
צלשלמה'לדודאשרהמילואיםצבא
שובישראל,שלעצמאותוואבדההמקדשמשחרב

קוםעד-ממלכתיבאופןצבאבענייניעסקלא
חותמהאתקבעהזועובדהמחדש.ישראלמדינת
ע"יהמקראפירושדרךכלעלרבים,דורותבמשך
הכתובבהבנתשהתעמקובעמנו,וחוקרי-המקראחז"ל
והעניי-הפרקיםאותםאתהזניחואךהבחינותמכל

רחוקיםכבראלהנושאיםצבא.בענייניהעוסקיםנים
הקדישוולכן;כאחדוהבנתםהתעניינותםמתחוםהיו

הנוגעיםבפרקיםטיפלוכאשרגםמרצם,עיקראת
ולע-מילולית,מבחינההכתובלהבנתאלה,בנושאים

שב-בעיותעלאורשפךפרקואותובמידה-תים

מהבע-לחלקגם-וגו'דתיותבעיותהלכה,ענייני

הז-אומות-העולםשלחוקרי-המקראאףעצמן.יות

בספר-עמינםשכןכאלה,מקורותאופרקיםניחו

;לגמריאחרותמבחינותעניןהואאףהיההספרים
בנושא,הקשורותהדתיותבבעיותשעסקמיהיה
ההיסטוריותהבלשניות,בבעיותשעסקמיוהיה

השוניםהמקורותשלהספרותיבמחקראוהכלליות,
ניצניםנראיםהאחרוןבדורהכתוב.עלשהשפיעו

הנזכרותהצבאיותבבעיותמוקריםהתעמקותשל
טו-בבעיותהדגשלרובמושםכאןגםאולםבמקרא.

אלהקרבאומלהמהבתיאורהקשורותפוגרפיות
וכיו"ב.כלליות,ארגוןובבעיותאחרים,או

נת-שהתחלנוהיהטבעיישראל,מדינתקוםעם

לפ-המנסיםמחקריםשלבהתחלותושם,פהקלים,

אלא;שהןכמותעצמן,הצבאיותהבעיותאתתור
והגי-הנסיוןמתחומיחרגוטרםאלהמהקריםשאף

להעלותשאיןכשםביותר.פשוטהלכךוהסיבהשוש.
שלוניתוחלימודאלכלשהוחוקרשיגשהדעתעל

אוחברה,בענייניאודת,בענייניהקשורותבעיות
במקצועותמספיקההכשרהללאפילולוגיה,בענייני
הבע-פתרוןאללגשתקשהכמובןכךבכללם,כאלה

בודיעההחוקריםמצויידיםכןאםאלאהצבאיותיות

טבעיהצבא.ארגוןועקרונותמלחמהבעניינימספקת

עםמחדש,ישראלמדינתקוםעםשעתה,הדבר,
שיקוםהתקוהמתחזקתעצמאי,ישראליצבאיסוד

תורתוגםהמקראגםאשרחוקרים,שלחדשדוראף
פת-אללגשתיוכלואזי;לונהיריםיהיוהמלחמה

הארציבכינוסשהושמעהזה,נושאעלהרצאהמתור)*
תשט"ז.בניסןז'-"בימיםבירושליםלתנ"ך,הרביעי

כאלהבמחקריםהללו.לבעיותומעשייסודירון

אתלפרשרקלאחדשה:להיותהגישהתצטרך

אףאלאהמילולית,מהבהינהאותוולהביןהכתוב,

עצםאתאוהצבא,מבנהעצםאתולשחזרלנסות
הבעיותלימודאלכזוגישהבגשתומהלך-הקרב.

לזכורהחוקרחייבבמקרא,המתואריםוהעניינים
יובנולאשבלעדםדברים-שביסוד,שלושהתמיד

:והםהנדונים,הנושאיםעיקרי

חשוביםכההיווהמלחמותהצבאענייניכיא.

החיים,מהלךכלעלהשפיעואשרעדקדםבימי

שלוהחברתייםהמדינייםהכלכליים,חייווארגון

-אחרתמתפרשיםשלכאורהענייניםוהרבה;העם

דבריםאכן,(ומלהמה.צבאבעניינילמעשהמקורם

שהםכשםממשהיוםמצב-הדבריםלגבינכוניםאלה
הקדומה"בתקופההמצבלגבינכונים

ניהולאורחיושלהצבאארגוןשלעיקרםכיב.

שאינםועקרונותיסודותמספרעלמושתתהמלחמה

הקואשרשנים,אלפיבמשךהשתנוולאמשתנים,

המאהד
אותם.

והשכל-הישר.הפשוטההגיוןקוהוא

הצבאומפקדיהעםשמנהיגילהניחישכיג.

הגיוןשלאלובתכונותניחנוהמקרא,שבתקופת

נובלולא;היוםאנומשניווניםפחותלאושכלי
מורכבת,אוקשהלבעיהכיהעובדהאתלהסביר

כבלתי-הגיוניים,לנוהנראיםפתרונותבשעתםניתנו

כיוםאכן,";באמרנופשוט,טעםלכךשנחפשע"י

לזכורעלינואולםכבלתי-הגיוני,הפתרוןלנונראה
לפתוריכלוולאיתכןאזשלומפקדיםשמנהיגים

מפקדי-הצבאהדעת".אתהמניחהבצורההבעיהאת

בכשרונות,שניחנואנשיםהיואזשלוהמנהיגים

שמצב-הדבריםכפיכךממשובאמביציותבמגרעות

כיום.הנו
ה-ההיסטוריותבתעודותבטפלנומאידך-גימא,

עלינוהצבאיים,לנושאיםבקשרבתנייךמצויות

הכלולותוהעובדה,הידיעהעצםביןיפהיפהלהבדיל

לעובדה,אולתופעהההסברלביןתעודה,באותה

אוהסופרשלפרי-עטוהריהוקרובותלעתיםאשר
פירושואתהעובדהאלשצירףהקדום,ההיסטוריון

ההיסטוריתבידיעהטיפלרביםושבמקרים-הוא

עצמו.המאורעשאירעלאחררבזמן

1ננ.",נ!.!,צצי



כנקודת-נבחרעינינו,לנגרהנאלכשההנהות

זה,במאמראותנוהמעסיקההבעיהלבירורמוצא
יפה-יפה.לכולנוידועשתוכנוהמקרא,מןאהדבקטע

רוםעמיהאוכלוסיהמפקר
אתטור4ורפבמתארב'שמואלבספרכ"דפרק
,9--1(כ"ד,(לשונווזהלבצעו,ציוהדודאשרהמפקד
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שי4*:ףל5תי"9-ש49היךה:שי18בר5טלף

