
דודבירהצבא
עםממלכתילצבאפרטימצבאהמעבר
למלוכהדודעליית
נוצרבגלבוע,ויהונתןשאולמפלתלאחר
עתהשזההממלכהבישראל.מיוחדמצב
הפלשתיהצבאתנועותמתפלגת.קמה

עמק-בקוישראלממלכתאתמבתרות

ונוצרתלשניים,בית-שאן-יזרעאל
בלחצםעצמם.ישראלשבטיביןאףהפרדה

שאול,צבאשראבנר,מעבירהפלשתיםשל
המזרחי,הירדןלעברשאולביתפליטתאת

וממליךהפלשתים,לשליטתמחוץהיהאשר
ישראלעלכמלךאיש-בושתאתבמחניים

מצקלגאנשיווכלדודעולהעתבאותה
אשרמקוםשבטו,שלהדתיהמרכזלחברון,

בשם(יהודהאנשיידיעלמומלךהואבו
הצפוןשבטיעםהראשוןהקשראת4-2(.
גלעד,יבשאנשיעםדווקאליצורדודמנסה
איש-בושת.אתעליהםהמליכועתהשזה

עםשעשוהאחרוןהחסדעללהםמודההוא
עלעלותודברעלמודיעםכךובתוךשאול,

אנשיעשוסוגיןלדעתביהודה.המלוכהכס
בהמליכםביותר,הטבעיהצעדאתיהודה
הואסלדוד,רקשכןדוד,אתעליהם

שנוצר,הענייניםבמצבהיה,יכולהפלשתי,
והןשאולצבאמשרידיהןעליהםלגונן

והנוודים.ימהשודדים
עלדודשלהמלכתועלהסתכלוהפלשתים

שלחלוקתהבעצםנפש.בשויוןיהודה
עוינותממלכותלשתיהישראליתהממלכה

אויבםשלהחלשתואתהםראוזו,אתזו
המשיכוזהבאורחישראל.-העיקרי

נמשךעודכללמצב,להתייחסהפלשתים

פרידהברצבימיל')(סרן

יהודה.לממלכתישראלממלכתביןהפירוד
ישראל,כלעלהמלוכהלכסדורעלייתעם

6השם(לבירתווהפיכתהירושליםכיבוש
שלוהראשוניםהחוץקשריויצירתואילך)

הפלשתיםמשנים11(,השם(צורמלךעם
דוד.אתומתקיפיםמדיניותםאת

שכללואנשיו,עםלחברוןדודבאכאמור
ל-נוסףעתה,נמנועמואשרה"גדוד",את

משבטיהחילאנשיכלגםלוחמיו,600
כוחבצקלג.בהיותואליושהצטרפוישראל
לאבהתחשבביותר,משמעותיהינוזהצבאי

הצבאיבניסיונםאףאלאלוחמיובמנייןרק
התנסהבהאשר(זעירהבלוחמההןהמגוון,

לחימתוובעתשאולמפניבברחודוד
וצבאוכמפקדיםוהןהפלשתים),בשירות
המיליציונייםבצבאותאושאולשלהסדיר

דודשלעלייתושעםמאליומובןהשבטיים.
גםזהלכוחנוסףביהודה,המלוכהכסעל

שבטו.שלהמיליציוניהצבא
מביאיםלאיש-בושת,אבנרשביןהתככים
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בבקשהדודאלישראלזקניולפנייתשאול,
ישראל.כלעלכלומרעליהם,גםמלךלהיות
ישראלזקנישללצעדםהעיקריתהסיבה

הצבאיתמנהיגותובכישוריהקרתםהיא
שאולבהיותשלשוםגםאתמולגם"כנאמר:

אתוהמביאמוציאהייתאתהעלינו,מלך
מתייצביםזהבמעמד2(.השם(ישראל"

ומעמיריםלצבא",החלוץראשי"גםלפניו
38-23(.יבדה"א(חייליהםעללרשותועצמם

אתחסותותחתדודאפואמקבלזהבשלב
המיליציהצבאהוא-השבטיםצבאכל
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שלו.
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שאולתפיסתם.למימושהשנייםנקטובהם
מעברממלכתולהרחבתרברעשהלא

