
 הרומאיהצבא
 ואשר וארצות עמים הכריע אשר רומא, של המזוייןכוחה

 שבארץ-ישראל, הארצי-האבטונומי היהודי למרכז גם קץשם
 ההתרתחות של הפסגה בראש הקדמון, בעולם בשעתו,עמד

 למאות עד רבים, דורות ובמשך והמקצועית, הארגוניתהצבאית,
 למדרגתו. אחר עם שום הגיע לא האחרונות,השנים
 צורות באותן נעוצה, הרומאי הצבא של התפתחותו ת י ש אר
 עדה לכל אופייניים שהיי הרגלי-הקרב ובאותם הצבאיהארגון
 ובשלביו העתיקה; בתקופה ה,תיכון הים באיזוראזרחית

 בראשיתו. היוני האזרחים לחיל כמעט דומה הואהראשונים
 מגן )בעל כבד חיל-רגלי ביסודו, אז, היה רומא צבא גםכי

 לצורך פעם מדי המתגייסים אנשים-אזרחים של ושריון(גדול
 גם היסודית הטקטית הצורה ה ג נ פל ה היתה כןהמלהמה.
 פגיון, חנית, - הזיוו התפתחותו. בראשית הרומאיבצבא

 עור עשוי הרוב על היה השריון ושריון, מגןקובע-פלדה,
 של למגינם בתחילה דומה היה המגן חלקי-מתכת.ומצופה

 ונעשתה צורתו נשתנתה הימים ברבות אולם היוניים,ההופליטים
 ~גיגים - ת מ ג ח להקים היה אפשר וכך וקמורה,מרובעת
 הפלנגה להידוק מאליו שגרם הוא הזה הזיון עצם יותר.רצופה
 בין בסיוף רב אינו החנית של כוחה כי נושאי-החניתות,של

 . מלוכדת, ודחיפה בהדיפה כוהה גדול אולם בודדים,לוחמים

 יש הרומאית. הפלנגה במבנה שינויים באו הימיםברבות
 הסמניים, עם המלחמות בימי חלו אלה שינויים כילשער,
 סמניום של זה באיזור-הרים הספירה' לפני הרביעיתבמאה
 להלחך הרומאים נאלצו לדרומה( איטליה של מרכזה)בין

 קרובות שלעתים גרם, הקרקע ומבנה ביותר, מבותריםבשטחים



 המפלות אחרי כנראה, ואז, הפלנגה. בחזית קרעיםנתאוו
 הטקטיקה את לסגל נאלצו הסמניים, שגטי מיד הרומאיםשנחלו
 נלחמו, בה הסביבה לטיבשלהם
 הרומאי. בצבא יחידת-פיקוד ן ו י ג ל ה שימש כן לפניעוד

 היה לרומא אשר הקונסולים משני אחד כל שלתתוש-פיקודו
 יותר. או לגיונות שני גם כן ואחרי אחד, לגיחבראשונה

 הלגיונות עמדו אתד מלגיח יותר בה שהשתתףואול~.)במערכה
 נפרדים קרב תפקידי ללא אחת, רצופה פלנגה זה, יד עלזה

 של זו על עלתה לא הטקטית וגמישותה ולגיון, לגיחלכל)
 עם המלחמות בתקופת שנתחדש החידוש היונית.הפלנגה
 ולגיון לגיון כל וך ת ב טקטית חלוקה בהנהגת היההססניים

 בתולדות להלן. יבואר כאשר י", ר ל י פ י נ ט ה" הסדר יסודעל
 צורות י ת ש רק בעצם, מוצאים, אנו ההם הימים עדהמלחמה

 לוחמים המוני בין או יחידים, לוחמים בין התנגשות א. :קרב
 הפלנגה. של והמיושר המהודק המבנה ב.בלתי-מסודרים,

 - י ח י את - חדשה צורה והכניסה הרומאית הריפורמהבאה
 התקדמה, הרגילה הפלנגה ת. ו י ט ק ט ה ה נ ש מ ה ת וד

 ככל מוחלט יישור מתוך שלם, כגוף ה ל ו כ נסוגהנלחמה,
 כבר לטניפולים, החלוקה עם עכשיה והנה הקוים. שלהאעשר
 ידי על המערכה. בשדה כלשהי ת ו ש י מ ג ל אפשרותנוצרה'

 לחוליות- הקודמת המאובנת הפלנגה "התפרדה" זהתיקון-יסוד
 המלחמה כשתנאי היונית, בתקופה כבר מצאנו לכך רמזחוליות.
 לפלנגות צבאו את לחלק כסנופון את אילצו וגרמניה.בהיי
 אולם בהרים. התנועה את עליהן להקל כדי איש, 100בנות

 למספר בפשטות, שלהם, הפלנגי הלגיון את תילקו לאהרומאים
 הפלנגה את "פרדו" הם כסנופון. כמעשהפלנגות-משנה,

 לגיון כל לעומקה. גם אם כי לרוחבה, רק לץלחוליות
 אחד, כל המחולקים, )פלוגות(, טניפולים לי30 חולקרומאי

 ערוכים היו אלה מניפולים ),,מאות"(. צנסיריית"לשתי
 שלו: שם קו ולכל קו. עכל מנימולים עשרה ם, י ו ק ה ש ו ל שב



 הראשון בקו ו"טריאריי". "פרינציפס","הסטטי",י
 המבוגרים, באו אחריהם הצעירים, הלוחמיםהועמדו *"
 שבשני שניפול כל הותיקים-הקשישים. -יבאתרינה טף ,םנ'7
 120 המקובלת, ההנחה לפי מנה, הראשוניםהקיים "דך"ק,ן11
,

Ly)~ ן 3000 מלבד איש. 60 מנה השלישי בקו יאשראיש" 
 :י"ט

 היו ולגיון לגיון שבכל )"הכבד"( המלא הזיוןאבשי
 שלגיון נמצא, )"וליטים"(. "קלי-זין" 1200 גםבו ש מןפ

 הקרב בראשית רגלים. 4200 הכל בסך מנהבזה ""ירי%
 הלגיון חזית י נ פ ל כלל, בדרך הוליטים,נמצאוןוש

 להסתלק יכלו הקרב בהתפתחות ; מתגרים של תפקידומילאו
 בפלנגה כמו שלא מהפתעה. עליהם לשמור האגפים, שניאל

 רוחים דרך בחלקם, לפחות ר, ו ח א ל לסגת גם יכלוהיונית
 כנראה לשמירתה בעורף, נוסף קו ולהוות המניפולים,שבין
 עמוסי הלגיון, אנשי ליתר לעזרה גם מיועדים הוליטיםהיו
 למחנוונ ההתבצרות ציוד את נושאים והיו הכבד,הזיון

 מתוך נקלה על יובן קוים בשלושה המניפולים עריכתסדר
 ו, מ צ ע המניפוץ של למבנה-הקרב אשר בזה. הניתןהתרשים
 . 20 : כלומר לעומק, אנשים 6 בן הרגיל המבנה כנראה,היה,

 כי רואים אנו בתרשים 20(. " 6 = )120 ' בחזיתאיש
 ה,,פרינציפס" קו של מניפול שכל באופן, ערוכיםהמניפולימ
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 לוחמים. 6 או 3 היה ה"טרחריי" בקו המגיפול של עומקו *-
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 על לצוות היה אפשר זה מדויק סדר נשמר עוד שכללמדים, אני מכאן ה,,הסטטיי. הקו מניפיי שבין הריוח מולעומד
 מערך ך ר ד ולעברו לפנים להתקדם השני הקו של'ה~ניפולים

 )חילופין במקומותיהם מתחלפים שהיו כלומר, הראשון.הקו
 נסוג הראשון שהקו במקרה הפוך, באופן גם אפשריים היואלה
 כזה שבאופן בהנחה, לפקפק יש ואולם . השני( הקו מערך ך רד

 הקו של היגעות הפלוגות את להחליף הקרב, בעצם היה,אפשר
 בטלו לקרב הלגיון כניסת עם כי רעננות. ביחידותהראשון
 השורות באשר המניפולים, שבין הרוחים מרובהבמידה

 כדי ונפתחות, אז מתרחבות היו המניפולים שבתוךהמהודקות
 של ההרבות ולמלחמת הרמחים להטלת ריוח יותרלאפשר

 בעד  האויב לוחמי  חרירת  למנע כדי וביחודהלגיונהימ,
 המניפולים. ובין,הרוחים.

