"ב לג ,יד) ,כנראה כוונת הכתוב לארגון-מחדש של
מערך חילות-המצב בערי-המבצר ושל מערכת הפיקוד והשלימה המרכזית;וכן
לחיזוק והרחבתביצוריירושלים(שם) .מנשה הוא האחרוןמביןמלכייהודהשישלנו
במקרא ידיעות על שקידתו עלחיזוק ביצורי הממלכה,ויתכןשאיןזה מקרה שאין
בידיתידיעות עלביצוריםשהקימומלכייהודהשלאחריו .ושמא אפשר לפרששתיקה
זו של המקורות כעדות להצטמצמות פעולתהביצור שלמלכייהודההאחרוניםלכדי
שמירה עלהקיים .ואף זאת היתהבודאי מעמסה קשה על הממלכה בשקיעתה.
משאנו סוקרים את תכנון ביצוריה של ממלכת יהודה במשך תקופת קיומהניתן
להיאמר שמתגלה לעינינו מערך אשר תוכנן בראשיתו ,בידי רחבעם ,על בסיס
השיקולים האסטרטגיים והטקטיים של אותה שעה ,אך באופן שאיפשר להשתמש
בוכבגרעין להתרחבותולשכלוליםגם להבא ,במציאותצבאיתומדיניתשונה .למערך
זה נודע עומק-מאחר שהושתת על עקרון הרשת והמרחב-המוץ ,ולא על בסיס
תפיסהקוית צרה; ומשום כךהיה גמיש מבחינת אפשרויות החזקת המעמד והפעלת
[ ]422
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הכוחות מד היריב ,גם במקרים של פריצה וחדירה חלקית אל תוכו .זאת ועוד,
ההתאמה הטובהבין רשתנתיבי-התשעה הטבעיים שלהמדינהלביןחוליות-המערך
אימשרהלנצל אתעקרוןהקוים-הפנימיים לשםתגבורנקודות-תורפהולצורךפיתוח
התקפות-עד .רשת מוצבי*הביניים ,תחנות-התצפית ובמות-המשואות היה בה כדי
להבטיח שליטה ובקרה מרכזית.ולכן פעולה מתואמת במרות השונות ~ Lwהמערך,
פעולה המבוססת עלידיעות על המתרחש,יכלה להתבצעבמהירותניכרת.
בשלב
דוגמה נאה לשילוב פעולה הבחיתלבלימת האויב ,עם פעולההתקפית
שני
והשמדתו,היא הבסתו של זרח הכושיבידי אסא המלךבתוך מרחבמערך-הביצורים
(דה-ביד ,ח-יד) .דוגמהשניה ללחימה התקפית בתוך מערך הביצורים מצטיירת,
לדעתי,גםמןהגרעיןהעובדתי של תאורנצחותשליהושפט עלבני מואבועמוןבגזרת
הביצורים המזרחית ,בעמק ברכה,בין תקוע לבץעין-גדי (דה"ב פרקכ).
בהצלחה לא מעטה עמדה רשת-הביצוריםגם במבחן התקפה רבתי של המעצמה
הצבאית של העולם הקדמון ,היא אשור .עקשנות המגינים וביצוריה החזקים של
לכישכפו עלסנחריב מלך אשור מצור ממושך עלעירזו ,וכאשר נלכדה לבסוף

נאלץלצור על לבנה ,תחת לערוך מסע-בזקעלירושלים ,כמתוכנןבודאי עלידו.
אשםצבאותיוהספיקוכדי להפר 1-מהםגדודיםחוקים ולהחישם קדימה למצור על
הבירה ,אבל הכוחותהאשוריים המפוצלים לא עצרוכוח לבצע את משימת'ערעור
המערךלכיבושו עדבית".
ואפילוהדיו העמומים של כיבוש יהודה וירושלים בידי נבוכדראצר,כפי שהם
עוליםמן המקרא ומחרסי לכיש ,מרמזים עלקשיים שהפולש צריך היה להתגבר
עליהם בעת מסע*מלחמתה.4
ה ע רו ת
 .גולדוסר,ידיעותיד (תשעת-תש"ט) ,עמ' ;84-82א% .ל**,
 1השוה :מל"אג ,א;יא ,יד-מא,ועיין:י
כימי.בית ראשון(קובץ) תשכ"ב ,עמ' 88ואילך;וכן במאמרו שלב.מזר ,בברךזה ,עמ' .188
.מזר ,בכרך  fnrעמ' .189-188
 2על -'wonשישקעיין :מאמרו שלב
 3השוה גם.1138::עת( 54)1931,עוכו,%וטצט.8ל); ז.קלאי ,גבולותיה הצפוניים של יהודה ,הש-ך,
עמ'

