
 צבאית! ווסטורית באבחנה העיכיבוש

..,- 
מאת .

 גיחוןמרדכי

 'ד של מעשה הארץ בכבוש לראות אין כי הדעה מקובלת המקרא חוקריבין

 מאוחדים זאת עם יהושע. עמד בראשו אשר יחידי, כבוש ומבצע אחתמכוונת

 החדירה ואת יריחו לערבות הפלישה את ליהושע ליחס יש כי בדעההחוקרים
 לכבוש למערכה צבאית מבט וקודת מתוך פרוש להלן ! יהודה. בהרהראשתה

 את ומתמיד מאז כבש שבה ההיסטורית והאמיתות המציאות שריחהעי,

 , בכך. שמלאכתם צבא אמש שללבותיהם

 חפירות שהרי כלשונה, אליה להתיחס כדי סף אבן חסרה לא זו בפרשהגם
 שריד שום כידוע העלו לא 1933-35, בעצים 174.158 בנ.צ. א-תל חר' היאהעי,

 שבטי בידי הארץ כבוש תקופת היא המאוחרת, הברתזה מתקופתלשכבה
 וכותב הספור, מאמיתות משוכנעים היו כן פי על שאף שונים חוקריםישראל.
 דחוקים אולי וחלקם שתים פירהרם לחפש איפוא הוצרכו בתוכם, אלהשורות

 ירושלים יהושע, בספר ע'וגים - המקרא לחקר החברה בקובץ בהרחבה נדונה ושי פרשת1;
 לחפש צורך גין שעוג הוכיחו ואילך 1964 נקיז בא-הל החופרים גילויי נרם )להלן-עיונים(.1980
 ללוהג נרמה ועוד. זאת ואילך(. 12 )שם לוריא ב-צ לדוננש  זאת שעיזה כפי אהד, נאחר נעי,את

 עשויה זו וכי נפשוסו טקטי b~nb הנתוח את המדגישה גישה וה מקיף נקובץ הסרה כי אלהקירות

 האחרונים. הארכיאולוגחם הגלויים סמך על דוקא הפרשה להבהרת חלקה אתלהדו"
 יהושע ספר של ההיסטורית אמיצתו בדבר הפלונחא על ביבליאונרפיה מלוזה מסכמת סקירה2.

- 1968 ירושליב יהושע, ספר קויטמן, י. ידי על ניתנתכלשונו  הדחגחלויות לענין המבוא. פרק 
 יחיד כבוש למבצע כונסו מבן שלאחר גלים, גלים שלההדרכתיות

'bp 
 שיניר אהרוני, אצל למשל

 102-79. ד' מק. אגצ. הארץ, כבוש יבין, ש. וכן חשילך; 220עמ'

 de~iEmi- La ב- בואי השאשתות ההפירות סנדלת מרקי, קראות גב. של זו כגון זבנות גגגד ש."

  )1935(  .99 1-20 נוט של דעהו או Sric 16 18 )1985( %ם campagne 'bP סט rouillesיושיב

 und ,[1' פג?1ם.
~cthel 

 העגירו שניים.אלה "בע'. ~History [0 %01עי1 ט196 .? .149 ,ם 2 ובספרו
 8. הערה ועיין ~Garstan; מנה שונה האגדה, לעולם כלו המעשה ספוחאח
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 היסטרית-צבאית nlnSR1 העיביבוש21[

 ועמיתיו. קלאף שנהלו בחפירות כי נתבשרט והנה י זו. פרשה לתרץ כדילמדי
 אותו הישראלי" "הכפר בתוך שכבות  שתי נעלו אתר, באותו 1%9 - 19%בשרם
 כל פי התחהווה'עשרה'להזת:על הראשומם;יואשה החופרים עודחשפו

 ..הסיממםשתהעיר.שכנש;,הושע.,
-' 

: .: 
 -' נ . : .

-  מתברר ו קלאוי חשף אותו הראשונה, הברזל מתקופת הישוב של טבעו היה מה' 
 זוהו לפנה"ס. 0"2נ לבצת וקרוב הג', האלף בשלהי שטסד קטן: -ט1ב היהעזה
 המרוחקת אל כיח של עיר-בת נהוהי המעיד דבר ' מנוצרת וגלתי קטנהעיר
 הכנערת התקופה במעלה-למן ראשון פולחר מרכז היתה אשה, בלבד: ק"מ2,5

 בארץ הישובים לרבית י; לפנה-ס( הנ' האלף האהרון.של. )הרבע א'התיכונה
 סיבה. לכך 'היתה כן לא ואם להפח, .נוחים במקומות הוקמו. הקדומהישראל.
 באתר עיר ש7למוקום תר-רם, לאותם'מקהים אל.שייכת משקל..ביתכבדת

 ופרט מישורי, באיזור קמנה ובעה על בנרה העיה : להמה מח אשושלכשעצמו
 וחוסמות מבואותיה על השולטות ממנה, ובוהות נבעות מוקפת היא מזרחלדרום

 :,_,"ח ; :,ז (:-( למרחקים;",אתהתצפית
- 

 ,~ר(( ם חח: ,
 היא זה דוקאלבאתר בית-אל העיר של. לצמוחתה שהסיבה מתותוהדעה

אהרץ ב" [mma~n 1 )הננ*נית המאותרה "נרונ,ה יתקופת הנגוש מעשה אח להסגירששעתשגהנרה  Israelitc Thc י""9י", נ: נך .השמית, טיסות הוך אי, נזה שי ננגושה ישה סטר 
 תאריך נאותו שהה,.ק ותנן, [1 "4"( "ן ;%( ~light ,ע"[."BASOR .]4"1 74 ן ,!!!1 .4'1[

 בהעי ובי העי עם א--הל את לזהות יש אכן כי Fouillei Les [4'.אע'-21'4 - ב סבר הכגושלהקופת
 אל. בית אנשי בידי חפונה, לחננה ערוך חוץ, במוצב בלבד נהפסה שזו אלא המקראי, הסמור מדברזו

 של גמאמרו עיק בסרם זהה לדעה נעבר הגיע סזרים.אלה -כדהר .Rev) .וקן* ,46 1937 .ק9)262-6
 .ןין;ג.' -.4'* י 4וונסן.