1ייב א ש.(: 
- ו

 , .ע

 טרינום( )מימי מקלי-הזין רומאיחייל המלא בחימושולגיונר,
 שתרגילי-הלגיונות הסברה, הדעת על מתקבלתיותר
 כיכר- "תרגילי בעיקר,  היו, הקוים"( )ל"חילופיהאמורים

 מדויקות לתנועות החיילות את לאמן היו ומכווניםהאימונים",
 בשעת מהודקת עמידה שיעמדו המניפולים, את ללכדוכן



 ג/ם:ומ%'י:ן.'נט'ג'
ממנע

 המניפולרי הסדר של ערכו שעיקר לשער מקוס ישואולם
 י פ ו ל י ח ל פנימי תימרון של זו באפשרות היה לאהחדש
 הקרב במהלך לכון באפשרות אם כי רזרבות, ידי עלחיילות
 ובאם הדרוש. ברגע התורפה לנקודת כתגבורת הרזרבותאת

 לפרוץ וביקש הראשון הקו בתוך טריז לתקוע האויבהצליח
היה. אפשר - מבנה-פלנגה(, לכל גורלי שהוא )דבר במבנהומרץ

 אל ולכונו השני, הקו של הרזרבי, המניפול את להחיש
 שהלתה הראשנן, הקו של המניפולים שני בין המגענקודת
 גיתן .זו "סתימה" ידי על ; כנקודת-התורפה הרוב עלמשמשת
 ם 4 נ פ ב כזאת גמישות פרצים. לפרוץ האויב מאמצי אתלסכל
 לצומק", ה,,הגנה שיטת *ת בהרבה מזכירה הקרב בשדההמבנה
- 1914-18, מלחמת של השני השלב מן לנוהידועה  וודאי 
 על מאוד מותשי יתרת הרומאי ללגיון להקנות כדי בהשהיה
 התרבות, מדינות אותן כל של הנוקשים מבני-הפלנגהפני

 בקשרי-מלחמה. רומא באהשעמן
 מבנה היה אמנם שאם לראות, אפשר בזה האמור כלמתוך
 למעשה הרי בעומק(, אנשים 6 )רק יחסי באופן שטוחהמניפול
 החזית מן לחביותיו המשתלשל הרומאי, סדר-הקרבהיה

 15, 3= . +6 )6 מאד גדי גמיש עומק בעללעורה
 ך= 6 + 6 + 6או

"18 
 השימוש בא זה במצב שגם אלא

 תוספת ת, י ת י ז ח ה ה פ י ח ד ל ת פ ס ו ת כ רקברזרבות
 תימרוה משום בזה ועדמןלאיה ומשקל כמותשל

 ג פ ק ה לשם בריבת השימץ? אתהמאפשר
 בפת לעמוד הרומאית שיטת-הקרב יכלה לא זהמטעם
 של הנאתי המצביא חניבעל, וגל והעקיפה הלפיתהטכסיסי
 י ת י ז ח קרב במושגי רק לחשוב הרגל נוצרהכנענים.
- הקו, לפי נוקשה, בסדר רק תמיד במילואיםולהשתמש  



)

 רומא בלגיונות שנתקבלהלדקירה,

 לפי - )וממילא ם י ל י ג ה לפי הקוים הלוקת עצם הלאכי
 האפשרות, שאף גרם, זה והרגל לכך. אילצה הגופני(הכושר
 להדיפת י ש י ל ש ה בקו להשתמש המניפולרי, בסדרשישנה
- ף, ר ו ע מהתקפות  לא לאחור, חזיתו פני הפיכת ידי על 
 אימון ידי על כנראה, הוכנה, ולא למעשה בחשבתהובאה

ותימרי
 בשעה גם  הגאת האפשרות נוצלה  לא  ואמגג  מוקדמים.

 כגון - שלמה, ה פ ק ה תניבעל, ע"י הוקף הרומאישהצבא
 קנה ליד הניבעל פרשי ידי על מעורף שהותקףבשעה

 תוצאותיה על קנה, מערכת אכן לפסה"נ(. 216 בשנת)באפוליה,
 הסדר כי ניצחת הוכחה שימשה רומא, לחילותהמחרידות
 חולשותיו את מגלה ה. נ ו ש א ר ה ו ת ר ו צ בהמניפולרי,
 הקפה, או עקישה לפיתה, שלבמצבים

 גם אס כי הרומאים, מערכות מבנה את רק לא שנביןכדי
 הרומאי החייל כי לזכור, עלינו שלהם, הקרב דרךאת
 העת של הרגלי לחייל בדומה שבחיל-הרגלים, י ל מ ור נה

 לו שימש לכך .. ה ר י גם אם כי ה, כ ה רק לאהחדירה,
 וגם כבנשק-יד בו להשתמש היה שאפשר רומח, - ם ו ל י פה

 היו הראשון( הקו )בני ההסטטים למרתוק. אותולהטיל
 מהם אחד מטילים והיו כאלה, רמחים ובשני בחרבמזדינים
 שים-לב : רומאיפילום

 תעופתו, בשעת כותצ
 הנפגע של וגופו מחימושו אותו לשלוף יכבד למען שבחודו,ולקרסים

יישר=-
k--_ghi

 שלוריאציות
נ-~Qad בפ"~משהץ ע13יצורת

 ברביעית, כבר ואולי השלישית, המאה מאז פנים כל על*
 ספה"נ.לפני
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 לססה"נ( ~21 ה 4 ק ת כ ר עמ
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 בני-אפריקהב-ג וספרדים גליםא.
 קלים חיילות 1. פרשיםר-ה
 וליטים 'ל1 פרשים 111 17 הלגיונותן



 היתה שפגיעתם )ודאי לקראתם הבא באויב שניהם אתאו
 ורק צפופה(. בפלנגה ערוך היה שהאויב במקרה ביותרקשה
 הבלחי-אמצעית ההתנגשות באה זו רומח הטלת י ר חא

 ה,שאלה, את הרומאים פתרו כך קרב-החרבות. -בנשק-ההלם
 - והמוקדונית היונית הפלנגה בתוך קודם נפתרה א לאשר
 עצמו כוח אותו בתוך וקרב-מגע קרב-קליעה איחודשאלת
 פעולת מתקרבת ברמחים השימוש עלןידי חיל-רגלים.של

 או הי"ח במאה באירופה חיל-הרגלים של לזו הרומאיהלגיון
 אחרי המכודן. הרובה הופעת שלאחר בתקופה כלומר, -הי"ט
 הבלתי- ההתקפה באה בנשק-היריה המתנגד שורותזעזוע

 הקרב שמהלך במקרה "ההכאה"(. )נשק בנשק-ההלםאמצעית
 י נ ש ה הקו של המניפולימ את הקדמית בהזית להציגגרם

 אולם ברמחים. תחילה פועלים אלה גם היו -)פרינציפס(
 תחתם, מזויין, היה )טריטריי( י ש י ל ש ה הקו שלהלגיונר
 לשמש היה הזה הקו של תפקידו כי , )הסטה( ארוכהבחנית

 ברגע רק המערכה לתך השלה אשר אחר1נוגרזרבה
 היה לא שאז בגוף, "סף נאבקו כבר 'ההצדדים בזמןהמכריש

 הראשונה בפעם רואים, אנו מרתה. רמחים לקליעת מקוםעוד
 ברזרבות ,טימרש על המתבסס צבאי מבנה המלחמות, ימיבדברי
 תהו לישנים. כמותו נודע שלא מבנה שיטתהבאופן
 וגם בקרב יותר ממושכת התמדה מאפשר שהואיתרשה
 יכלו הרומאים שכבר הרי זמניים. כשלונות עלהתגברות
 שהנצחון - הנפוליאונית, התקופה של סיסמה באותהלהתברך

 רעננה רזרבה ידו תחת להשהות היודע המצביא, לאותוהוא
 הנכונה. בשעה למערכה ולהטילה מיריבו, יותר רבזמן

 היה דומה ות ודי ס י תכונות בכמה כן לומר, הראוימן
 הרומאי, הלגיון מחייל גם כי ליוני. הזה הרומאיסדר-הקרב
 נדרש ישרות, הנדסיות בשורות ערוכים למליפולים,המחולק
 ר ש י ל - היונית, בפלנגה החייל שאת כמו - וראשונה,בראש



 מבמענבן/ש':ן':::ב
 ובמקומות בקרת-הדשה גם היה וכן זה, בנידת באתונההגוער
 אלא בלגיון, מרובה במידה. נתקיים זה עיקרי וחוקאחרים.
 הגשת קוים, ותילועי )תנועה טקטית גמישות לו נוספהשכאן

 רומח(. הטלתרזרבות,
 אצל נהוג שהיה שסדר-הקרב למדים, נמצאנו דבר שלכללו
 הדר או "סדר-קוי" ביסודו היה הקדמוניות התרבותאומות

 '. "."ליניארי"

 מותאב אימון כלל, חייב, לא לכשעצמו ה"ליניארי" הסדר;
 לפורמציה ה ק י ז ו נפשית הסתגלות דרש הוא אולםביותר.