בפרקבקצרה,כיאםשנית,מסופרמאורעאותו
שטןד46?ן.:1-5א',דברי-הימיםספרשלכ"א,

י89י1ל4ך?ן-ת5:יינותייול-ת5ת9ןיי-!?לשי?
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נ'יסיףב5וישואי-ייגנב?ק51סמלי
ל9*-

רי?ל.ם::יבאל8ך?!
דה"אכ"ז,בפרקגםנשמרהקצרהנוספתידיעה

ז?ךיםיי19םל999ויד?נ"אי"~*231:724,

ת"ן?רטל*יפרביתהלה:רס5ייילליהה4?

ןלאליניתלס5ן-יריע%יישבס?*?ם:יס9יכ9

ףי4תא91יסן1הי9
סיף*רזיהולאל8ך?ן-י?

נויי,.ל*ל4סיניםיו9ףרו99*

ובבהי-בנקללהבדילאנויכוליםאלהבתיאורים

הסבריםוכמהכמהלביןעצמןהעובדותביןרות

והןעצמוהיםע"יהןשאיריו,למאורעותשניתנו
לאחראובזמנםהמאורעותאתשרשםהסופרע"י

הללוומהטוריםמידהמתבלטותכעובדותהןמהמכן.

ואתמובהקות.צבאיותלמטרותבוצעהשיקד1.

1ענייניםמכמהאנולשיים

-החיל.ושרי.ליואבנמסרהמפקדביצועא,

כדבריאובלבד,המלחמהאנשיהיוהנפקדיםב.

חרב".שולףחילאיש"המקורות

למדיםוזאתשנה,באותהנסתיימלאהמפקד2,

שבספרידיעותמשתיאנו
ואיןיתכןדברי-הימים.

ושבהזמן,אותושפרצההמגפהמןנובעהמפקדסיום

הידיעותאחתמאידך-גימא,;אישאלףכשבעיםנספו

לאשיואבבמפורשמציינתדברי-הימיםספרשל

משוםבמלואה,המלךפקודתאתלמעשהביצע

לה.שהתנגד

ללאשלוםבתקופתובוצענערךהמפקד3.

המפקדשמשךכךמתוךאנולמדיםזאתמלחמות.

למעשהשהקיפהתקופהחדשים,לעשרהקרובהיה

החיל.שריכלואתיואבאתוהעסיקההשנהכלאת

במקורותהנמסריםהפרטיםיתרשבלמאליו,מובן

אתהמתארותהעוברותלקבוצתשייכיםאינם
האי-

אתאחד,מצדלהסביר,מנסיםאלא-עצמםרועים

ומאידך-גיסא,בארץ,תקופהבאוההשפרצההמגפה

המפקד.לביצועיואבהתנגדמדועלתרץ

?השפקדנערךמהלשם

המפקדשמטרתלהוכיחרוציםחוקריםמספר

בגיוסיקקבועהשיטהלהכניסהראשוןהנסיוןהיתה

המפקדאתהקושריםחוקריםגםישנם;לצבא-הקבע

עםהזה
הנסיון.

וכיו"ב.;המסיםשיטתאתלארגן

עדמקובליםוהם;אלההסבריםנראיםלכאורה,

כמובן,מספקים,אלההסבריםהחוקרים.רובעלהיום

בהתמרמרותנתקבלשהמפקדלעובדההביאוראתגם

ע"יאוהסופר,ע"ישנעשהולנסיון-העםע"ירבה

שאירעההמגפהאתלהציגהמפקד,שלבני-תקופתו

התמר-המפקד.עריכתעלמהשמיםכעונשומןאותו

המפקדעריכתמעצםאףלנבועהיתהיכולהזומרות

פעולתבעצםכידוע,פרימיטיביים,עמיםרואיםשכן
עין-רעה","מעיןמזיק,דברמשוםספירת-התושבים

בנוסתאףלנושנרמזכפי-פתיחת-פה-לשטןמעין
מעוררהמפקדלתכליתזהשהסבראלאדברי-הימים.

המפקדמטרתאתשהסבירואלהשכלקשה,בעיה

יוהיאדעתם.אתעליהנתנולש-יהמבירובפי

לצבאהגיוסיםאתלהסדירהיתההמפקדמטרתאם

-ולהגדילולהאדירואוצבא-הקבע,דהיינוהסדיר,

לעריכתמתנגדיואבשדוקאהעובדהאתנסבירכיצד

וראשהמובהקאיש-הצבאהואיואבהריהמפקר?

?למלדאצבאסר"החיל,שרהמקצועי,ד~קיילהצבא,



בהאדרתמעוניןלהיותהיהצריךיואבדוקאאדרבא,
ותומכיו,המפקדמיוזמיולהיותוהקבועהסדירהצבא
האומרהואדוקאוהנה,זו.למטרההלזנערךאילו
סופרבדבריאג"?הזהבדבראפץלמה"ילמלך
יאחרבמקוםאו,א?אדוניזאתיבקשאלמהדה"א,
יוהב".אתהמלךדברנתעבכי"

למפקדיואבשלהתנגדותושאתדומני,-והנה
המפקדשמטרתנניחבאםורקאךלהסביראפשר
-צבא-המיליציהארגתשלשיטהלקבועדוקאהיתה

הקטנתעל-חשבון-היוםבלשוננוצבא-המילואים,
זהסוגדוקאהסדיר.לצבאבמקבילאוהסדירהצבא
הצבא-הסדיר,איששיואב,היהטבעי-צבאשל

העמיםבתולדותאנושמוצאיםלמהבדומהלו,יתנגד
הזה.היוםעדהשונים,

לענותניאלץהנדונות,בבעיותהבירורבהמשך
.יזובמסקנההקשורותשאלותשתיעל

ארגוןאתלהשתיתזה,בשלבדוד,רצהמדועא.
1צבא-מילואיםעלבעיקרהצבא

המק-במקורותאחרותידיעותבידינוישהאםב.
תומראףוהנותנותזו,הנתההמהזקותראיים

?זהצבאאורגןכיצדכךעלופרטים
עודתהילהלסקורעלינויהיהכך,לשםאולם

שלבי-1והםזו,בבעיההקשוריםענייניםכמה
צבא-המיליציהארגוןודרכידוד,שלמלחמותיו
ובעיותיו.