כלמפניהגןעליואשרהישראליליישוב
צעדיהןאתלהצרצעדשוםנקטלאאויב;
היישובשבתוככיהכנעניותהמובלעותשל

ואףחוץ;מדיניותכלהנהיגלאהישראלי;
עירשלטוני,מרכזלעצמולהקיםדאגלא

ומכאן-אדמיניסטרטיבימרכזאומלוכה
ממרים.קטןקבעצבאבגרעיןלוהיהשדי
ממלכהעיניולנגדחוזהזאת,לעומתדור,

ובהת-רצופה,טריטוריאליתויחידהגדולה

צעדוצעדיו.אתמכלכלהואלכךאם
כיבושהואזהחזוןלמימושהראשון
מטרות.מספרדודמשיגזהבצעדירושלים.
כנעניתמובלעתמחסלהואכלראשית
ביתשבטילביןיהודהשבטיביןשחצצה

ירושליםעלדודמכריזלכךנוסףיוסף.
משפחתו,בניאתלתוכהמעבירבבירתו,
מנחלותאחתלאףקשורהשאינהוכעיר
מלכינחלת-לנחלתוהופכהישראלשבטי
מחברוןהשלטוניהמרכזהעברתדוד.בית

הפיקוחאתדודעלמקלהאףהארץלמרכז
צור,מלךחירםבעזרתארצו.עלהשלטוני

מבצרדיפלומטיים,קשריםקושרהואאתו
השמ"ב(ביתואתבהובונהעירואתדוד

ו-12(.

דודבימיהגיוסדרכי
כברקייםכשלצדוהמלוכהכסעלעולהדוד

ונאמן,היטבמאומןמבוטל,לאצבאיגרעין
קודםעודארוכהתקופהעמוהיהאשר
זהגרעיןהפךבומקוםבחברון,מלךהיותו
הגיוסבדרכיהמלכותי.הצבאלמסד

ניתןישראלכלעלדודמלכותבתקופת
-האחתברורות:תקופותבשתילהבחין

מרדועדישראלכלעללמלוכהעלותומיומ
ועדאבשלוםממרד-והשנייהאבשלום,

מלכותו.ימיסוף
במלחמותיודורהסתמךידיןלטענת

והצבאהקבעצבאעלהראשונהבתקופה
נאלץרחוקותלעיתיםורקשלו,נהסדיר
הדניםהמקורותניתוחהעם.יתראתלגייס

מצביע,האמורהבתקופההשוניםבגיוסים
והתנהלוביותר,מגוונותהיוהגיוסדרכיכי
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שלאחרבתקופהמראש.קבועהבשיטה

דודמשנהבכרי,בןשבעומרדאבשלוםמרד
בעלממוסדלענייןוהופכםהגיוסדרכיאת

לצבאגיוסשיטתהנהגתתוךקבועהסדר
המילואים.

להתמודדדודנאלץהראשוניםבצעדיוכבר
ישראלשלהמסורתיאויבםהפלשתים,עם

נגדםהראשונותבמלחמותיוההיא.בעת
עלשומעיםאיננועליו)נכפושלמעשה(
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מסעותלעריכתהנוספיםהגורמיםבין
ישהמיוחדותהשנהבתקופותהמלכים
המלכים"צאתעת"אקלימיות.סיבותלמנות

תמוז.בחודשכללבדרךהיהבמסופוטמיה
בני'עלהיההחקלאיתהעונהגמרמלבד

הנהרותבהצפותגםלהתחשבמסופוטמיה
שלהתייבשותןעדלהמתיןשאילצום
במסעותיהם.אותםשימשואשרהדרכים

חת,בממלכתגםהמצבהיהלכךדומה
מסעותיהםאתלפתוחנאלצושמלכיה

השלגים.הפשרתלאחרבקיץרקבצפון
ואשורמצריםשלהפיכתןעםרק

גרוליםוסדירקבעצבאבעלותלאימפריות
לחילהמיליציוניהצבאשלוהפיכתוביותר,

אלהמעצמות-עלשתייכלובלבד,עזר
תקופותכללאורךמסעותלעצמןלהרשות
השנה.