 הרגשת את החייל בלב לנטוע היה נחוץ מיושרות. שורות שלזו
 השבטים )ואמנם המסודרת' בפעולה והאמתה העצמיהבטחנן

 . ומסודרים, מיושרים במבנים הרוב על השתמשו לאהברבריים

 בימים כזה מבנה לקיים כדי חבורות-חבורות(. התקיפו אםכי
 אומז-לב רק לא דרוש היה נשק-האש, הופעת י נ פ לההם,

 ברברים י נ 1 מ ה של בעת-נפשם היה די לא וכןאינדיבידיאלי,
 בהם יושרש אשר מאומנים, אנשי-קרב היו נחוציםמסתערים,
 לא כזה ובטחון והמסודרת, המלוכדת ההופעה בכוחהבטחון
 בין תכניתית, והכשרה מסורת בעלת צבאית תרבות בלייתכן

 סדיר- *בא לגבי ובין אזרחי צבא לגבי אמוריםשהדברים
מקצועי.
 רומא, אזרחי מאת שנדרשו אלו, צבאיות תכונותואמנם
 במידה דומים קשים, ונפשיים גופניים למאמצים אותםחייבו
 יון, של ערי-התמלכות ברוב החיילים-האזרחים למאמצירבה
 הרומאי, סדר-הקרב כי ויסודיותם. בשיטתיותם עליהם עוליםאך

 . של למידמדמה כברשהגיע
 רמת- ואת בכל מהם תבע גמישות,

 באספרטה, וביחוד ביון, טיפוח-הגוף כי ואם יותר. גבוההאימון

 בתקופה זה מעין סדר-קרב נתגבש האחרונים בדורות*
 הי"א. במאה פרוסיה(, מלך פרדריקוס שם )עלה"פרדריצינית"
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 יעוש- בודע היי גווב4 נויו שהנו מזהנלי
 אליה הגיעה לא שיון גבוהה, למדרגה רומא הגיעה ת ע מ ש מה

 מאורגנות לפעולות הרומאי הצבא את הכשיר זח והישגמעולם,
 אז. עד ההיסטוריה הרעה לא כמותו אשר גדול,בקנה-מידה

 לחינור גם יסוד ברומא שימש הגופני האימץ ם צ עואלם
 גופני אימון ומסירות-נפש. רוח-גבורה ולטיפוח משמעתשל
 של לתכליות מלכתחילה בחלקו מכוון היה אזרנה-רומא שלזה

 לא אזרחיה עדת בעוד רומא, של ימיה בראשית כברמלחמה.
 אינטנ- צבאיים לאימונים מקוס טרם שדה שימש גדולה,היתה
 כדי רק באה לא הטיברוס במי והשתיה הרחיצה וחובתסיביים,
 האזרח את להכשיר בשביל גם אם כי ומיוזע, עיף גוףלרענן

 בסיוף-  ואימון בהטלת-רמחים תחרויות  בחופי-נהרות.למלחמה
 שלפיהן ידיעות ישנן כן ביותר. חשוב מקום תפסוחרבות
 וכדורי-עופרת אבנים בקליעת הלגיונות אנשי כלאומנו

 של העיקריות מחובותיו אחת היתה ה זד ב הע גם)בקלע(.

ק
..~4ע

-.ך
 מיתידת- אבנים,קיע צילום בלי גלדעס, עםלגיונר,

 רומי צבא של עזר שסינוס()מימי
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 הלגיונותנשרי
 שאפשר היוני, בצבא היה הנמנע שמן דבר הרומאי.הלגיונר
 כבישים לבנות או חפירות לחפור עליו הוטל לו מתקומםוהיה
 מקום תפסו בתנועת-מסע האימונים גם מילין. עשרותכדי
 מסעות-אימון נערכו לעתים הרומאית. האימון בשיטתנכבד

 מפני החיילים את לחסן שנועדו כפול,בעומס-ציוד
 מסעות-יום שלושה בדבר תקנה הונהגה הימים ברבותעייפות.
 במלוא ליום, מילין 25-20 של למרחק חודש, בכלקכועימ
 אוהל לגדר, כלונסאות וביצור, חפירה כלי גם זה )בכללהציוד

 הכרחי, היה כזה אימון אחדים(, לימים הקבועהומנת-המזון
 מלחמו- בדרך עצומים מרחבים המגמא הרומאי, שהצבאמשום
 מחנה להקמת רבות שעות יום יום להקדיש אנוס היהתיה

 שנותרו המעטות ובשעות בה, התרפה שלא חובה -מבוצר,
 החיסון האפשר. ככל ארוכה דרך לעשות היה צריךלתנועה
 בשעתם היו המלוכדת והמשמעת ליגיעה הנכונותהגופני,
 בתקופתו גם רומא, של צבאה לגדולת האמיתייםהיסודות
 המקצועית. החיילות במסגרת אחרי-כן, וגם המובהקתהאזרחית

 למאה סמוך וארגונו בהרכבו שנתגבש כפי הרומאי,הלגיון
 כי המלחמה. באמנות חדשה תקופה פתח לפסה"נ,השלישית

 צבאיות פורמציות הראשונה בפעם המצביא בידי ניתנועתה



בליסטה

 ההם, בימים הנהוגים החיל סוגי כל מ המורכבותשלמות,
 מבנה עצמאית, לפעולה ואחת, אחת כל כך, משוסוהמסוגלות

 אותם לצרף ארצות, פני על במהירות חיילות להניע אפשרזה
 נפרדים. לגייסות אותם לחלק או גדולים, לצבאות להיותםיחד

 רגלי חיל איש אלפים משלושת מורכב הלגיח היהכאמור
 ובחלקם נושאי-רומח וריו שרובם קלי-זיון, איש ו-1200כבד,

 על נוספו עוד אלה מלבד אבל קשתים. וגם * בקלעקולעי-אבנים
 ולשמירת לסיור קטנות, תגרות לצרכי פרשים 300הלגיון
 כלי- בלגיון הונהגו הצבאית הטכניקה התפתחות עםהאגרם.
 דברי לפי התקופה. אותה של ה,,ארטילריים", הכבדים,היריה
 חצים יורות בליסטות 55 לגיון בכל היו מאוחר רומאימקור
 אבנים. לקליעת "קטפולטות", או )"המורי-בר"( "אתגרים"107

 הצורך ובשעות מצור, לפעולות אפשרות יצרו אלהכלי-יריה
 עצמו. הלגיון של הגדור המחנה להגנת אלה בכלהסתייעו
 נגרים של ),,מאות"( צנטוריות בו היו הלגיון של ימיומלאשית
 באלה, וכיוצא לתיקוני-נשק לביצורים, מלאכה, געליושאר
 -איפוא, רואים, אנו החדש. הזמן של הטכניים החיילותמעין
 לפעולה הדרושים יסודות-החיל כל של מקיף צירוף כאן היהכי

 עוכרת בכדורי גם אם גי באבנים, רק לא השתמשו הקלעים*
מיוחדים.
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קטפולטה

 כאירופה מוצאים אנו אין הרומאית התקופה מאז המצבים,בכל
 'סוף עד כאלה עצמאיים אורגניים לגופי-צבא דוגמהשום
 כמבני הוא, ואף - הדיביזיות, משטר נוצר שאז ה-18,המאה
 על ביותר מוחשית השפעה השפיע בשעתה הרומאיהצבא