 "ו(- .- --,'ןו'-
 - ."ם-' -'ד

 %)(845 178 .עק 13 .א כ- ההפרסמו .נ .cau**Yl 4 בהנהלת "הדשוה יעבר דו-חות 5.,
 הישוב של לזהוי ראיות הרעך.. 7 עמ' 1970( לאפריל 198 מס' ושם ואילד 12 עמ' 108 מס'שם

גהקופה
 הו.ל מנם המקיאך לתאור בהתאם יהושע גייי שנגניה העיר עם נתעי הראשון הגרוי

 (סחם18ז2 ת0 "סט"חש 01 44 (עב 87 )1968( .קע 315 .20במאמרו:

 , , -ן - ; . .9.., .!1 ,י.6נ BASOR 6!1 6"*".99.5 .ק5450%1%9.י[-.ו, ,(;:ף,%ק;י,,א .ibid .9ע, ,1"."[04..24-!2 115.8430%ן .9ע !2 .ש 4"" ק,= ' ".י'
 .] .FPVflh The Kclso, 1 9[6עמ04 א Bethel %כ(845 164 -(טון( )1951 .עק .12-14 ?.י
 הא' העולם  מלחמת מימי עשיר צבאי נסיון בעל גאיסטגג Judges "Ioahua .וע .1 גאיטטיגי. של יספרו וצלום 58 ,עם, ל' המקראית באנצ.. חצ-א גליון_לוין 1:100.000 ישראל מפת עיין 8,-

 182 עמ' בספרו 6 טרק השואה ממש. בשטח העי כבוש את לשחור  מענין  גמיןעסוה
-  

 מאמר עם 46נ
 לקבוע בנסיון ושם פה לקה הוא חמגם בעקבותי. אלה סורים כותב הלך בהט הפרטים את תוכיחזה

 ~Da %(טTfihiagei~ Josua, 8 בספרו. נוט של הערהו הבראה ככל מוסגת כך ועל יתר בודאותסרטים
 !noch Pd]es das missig dahcr 15! 2 21!טנ תג gcnau Landschtft der למסה: 48 ע'1553

Wo~len2ט testlegen גרסטנג שגם תמויין להלן, וראה נוט, של הכללית גישהו אח לדתוה יש וחת עמ 
 מן לחלק התכחשות ידי על המאורעות את לפרש בנסותם הסאה את אגדישו האחרון ונסעד נוט.וגס

 'ך י ' ('י* יו להלז; וראה המאורע,. באותה הרטה המאורעוה כפילות דרך על המקראי,הטקסט
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נ3[ ::: ו- ג.ידוז מרדת! -. "1.ה

 א' הקדומה. הכנענית שמן,התקופה גדולה במה אותה המקוסולמןבקדושת

 ואין הישראלי; לכיבית זה.עד באתר מרכזיים פולחן מקומות אחר אעעוקבים

 51['-. גיהזומרדכיר-

 הנני יותר. חמרים שקולים מתוך ובין יהודה בהר הרווחות הקרתהלמסורות
 הראשונה הברזל מתקופת שבהעי האדריכליים המימצאים את לקשורמציע
 נדון להלן לעי. הכנעניים בית,אל בעלי ידי על כוונו אשר חווים, של ישוחלם
 הטטרפוליס לבין יהושע שבהנהגת ישראל שבטי האינטרסים'בין שותפותעל

 בחלק שלפחות ישוב עבר אל בהר; להאחזות הראשון המאמץ המגיתהגבעורת.
 היו לטיה המקראית, למסורת תוקף לתת עשוי מהווים מורכב היהמהע

 ' . , . .. י. - יהושע. עם ברית יוזמיהגבעונים
-  

. . 
 ממערב ראשק גשר ראש יהושע, הנהיג אותם השבטים, בידי נתן יריחו כבהםי

 בקעת בכל אשר ביותר המים עשיר הפה ועל' מעברות'מחות, לידלירדן:
 כדבר יהודה, הר יושבי בלב חרדה הדברים מטבע עוררה זו הצלחההירדן.
 ' בז(. 1', יהושע הארץ". בכל שמעו ויהי יהושע את ה' "ויהיהמקרא;

- 

 תכנן הכן, במצב אותה והעמידו העי ביצורי את חוקו בית-אל שאנשיבזמן
 לפעול היתה יהושע של מגמתו יהודה. בהר ההאפות הבא: מהלכו אתיהושע

 כבוש לשמע ההר תושבי את שהכה ההלם את לנצל כדי האפשר ככלבמהירות
 להתטשת המח ההר, ארץ בתוך להמה כדבעי ויתארש שיתאגדו ולפנייריחו

 אהמם יהוטע "ונשלח : הכתוב כדברי העי ליהושע היה ראשת יעד הכי.בלאו

 ב(. )ו', הארץ" את ורגלו עלו לאמור אליהם ויאמר ן . . העימיריחו
 מה איפוא, נראה, בהר. להאחזות ראשון כיעד העי בחירת תמוהה לכאורה,.

 ' י'. '" א' . ע-היוהשקוליםשליהושע:
' - 

 בשלב היה נחוץ קבע של בסוס בו בהרלהודה.ולהתבסס להאחז כדי1.

 היה כוה מעלה יריחו. מערבות הקבוע: הבסיס מן 11ח מעלה לכבושראשה
 יר'-סכוך. ם מגלגל שעברהמסלול

 לא'בלגד זאת שבהר. האמורי במערך התורפה נקודת הייתה הע' 2.-י

 אלימגט נחלקה 'מיושבת היותה בשל אם כי מושלמים, הצלתי בצוריהבשל

 כפי  הי, אלה הגבשמות. הערים  זיקה'לברית לו שהיתה הוי: :ר,לאומ'
 מתמיד הקיפי בלחץ ותון היה ולכן ההר בשטח זר מדיני אתני גוף ציעו.שכבר
 האינטרסים שותפות של הגיאוסוליטי העקרון לפי השכנות. מדשת-העירשל

 המציאות. הכרח יהושע לבין הטטרפוליס בין הברית היתה השכנים, שכגיבין

 דלעיל, השיתיש תתקבלנה אם אך הקמה'הראשונה, באה מי מצד לקבועקשה

 ביהושע. המקראי הספור כסדר דוקא, הגבעונים, מן באה שהיזמה מאדיתכן

raבמועהשמלפני דוקא באה הראשונה שההתקשרות אפשרות מכלל להוציא 
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 היסטורית-צמית באבחנת "עיכיבוש1[

המסע
 הראשי

 הכבוש נסין בעקבות ישראלית התבוסה שבץ בזה או להעי
 המדימת המציאות כי יהושע חש אחרה ש כךך השה. המטע תכפן ולמןהראשק,