היחידותאתלמנותניתןדורצבאכוחותעם
לדוד",אשרהגיבורים"ה"גדוד",הבאות:
הרכב".ו"חילהגתיםוהפלתי"הכרתי"

הגדוד
שהתארגנההראשונההצבאיתהיחידה

שאול,מפניבריחתובזמןעודדודסביב
ימיכלהקבעלצבאכגרעיןלושמשהואשר

המקוריתמשמעותוה"גדוד".היאמלכותו,
למעשהאמנםמתקשרתגדור","המונחשל

אךהלאב,6וכיוצאשכירות-חרבביזה,שוד,
לאדודשלהטרום-ממלכתיהצבאיכוחו

חרב,ושכיריעולמפורקיועיקרכללהורכב
ואיןמקום,בכלהיוקיימיםכאלהכיאם

גםהצטרפולאדורשלשלגרורולהניח
םיבלשהמ.7באחרכאלהאלמנטים

שלגדודועצמועללוקחהראשוניםמימיו
ביניהם:ממלכתי,אופיבעליתפקידיםדוד.

נודדיהתנפלויותמפנייהודה,דרוםהגנת

פלישותנגדפעילות-ובמיוחדהמדבר,

1כגשמ"א(הפלשתיםשלוהשודהמלחמה
גםהעיןפקוחהעתבאותהכאשר;ואילך)
מקרבונאמניושאול-מביתרודפיםכלפי
האזור.יושבי
רודנופלשאול,עםהתנגשותלמנועכדי
כשכירשירותיואתומציעהפלשתים,לידי

כאןואילך).1בזשם(גתמלךלאכישחרב
ישראלשלאויביהםאתלהכירדודזוכה

אורחותעלמבפנים,ולעתידהימיםמשכבר
שירותיועלכגמולומנהגיהם.לחימתם

כנחלתו,צקלגהעיראתדודמקבללמלך,
בנילטובתמלחמותיואתמחדשהואומשם
במהלךהפלשתים.שלאפסמתחתעמו

וגדודודודצובריםהפלשתיםאצלשירותם
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התנהגותדפוסיאףדודיוצרכךבתוך
מחויבתצבאית,חוקהוקובעצבאיים,

להסדירשנועדהשלל,חוקכמוהמציאות

כחלקכי"הלוחמים:ביןהשללחלוקתאת
הכליםעלהיושבוכחלקבמלחמההיורד
יכולזהמעיןכלל24(.לשם(יחלקו"יחדיו
כאריסמהבעלאישידיעלרקלהיקבעהיה
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החיל.אנשישעשוההרגגודלפיעלשכר

אףהקדום.במזרחמקובליםהיובאויביהם
מאהבגיןאשתובמיכלזכהעצמודוד

יחשם(מוהרכעיןששמשופלשתיםערלות

דודמניחאלהדפוסיםבקביעתואילך).25
הממ-להתארגנותהראשוניםהיסודותאת

העתירה.לכתית

הגדוד,בתוךנוספיםהתארגנותצעדיעל
אנושומעיםבאלה,וכיוצאמפקריםמינויי

דודקולטכאשרלראשונה,למעשה
העורקיםהאלמנטיםאתהגדודלמסגרת

המיליציהומיחידותהקבעצבאמשורות
ביניהםהירדן,עברשבטישלהעממית
אלפיםושרימאותשריצבאיים,מפקדים
במטרתחשדנותולמרות20(.14,יבדה"א(

עצמודודמדבריכמשתקףאליו,הנספחים
דברשלבסופוהואמשתכנע17(,יבשם(

הגדור".בראשי"שמםואףבכנותם,

אשרהגיבורים"ליחידותאנומגיעיםמכאן
כאמורהינםויסודםראשיתםאשרלדוד"
בגרוד.

לדודאשרהגיבורים
המופיעות(לדודאשר.הגיבוריםרשימות
שימשו47-11('יובדה"א39-8כגבשמ"ב
הגיבורים,שמותלחקררביםחוקרים

ובמבנהבהיררכיהותפקידיהםמוצאם
בשאלתרקנתרכזלהלןי0.םירוביגהיחידת
כיחידותהגיבוריםיחידותשלארגונן

צבאיות.