 פעולות של האסטרטגי ההיקף ועל הטקטיותהאפשרויות
 לפורמציות צבא-רומא של האורגנית ההלוקההמלחמה.
 של ליכולתו הסיבות אחת שימשה מלחמתית מבהינההעצמאיות

 גדולים. כשלונות לאחר גם המאורגן בקיומו להמשיך הזההצבא
 עלינו בשלמותה, הלגיון דמות את לפנינו להעלותוכדי
 של יחידות אליו לצרף נהגו השלישית במאה כבר כילציין

 רומא. של החסות ממדינות איטליקים (socii)1"בני-ברית"
 ביחידות היו מאורגנים אולם לרומאי: דומה היה ואימונםויונס
 כמה איש(. מאות כמה בנות ),,קוהורטות", הלגיון מןקטנות
 בערך, שוה, כללי, נמספר ללגיון, נספחות היו כאלהיחידות

 רומאי קשת של"בתי-זרוע"



 הזהת מן ונ ה.ה וישבס מיי מיס;יין.
 פרשים בכוח ביותר רומא הצטיינה לא מימיה כיברומא,
 בזכות הרוב, על באו, זה בענף-צבא והצלחותיהמשלה,

 שכירים. או בעלי-ברית שלהשתתפותם

 במלחמה שנתגלו בראשיתו, המניפולרי הסדר שלליקוייו
 תיקונם את ניכרת במידה מצאו לעיל, צויין כאשר חניבעל,עם

 )כלומר הרומאים השניה. הפונית המלחמה של המאוחרבשלב
 וסציפיון - לראות, מעמיקת בעלי-עין שבהם,יחידי-סגולה
 ה,,מורהע מחכמת הרבה לבסוף למדו בראשם("האפריקני"

 הכריעו קנה במערכת ברקא. מבני חניבעל שלהם,הגאוני
 )עיין הכנעני הצבא של חיל-הרגלים רזרבותבהרבה
 משלהם דרך למצוא הרומאים היו צריכים כן ועל 47( ע'תרשים,
 למהרה לא אך הקרב. בשדה בהן ולשימוש רזרבותליצירת
 שנערכו קרבות בכמה לראשונה נמצא הפתרון זוב בצורךהבירו
 היתה החדשה השיטה מהות סציפיון. של בפיקודובספרר,
 הקוים בין )הדיסטנציה( הקבוע המרחק בהגדלתגעיקר

 אפשר כך ידי על לשני. הראשון הקו בין ביחודהערוכים,
 עכשיו שהיתה - הרזרבה, את לכון הצורך, בשעתהיה,

 אל אם כי ת, חזיתי תגבורת לשם לא -- שתר,מרוחקת
 על- אמנם האהב. אגפי את ף י ק ה ל כדי להארכתם,האגפים,
 המערך בשביל רב פסיטלתי קרשי בראשונה נוצר כךידי
 הזה הקו אנשי עצמם ראו עתה כי הראשת' הקו שלהדק

 ואולם בה. היו רגילים שכל-כך בערפם, התמיכה מןרחוקים
 הנוהג נכונות מכריע, היה החדש הנוהג של הטקטיההישג
 נתגלתה נפרדים", מערכים של "מבנה בשם לכנותו שאפשרהזה,
 ספה"2(, לפני 202 )באפריקה, זמה במערכת מוחשיתבצורה
 מוחלטת. הכרעה קרת-חדשה צבא של כוחו הוכרע בהאשר
א



קג
 קרתיחדשה אזרחיב. ליגורים גליםא.

 פרשיםד-ה. חניבעל של הותיקיםג.
 פריאריי111 פרינציפס11 הסטתין

 רזסייפ פרשים"1 נוטידיים פרשים.ל1

 תוארו אשר ובטקטיקה, במבנה התיקונים, כי לאחרגם
 הוסיפך הרומאים של המלחמה דרך בי לומה, אפשר עודכאן,
 גוש-פלנגה שבמקום אלא סדר-הקו, אל בעיקרה כפותהלהיות
 יחסי. באופן קלושים קוים, שלושה כאן היו אחדגדול

 הי100 לשנת סמוך הרומאי בלגמן חלה נוספתהתפתחות

 פרצו אשר והטבטונים, הקימברים עם במלחמות סה"נ,לפני
 משיוכל מדי דק היה המניפילרי הסדר גרמניה. מיערותאז

 והלגלי אלה, ברברים של ופראית נסערת התקפה בפנילעמוד
 המניפולים 30 אז חוברו כן על רבות. תבוסות נחלונות

 והע קח מכל אחד אהד מניפלים, ג' של בקבוצותשבלגיון,
 חייל 600 בנות שבימינו(, הבטליונים )מעין קוהורטותל-סג
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'ליילינ
 רומאית יחידת-פרשיםאיש

 ההם התיקונים בימי איפוא הפך התקין הלגיון אחתןכל
 של איש 6000 בן ,לגוף מריוס( הקונסול ידי על)שהונהגו
 פרשים, 120 גם אליו צורפו אבגוסטוס )ומימי סדירהיל-רגלים
 המניפול ולא - )שהיא הקוהורטה מבנא ומשמר(. קשרלצרכי
 ללגיון שיוה 'המהודק(, הלוחמים גוש את מעתה היותה -הקטן
 וגס יותר, גדולים טקטיים גופי-משנה של ת י י יב טסגם

 ניתן יותר,- מוצקים שהיו אלה, גופי-משנה כי ות,גמיש
 או זו לנקודה ולהניעם ממקומם להעתיקם קלות ביתרהיה

 ביתר איגוף לפעולות בהם להשתמש וכן המערכה, בתוךאחרת
 והארוך הדק המבנה סציפיון בימי אפילו משאיפשר -נוחות
 ניסה, )סציפיח המניפולים. של והשלישי השני הקו שלמאד

 רזרבות בתור ם, ת ו מ ל ש ב אלה, בקוים להשתמשכאמור,



נג:לנ%,ס:.ע:/
 נפרדות אכספדיציות לערוך האפשרות את הרומאיהצבא
 הלגיון ת חלוק עכשיו הועילה כן אסטרטגי",ב,,היקף

 בחלקי יותר, ונוח גמיש נפרד, לשימוש ות והורסלק
 בעלות ,אכספדיציות מספיק, בכוח לערוך, בשביל ן, ו י ג לה

 במלחמות גם כי לשער, )יש יותר, מצומצמות טקטיותמטרות
 לשליחות אחר או זה טריבין קרובות לעתים הלך יהודהעם

 גם אולם שלוש(. או שתים, או אחת, קוהורטה בראשמסויימת
 לערוך נהוג היה עוד בקוהורטות, הצבא ארגון שהונהגלאחר
 רק לעתים, או, תרשים(, )עיין קוים בשלושה הלגיוןאת
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 קץ צםק.יש**
**
*1

 פרסליסמערכת
 לפסה"נ( 49 - ופומפיאוס קיסר יוליוס)בין

 * קוים ב-3 קוהורטות עריכת שלדוגמא

 או חזיתית פעולה בשביל הרזרבה, הבטחת לשם -בשנים,
 מזה זה הקוים נבדלו עוד לא עתה אולם הצורך. לפיאגפית,
 שהיה כהבדל ובתפקידיהם, באופיים הגיל(, )לפיבהרכבם
 איל- חלקי כל ר. ו ה ט ה י ר ל ו פ י נ מ ה הסדר בימיקודם

 היו וכשרים ם, י פ ו ל י ח ל עכשיו ניתנו הלגיונריהרגלים
 הצעד נעשה סציפיון בימי עוד אכן בסדר-המערכה. תפקידלכל

 גם התחילה והארגוני הטקטי השינוי ועם זה, בנידוןהראשון
 עקיפת מפגי להבטחה כאן שנועד י, ע י ב ר ה לקו לב שים*

פרשים.
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 על לחפות רומאי פגנים.צב-
 בפזי מבצר ערהפסתערים
 וסירז.אש הלפידיםהאבוים,

ובין-ב.
 - 2_4_א רמה-נ( השויה המאה)מאמצע
 וגבר הלך מאז בכלל. הצבא של באופיו ההדרגתיתהתמורה,

 שאומנותמ מחיילים מורכב י, ע ו צ ק מ צבא של היסודבו
 רומא ממלכת של התפשטותה ממושך' לשירות הנשכריםבכך,
 בזמן התחבורה ותנאי הארוכות המלחמות העולם, פניעל

 לכך. שגרמו הם -ההוא

 במיוחד ו.ר. צ מ ה אמנות את הרבה פיתחו המוקדוניםכבר
 ),,כובש-הערים"(, "פיליאורקטס" דמטריוס זה בנידון שם לוקנה
 הרר הראשונים. הדיאדוכים ממלכי אחד אנטיגנוס, שלבנו
 המוקדו- על גם בזה ועלו הזה המקצוע את לפתח הוסיפומאים
 האמצעים את ושכללו מסויימים ם י ל ל כ קבעו הםנים.