 כראיה לישראל. טבעיים ברית לבנ' הגבעונים את הועידההגיאופוליטית
 ערי בץ נזכרות עריהן שאין נצין החוים של לבדודם ביחס לעיל לאמורנוספת

 עם ווסלים - ברית" כ"בני הדפלומטית ההתכתבות את ניהלו אשרהמלוכה
 בלבד זו מעובדה לפנה"ס( )1361-1378 והד' לפנה"ס( )1374-1413 הג'אמנמחת
 ן - : ,, - . חדשומבודד. קבוץ היה המסקנהשזהמתבקשת

 !כחה הנבעתי ארץ תחום מעבר אל הישה מוביל אשר טכוך, נחל נתיב בחירת,
 כדי או נימחט, נדברו שכבר הברית, בני בין הפיסי המגע את ליצור כדי.איפא
 מן שמשתמע בטי יהושע, עם בריתם את לכרות שבכוח הברית בני אתלהניע

 ' ' ' המקראי.הסדרשלהמאורעותשבספור
 קדמי ומוצב מפתח היותה בגלל היה כיעד העי לבחירת מספת סיבה3. ,-

 אלוהיו התגלות של כמקום ושראל, שבטי בעיני נם קדישה היתה אשרלבית-אל,
 יהודה בהר להתישבות ישראל של המוסרי טעונם זו. קדהשה באדמהלאבות
 על ראשך נשלב והשתלטות אלה, חכרועת nl~1DM על במעט לאהתבסס
 ,י בו. אבותיו נדודי ובעקבות עלית, צו פי עלארצו : . . -, . . . -. את לכבוש שבא לעם תמפה רב ודתי מוסרי עדוד מקום בה היתה זהאזור
 רב.של מספר - בהר ראשו!ה האחזות בתור נוסף יתרון עוד היהלהעי
 מ חיים. מיםמעימת

 מהער4 כתוצאה נתחזקה העי חולשת בדבה הישראלי במחנההדעה
 או איש כאלפים העם, כל יעל "אל . . המקום. את לרגל שוגרו אשרהמרגלים
 המה" מעם כי העם כל את שמה תיגע אל העי, ויכו יעלו איש אלפיםכשלשת

 מפלה נחל ידו על ששוגר יחסית הקטן סייריווהכוח לעצת שמע יהושע ם.)ז',
 מזרחה. ההר במורד בממסתם ירך על שיק הוכו והנסים העיר, בשערמוחצת

 מלהמשיך המנצח הצד את מוטעה מודיעץ הכשיל בה היחידה הפעם זו אין'
 בדברי פעם לא חורה היא שאף תופעה, כאן להדגיש חשוב אך נצחונותיו.במסע
 לקחיה! את יפה ללמוד נשיש לרבים, ריעץ והפכה ~מלחמותימי

. ... יעיי "! השויתרה9!.

 , , ,,. עמ' יעיי וראה עימן עציון. שיגאן, עיןאי-עקגה, עין עויון'מסא,את, א-ווי, עין א-1.אגרת, עין אי-קס'עח, עין גיתיח יעין ציי-ג'ג'ה עין"?.
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 מררני :.- ל.1':
 ..ל גיחוו.

-' ]71 

 מופרז בטחון מהרגשת נבעה יהושע שיגר אשר המרגלים שהערכת ספקאין
 ומנצחומת יריחו מכיבוש מושפעים מכבר. לא rrt הוכה אשר באויב יתרוזלזול
 בכוח שדי חלש, כיעד העי להם נראתה מזרחה הירדן בעכר וכיבשתוושראל
  שערר בלבד לא זו המר1לש של עצתם בקבלת 1י לכבשו. כרי קטןמורמה
 יסוד כללי שני לעוד התכחש נס הוא עצמו, באויב יתר בזלזול אחריהםיהושע
 איסטרטגית חשיבות מבצע'בעל מלכנן מצביא כאשר המלחמות;בתורת
 את להבטיח כדי לרשותו העומדים הכוהות מלוא את לרכז עליו שומהמכרעת,
 מתכנן כאשר נ זו ואף זו לא ם תבוא. שלא צרה כל על המשימה,'הצלחת
 הפחות לכל לדאוג שעליו או יעדיו, את אישית לסייר עליו מכריע צעדמצביא
 די לא. כי מקיף, מודיעיר מאמץ ידי על ובצוריו האויב על המידעלאימות

 זל, - ' י' . : ' - בודדה.מ סיורלהתבססעלדו-חשלחוליית

 ניתן כי העי, כבוש נסיון בסיכול אימו ערם  אשר הנק עיקר כי הבין,יהושע
 לאברן מרם אינו אחר קרב אבדן שהרי אתר, ביעד לבחור או ע7ע לחקרהיה

המלחמה.
~ 

 להם היו ~לא הזין קלי שהיו ישראל שבטי של כוחם מאיו אלא
 כבלתי כנען עלי בץ שהטילו באימה בעיקר היה כבד: וחימוש מצורמכונות
 אותה יפה בטחון בעניני גם כי ידע ידוע בפניהם. לעמוד שאיןמלצחים,
 המה עתיקים הפסיכולומת הלוחמה תכסיסי טוב-. משמן טוב שם -טובהאימרה

 "ויאמר הכחוב: דברי את להבין עלית 11 ברוח עצמה. המלחמה ימיכדבר:

 מ"ר ורזי. שי נסו,,א~ן מסע היא ארינו שי הצנאייפ מקור~היה זו יתופע" סוית יונית,י2.
 יום 11 במשך ובים זה ימיי המלתעעה הכנותיו אח הזנית גסס שענש אימת גי הממלונים אתגצ"
 שעיי"שני

 -מסע 4, "ומנים ,וה את שנש 1" לבר א,-עריש. מצוות ש,
 הנזק-

 נ111. המסע אח 2נiaait; 4 שמ, "1.עו נטרם ינו, אח יסנגריגריסיס וא,פשי המתכננן
 ידו ש"מ" יערג" יתגחן יצמיא -נאשר גויסתן: ,נו נצר "ו" אהונ,1 1פ1,יאון ש, ני,הו '12.
 הקרב*. את להכריע לפרקים עשוי בודד גדוד מהם. חלק שום על לותק ולא כוחוהיו כל אתלרכז
 נמ וכן .שן.8 ,ט"%[ ..,0100ע4א לוו Maxims. Military 8זם16יז112 1943 .ת 37 ע-י:מצוטט
 שעה ני קוגע עייו'ניגו, שור שאנ' המ,המ", ארה שי .שן -גיי מפיסיה: 11 - "פרידריך
 הניטוה אוחם גל אח ירנ, עייגס קרב מהנהמם ש"ננט שעה נמיונל. הננו נוחוהינםשהתפצלו
 זה ,ני, שמהנתש ני יעי,. שמוש ,"ס יהיה נך רק משנת.ש,זנם