לצדאמנםמצייניםהמקראייםהמקורות
שמילאוהפונקציהאתשמותמספר

עדייןיוצרזהמידעאיןאךיחידתם,במסגרת
עלהיחידההרכבשלמוסמכתתמונה

הואנוסףקושישלה.הפיקודיתההיררכיה
הרשימותשתיביןמלאהזהותשאיןבכך,

ולאהגיבוריםבשמותלאהמפורטות,
כברשעמדוכפישמוכיח,דברבתפקידיהם,

היולאוהנהגתהזויחידהשהרכבהחוקרים,
קבועים.

כגשבשמ"בהגיבוריםרשימתבראש
הגוףאתהמרכיביםגיבוריםשלושהעומדים

עדינו-כשבראשםהשלושה""המתקרא
ישבעםמוזכריאשבדה"אבמקבילה(העצני

טועןסגלזו).יייחידהכראשחכמוניבן
עליוןמיוחד,צבאיחברהיווהש"השלושה"

האישיתגבורתםבזכותהחיל,גיבוריכלעל

והישגיהםהמלחמה,בשדהלוחמיושל
שלהגבורהמעשיכלעלשעלוהעילאיים
זהנכבדסירדוד.בצבאהאחריםהגיבורים

משלה.ניראשעםלעצמהיחידהכעיןהיה

הואכאןגיבוריםשהמושגטועןהרצברג
בקבוצהוהמדוברמקצועיים",חיילים"
אסףדודאשראנשיםשלבמינהמיוחדת
הדוגמאלעיניוכאשר2(,כבשמ"א(סביבו

הלה,טועןכןכמוינ.(25ידשמ"א(שאולשל
ש-מיוחדתקבוצההייתהש"השלושה"

טועןכסגלהשלושים"."ליחידתהשתייכה
בגללהרםלמעמדםזכושאלההוא,אף

במעשיהםוכישעשו,האישיתה"תשועה"
ממפלה.הגדודאתפעמיםמספרהצילו
שלהרםממעמדםללמודאיןסגללדעת

בצבא.ראשייםמפקדיםהיוכיהשלושה""
תכונותצבאממפקדנדרשותלטענתו
הקרב,בשדהאישיתגבורהמלבדנוספות
אתדווקאהמציינתמנהיגות,-וביניהן
שהיויהוידע,בןובניהויואבאחיאבישי
השלושה""ואלהשלושים","ביחידתחברים

שמ"ב(לשרנתמנהאבישיואכן,הגיעו.לא

עלהפיקודאתמקבלובניהו19-18(,כג
אינםאלהמינויים23(.כגשם(המלךמשמר
עצמםעלליטולאלומשרותמבעלימונעים

יחידתעלהפיקוראתלעתמעת
היההחוקריםרובשלטענתהשלושים","

1979.53יוני269,מערכות".



שמעידיםכפימזומנות,לעיתיםמתחלף
הש-"בראשהמעמידיםעצמםהכתובים
19(,בגשם(אבישישונים:גיבוריםלושים"
7(,יגשם(ישמעיה18(,יבדה"א(עמשי
42(.יאשם(ועזינא6(בזשם(בניהו
שלוהפיקודהמבנהעללחלוטיןשונהדעה

בספרוגרסיאלמביאהשלושים""יחידות
ביןקשרכלשאיןגורסהלהדוד".מלכות"

וביןכגשבשמ"בברשימההעצניעדינו
שבדה"אהגיבוריםרשימתשבראשישבעם

הכתובאתמחלקאףהואמזו,יתרהיא.
עלשמתקבליםכזאתבצורה8כגבשמ"ב

תחכמוני.בשבתיושבמפקרים:שניירו
הגיבוריםיחידתבראשותהעצני.ועדינו

בןעליוןפיקודשיטתופיעלאפואעומר
עדינותחכמוני,בשבתיושב:מפקדיםשישה
בןאבישיאגא,בןשמאאלעזר,העצני,
שבדה"אבמקורי4.עדיוהיבןובניהוצרויה