 )הקפת הצירקומולציה בשיטת משתמשים היו במצורהטכניים.
 לעתים לעיר. מסביב סוללה בשפכם בטבעת(, הנצורההעיר
 של העורף על לשמירה וטניה, סוללה עליההוסיפו
 לנצורים. עזרה להביא וץ ח ה ן מ נסיעות מפני הצרהמחנה
 התמדת את מאליה הבטיחה )קונטר-ולציה( כזאת כפולהסוללה
 הכבידה וכן הנצורים, להרעבת ר, ג ס ה ה את הפסיבי,המצור
 העיר. מן הגיחה את הללועל

 היו ם. י י ב י ט ק א ה אמצעי-ההתקפה מערכת גםושכללה
 -- אבק-שרפה, בלי גם אם יים, ר ל רטי א אמצעיםאלה

 הקטפל- : הקשת או הקלע עקרת לפי מיפנית,ארטילריה
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 עיר על לצריםמגנים-נעים
 חזיונות כשני ם ה י ת ו נ ח מ - ר 'ו צ י ב כללי ואת הרומאיםשל

 המאפשר - אחד לחזיון .אלה היו במרוצת-דגמיםנפרדים.
 המחנק ידי על פעם נכבשת, ארץ בתוך נאמנה יתדתקיעת
 הנודד", "המבצר בכוח ופעם נצורה, עיר על ששמו הטבעתשל
 רומאי לצבא מקלט תמיד משמש שהיה המבוצר המחנההוא

 העת- לפני והיחידים, הראשונים הרומאים היו וכןשניגף.
 המלחמה למכשיר ההתחפרות כושר את שתפכוהחדשה,

 יוליוס של בתקופתו מוצאים אנו לכך רבות דוגמאות ה. ד שב
 הרומאי. הצבא בארגון שינויים הכניס לא הוא אמנם ר. ס יק

 האסטרטגית הטקטית, יכולתו את והעלה פיתח הואאולם
 כי הוכיח )בגליה( מצור-אלסיה ביותר. גבוהה לרמהוהטכנית

 להכביד כדי רק לא רומא צבא של ל ו פ כ ה בקרהביצוריםהיה
 העיר לשחרור מעצור לשמש כדי גם. אלא הנצורים, גיחתעל
 כזה קו-ביצורים ף. ר ו ע מ ף י ק ת מ ה ידידותי צבא ידיעל

 1 הצבא בעורף ת י נ ז י ט ר פ למלחמה הסיכויים את גםהקטין

 עיר לכל מבשר-רעות אות משום הגלי צבא-הישע במפלתוהיה
 ויוליוס פומפיוס צבא בין בקרבות מאה הרומאים עליהשצרו
 בין הדבריה הגיעו ימינו( של )באלבניה דירכיום לידקיסר,
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 מצבי עקב ממש, הדדי" "מצור לידי אלה צבאות-שדה,שני
התחפרות-גומליןי

 הטכניקה לרומאים עמדה לא ר ב ד מ ב במלחמהרק
 זו ובין ממש, טכניים אמצעים של זו )בין אזאתהמטופחת
 קשי-האספקה הגדולים, מרחבי-המישור וטקטיקה(.שבארגון

 היו אלה כל הפרחים(, )של בקשתים-רוכביםוקשי-המלחמה
 קרה ליד קרסום )מלחמת הרומאים לרעת קרובותלעתים
 של בצפון-מערבה אנטוניוס מסע ; צח צבא-רומאוהשמדת

 מצומצם מידה בקנה אחרות( 'מערכות ועוד ובארמניה,פרס
 מנגנון-המלחמה של ביכולתו אלו תקלות כנראה, פגעו,יותר,
 יהודה, במדבר הפעולות בשעת גםהרומאי

 "בני שכל לאחר הנוצרים, לספירת הראשונה מהמאההחל
 האזרחות זכות את קיבלו רומא של הקודמים האיטלקייםהברית"
 - הללו, אל הנלוות ביחידות ולא בלגיונותיה, לשרתוהתחילו
 המסייעים, החילות של והרכבם מהותם ומשתניםהולכים
 וחי~לות פרשים בעיקר, אלה, היו מעתה הלגיונות. עלהנוספים
 חיל- את להשלים שנועדו שונים, שבטים מבני שכירים,קלים

 החסרות תכונות תוספת ידי על הלגיונות של הכבדהרגלים
 מאוריטניים(, גם - מכן )ולאחר נומידיים פרשים-קליםלון

 קלעים ', בטויים פרשים גרמניים, גם כן ואחרי גליים,פרשים
 - קלי-זין, נומידיימ רגלים מכרתים, מורייקשת הבליארים,מאיי
 "". רומא בצבא מסייע כחיל שירתו אלהכל

 עם לסה"נ, הראשונה במאה )ביחוד בהדרגהלאט-לאט,

 הגבול באזור התחתון, הרהיין גדות על ישבו הבסטוים שבטי*
 הצפון-מזרחיה. גליהשל

 באותה באו אלה חילות של שרובם היא, מענינת עובדה**
 מעיד זה והרי הקיסרות, של המערבית' המחצית מןתקופה
 המיוון. במזרח לוחמים שבטים של יחסי מיעוטעל



.ן
 לסה"נ( הראשונה המאה )מסוף הזין מקלי רומאי.חייל

 רבימי אבגוסטוס ידי על המקצועי הרומאי הצבא דמותעיצוב
 (Auxilia) צבאות-עזר של באופיים שינויים חליםיורשיו(
 חיל- של "קוהורטות" בצורת קבוע, ארגון להם ניתןאלה.

 - חיל-הפרשים, של Alae) - )אגפים "אלות" ובצורתהרגלים
 השבטי האופי 9. אחת כל חייל מאות כמה בנות ואלהאלה
 השמות נשמרו עוד אמנם ונטשטש. הלך אלה חילות-עזרשל

 התרקים "אלת או שבע", מספר הגלים "קוהורטת שלהישנים,
 ן ו הראש מוצאה את לסמן בא זה שם אבלמספר"י,

 ידי על נתמלא אשר הרכבה, את דוקא ולאו היחידה,של
 הקיסרים בתקופת חנתה. בה הפרובינציה, מאנשימתגייסים
 מדוייקות-כמעט להעתקות והוו הללו היחידות של רובןנהפכו
 טכסיסיהן זיונן, בארגונן, - טהורות רומיות יחידות-משנהשל

.

 קוהורטות גם היו איש. 1000 בנות ומהן 500, בנות מהו י
 זעירות. לפעולות נוח שהיההרכב, - 240.760, או פרשים, ו-120 רגלי חייל 380 שמנו"רכובות",
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 רומי צבא של ביחידות-העזר '. נהוגה שהיתה כאחד, ולביתוק לדקירה הגדולה, החרב -ה,,ספתה"

 בני-הפרובינ- מאותם בעיקר גויסו גם הן שלהן'וישון-הפיקוד
 אופיים את ואיבדו ברומאים. מאד נתבוללו כבר אשרציות

 ביחוד מעולם, כזה אופי להם היה שלא או הבולט,השבטי
 הקדמון. העולם של הקלושה המתיונת ה,,לבנטיניות"באיזורי

 חיל- ששימשו ה,,רומיות", הקוהורטות כי למשל, לציין,יש
 ]שלא היל ובקיסריה, בירושלים הנציבים, בימי ביהודהמצב

 )או יוניים מיסודות בעיקרן כנראה, מורכבות,כלגיונות(
 = מסויימת, במידה ברומאים שנתבוללו מקומיים,מיבנים(