 ?: -- . רעי : ~ם(. F~idkh,i Wcrktj טBtrlin 6, Band Gro~N 4 19,5 .עי"ס נך-. ע, "תהרס המי נא"
 עכו/ על נמוליאות מצור גיחון, מ, ואזהרה: דוגמא ידי נפוליאון מסע משמש זה בנדון גם28.
 ' 7י4 עם: תשב-ה ירושלים הגליל, וחוף של'גליל מערבוקובץ:

 ש

 את המעביר נוט, של גישתו את גמורה דחיה לדחות יש שלדעתי ברי כה עד אמרתי אשר מכל24.
 בסטרו בנדון טענותיו את הרתיע גום לעיל. 8 הערה וראה האטיולוגי הספור לעולם כלוהמעשה
 עגמרעמד העובדהשנוט דוקא ואיל 4ם)2 4"אloaia 8 .1'.11.!1( פו, סקוסן] .7 )935! 47בעמור
 ההנחה את מונע וכפרוטרוט, סופוגראפית אמיתות של ריח המקראי הסטור מן שגורף כמה עדעליה,
 "מקרא עורבי ירי על .שההקבלה  במי יתדה, ~ בהר הראשון הנשר ראש נגוש של הרשמית הנומחהכי

 יהודה. מדבר מקצה מקומיים אגדות בעלי של דמיון פרי אלא אינה מהם, שאבו שהחרוניםהראשונים,
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 הי0טרר"ת-צבאית באבחנה העי כיבוש,:וש

 1"מעו ארבי. לסם ערף ישראל הפך אשק אחרי אמה מה . . ה/ אהה'הטע
 1-ש.5 ט/ אמושמע...- ע*נוהכריתו ותסי הארץ ישבי 1כ4ה~צעמ
 יתשע מהר היקרה ,אבדן התבדה חשם את למעעכד

 לתכי
 ג ! מסעו את

 " כדלהלן: והאולם ההנחות על ביסס תכניתו א,השני,:אשר
 נ

 0 ( מחודש מידי ~p'ol יצפו לא .ראי !צחיכם, על ששמחו והעי א4 ביתאמרא.
 . העי.לכלתם

 י פחתה. המודיעעית ובושתםדריכותםב,
 ע י זהירות לכללי יתכחשו ודאי !צחותם, להם הקזה  אשר העצמו אבטחון .בשל;.

4 ינגיןפיוי:זו1וירוי  . ן ' מארב.י להם 
-.ן*יי  1 ובר מצי אמצעי י,התשין לא מ בתחבהית מלחמה'ץ לעמך'שד.

1 י1.-1
ז

י 1 מצור.. במלחמת כה עד נתנסו לאישראל
' 

ן כולה העם במלחמה ישהתף ,הפעםה.
 המקור: מן לצטט מאשר טוב אין למעשה הללה יהושע של תכניתו~rian !, , - , ,ן-,,., להראות. מבלי לעי להגיע כדי הטופוגרפיים הנתונים את לנצל ישו.
."'.: 

; אותם ויצו לילה. רשלחם החיל :בורי אגש אלף שלגכם יהושע רבתי

 ן אל נקרב אתי העם וכל ואר . השר, מאחרן לעיר שרכים אתם ראילאמור,
 עד אחריז ויצאו לפניהם. ונסנו בראשתה כאשר לקראתנו יצאו כי והיההעיר

 1ע ,.
מ י . : ה' תתנה העיר את והורשתם האורב מן תקומו ויותם . . העיר. מן אותםהתיקת

 )'ק4 ו-ח(. )ח', בידכם-.אלהיכם

: השגמים של הצבא?ה הסליונוה רושם את לנגל המהיפות גתחושת יהושע שצדק כמה על25.
 * והפכוהו הנשארת" השארץ מן חלק אותו על ישראל שבטי השתלטו אשר שד עברו מסטר דורתהיד שח גנכן חושבי צוארו נוסוהיו, של קולשתם ושהוכהה שלאחר העונדה מן א% למרים הנהיגשאותם

נ לסה"נ: הג' במאה פרוקופיוס אמר המצור במלאכת המדבר שבטי חולשת בענין ממש. של ישראלארץ
 ן גאה מנוצח*. בלתי "צבא של הפסיכולונו בערך להפריז קשת יפוג. נטרם מנוצחים חבלתי שלהשם - רושם את ,לנצל איפוא היה, כחוץ . ש)1( AedificiisI 12 .9 )4--3 בצורים לכבוש המרקנים של בכוחםאין

 לח יווני אף מרסוס קרב )יום יום לאותו עי כי איתי. ובלובשים מרבי בלבוש להבט חלחלהללא - העיזו אשר )יוונים( ההלנים מבין תראשונים הע "האתונאים". .Hist !,ו 112, הרודוטים שלהאורו
 "רדד ללא פרסי, "שם, אח לשמוע אפילויכל

 ופחד-
 לפניהם לילך תבופזה ממשיך צנשדו"ס של ש"מ

 הי-ז במאה הססרדים שמע שהטיל האימה את להזכיר ודי ליחם, נס ומלמעשה לאחד ניכר !מןעוד
 מוגבת לכך חי זיתם. שאפף המיתום וההנפץ ירך על שוק שהוכו עד הי-ח המאה גשלהיוהפרוסים
 כנעץ יושבי קל  ישראל שם שהטיל המורא השפעת לאבדן וחררנו יהושע שלהדהמהו
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 .היסטורית-צבאית באגח.נה העיכיבוש101[

 בשני יא( פסוק נשם, שחר עם פתע התקפת ימינו! של ובמתוח הצבאית"בלשת
 ההשתלטות;על - העיקרית המשימה לבצוע וכוח והמהה רתק כוחכוחות:
 בהסקה ליל מבעוד .התכנסות מרחב תסיסת ידי על תעשה ההשתלטותהעיה.
 נקודות שתי ונ מבויימת. במנוסה העיר מרני את אחריו  ימשוך השר שהכוחושעה

 רחבה: הסברה מחיבות מחונן כמצביא יהושע של גדולתוהמצימת,את
 בגלל הראשון במסעם גיסותיו שנכשלו כפי ממר: מתוק להוציא -הראשונה
 השה כמסע שהממסה להצמק העי מניני 'תפתו כן נבהלה ונסו המופרזכטחונה