דודשלמלחמותיו,שלבי
שבוזה-הפותחהשלבעלנדלגא6

הופיע.דוד

בספרלנונמסרועליוהצבאית,הבמהעללראשונה
כשכלמזה,זההשוניםסיפוריםבשלושהשמואל
אתלחלקנוכלהרי-אחרתמסורתמייצגסיפור
לשתידודשלוהמלחמתיתהצבאיתפעילותושלבי

לביןדודביןההתמודדותשלבי1.1תקופות-יסוד
שלמלחמותיו2.;המלוכהעלוהסאבקותבית-שאול,

-ישראלאויבינגדויהודה,ישראלעלנמלךדוד,
ממנה.ורחוקהארץ,לגבולותבסמוך

התפ-שאתהדבריםמטבע-הראשונהבתקופה
צדנאמנים,גדודי-קבעבעיקרממלאיםהעיקריקיד
עדייןמרוכזהעיקריכשאורח-לחימתםונאמניו,צד

חייליםמשתתפיםבהןהביניים",מלחמות"סביב
הצבאמבנההצדדים.משני-נערים""-נבחרים
חורגהואכיואם1ביותרמעניןהנוזובתקופה
הגרעין,אתבחובוהואטומןכברהרידיוננו,מנושא
הראשוניםבשלביםדודשלצבאולארגוןוהבסיס,

הנאמניםאותםבעיקר-הצבאראשימלכותו.של
בודאימנסים-הפנימיותבמלחמותדודעםשלחמו

1חשוביםעקרונותשניעלדודשלצבאואתלבסס
החשודיםכלוהרחקתדודלביתמוחלטתנאמנות1(
גבול-עדהשענות,2(שאו(ביתאחריןהןהעל

לצבא-מיליציוניוהלקקותסדיר,צבאעלהאפשרות,

-האחרוןזהשכן;קיצוניותבעתות-הירוםרק
לקוי,אימונומסורבל,שארגונוהואברייתומטבע

והשכיר.הסדירכבצבאקלהכהאינהבווהשליטה
שלאכמובןהצבא,ראשישלזוומגמהאלו,עובדות

המוינילמצבבמיוחדהתאימואילולאלהתקייםיכלו
לשלבהיינו,;דודשלמלכותושבראשיתוהצבאי

אויביו.שלהסדיריםבצבאותמלחמות-התנופה
-והעיקריתהשניה,לתקופהאנומגיעיםומכאן

ירושלים.כיבושלאחרמלכותולתקופתהיינו,

לשלבים-לחלקאפשרדודשלמלחמותיואת
לפיאף-מלכותותקופתלגביוביחוד-שלבים
נקודת-הראותא.-אחרותינקודות-ראותשתי

הכרונולוגית.נקודת-הראותב.;הגיאוגרפית
שפעולותיולבךאנועדיםגיאוגרפית,מבחינה
מעגליםבשנילמעשהמתבצעותדודשלהצבאיות

קונצנטריים.

אתלהכניסאפשרהפנימיהמעגלבתחום
מכלול"

העמיםולהכנעתהמדינהלביסוסדודשלמלחמותיו
-הפלשתיםכגון-המערביבעבר-הירדןהשוכנים

עדייןמיושבשהיההסמוך,המזרחיבעבר-הירדןואף
וכלהבצפוןהגלעדמןהחלישראליים,שלאיים""
-דודהיהיכולזהגיאוגרפיבשלבובמואביבעמון
להשען-פנימייםואספקהתחבורהדרכיעלשפעל
עליתרומנהלי.צבאימרכזכעלירושליםעלעדיין
להשעןדודהיהיכולהללוהיתרונותבגללכן;

המערכהמבצעיו.לביצועצבא-הקבעעלבעיקר
שלמותולאחרבני-עסוןנגדיואבידיעלשנוהלה
-הכרעהלהשיגכנראה,הצליח,לאבה-נחשמלכם
מדגימהשכןביותר,מאלפתכדוגמהלשמשיכולה
זה,בשלבדודשלהאסטרטגיהאתמחד-גיסא,היא,

הפנימיותהגישהבדרכילהשתמשעדייןהמנסה
מבלי-הריהיומאייך-גימא,-מירושליםהמסתעפות

עיקר.היהצבא-הקבעכיהעובדהאתבבירורטה
מתקדםי"ס)דה"א,;י'ב'שם(יומערכהלקראת
-לרבת-עמוןמירושליםביותרהקצרהבדרךיואב
העובדה,מןללמודאנושיכוליםכפיחשבון,דרך

המציי-זץ,י"ס,לשםדברי-הימיםבספררקהנשמרת

מידבא",עלפנינערךוהראשון,העיקרי,שהקרבנת
ביותרהנוחהגדולבמישורלרבת-עמון,מדרום
לקרבהעמונים.לעזרתשנזעקהארמיהרכבלתמרון

כפיבלבד),הואוגאוליהסדירהצבאבעיקריצאזה
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יואבאתוישלח"'יכאחדהמקורותשנישמציינים