בתפיקודקבוצתזאת,לעומתנותרת,יא
אלעזראבישי,ישבעם,מפקרים:ארבעה
ובניהו.
בכךתמיההכלאיןגרסיאללשיטת

אתהכתובמתארלאהראשונהשברשימה
שמא,ושלעדינושלותפקידיהםמעמדם

ליחידתשייכיםאלהאיןלדעתושכן
הםאלאהראשונה),(המקוריתהשלושים
יותרמאוחרבשלבשהצטרפומפקדים
יחידותשלמסקריהםושימשוליחידה,
יחידותבמסגרתשהוקמונוספותשלושים

עםגרסיאלמזההעדינואתהגיבורים.
ואת42(,יאדה"א(הראובנישיזאבןעדינא
בנימין,מבניישמעיהעם-שמא

בכך4(.יבשם(בצקלגדודאלהמצטרפים
לפיהנוספת,למסקנהגרסיאלמגיע

יחידותשלושרודמלכותבימיהתקיימו
המחלקותלשלוששהתחלקושלושים""

ישבעם,שלבראשותומחלקההבאות:

ידועלהמכונה(עדינושלבראשותימחלקה
בראשותוומחלקההירדן")עברמחלקת"

בנימין").מחלקת"ירועלהמכונה(שמאשל
לינראיתלאובפרטקשה,גרסיאלשיטת

המביאהכג,שבשמ"ב8פסוקשלחלוקתו
שמשרט-כפיתפקידיםתהפוכתאותהלכל

בצורהאזכורכללהושאיןגרסיאל,טה
הרעיוןלינראהזאתעםבמקורות.כלשהי

אחדות.שלושיםיחידותשלקיומןבדבר
שלושיםיחידותשלקיומןעלהדעהלחיזוק
המזכיר42,יאבדה"אלהסתייעניתןנוספות
שיזאבןעדינאהואנוסף,שלושיםמפקד
סבירשלושים".ועליולראובניראש"
אוליהזמנים,מןשבזמן"מזר,כדעתלהניח,

כוחונתחזקהירדן,בעברדודמלחמותבימי
שלהצטרפותוידיעלישראלמלךשל

שלוגדודחילאנשישלושיםבראשעדינא
עםבמלחמותרבניסיוןבעליראובנים,
10,הדה"אהשווה:(והשוסים".השכנים
.)19-18

היודודשלהגיבוריםיחידותלסיכום:
האישי,בהרכבןמשתנותפורמציותכנראה

שלהנבחריכהחייליםכללמתוך(שהורכבו
העממי),המיליציוניהצבאיחידותאוהגדוד

השעה.צורכי-לפיאופרטיביותליחידות
יחידותעלמפקדיםשמותריבויגםמכאן
מזומנות,לעתיםביניהםשהתחלפוזהמסוג

שלהרכבתןבעתלתפקידםמונוושכנראה
הוקמו.שלשמןהשונותלמשימותהיחידות

והגתיםוהפלתיהברתי
שכיריםחייליםשלצבאיותיחידותשתי
הכרתי-דודשלבצבאוהשתלבוזרים

כותישלבראשותוהגתיםוגדודוהפלתי
שוניםמעמיםצבאאנשימלבדזאתהגתי,

שהצטרפוהאוטוכטוניים,הארץומיושבי
עםונמנונדודיו,בימיעודכבודדיםלצבאו
והפלתי,הכרתיהםמיהגיבורים.יחידות

ומהדוד,שללשירותוהתגייסואוגויסומתי
צבאו?שלהכלליתבמסגרתתפקידםהיה
הצליחשדודשלאחרסבורים,החוקריםרוב

גייסקרבות,במספרהפלשתיםאתלהביס

הכרתיחייליאתמתוכםלעצמוהוא
למחנהונוסףיותרמאוחרבשלבוהפלתי.