,-ן,,,..י,1
,, 

 צבא-רומי של מיחידות-העזרולפרש-קשת,



 לפי יוני היה בעצמו פלורוס גסיוס האחרון, שהנציבכשם
 הרבה להבין אולי נוכל כך מתוך ברומאים. שהתבוללמוצאו,
 יהודי-הארץ, כלפי הללו היחידות חיילי של היחסמגילויי
 במקום. שסופחו צוררים, שכנים יחסי של איבהגילויי

ג
4 (=___ק

 - י= --
4 _-ל  

 לסה"נ( השניה המאה )מראשית רומאיוסרן

 של השימוש לדרכי האופייניים הקוים את איפוא,נסכם,
 כוחה את בהרבה הגדילה כאמור, שלה. בכוהות-העזררומא

 של המספרית עצמתם את שהכילה יי על הלבעזרתם,
 על והן חילות-העזר, את עליהם בספחה במלחמה,לגוננותיה

 לצבאותיה שחסרו וסגולות-קרב סוגי-חיל תוספתידי
 לתוך למזג שלא הרומאים נזהרו הימים כל ואולםהיסודיים.
 וכן הצורך, די נעכלו שטרם יסודות המידה, על יתרצבאם,
 שלטון את לסכן כדי בו שיהיה ל, י ב ק מ כוח מעשותםנמנעו
 ת ו נ ט ק ליחידות חילות-העזר  של  פירורם צצם  אכן,רומא.
 הרומאים הלכו לא כאמור זו. סכנה מפני ערובה מקצת בוהיתה
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ן4ן,
לגטטריבין-צבאיצגטיריין

 לסקוטיה אנגליה שבין בחתום והריין, הדנובה לאורךאסיה,
 י ע ו צ ק מ ה שצבאה הרי ההם(. בימים וקלדוניה,)בריטניה

 מצבאה עתר הרבה מנה לא ה ל ו ד ג ה ממלכת-רומאשל
 היתה לא כך משום כן. לפני שנה 200--י30 המגויס, י ח ר ז אה

 והפנויה במרכז העומדת אסטרטגית ה ב ר ז ר ל כלרומא
 )מעין "פרטוריאנים" של אחדות קוהורטות מלבדלפעולה,
 ואשר באיטליה שחנו איש, אלפים כעשרת קיסרית(,גורדיה
 לשמש יכלו לא המיוחד שירותם מפני וגם המועט מספרםמשום

 רגיל חזיון-לוי - קשים, כספיים מעצורים האמור'בתפקיד
 בכוחה זה לצמצום שגרמו הם - מקצועי-שכיר, צבאבכל

 יותר, או פחות גדולה מלחמה של ובמקרה רומא, שלהצבאי
 האימפריה, קצות מכל לגיונות-לגיונות ולכנס לאסוף הכרחהיה

 מבריטניה צבא הובא למשל, כך, בר-פעולה. לצבא יחדללכדם
 הנוחה בדרך אף ליהודה. הבלקני מחצי-האי אולהונגריה,
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 בארץ- לספה"נ השניה במאה שהגוהלגיונות
 ; (נ Fretensis, - בארץ-ישראל : 1 י ה ה ת ב ר ק ב ו ל א ר שי

 בקפדיקיה . Gallica, 111 וזך ,Flavia, xvl Ferrata זוScythica1 - בטוריה Trajana ;11 - במצרים ; Cyrenaica 111 -ב"ערביה"
 11(נ. -,Fulminata העילי( והפרת ארמניה מול אסיה-הקטנה)במזרח

Apollinatisxv אבגוסטוס, ימי מאז במזרח חנו אלה מלגיונות כמה 
 זמו- הגה 1/י Ferrata גם ממלחמת-החורבן. זכורים מהםואחדים

 בארז.מה
 ; 1500 - פרשים בארץ-ישראל: אז: היוחילות-העזר

 : במצרים ידוע. לא : ב"ערביה" 8500. - סה"כ י 6875 -יגלים י אחת( "רכובה" קוהורטה שם היתה )כלומר 125 -"רגלים-רוכבים"
 : 5350 - רגלים י 750 - "רגלים-רוכבים" 2300, -פרשים

 - פרשים : בקפדוקיה 16.500. - סה"כ ; 9.625 - רגלים ו2.373
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 לנצחה. היה קשה - למערכה יצאה, והיא ההלנותמשנשלמו
 ביותר האדירה הצבאית במכונה רומא אז שלטה סוף-סוף,כי,

שלעולס.
 ו כ פנים; מדיני משבר של געים באמם,
 גלבה, )נירוה קיסרים ה ,1 מ ח אשר עת נירוה מותלאחר
 בפחות זה, אחר זה ברומא, נתעלפו ואספסעוס( ץטלתסאוטה
 גם מעמד יחזיק כי לק"ת מורד עם היה יכול אחת,משנה
 מן אדיר בן-ברית עזרת בלי ואולם, ; רומא של עצמתהבפני
 להתרופף או להתפורר הקיסרות החלה לא עוד וכלהחוץ,

 ימיכ. לאורך הזה המרד את לקיים היה הנמנע מן כמעטמבפנים,

 אספסינוס עד מאפיסנוס - היהודי בישובהתמורות

 הנחשול מול שעמדה בשעה ישראל, כנסת שלצורתה
 עם שנלחמה בימים מאשר אחרת היתה עליה, הבאהרומאי
 בארץ- המרוכז היהודי הישוב של היקפו הסלוקידים.צבאות
 מלבד למיליונים. והגיע בהרבה, עתה שגדל ודאיישראל
 תמורות מוצאים אנו הישוב, של המפתיע שבגידולו הזה,השינוי

 עירוניים מרכזים נוצרו הערים. אוכלוסי נתרבו ו. ב כ ר ה בגם
 חשבונותיהם לפי )גס ירושלים גדלה וראשונה ובראשחשובים,

 קבוע(. תווצב מ-100.000 פחות לא אז בה היו המצמצמיםשל
 לוחמים של מרוכז, גדול, רזרוואר ממילא, נוצר, כך ידיעל
 אם אך מלחמה. לעת אנשים ממנו לשאוב מקור כלומר ח, ו ככ
 גושי- להקים האפשרות כך ע"י נוצרה אוביקטיבית מבחינהכי

 מתוך אלא להתגשם הדבר ניתן לא הרי מלוכדים, גדוליםצבא
 לעומת כזאת. באה לו -- מראש מכוונת תכניתיתהכנה
 נקודות-התורפה את להרבות בערים הישוב ריכוז גרםזה,

 כל : י ט מ ו ט ב א באורח פעולתן את שפעלו הארץ,בהגנת
 ניתנה היא , רב למזת היתה יקיקה רבת-אוכלוסיה כזאת,עיר
 הריכוזים חשיבות של היתרה וההבלטה י אויב להקפתבנקל
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 לארץ, וברכה שכע כלל, בדרך הביא, שבימי-שלום ההם,בימים
 הכונה שלזה המשקי במבנה לזעזועים גרם הירום בעתותואולם
 הקהילות מן שונים בצינורות לברץ שבא ההכנסות לזרםהיא

 וגם קיסרות-רומי של מזרחה בכל שבגולה, המרובותהיהודיות
 למלא הללו הקהילות התחילו תקופה באותהבארם-נהרים.