עלכאןלהתעכבאוכללאהגיבורים?,צבאכלואת
:במאמרילעייןיוכלוהמעונין(הנידוןהקרבפרטיכל
andAhabofStrategythe01Aspects"Some

ff.332.ץ1955.36,10ע"Biblica",David",

אתמדגיםזהשקרבכאן,נצייןבאםדיאולם
נהנהשבופנינזי,מעגל-גיאוגרפיאותושלמגבלותיו

ה"מלחמה-בקוים-פנימיים",מיתרונותדודאמנם

המ-זו,שיטהשלמחסרונותיהסובלנמצאאףאולם

ל"גישהיתר-על-המידהלהזקקהלוחםאתאלצת
היא,וחסרונותיהמעלותיהעלישירה",

-ההיצוניבמעגל-הקונצנטריהמלחמותשלב
לנהרעדמרוחקיםעמיםוהמקיףבהדרגההמתרחב

מא"יהיציאהעלוהןלא"י-המערביתהכניסהעלהן

גיאוגרפיתגישההואמאפשרשכלפיה(עסוןלעבר

למלחמותיוהעיקריהקדמילבסיס-וארםעוקפת)

ב-להביאניסיתילהההוכחותשאתלהנחה,דודשל
מעתהנלחםצבאית,מבחינהשצוין-לעיל),מאמרי

אלאאחד,לוגיסטימרכזבעלבמעגל,לאכברדוד
וסוכות.ירושלים-:מרכזיםשניבעלתבטיישסה,

המאורעותסדרלפי-שדודמקרהזההיהלא
להאבקוהלגשתהיהיכול-במקראהמסופרים
המכרעתהמערכהלאחררקרבת-סמון,עלהמכרעת

וודאיהצפוני,בעבר-הירדןאי-שםבחילאס,ארסנגד

צבא*כלאתהואמגרסהפעםמעמק-סוכות.רחוקלא

ויעברישראלכראתויאסףלדודויגר"יהמיליציה

דודשלהמנימיים"הקוים"אסטרטגיתבאופיהתמורה
ידיןןטלשבמאמרוהאתסריגייפקוי-המתשבראתהקורא,בפניסכימתית,להציגסיע((

?.
*

ן
ןיתעל-ע

ןצפון
*

1

שאבלג"זף,

-:א'תרשים
והמעגלים-ירושליםאחדבסיס

המתפשטים.הקונצנטריים

בעמוןיהתנגשותאותהלפניעודהתחיל-פרת

הקרבשלאחרבתקופהרקהואמגיעלשיאואולם
שמבלידודנוכחמעתהכימידבא.לידמכריעהבלחי

נראהאשר-הארמיםצבאותשלמוחלטתהכנעה
עללהשתלטדודלנסיונותביותררגישיםשהיו
עלשלטונואתלשפוךסיכויבללואין-עמון

להלחםדודאתשחייבהזו,מסקנההמורחי.עגה"י
שתיאתלשנותגםאותוחייבהארוכיםבטוחים

;הראשוןהגיאוגרפיבשלבשהינחוהוהנחות-היסוד
בתורירושליםעללהשעןאפשרותכלאיןשוב

איןושוב1לפי-קוים-פנימייםלפעולותיחידיבסיס

כשהמדוברבלבד,בצבא-הקבעלהשתמשאפשרות

דרכיעלובשמירהכאחד,האויביהבשניבטיפולהוא

נהפךזהבשלבהארוכים.התחבורה
-עמק-סוכות

החומוהיום)שלהדר-8)העיראדםלידהעמקזה

מ.,
אדו/

-:ב'תרשים
-מוכיתובסיס-קומי,-ירושליםבסיס-ראשי,

אזור-הקוים-הפנימיים.שלוומות,האליפסה

זהלקרבהעיקריהבסיסחלאמה".ויבאהירדןאת
זה,קרבלאחררקעמק-סוכות.הנראהכפישימש

צאתלעתהשנהתשובתלעת"המקראכדבריאו,
הקרבזה-רבת-עמוןלהכנעתדודנגשהמלכים",
אוריה.מעשהבגללהמקראיתבמסורתשהתפרסם
את"-יהסדירהצבאאתגםדודשולחהפעם

-רבת-עמוןעלישירותהנלחמיםועבדיו",יואב
החוניםהארון,ואתםויהודה",ישראל"אתוגם

עללמערכהכעתודההןומשמשיםבעמק-סוכות
מחודשנסיוןכלבפניככוח-חוצץ,והןרבת-עמון
ההכרעה,לשלבהמערכהבהגיעארם.מצדלהתערבות
לדודיואבקוראהכניעה,לפניעומדתורבת-עמון

כנראההכונה,(העםיתראתאסףועתה":באמרו
בעמק-סוכות)הנמצאיםויהודה",ישראל"לעיקר

ולבדה".העירעלותנה
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1,ן..'ג,,1.,111. !עמקךפוכות,כבפיפשקרמיתכונותעל1;,;,;,,,,,,,.,;,,;,
לאורח-הפיולהאוערנורעאשרהיתרוןפגהארפיפןכלפייועתקרוושלמרכז-פעילותוכיהרגד";]4בשמ(,

בירושליםולהשתמשלהוסיףלואיפשהולקיעורוהפלתי-בטוחיםהארוכיםוקוי-התעבורהקוים-פג?מ=ם"וו4ל"
.כסיס-אסטרטגי-קומי"!"לכונןעליהיה-הראשי:האסטרטגיס4~בכ

-הבאות:התכונותלושתהיינהצריך-בסיס-אסטרטג?יקדמיל9,
ן
'האסטרטגי-הראשי.הבסיסלעברכיפי-העורף,והןהאויב,לעברקדימה,הןובטוחים,מתאימיםאיי-תחבורהא.

מעטים-ביותר.בכוחותהאיזורהגנתעלהמקיליםטופוגרפייםםי18תב.