 לנהוג גרסותיו את לתדרך הקפיד יהושע בפח. ויפלו היא, אמת מיסת היאאף
 ציטוט וראה  כבראשונה; העי עבר אל הסתערותם של הראשוניםבמהלכים
 'אמרו כי . ":. " פסוק ושם. בנידון  המפורשת הערכתו וכן לעילהפסוקים.,

 1-:- : ." . לסניהם. ונסת בראשונה כאשר לפגעו נסים הע")מנעי

 שנועד שהכוח אטור העיר את לכבוש כד' הסברה: המחיבת השניההנקודה
 פן מדי מוקדם יתגלה לה, ממערב במארב השישב עליה ולהשתלטלהתפרץ
 להציב היה צריך זאת לעומת עירם. את ינטשו ולא העיר מזעי עקבם עלנשובו
 העיר את לתפוס בידו סיפק שיהא כדי העי, מן מדי רחוק לא המארב'את

 בית מאנשי עזרה שתגיע ולפני האחרונים ההסתערות בשלבי שיתגלהלאחר
 : . '-: . .אלובנוחוה.

 מצוה ימשו, בן הצבא איש בלשון וייזמן" "מרחב" בין תאום להבטיחכדי
 אל העיר מאחרי. לעיר ארבים אתם "ראו ד( ושם, במיוחד האורב את.יהושע

 .... ; . -, . כלכמנכונים".תרחיקומןהעירמאדוהףתם

לכך המובחרים, מחייליו יהושע בחר העי, אל המתמרץ המארבלמשימת
 החיל גבורי המונח עבר כידוע הידיעה. ב"ה" החיל" "גבורי התואררומז

 בכל אך יהושע, ספר של בנוסח נכלל אימתי יודעים ואיש שורם,נלטשים
 זה במונח השתמש שהעורך ויתכן הצבא, בכירי על להורות כותתומקרה
 ברור. מובנו אך אנאכרוניסטי,באופן
 קדמית. עמדה לה ומשמשת נסמכתאליה לבית-אל, בת היתה שהעי צ-נוכבר

 בית אאי ידי על תופרע שלא כך להעשות היתה צריכה העי עלההשתלטות
 בית-אל אנשי שאף לכך לנרום יהושע של כוונתו היתה זאת עם פחד תאל.

 הגיניס יין עד "מנר", עמי ש, המסוננ.ס-גיותד תנסיניהס נין תמיד נתשנו הפיה מנוסות רר.'
 ן , . בלכד. ירט על מכןולא לאחרום

 ים אשר "העי הלשון: בזו ושי של מקומה מיגרר ז', ביהוקוצ בית-און. לענין להעיר עלינו כאן21.
 תלו על העומד ישע קיום שיתכן הדעה נתקבלה לא החוקרים רוב דעת על לביה-אל-. מקרםבית*און
 בית-און העם אח החליפו או הפסקה על מסחו השביים של שתות נוסחאות הכבוש. גיסי 41ציליד
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 111[ . ': י ניגון מרדכ, ו.ר',ז(

 על מורחה, האויב כוח את שימשוך וההסחה, הרתק כוח אחר למרדףיצטרפו
 ביחי- מצומי בהסתר הנטושה העי את ומכבוש האורב, את למקם היה צריךכן
 ברגע מוסכם סימן פי על קדימה יזנק המארב כי להבטיח היה צריךאל.

 שרלי זמנים תאום למרדף. הצטרף בית-אל חיל  שגם שהוברר לאחרהמתאים,
 הטיית - המוסכם הסינף לפי עצמו. על יהושע נטל האורב לזרק האות ומתןזה

 כשיהושע להינתן היה חייב זה סימן יח(. )ח', העירה המארב התפרץ -כדונו
 , __ . . . , ראיהברורמןהמארב..עודנובטווח

 מקדמת להתחוללן היה שעתיד בקרב יהושע של מקומו את לצין הראוימן
 נחוצה כה מרה באותה פקוח עמדת לעצמו לבחור המצביא על מקובלדנא

 היה זה r)u ידו. על שהוכנה התכרת פי על ההכרעה הבטחת לשםהתערבותו
 פיסותיהם. כל עם מהירים תקשורת אמצעי למצביאים שחסרו כיון ביותרהיוני

 מוכש של הנצחת עטרת על ויתור מתוך השני הכוח עם לרע בהריהושע
 קרב ניהול של ביותר והמסוכן המאמץ..הקריטי את לנהל החליט הואהעי.

 עם ותיאום הומנים לס על לשמור כדי וזאת המבוימת, והנסעה ההסחההרתק,
 תכסיסי גי! ביותר הקשים מן שהוא כיון הממסה של התכסיס את ולנהלהמארב

 מפקד רק לדעת, חאת ממש. לבריחה הפיכתה את למנוע שרשהמלחמה,.
 במקום ולעצרה הרצר, 1D1fi ולמשך למסלול זו בריחה לכוץ יצליחמעולה
 - המתאימה. ובשעההנכון

 4לת אולי שהוא יהושע של תכניתו של השלקת לחלק מגיעים אנו בכך'
 מרר את לנתק רק לא היה הנהש שהוא הכוח של תפקידו תכניתו. שלהכותרת
 לשטח להכניסם נם אלא אחריו, אותט ולגרור לערים מעל ובית-אלהעי

 יותה המשוכלל נשקם עדיפות תתבטל בו הבקעות.הצרות, בתוךהריגה,
 ולהשמידם. אחורה בריחה מהם למנוע עליהם, לסררמסתמא,

 מסוג מבוימות נסעת ידועות המזרח עמי של המפורסמ,ם המלחמה בתכסיסי,-

 וענשיו ניח-א, אוהו קורין מקרפ . . . "ו-,: ",נו ,ה" נוין .Cod; ה-Ambrosianuw נד%ג,ה-אי
 גנזון "מהקר פרשה את "קר כאי 1. מ-ו. ה', 1', עגו-ו י.א. א', ט', שנה מר. גוה-און אותוקורין
 את ,חות ,ש אך גזה-א,, עט נהה איננ" שניה-און צדיק "~א אנן 4,-,,: עמ' ג' שקמיתנאנצ.
 "יבר נגינה הס מהושע "פנוק גי אלא ~" אין ,הושע. ,מי של יהעי ומשת גו קרפ שמת"ור"ח
 שפיקה וגעי וישעה קיימת הזהה אנן שנפת-אנן נומן יבוקע. "פר מוריי אהד ש, תק51הו גןיקורא
 זה דגר הרגות. ית, מהדש הזהה נגר "" עמ' "5450 "ו! )1יאוי יפה-נ """! שנת "גיג,התקייפ
 ש, שתה עפש וגה ,-", ג,"ושע "מושת הבזיוה פרשה גי א" פיה" אס אפיק ישגשגעשוי