 עליות-הרגל בארץ. המרוכז הישוב בתיי חשוב כלכליתפקיד
 תרומות זרמו היהודי העולם ומכל רחב. להיקף הגיעו הגולהמן

 התרומות מן לחלק לאומיות". "קרנות מעין - שוניםלצרכים
 האדרכמונים שני מס כגון ממש, מס-חובה של אופיהיה

 מעריכים יש בית-המקדש. לטובת הקיסרות יהודי מכללגולגולת
 ההם בימים שנחשב לשנה, ככר 600 של בשיעור זוהכנסה
 מקורות-יניקה שימשו אלה שכספים ודאי עצום**.לסכום
 בהכנסות- שונות עמדות-כלכלה של זו תלות אבל בארץ,לישוב
 ם, ו ר י ח - י מ י ב הארץ של המשקי למבנה לרעה היתההוץ

 ה ת מ-יד ע יכולת ועל בתוכה רבים מחית עלבהשפיעה
 מושבות-ישראל כשהתחילו הדבר הורגש ביחוד ת. י מ צ עה

 כשנסתמו או שבארץ-ישראל, לישוב ביחס אדישות לגלותבגולה
 ת ו י נ י ד מ השפעות גם אולי והיו אתן.צנורות-המגע
 הנהנים החוגים שבין הנמנע מן זח אין לכספי-החוץ.לא-טובות

 הושפעה המדינית שעמדתם אנשים, גם היו האלה ההכנסותמן
 הקיסרות מחלקי הכנסות של הפסד חשש ידי עללעתים
 חלק של עמדתם במידת-מה מתבארת כך ידי עלהאחרים.
 לנסיון פרט : ולבסוף המרד. בשעת והמסחר הכהונהמאנשי
 שימוש לשום עדות אין הראשון אגריפס של אהדחלקי

 היהודי המרכז של האורגני לחיזוקו אלו עצומותבהכנסות-חוץ
 יותר, עצמאי לקיום כוח לו להוסיףבארץ-ישראל,

 אליהן במשכן לפורענות, מקור לעתים היו האלה ההכנסות**
 לתקופת סמוך הפונטי, מיטרידטס כבר בצע. שואף תקיף כלעיני
 למקדש, וקריה יוניה יהודי תרומת ככר, 800 קוס באי תפסינאי,

 השייכים המסים מן זהב ליטרות 100 בשעתו גזל הרומאיופלקוס
 המקדש.לבית
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 מורכב המכריע, ברובו זר עתה היה המלך צבא זה.בנידון
 היה משמר-הראש גדוד ואף וגרמנים. תרקים מקלטים,בעיקר
 כנראה, היו, היהודיים היסודות גלטיימ. לוחמים שלגדוד

- ם, י מ 1 ד א ה אלפי את היהודי ליסוד נצרף אם אףבמיעוט,  
 נספח, כגוף רק לא ידועה, מבחינה זג בתקופה שימשואשר
 בהגדילם : ליהודים ח ו כ ת פ ס ו ת כ גם אם כי ליהדות,זר
 של הכולל ו פ ק י ה את ובהרחיבם בצבא המקומי היסודאת

 הכות שרידי את גם להתיש גרם הורדוס משטר אכן,הישוב.
 התקופה ת י ש א ר ב רק והמרדני. הספונטני המזוין, י מ מ עה

 בימי ואילו הורדוס, לצבא בערכו כשוה זה כוח מופיעעוד
 "שודדים" כחבוררת בעיקר, העממיים, הכוחות פעלויורשיו

 עירוני, המון בדמות או ; פשיטות ומבצעות בהריםהמתחבאות
 מתגונן. אומתפרץ
 הרומאים המקורות גם מישראל. גבורה אז פסה לאאמנם
 גם המבודד, הר-הבית את פומפיוס כפש . בנק לא כימעידים
 בשנות העיר. שערי את לפניו פתחו מבפנים שבוגדיםלאחר

 מכות הרומאים צבאות הוכו לאנטיגנוס הורדוס ביןההיאבקות
 איש, 1500 או 3000 בן גדוד, אותו ירושלים. בסביבותקשות
 עליו רפקד במצרים קיסר יוליוס של לעזרתו אנטיפטרשהביא
 ויש בעיקרו. מיהודים מורכב כנראה, היה, פלוסיין,במערכת
 את הקדמון העולם של המצביאים גדול ששיבח בשבחיםענין
 של תולדותיהם גם במלחמה. הצטיינותו על הוההגדוד

 היא בבשן, צבאיים-למחצה ישובי-ספר שהקימוה,,בבליים",
 מידה על ששמרו מישראל ענפים על מעידות ימינו, שלחורן

 של הצבאי שהמנגנון "לא לוחמת. רה שליחדת
 "מלכות בשם עי איתו מכים שהעהמבנה-המדינה

 תטעה מצרה י זרים. לידי בעיקרו עבריהודית,
 של הכנחרטת ומן מהתובות האומה גוף ניתוק של :הרת-סכנות
 מצומצמים- ת ו מ כ - תדהמי גם שקבעה שיא לוחם.שירות-צבא

 לצבא-המלך,למדי



 גס )וכן ינאי אלכסנדר שבימי ההתפשטות מגמות כלעם
 אופייניים אחרים( ואופי גון להן היה שאז אלא הורדוס,בימי
 אבותינו, שלחו "ולא : יוספוס דברי זו לתקופה כללבדרך

 עושר, יותר צבור למען פנו, לא ואף ; בשוד ידם אתכאחרים,
 רבות רבבות הכילה ארצנו כי אם ; נכרים בארצותלמלחמות

 2,12(. ; אפיון" ")נגד זו לתכלית למדי אמיצים אנשיםשל
 את לפתור אלה אמיצים" אנשים "רבבות יכלו איךואולם,
 המסגרת להם באין אומתם, של וההגנה המדיניותבעיות
 מאורגן? לאומי צבא שלהקבועה

 כמעט ארץ-ישראל של מסויימים בחלקים כי לומראפשר
 מימי שראשיתה פרטיזניות, חבורות של המסורת פסקהולא
 לא אמנם ובבשן. בגליל - הארץ בצפון וביחוד המכבים;מרד
 י ל ל כ ה י א ב צ ה מ ה ו כ ל עדות זו עובדה שימשהתמיד
 וסכסוכים ; קשים יחסי-שכנים מתוך נבעה פעמים היהודים.של
 בכללה. הארץ הגנת לעניני מפריע לגורם דוקא נהפכואלה
 אליעזר מעשה הוא זה למצב-ענינים האופיינים המאורעותאחד
 שקוסנוס )בימים שומרון בדרום פשט גדודו אמור דנאי,בן
 עולי-רגל שנפגעו הפגיעות בעד לנקום רומא( של נציבההיה

 היו עלולים כאלו חזיונות ואולם ירושלימה. בדרכםגליליים
 יהודיים, כוחות 'ןל מיים הפני קף-התחבורה אתלסכן
 אי-בטחת הרגשת השילו הם הארץ. גבולות על להגן מסולו
 לטם והעסיקו, יהודיים ישובים של הקרובה בסביבתםאף

 יכולים, היו זאת שלולא הכוחות, מן חלק מקומיים,מעשי-נקמה
 אשר ויש ותכניתיות. מרוכזות לפעולות להתפנותבשעת-חרום,

 אזרחים מלחמת של גילוי היתה המזויינות החבורותפעולת
 במרד הגלילי, חזקיה בן יהודה מעשה כגת -- ת י מ י נפ

 בצפורי המלכותי הנשק בית את כבש הוא ; ארכילאוסשבימי
 זה בכלל פרטיזנית, מלחמה להלחם והוסיף חבורתו אתוזיין
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 למשי ם י י ד ו ה י ביריביםאף
 "מיהודית לבות. שנים

 על עוד ששמרו ודאי שבאדום, הגריס הדרום, שבקצההחדשים"
 צוקי ובין במדבריות המקננות חבורות, למלחמתסגולותיהם
 העיקריים, הישוב בגושי גם אם הוא, גדול ספק ואולם ;הסלעים
 שחלו התמורות מפני כי כך. המצב היה עצמה, ביהודהוביחוד
 השכבה בעם פחתה לעיל, כמתואר היהודי, הישובבמבנה

 לא מהאשים, קנאים רק "מושכרקשת"; שלהטבעית
 ויצאו נפשם את בפעם פעם מהרפים הס יחסה באיןרבים

 הספונטניים העממיים הכוחות זעירה. למלחמת-כנופיותלהרים"
 , מפוררת פרטיזנית מלחמה של לחזיונות רק איפוא,הספיקו,
 חזיונות היו אלהאמנם

 בולטי"
 כדי בהם היה לא אך למדי,

 וכוללת. מקיפהמלחמת-גריליה
 ברובו הנכרי בית-הורדוס, מלכי של הסדיר בצבאגם

 כבתה, לא )והאדומי(, היהודי בחלקו אף העם מןוהמנותק
 של מצבאו חלק עבר כך היהודי. לענין הנאמנות זאת,בכל

 להלחם להם ועזר ירושלים בני לצד הורדוס, יורשארכילאוס,
 )בן משומרון הגדוד כי אם מבינוס, של הרומאיבלגיונו
 להלחם הוסיפו מארגוב והקשתים איש( אלפיםשלושת
 המלך צבא מול במערכה התיצבו באדום, ובדרום,ביהודים.