ההכרחמבלי-המערכהשלהקריטיבשלבלצבאאספקההמאפשריםומזון,ם%כיללטבעיים,ששלביםג,
של;המכניותבבחינותיהלשאתמסוגליהאהאסטרטג-הקדמישהבסיסצריךוכןלבסיס-העורפי;להזדקק

תחמושת.ומצורכלי-נשקכדקכגון,-ולקיימןהמלהמה,:

מדינית.מבחינההיציבמקומיממשלד.:
ןש
-עמק-סוכותכימידלהינכחבשביל,)*המצויםוההיסטורייםהארכאולוגייםהנתוניםועלהמסהעלבמבטוי:

:
הכילוהואהיותדוד,שלמטרותיובשבילהאידיאליהבסיס-האסטרטגי-הקומיהיה-בלבדזהעמקולאיתו-של-דבר

:
-פורטו-לעיל:אשרהנורשותהתכונותכלאתבקיצו

קוי-תחבורהלוהיווכןלירושלים,דמשקביןאשרשבקוי-התתכורההקצריםעלממשיושבעמק-סוכות;1.:

:
שעהמרובהחשיבותלהנודעהזואחרונהעובדהשומרון.כיוםהמכונההארץחלקאותולעברהבטוחים-ביותר

גייסות-אףחלקבהלקחואלא-במערכהחלקנטלירושלים,עלהמבוססזההצבא-שמקצועו-בכך,רקשלא

ש
היו.שומרוןתושניבעיקרםואנסיהםה,צהמיל

תחמוהושכןחיל-רכב,בפניאפילוביותרמעטיםבכוחותאיזוראותועללהגןהיהניתןטופוגרפיתמבחינה."
ואדי-רג'יבשלוערוצי-הנחליםוצפון-מזרחממזרחהגבוהרכס-ההריםודרום-מזרח,מדרוםהיבזקממערב,ן"ריה5

ש
מצפון.-וואלי-כפרינג'י

מים,שלשפעבוהיושהוזכרו-לעיל.המקורותילשמצייניםכפיטבעיים,במשאביםהיהעשירהעמקע.;,

תל-חד-דמיהשביןבאיזורכיגילהגליקנ.שלהארכאולוגימסקרוחקלאיים.גורמיםושארולבקר,לצאןמרקה

אך-למניןאחרוןוגורםה-11-1.תקופת-הברזלמימימקומות-ישוב19מצוייםבצפוןלתל-אס-סעידיהבדשוש
המסקר-מןהןברורשהנוד"רמתכת,לתעשיותמרכזזמניםבאותםשימששהעמק-אחרון-לחשיבותלא

שלמה.ע"יכשהוקםלבית-המקדש,כלי-הנחושתיציקתבעניןהתנ"כיהסיפורמןוהן)."הארכאולוגי

בדרכומנתיבו,הרחקלסטותלוכדאיכיסברשישק,שפרעהעדוחשובעשירכהבאמתהיההאיזורכיןראה,
ח.).עמק-סוכותשלעשירותואתלנצלשיוכלוכלברעמק-יורעאל,לעברמהדרום

מעידותהחיזית,וסביבתוזהחשובאיזורפניל9חוקמרינישלטוןושלמהרוושלטווואיכיכךעל4.ן

למחנים.בנוגעשבתנ"ךהשונותהיויעות:

איוורביב-ר).פרקיםב'ישמואל(איש-בטתמיריבמחניםלזבותהיהלמלךמשהומלךדודשלהראשוןמעשהו

מקלט,בבקשודוד,נמלטאליוהמקוםהיאמחניםכיהעובדהמעידהכךעל-ידודביותרהנאמניםלאחרהפךזה

ודבשוקלי;ועדשיםופולוקליוקמחושעריםוחטיםיוצרוכליוממותמשכב"ולצבאולוסיפקושםאבשלום.מפני:

כ"ח-כ"ט).י"ז,ב',שמואל(לאכול"אתואשרולעםלדודהגישובקרושפותוצאןוחמאה:

אחינדב"-משלול"נצב"לראוינחשבשלמהבימיכיעדרבהכההיתההאיזורחשיבותכינראה-ולבסוף:

ן
י"ר).ד',א',מלכים(מחכימה"בן-קדא

חב"ביבליקהע,נתפרסםודוד".אחאבשלבאסטרטגיהאחדותב"בחינותידין,י.רב-אלוף(י

19551(בשנתברומא,האפיפיורי"הביבייהמכון"שייתחקר-התנ"ןרבעון:

88

:
ראהוכןי"זיד',ב',דברי-הימיםמ';ז',א',מלביםכ"זוי"ג,יהושע,ה'וח',שופטים,הזול"ג,בראשית,י)

EasternPalestine"תו,"Explorations4הופיע(ואילך347מ9'4,גליק,לנלסוןהמזרחית")בא"יתיריקח!
נוספים.מראי-מקומותגםושםב-1951(8

346.עמ'גליק,לנ.הנ"ל,המזרחית",בא"יחקירות")*':

ן
616.עמ'1,כררהמקראית"ב"אנציקלופדיהמזר,ב.פרופ'שלמאמרוראה-זהבעניך)*.*
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מגקא*
לעיע"לס., sz0~*,"",שי'יע

o~?in..ע
1

עיעחו"אושקע -,"4,,,,ק,י/
*י-1ל.3=ה,% 1ו

י

'ffrff."ט

7,
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ניע*ק"ס6ל?קא

יי
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שלהאסטרטגיהמבחינותאחדות"ידיןי.רב-אלוףשלמאמרואלהמצורפתהמפההונחהזומפהביסוד
)1955(,36כרךב"ביבליקה",שנתפרסםודוד"אחאב

-23-1לנתיביםהמשותפתהדרךחלקתבמספריהם;מסומניםבמאמרהמפורמיםהמיקרייםהנתיבים
בצירוף-ממפריהם.מפומנת



-וברבת-עמוןבחילתם-הללוהקרבותשני
מוסיףבחילאםהקרבלאחרביותר.מכריע~םהיו

למעשההמסכםהמעניין,המשפטאתהמקראיהסופר
ארםען:ראוהקרבשלהאסטרטגיתמטרתואת

ואילך,קרםמאותו1בני-עמון"אתעודלהושיע

והנאמןהחשובהאסטרטגילבסיסעמק-סוכותהופך
מקלטכמקוםמשמשאףזהבסיסלדודיביותר
לאחרמידשסעף-ובא-אבשלוםמרדבשעתלדוד

יכולומשם-החיצוניותבחזיתות-המלחמהההרגעה

ירושליםכיבושלקראתמחדש,עצמתואתלארגןדוד
הקורדים,מידי

הכרונולוגייםהשלביםלענין-ועתה
הנ"להגיאוגרפייםהשלביםלפימהחלוקהבנפרד

שלביםלשלושהדודמלכותתקופתאתלחלקנוכל
:כרונולוגיתמבחינהמסויימים

-והתפשטותביסוסשלשלבהראשון,השלב1(

כאחד.השלבים-הגיאוגרפייםשניאתהחופף
ש-עד-מבפניםהמרידותשלבהשני,השלב2(

ומ-מבחוץמוחלט,באופןדודמלבותנתחזקה

בפנים.