 גיה-
 נית-און שי מקוס" אח קגע טרם וארג,א~,ומ 1pw דוה שי שרסונו יתקופת נוהת, פעראון
 ~Bibli !4 )ח"ן( - ב ניינן ש, "גרותך אה גס ,והות יש גי משהנר ,עי, נאמיר מני ארפא,אוב
 גיח-און, עם א-,,ל את בהר ההטירות הההרשות בטרם לזהות שנקש 01-16פ,עמ'
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 השטורית-צבאית בא;ב."נה' בע'כיבוש~1!,

1 מקיף! דיון להם מקדיש - הצלבנים מלהמות חוקר - ממילזה;  הקרבות בין 
 זה בתכסיס ושהוכרעו הארץ אדמת על שהתנהלו בהיסטוריה,המכריעים

 בידי המוגמלי קטבוגה הובס בו 1266, - )עין-גלית עין-חרוד קרב אתנזכיר
 קרב במהלך אשה נפוליאת חיל את זו בדרך הביסו שכם אמן ,ZS וביברס.,וטוו
 "תכסיסים" בחיבורו ייחד פרונטימס ההר.1 ח11ר אל אחריהם מררקאקת.
 ס,Simulatione- ,1 - המבוימת הנסיגה "אודות בשם זה לתכסיס מיוחדתמסקא

."Regressusטיש. של המבתמת נסיגתם סיכלה ואחרים דלבריק לדעת ת 
 קרת פרשי את במתכון אחריהם משכו כאשר לפנה"ס(. )292 זמה בקרבמקיפיו

 , '. - .: . ' :החדשה,אתהסיכויהרבשלחרבאללגצח.צ

 ידי על מבוצר מקום על מצור אמצעי ללא להשתלט יהושע של התכסיס גם.
 הדורות,בהמשך ידוע מעוזם, מעל ונתוקם לשערים מחוץ אל המררםמשיכת
 הצרפתי השראל של הנפל נסיון את נזכיר : יפה זו תחבולה עלתה תמיד לאאך

 אל- על 11 בדרך 1799 לפברואר ב-, להשתלט 1פול,את של החלוץ מחילרירה
 לפקודת הביאו הט"ו במאה זה תכסיס בפגי העותומני הפקוד חששות עעריש
 המצב חיל את וכלאה חשכה בעת המצודות שערי פתיחת על שאסרה"בע,
 הבטיחות יאת 'בתצפית"היקיפית להבטוח היה יכל שלא עוד כלבתוכן

.... .., ... .

 בע "הדיסטנס" הוא הצבא, בק:אמר הדעות חלוקות ושעליוערן.חשוב
 בינם הפער יגבה כן יותר גבוהה המפקד של שדרגתו ככל לפקוד";המפקד
 Isolation':~ ' "Splendid ב- שוכן המפקד את מצאנו הקדומות בתקומותוכבר

 את המפקד זונח ערליות הכרעות ואולם.ערב העם. מכלל מה בריחוקבאהלו,
 מן מפורסמות דוגמאות חיליו. בץ הקרב שלפני הלילה את ומבלהבידודו

 ערב ונמוליאת אזעקור קרב ערב ה-ה' ריכרד של זו הן החדשהההיסטוריה
% אוסטרליץ,קרב  יהושע, להם קדם חייליהם. בקרב לילה אותו כל את שבילו 

,..as; 7נ19 .עע י7-ןש" C*bddg, CNsadcr-~VariFarc, .R.C.Smail;~ : ', , , ,.- - 
 ,.,ן, ירשייפ צגאיה(, !"ים. היעי יעי מיתר ישיאי זהו ,מפה וביניטענרפ'ה טקסט 4!!;מ:
י,. שס,מי"נו1,סקסס~וביגיעגר5,הימפהוהינ.

 .. ..י- .5טחו!חסזע. שג=58יאז!5 11.,111 31.ו
 שמ.  ובימלטצגרפיה צ=884 עמ' ט"ו, כלך עלית אנצ. -?מה* ערך גי"ון "שרשה: סכום'82.'
 ' ן 8ג. עמ' 1994( מולי ק-ם מערכות הבור, והר יריש אל חולוה הנ"ל;.;33:

.341950 Oxierd Palestine, יחס8זט00)1 חס Ottoman: 808, ט. 

 '" ז .~ "-, .ם, ,Austerlilz, Manceren חסטחס! ,ש"נ 111צ-,ע8ו850.
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~13[ גיתו מרדכי_ י;

 ההוא בלילה יהושע ."וילן . . במפורט: זו עובדה להדגיש לנחוץ מצאוהטופר
 . - ילו )ח', העם"בתוך

 ספק אין ח'. פרק ביהושע המתוארים המאורעות להבנת דרכים שתילפניי
 ספור את מה במידת ורנו והם ועורכים מעתיקים ידי הלו שלפרטשבתאור
 : י הסתומות. את לפענח ועליטהמעשה

של בעריכה שמקורה n~rfi, ח' פהק. של 'ב בפסוק הרואים .חוקרים יש-
 של נ בפסוק לט. נמסר כבר לאשר ג, ה סופר של עטו מפהי שעקרההמסורת
 אורב להיות גיבורי'החיל אלף בחר.שלשים יהושע כי נאמר שם פרק.אותו
 שהפעם . אלא ערן, אותו ומתאר הכתוב חוזר יב בפסוק אולם מאחריהלעיר

 יהיו הכוה באותו דנים הכתובים  ששני שיח אם בלבד. אלפים בהמשתמדובה
 לגרור האחד - בלבד כוחות שני מפעיל יהושע : ברורים העיקרייםהמהלכים

 צבא משתהק אלה כוחות מך בז המקום; לכבוש - והשני ממעוזם העי מניניאת
 - , .העיונפוץלכלעבר.