158

 4הללו הם ,כנראה ,כלל האורחיםבעליהזכויות ,שנמנו על המשפחות בעלות הרכושהקרקעי,והםשהיו
נחלצים לעבודת הצבא ,והשוה מל=ב כה,יט.
 5שיטת הקריאה לצבא וההיחלצות למלחמה בעת צרה עברה בישראל גלגולים רבים .בימי השופטים
רצונם הם ,ובוטא ]
לא היה בישראל כלל צבא-קבע; ואנשי השבטים היו נחלצים לקריאה למלחמה עלפי
למידת הסכנהשהיהה מאימהעליהםבמישרין .החלבימי שאולעדיםאגו ,בצדצבא-המתנדבים העממי ,להקמת
 .דוד ושלמה כבר מחזיקים צבא סדיי רב-מימדים וכשלמה
צבא-ולע ,שעלגרעינו הראשון מסופר בשמ"איג
,בכרךזה ,עמ' .361-460
.ידין
אף חיל-רכב גדול (מל"אי ,בו).עלצבא-המילואיםמימידודעייןבמאמרו שלי
אחרימיו של שלמה קטנו ,ללא ספק ,מאוד ממדיושל הצבא-הסדיר ולאתר ההפלגות הממלכה היוה השירות
הצבאי של האזרוזים יסוד עיקרי בארגון ההגנה ביהודה .על שיטתגיוס "מילואים" בתקופה שלאתר*ילוג
,ידואילך; כה ,ה-ו ועוד,
הנתמלכה השוה דה"ביז
8

ראה לוחכ.

ז לביון מפורטיותרולתיאור שלביצורי-הערים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות בארץ-ישראלעיין:
מאמרו של ש.ייבין ,בכרך זה ,עמ' 386ואילך ,ושם ביבליוגרפיהלעניןזה .עלביצורי השער בתקופה המלוכה
עיין במאמרו שלא.שטרן ,בכרךזה ,עמ' .489-488על המצודותהישראליות בדרום-הארץעיין במאמרו של

י.

אהרוני ,בכרךזה ,עמ' -428ד.48
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עיין:י
.ידין,בימיבית ראשון (קובץ) ,תשכוב ,עמ'  :78מאמרו של ש*"בין ,בכרךזה ,עמ' 888ואילך
עיין37 :ע* 35-עע  3 ;Y.Aharoni, BASOR 154 )1959(1ידין ,שם

0נ השוה לדוגמה.Lamon.-.ShiptonlMegiddo 1, 1939, 88.36 :

.

. 193, fig.44 :ע -~Nasbeh 1,1947,מ,Tell6נ.McCown 6) 811כ).)?.
 11עיין
 :שם ,עמ' ,204ציור  ,50והמפה בסוף הספרן . 112וע *,Lachish 3* 1959נ.)(.Tufall 61 811
12יזיין
ג (תשאו) ,עמ'  19ואילך .הדעה הרווחת עד עתה היתה ש"השבנות=
3נ עיין :סוקניק(ידין),ידיערתי

י.

אלההיומכובות מלחמהליריחציםואבנים.הקושי בדעהזוהיאשאיןבידינו כל ראיה שאכןידועותהיומכונות
מלחמהמעין אלה בתקופתמלכייהודה*
 14גם הגנתם של תבלי-הארץ המיושבים פתות ,בדרום-יהודה ,היתה מושתת בעיקרעל המצודות*ועיין:
מאמרו שלי
.אהרוני ,בכרך זה ,עמ' .437-426
.ה.טורטשינר ,תעודתלכיש fma'n ,חרס מס'  ,4שוי .13-10
 15עיין:נ
ןלעיל ,עמ' .412
 16עיי
 17עיי
ןלהלן ,עמ' *418

 18השוהגם:ז.קלאי,גבולותיההצפוניים שליהודה ,תש"ך ,עמ'  55ואילך.
 19עיין :מאמרו שלב
.מזר ,בכרך זה ,עמ' .184
 20דרך שער-הגיא -הדרך הראשיתכיום היתהמסילה משנית בלבדעד לתקופה הרומית לפחות ,כפי
ל ח ם אנו מן הממצא הארכיאולוגי ועדות המקורותההיסטוריים .אשר לקרב חמתא ,יתכן שגורגיאם עלה
בדרך שערהגיאובמקרהזהישלהניח שיהודהביצע אתהאיגוף לאורךנחל שורק אויובלו.
*

 21עיין:

 EZשם.