שהיתה-מלכותושלהיתקופתהשלישי,השלבק

ניגשזהאחרוןבשלביחסית.שלום,תקופת

הארגוןבעיותשליסודיפתרוןאלדודלראשונה
הכלכליבשטחהןהדתי,בשטההן-הגדולות

בנו,לשלמהשהורישוארגוה1המנהליבשמחוהן
ושכללו.הוסיףאשר

המפקרבעית-שוב
לדודהכרחהיהמלכותושלהאחרוןבשלב
ולארגןהנ"ל,לבעיותומרצוכוחוכלאתלהקדיש

יסוד-אחריסודעלצבאהואתהמדינהבטחוןאת

עודחייבאינושעיקרוצבאצבא-שבכוח","של
חלפה)העיקריתהסכנהזכיבתמידות,מגויסלהיות

להתגייסוהמסוגלמתמדתבכוננותהנמצאאולם-

אלאנומגיעיםוכאןלמסיבות,בהתאםהנאותבאורח
בצורתכולוהעםאתלארגןשמטרתוהמפקדענין

מסוגל,העםשיהאיהנ"להבעיותעלשתענהארגון
ה-הרגילות,המשימותכלבעוללשאתמחד-גיסא,

מסוגלשיהאומאידך-גיסא,-והאחרותכלכליות
ראינוכברלמלחמה.במהירותהצורךבשעתלהחלץ

עתהוהנהמובהקת,צבאיתהיתההמפקדשמטרת
אישיואב,שלהתנגדותוסיבתאתלהביןאףנוכל

לוושומרזהצבאעלבעיקרהסומךהצבא-הסדיר,
מגיעהיואבלביןדודביןהתנגשות-הרצונותאמונים.

כחיישנה,כב-350המאוחרת-יותרלתקופהדהיינו,)*
קץלמנידור

המער.-מלכות-יהודה.

רביםמקצועייםלחייליםבדומהיואב,לשיאה.כאן

בנסיונורואהבלמד,הסדיר,הצגאלשיטתשהורגלו

שהואהמפקדאתהמדינה.לבטחוןסכנםדודשל
יסודותעלהצבאשלזהלארגוןההכרחיהבסיס
פקודהמחמתורק-רוחולמורתיואבמבצעחדשים,
מספרהידיעההמלך.שלמפורשת

דברי-הימים'אף

אתביצעלאשיואבלספקמקוםמשאירהאינה
התנגדותואתללבותעזרואףויתכןבמלואה,הפקודה
מתאיםשאכןהמפקד.לעריכתהעםשלהטבעית

בקשיבמקראהמצויותהעובדותלשארגםזההסבר
ידיעה'מתוךאנולמדיםאת,-דודשללצבאו

ראשונה.ממדרגההשיבותבעלתאחרת,

המילואיםלארגוןהמתיחסתמקראיתתעורה
דורבימי

א'דברי-הימיםבספרנמצאתהנידונההידיעה

כ"ז,פרק
ויויתיב55ךאויםך?9סלל8ל??י92י"
ףייש-ת5םיסך?9סושיביסםוששאותםי9ל5ס

חדשתא5'פוה5*ססשסיקותדבריללדוד)(
עקריםסרסתת"למ5%סקסהסדקילבליחדש

סךאשוןיחדששראשיהסטחל"תי?:ףי5הן*ך8ו
ה?*ך18וזריםשחוקתיופלי8יד1-19*ם?9ן,:

לאושתיא9ץפלקל-שריסיאובץר9-יהו-97:ףל5
יסוחא5ווויי4?ססהדשסחלחתל?1מראשון:

זקריםאוושתיוטלפקידתילק9ייפ"י?תי

ס?יייילחדשמתייקי915"י?ףי5:ושרו""
ע?ךיםמחושתוועליאשסימןבן-והלושן"י**

יס5לשה?4יזי4ך5לאדשסךסיוי:יעףהו*ך8ו

ע?ךיםרחישתיוקלפחדיומ9וןבך:היוסב

ס?ש'ם.""אל)עדהלחהוכז(ילף"*'ה?*ך18

ל6י9סוישלטופסיסלדיסחדש??nיעליםו?ר

ףי5'.ה?*ך8ורים??פהושתווקל

זכתהדוד,לימיהמיוחסתזוחשובהתעודה

מיהשונים.המקראחוקריע"יקטלנית""לבקרת

צבאי,בסיסכלללאתיאוריתיות,חלוקותבכךשראה

אלהמביןואףומסיםבעמיניחלוקהבהשראהומי
מיהיהצבאית,מבחינההתעודהאתלפרששניסו

יאשיהוי).לתקופתשיחסה

היוהזאתהתעודהאתש"החשידואהסיבותבין

אלו:

אתבאןמהוהשנים-עשרשהמספרלמרות1.
שללזוזקהלפיוהחלוקהאיוהריהארגוני,הבסיס

מקומותמתוךלהסיקניתןוזאת-ישראלשבטי12

שרי-המהלקות.שלמוצאם



24000-המחלקותשלהקבועהעצמתן2.
כביכול,'המטילה-לוחמים

השבטים,עלשוהמכסה
גדולים.~כקטניםהאזורים,או

מנהלהחייבההילופיןשלכזומפותחתשיטה3.
אפשרותראהלאהחוקריםמןחלקאשרמסועפת,
דוד.לתקופתליחסה
המתו-השיטהשלהמובהקהמיליציוניאופיה4.