 י' '
 אנשי "30. כי ויתכן ל-,"0,% שעה אותה הניעו יהושע של כל_כוחותיו אםספק
 זו, למשימה. נועד לאשורו אשר הכוח. את היוו החיל" :גבורי מובחריםהיל

 ,.ן למארב. מתאים מסתור זה במרחב למצוא קשה 'ותר גדוללמספר

 : נאמר שעליו השני, האורב של קיומו את לבטל שיש לי נראה לא זהכנוד

 אשר.אתו המלחמה העם וכל העם... את ויפקוד בבקר."וישכם..הושע

 סתר שבמקום שלו הוחמק לנקודת מועד בעוד שוגר כבר שהאורב)ללמדך
 העיר צד ויבואו ועשו עלו בלילה( להעשות היה שחייב יבר להכי,ממערב
 אותם וישם איש אלפים כחמשת ויקח העי. לבין בעו והגיא לעי מצפוןתתנו
 מצפון אשר המחנה כל את העפ וישימו לעיר. מים העי, ובין אל בית ביןאורב
 י' ל -' יד(. )ח', ." . לעיר. מים עקבו ואתלעיר

 והלך יהושע יצא "העין" בליל 1: מס' במפה להעזר עליט האירועים לתאור.
 קו בקרבת הבקעות באחת שם אי העם", "בתוך וחנה מכוך בנחל ק"מכ-12

 שמדרומה. ומכמש העי של הלילי מרעה ואזור לתצפית מחוץ ינ 1%האורך

 "דואה הגשרת אח זו"ז אם גי מסתגר tHT(1 ," געמ' ידי עי מין המהפאר "נ.1 מחוד"ר.
 שפ ונך-,משי-נרסטונ, עמן אוהו ע, ונפילה "ודה פרק אוהו ש, י-ינ ט "., יפשעיטסוקיס

 hi?11 נם אתריו. ורנ.ם "1ןע'
 ! הערה שם נרטטות מהקן איתו ט גריון י.העמק. .העם. ש,

 עד ונר. שי והפננו הצוקה, נ, אתן .ג.". ,Toshua Cooke .וים( Bibl.l .ק 65 נ(.געקנוה
 לציון, וכנחוץ הקרג ערב העם". "בתוך יהושע של השהיה חיוניות את הבין לא שהמחברכמה

 .1וט04ע~נע,'י "phrase המלים: אה מהגרלתומסתגר
 1:100.060. ישראל מפה של -.לוד יטיחו בגליונות האורך קואורדינטת לקו הכונהז3.
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 היסטורית-צגאית גאבחנה העי כיבושן14ן

 הנתן עם העיר לתפיסת בהסתר להתמקם היה שצריך האורב את שיגרמכאן
 העי'מים ובין בית-אל בין וישבו אל'המארב רלכו יהושע "ובשלחםהאות:
 את השחר. עלות עד מקום באותו העם כל עם יהושע לן. מכן ולאחרלעי".
 הערכות לעמדת להגיע כדי בהסתר, כן גם וצבאו יהושע עשה מסעוהמשך

 המצוטט יב ח'ך סרק )כנ"ל הנוסף האורב את להוציא וכדי נוחההתחלתית
 במפה והמסומן לשליחת-העי, עד בהסתר גושה איסשרו שונים נתיביםלעיל(.
 -." - -.!י י,,1,:," -- אחד.מהם:38 נהואמס'

 874,8; ג.נ. הספרור את הנושאת הגבעה לרגלי כנראה, העמיד, האורב את-
 רכס ואל העי שלוחת אל תצפית. לקיים היה יכול בראשה המסתתרהצופה-
 . "-.רימע.,נ

 ':. י-
 עברו הארב-כאשר לעיני להתגלות היו חיבים בראשו, ויהושע העיקרי, הכוח.

 את להבטיח יהושע היה חיב זה בשלב 17751463(; פ.צ. הרה ג'בל אזוראת
 ופץ המפריד'בעה לגיא ומעבר להעי שמצפון בשלוחה להערךהאפשרות

 הקרויה היא זן שלוחה המקראי. בספור רב בדיוק מוגדר שהדבר כפיהעי,
 בית-אל, אמד מצד אגפית לפגיעה חשופה והיא טל-"נאייז, המקום בניבפי
 התקרבות על להם בהוודע להעי אגפי סיוע לתת כדי אותה לתפוס יכלו גםהם
 מלכתחילה. התקפית' יזמה מנומם ,בבית-אל העם היו'ראור לו יהושע,חיל

 בעודנו יהישע,.נעגלכן של תכניתו את מסכלות היו אלה מעץההתפתחויות
 אורב אותם ונשם איש אלמים "חמשת הוציא המוקדמות הבוקר בשעותמתקדם
 לאליי מצפון באטף התמב זה החסימה כוח לעיר". מים העי בית-אלוביןבע

 מכאן 1742,1487(. פ.צ. אל-ק~ל:ה שואב דיר חר' למרגלות והתמקםקנאבט
 הכוח ושל "עקבו ותקיפת הארב ידי על השלוחה חורפת בעד לעכב היה'כול

 ' . בשעתהערכתושם. לעיר"העיקר"מים
 ,.. -ל.. _

 אשה הקרב, של. ההתחלתיים בשלבים כלל נתגלתה לא זו שחסימהגדמה
 -. ..ץ.,. :י,. .,,. . .,.:. ,, .1

,,.... ..,.,.. -, 
 הברו שהעורכים נוהגת הדעת הרי - המקראי בטקסט הכפילות לענין אשר 36. הערה לעיל38. -

 הדביקו לא בודאי הנדון. הארוע לתאור משלימים פרטים הביאר אלא כאשר שונות ~מסורות קטטימ4אד
 חפיפת להוצר יכלה משלימים מקורות טל ההסתמכות מן בתוצאה אם אף לכך אי טלאי. אל טלאיסתם
 מוסיפה האם ילשאול להקיש עלינו ענינים, השהלשלות של הנבון הכרונולוגי בסדר שבוש ובעקרמה

ה-כפילוח-
 לנו מה,(אל חפיפת באה כן ועל לבת לתשומת להניאם היה העורך של שמענינו סרטים

 בדמיוננו לגו מצטירים שהם כפי המאורעות לשחזור מהאימים אינם אשר קטעים ולמחוקלהחפז
 תשג( האורב ענין הועכר לא לו כי אלה, שורות לכותב נדמה שלסגינו במקרהעתה.