.60ע 3, 1954,

80, History ofthe Crusadesת1נסמט).5..1

 23לידה נמצאת חירבת שויכה שיש בה שרידים מן התקופה הרומית ,ואשר שמרה על השם המקראי
. 10ff :קק . 9; 18 )1925(,ק . Albright, BASOR 15 )1924(,ע ;.115ק 934(,נ) )3. lieyer, ZDPV 54
ו9ע2י.יקן824)1928(,נע.41),ג;עלהשאלההאםישלזהות אתשוכה .עי
שברשימתביצורי רחבעם עם שוכה שבמערב
ארץ-יהודה ,הנזכרת ביהו' סו ,לה ,במחוז השפלה של יהודה ,כפי שעשינו אנו ,או עם העיר האחרת
רובין דנה ,ואשר זוהתה עם תירבתשויכה כ 16-ק"מ מדרום-מערב
הנזכרת ביהו' טו ,מוז ,ביןיזי
י'ח:וון,עייןלהלן.
 24כיום הכפר הערבידורא.
 25זיהויה של גת-פלשתיםעדייןשנוי במחלוקתהחוקרים,ועיין:אנציקלופדיה מקראיתב ,ערך גת ,ושם
ביבליוגרפיה .תפירותיו האחרונות של ש.ייבין בתל שיח' אחמד אל-עריני מעלות קשיים נוספיםביברים
לגביזיהויו של תל זה עם גת-פלשתים,כפי שהיה מקובל על כמה חוקרים.,וקרובלודאי שאהר זהאינו גת-
 ,דין-וחשבון מוקדם ראשון של החפיררת ,בתל "גת" ,תשכ"א ,עמ' ז-ח*
פלשתים; ועיין :ש.ייבין
 28במבט ראשוןאין מניעה ,מבחינת ההגיון הצבאי ,לנסות ולבחון אתזיהויה של עיטם דנן עם עיטם
שינחלת שמעון (דה"א ד ,לב) ,כיום תלעיטוןבין דווימהלבין תל בית-מרסם ,בג.צ .1431 1000 .קביעת
עיר-מבצר במקום זה היתה סותמת פרצה רצינית במערך-ההגנה כלפי דרום-מערב ,פרצה שקשה לתרצה.
את-על-פי-כןיש לדחותזיהויזה בגללשיקוליםכלליים של מבנה רשימתביצורי רחבעם,ועיין להלן*
 27רשימתביצורי רחבעםשבידינוהיא ,אל נכוןן שלמה,כפי שמסתבר מן המבנהההגיוני של הרשימה
ומהיעדר ראיותנגדיות .אך רשימהזו מונה רק אתהביצורים שהקים רחבעם ,ואל בכוןהיתה רשתהביצורים
י שלמה,
של רחבעם מסועפתיותרוכללהביצורים שכברהיוקיימים קודםלכן,ביניהם.אלה שכברהוקמועליד
מלמד על קיומן:של ערים נוספות מוקפות חומה באותו
כגון בעלת ותמר (מל"א ט,יה) .הממצאהארכיאולוגי
זמן .אך העובדה ,שעיר כלשהי היתה מוקפתחומה,עדייןאינהמלמדת שהיתה חלק מרשה הביצוריםהמלכותית.
בכרך זהו
עלהעריםמוקפות חומהמתקופהזו ,שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות,עיין במאמרו שלש.ייביןי
.