לדעהבסתירהכביכולשעמדהעובדה,היותהארת
וזאת-בעיקרוהיהמדירדודשלשצבאוהמקובלת

האחרונה.בתקופתהובמיוחדמלכותו,שלביבכל
במסי-המפקד,אתכילעילשראינומאחראולם,

כמעשהאלאלפרשאפשרותאיןנערך,שבהןבות
להטילשאיןדומה-צבא-המיליציהלצרכישנעשה

ארגוןאתלמעשהמתארתהנידונהשהתעודהספק
לבססכדיאכן,דוד.ימימסוףצבא-המיליציה

שפורטוהקושיותאתולהפרידזו,מסקנהולהוכיח
ארגוןשיטותאותןלסקורתחלהעלינויהאלעיל,

ה-ארגוןבמסגרתבחשבוןלבואשיכלוהמיליציה

חייבותאלושיטותדוד.בימישהיהכפיממאה
הארגון-עקרונותעללהתבססאחד,מצדכמובךהיו

השני,הצדמןלהתחשב,גםאך-בכללהמיליציוני
שלבמציאותהבוכרוכותשהיוהשבטיותבבעיות
דוד.מלכות

שבתיתבחברההמיליציהארגך

-מיליציוניבסיסעלומכמהתהמאורגןצבא
1עיקרייםצרכיםשנילהלוםמבנהוחייב
הלבאאתבמהירותבשעת-חילוםלגייסהיכולת1(

ארוך.אוקצרלזמןכולו,
קצילומןמהצבא,חלקבמהירותלגייסהיכולת2(

יימוקמ6.לצרכיםוהןמרכזיבאופןהןארוך,או
אללגשתלנאורהאפשראלה,צרכיםלספקכדי
יגישותמשתיבאחתהבעיהפתרון
לחליקהבהתאםצבא-המילואיםאתלארגן1(

השבטית.אוהחתנית
ענייניםבכמהנעוץזושיטהשלהגדולחסרונה
משאירהגיוס-כלליבשעתאףבמשטר.הכרוכים

עלהשבטיםראשימטעםלטענותמקוםזושיטה
הוטלהמסויםשהשבטכךעלביןזמשוא-פנים

כךעלובין-ביותרהמסוכןבמקוםלמערכה
לקויהבן,במופחותי-חשיבות.תפטיריםעליושהוטלו
קרבבשעתלהכריתהיאשעלולהבכךזושיטה

הראשוןהסוגמןהטענותכיוברור,שלמים.שבטים
מהעם.חלקשלגיוסבשעתעודגוברותודאיהנ"ל,
שלטוןאיןשבולמשטרטיפוסיתהנהזושיטה
ביותר,רופףהנוהשפעתושכוחאובכלל,מרכזי
עדייןהשופטים.בתקופתהמצבהיהשכךודאי

דודבימילרבהירושליםl~swרעים

אחדיםציוניםעל,)*הרומאיתבתקופהבשימושנמצאועדייןאשרהדרכיםעלשלנוהשחזורנסיוןאתנבססאם
להסיקנוכלקל,ורכב-מלחמהחיל-דגליםלמעברהתאמתוביותועלהשטחשלהטופוגרפיותתכונותיועלכתג"ך,
רבת-עתון.אלמירושליםהמוליכותראשיותצבאיותדרכיםשלושהיוקיימותדודבימיכיודאותשלמסוימתבמידה

מדרומורבת-בני-עמוןאלוהמגיעהלו,ובסמוךלים-המלח,מצפוןהעוברתהדרךהיתהשבהןהישירהי.
חשבון.עי-פנ'בעברה

פנישעלבלבדיולאבי-משלו:בולמיםחסרונותלוהיומישור-מירבא,אלבמישריןשהוליךהגםזה,נתיב
מטר874שלגובהאלמתחת-לפני-היםמטרל-400קרובשלמעומקועלההואטיפסבלבדק"מ25בתכברת-דרך

ודאיאכן,להגנה.בנקלשניתןאויבשטחבתוךאורכולכלמזרחה)מהירדן(עברגםשהואאלאלפני-הים,מעל
הינהעיקר-הכוחותאתוכאשרמכריע,ערךלגורם-הומןשנורעשעהאלאזהבנתיבהשתמשולאדודשלשכוחותיו

החיל-שלכוחותיומרביתמאשרזודרךאליותרקרובנמצאועל-כןבירושליםשחנהזהבלבד,צבא-המקצוע

הארץ.צפוןושלה"שומרון"שלחבלי-הגבעותמעמידיםהיואותההמיליציוני,

יותדוצפוניתמקצתהירדןאתחצתהשבימינו,הכבישקועםיותראוסחותזהההיתהאשרהשניה,הדרך2.

צפון-מערב.מעבררבת-עמוןאלהגיעהואס-סלט,ואדי-נימריןפניעלנרחב,מעשה-עקיפהולאחר

מחמתהצבאיתמנקודת-המבטחסרוןזהלעומתלההיה1,מס'מנשיברבותמבחינותהיתהשטובההגםזו,דרך
כאותוהמתפתלואדי-נימרין,בתוךניכרפרק-זמןבמשרלצעודדודצבאשלהארוכהשדרתועלאזישכפתהההכרח
אגף-מעברהתקטהבמניחשופהנמצאתהיתהכןועל-אליוואלכסוניתבני-עמולשלמבצריהםלקובמקבילנחש,

לתמרן.האפשרותלהשתהאמבלישלה,הימין
h~nltSהירדןאתשתחצהתחתאולםצפון-מערב,מעבררבת-עמוןאלהיאאףהגיעההשלישיתהדרך3.