הגתי.אתימפקדםעלהגתיםגדודגם
איןוארגונהוהפלתיהכרתייחידתהרכבעל
שבראשההעובדהמלבדמידע,כללנו

הגיבורים.מיחידתיהוידעבןבניהוהנעמר
משמריחידתעללפקדמתמנההאחרון
כנאמר:המשמעת""בכינויהאוהמלך

23;כגשמ"ב(משמעותו"אלדודוישימהו"
הייתההמלךמשמריחידת25(.יאדה"א

הצבאשלהכללימהפיקודנפרדבפיקוד
דוד.שלהישירהלמשמעתווסרההסדיר,

ניתןשאולבימיעודזויחידהשלקיומהעל
לפניהטועןנוב,כהןאחימלךמדבריללמוד
עבריךבכלומי"מעשהו:להצדקתשאול
משמעתך"עלוסרהמלךוחתןנאמןכדוד

יחידתשימשהגרסיאללדעת14(.כבשמ"א(
הגתיםגדורבתוספתוהפלתיהכרתי

מלחמהובעתותפנים",ביטחוןכמשטרת"
עלהלוחמים.לכוחותאנשיההצטרפו

גםאוליללמודניתןזויחידהשלחשיבותה
מתבטאשהדברכפימפקדה,שלמקידומו

שלהאדמיניסטרטיביותהרשימותבשתי
החמישי,במקוםבניהומופיעבראשונהדוד.

הכוהניםהמזכיר,הצבא,שריואבלאחר
שברשימהבעוד18-15(,חשמ"ב(והסופר
מופיעאבשלום)מרדלאחרשזמנה(השנייה
כשם(יואבלאחרמידהשניבמקוםבניהו
.)23

בעמיםמקובלדברהיוזריםשכיריםיחידות
שמירתהיהתפקידןעיקרהקדום.שבמזרח
יחידותאתאלההרכיבוכןהשוטף.הביטחון
להרשותיכלוהממלכותהמלך.משמר
עמן,מבניקטןקבעצבארקלקייםלעצמן

מילאונוספות,צבאביחידותהצורךואת
השכירים.יחידותשלגיוסןיריעלאפוא

הרכבחיל
ימילפניישראלירכבחילמוזכרלאבמקרא
רכבאתהעוקרדודשלמעשהושלמה.
בסךזהעצוםמשלללעצמוומשאירארם,
4(,יחדה"א4;חשמ"ב(רכבמאההכל

שרנות.מסקנותהחוקריםבקרבמעורר

שלהקמתוכדלקמן:המצבאתמנתחירין
שלאביותר,ומסובךיקרדברהוארכבחיל
בהיעדרלהיעשותאופןבשוםהיהיכול

בעלתומנהליתצבאיתמרכזיתרשות
לאמוצאיםאנושאיןדברגדולים,אמצעים
שאול,בממלכתלאואףהשופטיםבתקופת

ישבוהאמורההתקופהשלוברובהעודמה
הארץ,שלההררייםבשטחיהישראלבני

זה.מסוגלחילמשמעותהייתהלאששם
האמוריםהרכבמאהשלהותרתםעצם

אלהרכבכלישבמספרידין,לדעתמצביעה
שלו,הרכבביחידותהחסראתדודהשלים

כיירין,טועןכןכמומלא.תקןעלוהעמידן

דודשלהצבאייםמהלכיואתלתארקשה
העובדהרכב,חילבלאבארמיםבמלחמותיו
במרכבהמשתמשיםואדוניהושאבשלום

חילהימצאותעללרעתו,היא,אףמוכיחה

דוד.בצבאזה
דודשמעשהזאת,לעומתטוען,אייספלדט

שינויעלמעיראינוארם,רכבבשלל
שיחקלאבהאשרשלו,הלחימהטכניקת
המשקלכובדוכיכלשהו,תפקידהרכב
לחילותהרגליםמיחידותמועברהצבאי

י5.המלשידיעלרקהרכב

שלבימיורכבחילשללקיומוביחסספקות
הרשימהקריאתעםאףמתעוררותדור

ואילך,22כזשברה"אהאדמיניסטרטיבית
האחר-ממלכתייםתפקיריםבעליהמפרטת

איןזוברשימההממלכתי.הרכושעלאים
עלהמרכבות,עללאחראיכלשהואזכור

באחזקתם,הקשורגורםכלעלאוהסוסים
נמצאלוביטוילידיבאספקללאשהיהדבר
רוד.שלבימיוכזהחיל
הטועןאורן,מציגלחלוטיןשונהרעה