עמ' 388ואילך.
 28מרכז מערך-הביצורים ,ומעוז אחרון בפני צבא תוקף ,היתה הבירה ירושלים; ומלכי יהודה שקדר
על ביצורה והעמידו אותו בראש דאגותיהם;ועיין ב.מזר ,אנציקלופדיה מקראית ג ,ערך ירושלים ,ושם
ביבליוגרפיה .אך שאלת ביצורה של ירושלים היאעניין בפני עצמו ,שאינו מצטרףלדיוןבמערך:,-ביצורים
ההיקיפי של הממלכה ,ולא נעסוק בו כאן*
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דווחעלחפירות גבעהעיין:

).Sinclair, 1616, 34--35נ ],

52י 1יקע*)1960(,

s AASOR a4 )1924(, p

~lbrigLI,

.sע .ען

 30תיאור דמיוני ,כנראה ,של מסע עלירושלים מכיוון צפון ,אך מיוסד על המציאות הטופוגרפית ,בא
בנבואת ישעיהו (יש'י
 ,כח-לב).
.אהרוני,
 81החפירות ברמת-רחל חשפושרידי מצודה ישראליתטיפוסית ,בעלת חומת"סוגרים,ועיין:י
ידיעות כוי (תשאך) ,עמ'  73ואילך* את רמת*רחלזיהו עם נטופה(,נחמ'יב ,כח; דה"א ב ,נד) ואילואהרוני
מזהה אותה עם בית-הכרם (יר'ו ,א) זיהוי המתאים מבחינה טופוגרפית ובטהונית.
.אהרוני,ידיעות כב (תשי"ח) ,עמ' ד.31-2
 82עיין :ב*מזר,ידיעותסו(תש"י) ,עמ' 25ואילך:י
 .אהרוני ,יהודה וירושלים (קובץ) ,תשי"ז ,עמ'  58ואילך.
 33עיין:י
 84על המצודות במהוז הנגב של יהודה עיין:י
 .אהרוני ,שם ,עמ' 58-48ןמ .גיחון ,מערכות
קנא (תשכ"ג) עמ' .20-18 ,14
 85עלזיהוי צקלג עם תלחוילפהעיין.31851:ע )1!,JPOS 15)1935(,נ .4.העובדה שדודקיבל אותהמאכיש
מלך גתכמצודת-גבול גתית,כדי להגן על מדינת הפלשתים מפני בית-שאול ומפגי עמלק (השוה שמ"א כז:
דה"איב):וכן מקומה שלהעיר ,השומרתעלהגישהאל בקעת-האורך ,המבדילהביןאזור הגבעותלאזירההרים
והמהוהמרכז-שבילים חשוב באזורזה; כל אלהיש בהםכדי ללמדשהיתה צקלגעיר מבצר.
 38עלבעיותזיהויה שלדבירעיין:ש.ליונשטם,אנציקלופדיה מקראית ב ,ערךדביר ,ושםביבליוגרפיה.
על החפירותעיין(; 21-22 )1941--43( :ד.Albright, AASOR 12 )1930--31(; 15 )1936-3ע.ען.
י.,
 37בירניות היא צורת רבים מן בירה -מלה שאולה מן האכדית ) ,(birtuבאמצעות הארמית בירתא
והוראתה מצודתהעיר וגם מצודה בודדת,ועיין:מ.חבי-יונה ,אנציקלופדיה מקראית ב ,ערך בירה* המושג
"בירניות= עצמואופייני הוא ללשונו של מהבר ספרדה=י ,שחי כתקופה הפרסית ,אךהידיעה עצמה עלבנין
המצודותהיאבודאי קדומה הרבהיותר.
 38עלכיבושייהושפט באזור הנגבעיין :ב.,מזר,אנציקלופדיה מקראיתג ,ערךיהושפט.
 39נתגלתה עלידי מר ל*י
.רחמני בשנת .1957
 40עיין. 101-110 :עע  11 )1961(,נמו ). Mitchell,נ * .5.B~low-2הבדיקות הארכיאולוגיות שנערכו
לאחרונה בתל נגילהיש בהןכדי להעמיד בספק רב אתזיהויו של תלזה עם גת.
 41על המצודותהישראליות בנגב בכללןעיין :במאמרו שלי,אהרוני ,בכרך זה ,עמ' -486ז.42
 42עיין:ח.תדמור,אנציקלופדיה מקראיתד ,ערךכרונולוגיה.
ר 4עיין :במאמרו שלב
.מזר ,בכרךזה ,עמ' *288
 44עיין :במאמרו שלב.מזר ,בכרךזה ,עמ'  289ואילך*
 45עיין :במאמרו של א*מלמט ,בכרךזה ,עמ'  308ואילך*
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