וומנקודהסוכות.בקעתשלהדרומיבגבולההגודעות,כיום)נאד-דמיהבמעברות-אדםהנהראתחצתהליריחו,

א"י".שלהיסטוריתשגיאוגרפיהאבי-יונהמשלספרואלהמצורפתהמפהראה).
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:ליפתחאפריסבנישטענוהטענותבאזנינו,מהדהדות
ללכתקראתלאולנועמוןבבנילהלחםעברתמדוע"
שם(גדעוןאלטענתםאו1א)יעב,שופטים("?עמך
קראותלבלתילנועשיתהזההדברמה"1א)ח/
מאלפת-ביותרבצורה."?במדיןלהלחםהלכתכילנו

ואת,לעומתדבורה.בשירתזותופעהשמודגמתודאי
ל-יותרנוטיםחזק,מרגזישלטוןקייםבהבתקופה

השבטי-זה,בסיסעלהמיליציהמארגוןהמנע

ה"אזר-מהבחינהליקוייועלנוסףשכה-המובהק
מעין-זובשיטהאפשרותכלאיןכאן,שפורטוחית"

כלשכןשוה,תקןבעלותועוצבותיחידותלהרכיב
תכונותאףשונותוכןמרעהו,בעצמתושונהשבט

המיטיבומילשערה,לקלועהמיטיבמי,לוחמיו
קשת.לדרוך
גיוס:שניהאפשרותאףכמובן,קיימת,2(

לכו-בהתאםאולגילםבהתאםהבודדים,הלוחמים

ארציות.ביחידותואיגודםהשבטים,מכלשרם,
הריארצות,בכמההיאנוהגתכיאםזו,שיטה
שבשיטהמאלוכמובךשוניתשהנם--חסרונותיה
שיטהמחייבתכל,קודםביותר,רבים-הראשונה

שכןמסורבלת-ביותר,מרכזיתמסגרתהקמתיו
יעיללביצועניתנתאינההארגוניתגד%נידלייצוה

מקוםנשארזובשיטהאףשנית,1זושיטהבמסגרת

וזה-ושלישיתוקיפוחשלומענותלטענותרב
לביצוע[הנדרשמשך-הזמן-צבאיתמבחינההעיקר
והי-הנו,גדולהלוחמות,היחידותוהשלמתהגיוס,
איני-זהתהליךשלבסופוהמוקמותחידות

ומורגלות'מאומנותאינןואףאורגנית,מאוגדות
ללחימה-בצותא.

שצבאןארצותמרביתנוהגותהנ"ל,הטעמיםמכל
עדייןהשבטיתושהמסורתמיליציוניבסיסעלמושתת
כויבהשיששלישית,בשיפהלנקוט-בהןחזקה
שיטההיינו,;שפורטוהמגרעותשלרובןבעדלמנוע
ביהידות-מראשגופי-המיליציהמאורגניםשלפיה

יחידות-הם,מתגייסיםאףוכךבגודלן,השוותקבע
המיליציהיחידותארגוןמושתתזובשיטהיחידות.
ללא-שבטאומחוזכל:כדלקמןנוהגעלוגיוסן
בסיסיות,יחידותמספדמתוכוחולץ-מהכלליוצא

שבו.אנשי-המלחמהאותושביולמספרבהתאם
גדו-"אויהידות-אלף""נאמר-אלויהירות-משנה

הקצאת;מרכויותעוצבותלמספרמשתייכות-דים"
נעשיתהמרכזיותלעוצבותהלשהיחידות-הבסיסיות

שוותעוצבותהרבבתתאפשראשרצורהבאותה
כלנחלצותכלליגיוסבשעתבעצמתךפחות-או-יותר

שבט,כלחולץחלקיגיוסבשעתואילו1היחידות
אךהמרכזי,הפיקודלקביעתבהתאםיחידות,מספר

5
י

4הנוכחית,אס-סלטפניעלהשניהואילורבת-עמון),אלשוב-ומשם(סופותאלהאחתלשתים:הדרךהתפצלה
רבת-עמון.אל

שמקוםשכן-מגיסות-מיליציהוהןמצבא-המקצועהןמורכבהיהאשרלחיל-משלוחבמיוחדהתאיםזהנתיב
2היהעשוייהודהגםכילכךהטעםיהודה.לגביוגםישראללגביגםהיתהנוחהאשרבנקודה,אזינמצאהנהרחצית

5אותוהמרחקהרייותר,גדולהיהלרבת-עמוןמירושליםבההמרחקכישאףבעובדה,טמונההיתהזודרךלהעדיף
הירדןמזהמרחק(הנ"ל.האחריםשבנתיביםלזהבויוקכמעטשוההיהארץ-האויבבתוךבפועללעבורהיהצריך

רבת-אלהישירהבדרך3,מס'שבנתיבממעברות-אד-דמיה,ואילוק"מיכ-55הוא2מס,שבנתיבלרבת-עמוןעד
4

ק"מ).כ-60-סוכותודרךק"מ,כ-50-עמון

נוספים:יתרונותמספרגםלדודלהעניקהיהעשוי3מס'נתיב

דודבפניפתחהואב.ביי-רחבה,צרכיולספקהיהומסוגלכיאות,מבוצרשהיהעמק-סוכות,עלנתבססהואא.
צפון-מערבמעברדודשינישהמסעכילעובדהבשים-לבוביהודרבת-עמון,אלהגלתי-ישירה"ה"גישהמיטבאת

בלתר"היותהאףעלהאדמים.בעלי-בריתה,לביןעמוןשביןהעיקריקו-התחבורהאתלנתקממילא,היה,עשוי
והיאבהיותביותר,הנוחההשסיתבגזרהארץ-עמוןאתחודרתנמצאהורדרךהריאסטרטגית,מבחינהישירה"
לדאוגהיהצריךלאאדםמעברהמתקדםצבאלאמתו-של-דבר,התקפות-אגפיות.שללסכנהמחותחשופההיתה
שלספרוראה(כמעט-לגמריבלתי-מיושבהימיםבאותםהיהלארםשמדרוםהארורוכלהיותהימני,לאגפוהרבה
338(.ע%Explorations",תגPalestine"Easternגליקולסרן
מןרבת-עמוןאללהגיעבשבילביותרהסובהאסטרטגינתיב-הגישההקדומה,בתקופהזו,ירךהיתהאמנםכי
הממלכהזוהיתה-הממלכהחלוקתלאחר-כיהעובוהמןגםשתברוזהדבר-לירדןממערבאשרהארץ

ארץ-עלשלומהלימךמזמןקיימהאשרמעברות-אד-דמיה),ההתחלקותמאזנמצאומזיהלאשרישראלהצפונית,
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