הינהרודאצלהרכבחילשלשהקמתו
בכנען,חרשגיאופוליטימצבשלתולדה
לפלשתים,דורביןבריתנכרתהשבגינו
יותרכלכליתהייתהשמעיקרהזאת,ברית

היפליטהאתרודבידינתנהמדינית,מאשר
;לפלשתיםכפופיםשהיוהכנענים,על

שהיו-המסחרנתיבילפתיחתבתמורה
הפלשתיםלונתנו-דודבידיכולםעתה
להחזקתלושחסרווהאמצעיםהכליםאת
מרכבותושכללווהפעלתו,הרכבחיל

י6.םיריכשמרכבותולוחמי

שהובילוהגיאופוליטיים,לשיקוליםמעבר
רכבחילותשירותשללמצבאורןלדעת

איןדוד,שלבשירותושכיריםפלשתיים
עריעלהכנעניותשבמובלעותלשכוח
יחידותהיודוד,בירישנפלושלהן,המדינה

איןזאתלמרותרכב.חילותשלמעטותלא
עלמתקבלזהאיןאודותן.רברשומעיםאנו

לאלרודאלהשלכניעתןשעםהדעת,
עלשלהןהרכבחילותאתלרשותוהעמידו

אנשיהם.

אבשלוםמרד
בדרכימערכותלשירורהביאאבשלוםמרד

בורחהמרדפרוץעםהצבא.ובמבנההגיוס
בנו,עםעימותלמנועכדימירושליםרוד

יהורהשבטאתלצרוולגייסלהטותהמצליח
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המילואיםצבאהקמתאחרירודצבאמבנה

העליוןהמפקד

דורהמלך

המלךמשמרמפקריואבהצבאשר

ו~:מזהגםצרויהבן

המילואיםצבאהקבעצבא

-4ו
ן) ןזבדיאלבןישבעםן_____ ה-30יחידותרע-

(---(------------

מס'תרשים

הורכבאבשלוםצבאישראל.משבטיורבים
זאתלעומתהמיליציוני-שבטי.מהצבא
וביניהם:הקרובים,עבדיודודעםנשארו

יחידותהקבע,צבאהצבאית,העיליתה
עלוהגתיםוהפלתיהכרתיהגיבורים,
מפקדיהם.

בתקווההמזרחי,הירדןלעברבורחרוד
בתמורהזה,חבליושביידיעללהיעזר

נגרלרווחתםשנלחםהרבותלמלחמות
וממלכותהמדברנודדיבני-עמון,צורריהם,

הישראלייםהירדןעבראנשיואכן,ארם.
לראשונהאנונתקליםכאןלקראתו.באים

העמוני,נחשבןשוביזר,ואסלבשליטאף
עזרתואתומגישדבר,לכלכואסלהמתייצב
בכלשרווחכמנהג27(,יזשמ"ב(לאדונו
הקרום.המזרח

גופים,לארבעהכוחותיואתמחלקדוד

שללפיקודםגחוניםמהםשלושהבאשר
לפי2(.יחשם(הגתיואתיאבישייואב,

הכוחותחלוקתהייתהייבין,שלסברתו
הגתים,גדודעלהופקרהגתיאתיכדלקמן:

דודעםשבאוהצבאאנשיעלהופקדיואב
המזרחי,הירדןעברבניעלהופקדואבישי

הספקהסיוע,בהגשתהסתפקולאאשר
דוד.יילצבאממשהתגייסואלאואירוח,
דור,עםכנראהנשאריהוידעבןבניהו

שומרייחידתוהפלתי,והכרתיהגיבורים

ייבין,שלסברתומעניינתהמלך.שלראשו
הירדןעברמבניהמגויסיםהופקדולפיה

ללמודהישאבישי.שלפיקודותחתהמזרחי
במסגרתלפקרמיוערהיהאבישיכימכך,

המיליציה,צבאעלרודצבאשלהכללית

צורכילפילרגלשנקראהעם,צבאכלומר
שאנוהשנייה,הפעםזודור?שלמלחמותיו
מסוגלתפקידבהתמנותואבישיעלשומעים