 צוער קצין כל -
 חף מאליו, ומובן כהכרחי זאת חסימה של קיומה את מנית היה זה מעין טקטי ספור לפניו מדכאשהיה
 בכתובים. במפורש הוזכר לא מה משוםאם

,', - - , י '": .י"--' המהלכים. להגנה שבטקסט 2 מס' העזר_גמפה מעמה39.
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 ]15[ . .. , גיהק:. מקריי . וי..:

 הישג - המחוכמות לתוצאות הביא ואף כמתוכנן התנהל כמתוכנן,התפתה
 "התכמת כי צבא אנשי שאומרים כפי המלתמות, בתולדות נדירשלכשעצמו

 למעשה". הלכה המערלה לביצוע לשיעים בסיס אלאאיפה
 מגיני את למשוך הצליח יהושע כי מתבהר ואילך טז ח', כיהושע המסופרמן
 אאי אחרי ולמשוך פמם, אל פסם בקרב צבאו אל לרתקם עירם, מתוךהעי
 את יהושע נתן כאז המתאים. למרחק הניעו אשר עד בית-אל, אמש את גםהעי

lwonאותה וכבש מנתעים החשופה העיר תוך אל שמק המארב, עם הפסכם 
 פנה ולפתע תחתיו עמד יהושע של הנס הכוח באש. אותה העלה ומיד ידבמחי
 לישראל רהיו לקראתם העיר מן יצאו "ואלה רודפיו. את לתקוף והחללאחור
 : ופליט". שריד להם השאיר בלי עד אותם ויכו מזה ואלה מזה אלהבתוך,

 חסימה.זו מות. למלכודת ובית-אל העי היל להכנסת בודאי השני-סייעהאורב
 מקביל בציר לקרב מהירה בתנועה הצטלפה תטקידה, את שסימהלאחר
 nroln דרכי את ~alon 'כלו מכאן באגפם. הגבוה ובשטח ולרודמיהםלנסים
 לקרב, הע' את הכובש הכוה שנכנס לפט עוי לנרדפים שהפכו הרודפים,של

 העיר של ההריסה מלאכת את לסים היה יכול אשר עד מה זמן עברכי
 _" ,- .. ' . ..והעלאתהצאש.י:

 שבין הרצועה היא רודפיהם, את ישראל משכו אל'. ההריגה, ששטח לשע.'ש
 פ.צ. רמת רכסמורדות

"78!,1485 
 1470, פ.צ. שהתורה קורנאת של והמצוקים

 מהר זה, לאזור הלוחמים התקרבו כאשר ואד~עסס. נתיב - דהייה770ן(,
 ידי.הצופה על גם יפה שנראתה נישאה, לנקודה רמת הר בשפולי ועלהיהושע
 אל-מורבע אש-שיך: כנראה, היא, זו נקודה העי, שמאחרי המארב כוחשל
 בלתי בעץ צופה היה יכול זה שבמרחק אפשרות כל אין אולם "1773,147(.)נ.צ:

nr~l1Dשל המסורתי הזהוי את' נקבל כאם כידוז, כהטית התתן בסימן להבחנן 
 ספור מתוך זה פרס איפתה, להעביר, אם הח-בים קלה. חמת עם זה נשקכלי

 וקרב האיש יהושע סביב שנרקמה והאגדה הדמיון לעולס המקראיהמעשה
 ובקיום ~מנים בתאום ההכרח בדבר הדגשנו אשר את סותרת 11 מסקנההעיז
 בצוע את להבטיח כדי מזה זה המרוחקים הישראלים הכוחות, raקשר

 כפי להב, רחבת ארוכה חרב עם כידון של זהרו את נקבל אם אולםהמשימה.
 חרב של שלהבה נמצא החושך, בבר אור בס מלחמת על במחקרו ידץשהציע
 " נחוצים. איתות סימני לתן שדיו בהבהק השמש קרני את מחזירה זומעין

 118 ע, 1957 אושך;,ירושלים בבני אור בני מלתמת מגילה ידין, י.פ4.
-  
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.171ן מהוומרדכי

 לאותת היה יכול למרחקים עד בשמש והבהיק ההמה קרני את החזיר אשרכלי
 י המוסכמ הסימן את לו ולתת קילומטרים שלשה ממט המרוחק האורב עבראל

 למתן מבריקה מתכת עשוי במגן או רהבה, בחרב השמוש קדימה.להתפרצותו
 מקרב המפורסם המקרה את הקדמון; בעולם יפה ידוע היה ואותות,סימנים

 עם מעולה בשתוף האלקמיאונידית הסיעה הואשמה בו לפנה"ס( ~49מרטון
 . העי על הכידון הטית להם". וסימן כאות מנן את "הרים מהם אחד כיהפרסים

 שזזה וככל הצהרים, שלפני בשעות השמש של חזקים בוהק קרני מחזירההיתה
 ההבהק. עוצמת הנקה הצהרים שעות לקראת דרומההשמש

 _ נפגעו הם וגם ישראל אחר למרדף הצטרפו בית-אל אנשי כי שאף היאעובדה
 על ולא נופא בשר פרעה על שומעים אי אע רימת, שלרגלי ההריגהבעמק
 רתכן בלבד, חלשים בבצורים מבוצרת עיר היתה העי יהושע. בידינפילתה
 שופצו ששרידיה התיכונה הכנענית התקופה ביצורי אלא אלה היו לאשבחלקם
 אבל לעיל, כמפורט בתחבולה לכבוש ישראל בני יכלו כזה משלטבחופזה.
 המטרה הושגה זאת בכל האמצעים. הספיקו לא בית-אל אתלכבוש

 הקשר יצר בית-אל, שלוחת ליד הרמה אל הדרך נפרצה :האסטרטגית
 שעה באותה הפחד. נפל הכנעמם ערי ועל התעומת הערים ברית עםהישיר

 עיבל והר  כזיוים ליד המם במעמד nDDU מעם DYn רוה אח לחזק יהושעיצא
 המאבק. להמשךולהכינם
 בהערכותי לקלאס רבים בפרטים הצטרפנו כי אם הרברים,לסים

 להחרת שעשה מי בתור נרול חיב לו חייבים  ואן וההסטוריות,הארכ"ולתיות
 אף על - כהויתם הימים קורות לעולם הדמיון מעולם נוספת מקראיתפרשה
 המבצע של האסטרטגי בערכו שהמעיט בזה מדעותיו מסתיגים אנו אלהכל

 המופת קרבות בק העי מערכת תאור את לראות יש לדעתן הטקטית.ובמהותו
 באמצעות מבריק פתרת נמצא בו מבצע בתורת הקדמכן בעולם המלחמותשל

 לוחמה ובהלכות בחימושו עדיף מבוצר, אויב הכרעת של לבעייה גדולמצביא
 כאחד. תועו מסובך תכסיס נקיטת ידי עלסדירה
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