 שירותם שנות את שסיימו הורדוס, של חילו מותיקי אלפיםגם
 השני אגריפס של הפרשים מ-3000 חלק גם לכן. קודםעוד

 הפרשים אחד הגדול. המרד בראשית המורדים מחנה אלהצטרף
 1 צבא על המוצלחת בהתקפה הצטיין הבבלי, שילאהאלה,

 מגבעון. העולההרומאים
 אנושי חומר מציאות על המדברות עובדות הן ו ל אכל
י והארגון הדרושה ההכשרה לו ניתנו לו למלחמה, מסוגלשהיה

 לא כראוי התכשרה לא העם מרבית ואולםהמתאים,
 י בשדה סדירה צבאית להופעה ולא המונית, פרטיזניתלמלחמה
 - ממנה ללמוד נאה צבאית דוגמה להם היתה אמנםהקרב.
 בת-רגע אימפרוביזציה ידי על לא אכן, עצמה. רומאדוגמת



 מסרקת הוכהה רומאי. לגיון של החזיון את להגשים היהאחשר
 היה שודאי עצמו, פלביוס יוסף של נסיונו לנו משמשלכך
 הקים אשר האיש", אלף ששים "צבא רומא. את לחקותלהוט
 הוא עדותו לפי עמד, לא הרומאית, הדוגמה לפי דבריו,לפי

 צבאו שנראה לפני עוד ו,,נמס" - י ש פ נ ה בנסיון אףעצמו,
 בלבד לשמועה התחתון(, בגליל גריס, )ליד אספסינוסשל
 אלפי פלביוס בצבא שהיו ודאי זה. של התקרבותועל

 ובכפריהם בעריהם באומץ-לב אחרי-כן עמדו אשראנשים
 בהגינמ בגבורה, נפשם את ומסרו הרומאים עםבמלחמתם

 נתגלה לא סדירה למלחמת-שדה הכושר ואולם, להם. היקרעל
 וחינוך ומתמיד ממושך אימון ו הי רושים ד לכך כיבהם,
 כלל-העם של - כך לומר ניתן אס אורגני, חינוך -שלס
 ההוא. בדור מישראל נעדרה כזו והכשרה הגנה. לתפקידיכולו

4
ג,

 נפל לתפקידי-מלחמה מספיק אימון חוסר משום רק לאודאי
 לעו- בגליי להתיצב התיראו כי עד היהודים, על הרומאיםפחד
 מתוך גם במידת-מה נבעה החולשה הרגשת ערוך, בקרבמתם
 בארז. חרשי-נשק היו כי ספק אין אמנם ן. י ז ב אי-השויוןהכרת

 נשתמרו בר-כוכבא( מרד )מלמי יותר מאוחרתומתקופה
 על הרומאים שהטילו ק ש נ ה - ס מ ל בנוגע רומיותעדויות
 כי הדבר ברור ואולם הרומאי' הצבא לשימוש האלה,החרשים
 הגון, צבא זיון כדי מחסני-נשק בארץ היו לא הגדול המרדבימי
 מבצרים, ובכמה בירושלים בבתי-הנשק מוגבלות, לכמויותפרט
 לאחר במסדה, )כגון המתמרדים לידי ברובם נפלואשר

 המספרות עדויות כמה ישנן כי ואם הקנאים(. ידי עלשנכבשה
 מספר )ויוספוס בזין להצטייד היהודים ראשי של מאמציהםעל
 שלו צבא-הרבבות את לזיין כדי ישנים כלי-נשק אוסף עללנו

 ן ו מ ה של זיונם כי למדי הדבר ידוע כן פי על אףבגליל(,
 בשריוני- והן לשיניהם המשחית בכלי הן לקוי, ה,יההלוחמיט



 מחסור משום ואם גרוע, ארגון משום אם - באלה וכיוצאהמגן
 הדבר, השפעת על להלן לדבר נשוב ועוד בגלם. אובחרשי-נשק
 באימון הן למלחמה, מיעוט-ההכנה כי להניח, מקום ישוהנה
 לא נבע בציוד, והן פרטיזני-עממי( ואימון צבאי-סדיר)אימון
 ממצבו גם אם כי בארץ, הרומאי תשלטון מסיבות מתוךרק

 הרוחני הרקע ומתוך - היהודי הישוב שלהמדיני-הפנימי
 ההם. בדורות שלווהנפשי

 הלאומי-המאיני הכושראירת
 בהדרגה התפתחה אשר י, ת כ ל מ מ קיום שלהמסגרת
 עם שלמה התמזגות לידי הגיעה לא החשמרנאים,בתקיפת
 הכיתות לשתי בישוב, הפנימית ההתפלגות הלאומההאורגניזם
 בימי ביותר התבלטה הצדוקים, וכת כשמהפרושיםהגדולות,

 העם שמרבית לכך, גרם האחים וריב המאוחרים,החשמונאימ
 האטריבוטים לרוב הנמרצת בהתנגדותם הפרושים, אחריהלכה
 להיראות החלו וצבאה( )הנהלתה המדינה קיום-המדינה.של

 מהות של גילוי גם האלה בחשדים היה אולי ר. זכדבר
 היא, עובדה ואולם חשוב. רותני וגרעין שרשיתדמוקרטית

 נשארו קיומה, לשם למדינה ההכרחיים הנ"ל,שהאטריבוטים
 לפחות, בחלקו נטה, אשר מיעוט - בלבד, ט ו ע י מ הנחלת

 שנה. מאה שמלפני ההתיונות תבועת מעין התבוללות,לדרכי
 היהודית, בעדה פנימי ע ר ק לידי בהכרח הביאה זוועובדה
 כדי עד העם, מחיי המדינה ראשי לניתוק : מרפא ללאקרע

 העממיים היסודות להתרחקות גס - בשעה ובה לו,התנכרות
 ומהבנת המדינה לגורל המלאה אחריותם מהכרתהעיקריים
 כדי עד במורד, הענינים נתגלגלו כך בכך. הכרוכותהתובות
 לבין היהודים בין במלחמות-האזרחים לשתפם נכרים,הזמנת
 שלאחר בתקופה ולבסוף, ; החשמונאים מלכי בימי עודעצמם,
 ביטול על רומא מאת יהודה זקני בקשת כדי עד -הורדוס



 רומא יד היתה הבית( לחורבן )עד שנים ממאהלמעלה
 שלטון בדמות ואם עליון פיקוח בצורת אם בארץ,שלטת

 את להגביר עשויות היו לא הללו שהשנים וודאיבמישרין.
 שימוש- אלה. לחיים החיובי היחס ואת לחיי-מדינההחינוך
 זה, וחזיון עצמו. הכלי את השניא בכלי-השלטוןעריצים
 בין הניגודים עם הפנימית, הסוציאלית המתיחות עםיהד

 מקור שימשו הכרך, שבחיי והאביונים העשיריטשכבות
 קדם אשר המרד משלבי בכמה ה י כ ר נ א הלהשתלטות
 יכולה היתה רהבה מדינית-מחנכת שתנועה אפשרלחורבן'
 חסרה ואולם הזר; השלטון מציאות אף על משהו,לתקן

 ואולי כזו, מדינית תנועה להקמת הדרושה הפנימיתהאחדות
 למרחוק. הצופה העין גםחסרה

 שלטת- כלי כאל למדינה העם יחס כי לומר אפשראכן,
 קיים היה בשנים עשרות במשך הורדוס. בימי כבר נתגבשזרים
 למעשה כי אם "יהודית", הנקראת מדינה של פרדוכסליחזיון
 את המפעמת הרוח לפי רק %א הלניסטית, ממלכה זוהיתה
 ב כ ר ה לפי גם אם כי - הוררומ, את - שלההשליט

 המזרה וכני היונים בו היו מרובים השלטון; של ן גו ג נ מה
 היונים הורדוס בימי רבו מפקדיו ובין בצבא אףהמיענים.

 לעיל. צוינו שכבר הנכרים היסודות מלבדוהיונים-למחצה,
 "מדינתו" את לראות העם התרגל אז כבר אם תימהואין
 צבאם עניני את תכנו שליטי-המדינה אף ולהיפך. זר.כיצור

 הצורך יסוד על בכלל, המדיניים חשבונותיהם ואתוהרכבו,
 התבלטו יתרה בבהמות עצמה העם מפני גונן ת הל

 בהקמת -- הקבועים סיוררההעה בשטח אלהדברים
 הביצורים.מערכת
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