יואבידיעלמינויו,אתבחשבוןניקחאםזה,
כנגדבמלחמההעם"יתר"עללפקדאחיו,
י8.(01ישמ"א(עמוןבני

7979יוני269,מערכות""

כמואליו,שנלוווהאירועיםאבשלוםמרר
קיומועצםאתהעמידובכרי,בןשבעמרד

המוסדותמחורש.במבחןהמלוכהמוסדשל
חיותם,אתלגמריאיבדולאהשבטיים

מסגרותיהםעלרבהבמידהושמרו
עםסמכויותיהם,אבדןלמרותהפנימיות,

מוסדותיהעלהמלוכהשלקימומה
ולאחריו,אבשלוםמררבימיהריכוזיים.

וההיזדקקותחיוניותםאתאנורואים

בכלהדבריםאמוריםבמיוחדלעזרתם,
העממית-המיליציהלהתגייסותהקשור

אלה,מוסדותשלמעורבותםשבטית.
ישראל",איש"שלפנינובפרשההמכונים

איש"אוישראל"אנשי"ישראל",זקני"
ומניעיהביותר,פעילההייתהיהודה",
שונים.

ישראל':איש"שהמושגיםסבורתדמור
מוגדריםמושגיםהינםוכיו"בישראל"זקני"
והדב-החברתית-שבטית,במערכתביותר

שהתגייסוצבא"לאנשיבעיקרמכווניםרים

היחי-כדוגמתהצבאיות-שבטיות,במסגרות

טוען,רביבהאלף"."-השבטיתדה
התגייסותעלהשבטייםהמוסדותשהשפעת
כללאורךאףנמשכהלצבא,אנשיהם
י9.הכולמהתקופת

שוברודנזקקאבשלוםמררדיכויעם
אליוהבאיםישראל",זקני"שללאישורם
ולמלוךמלכותולכסאלשובממנוומבקשים

נוקטאינודוד11-10(.יטשמ"ב(עליהם
שייתכןדבר(לכסאולחזורכדימשלוצעדים

חרשה),אזרחיםלמלחמתלהביאהיהועלול
רקבאה.אכןאשרהעם,ליוזמתמחכהוהוא

כדייהודה,זקניאלשליחיםדודשולחאז
ישראלשבטיאתלהקריםלהמריצם
כאןשישספקאין13-12(.יטשם(בהחזרתו

שבטואנשיאתמעריףהמלךפוליטי:אקט
השכיריםוחילהקבעצבאאנשיכלעל

בןעמשאאלפונהרודביותר.לוהנאמנים

יהודה,שבטשלהשבטיהצבאשריתר,

ופיקדלאבשלוםידונתןשהאחרוןלמרות
שבטו,אתלגייסושולחוהמוררים,צבאעל

שם(המלךאלחזרההשבטלבהטייתלשם
עמדנושכברהתמונהבולטתשוב14(.יט

השב-הלויאליותעלהסתמכות-עליה
טית.

השבטיםבקרבהמחלוקתניכרתאחרמצד
אלדורבהחזרתמאוחריםשאינםעצמם,

מבחינתהדברחשובלענייננוהמלוכה.
אלהשבטייםאלמנטיםשלשליטתםבדיקת

בכלבמיוחדמורגשהדברהצבא.אנשיעל
גראבןשמעיבנימין.לשבטהקשור

בימיאבשלוםלצדאנשיועםשהתגייס
משבטאנשיואלףעםעתהמתייצבהמרד,
18-17(.יטשם(דורשללשירותובנימין

משבטהואאףבכרי,בןשבעמכריזלעומתו
שלהמפורסמתהמרדקריאתאתבנימין,
נחלהולאברורחלקלנואין"הצפוןשבטי
ו).כשם(ישראל"לאהליךאישישי,בבן

לנסותדודאתעוררואלהאירועיםכידומה
ובתוךצבאו,שלהמבנהסדריאתולשנות

גיוסו.דרכיאתגםכך

המילואיםוצבאהמפקד
מגיעהומחוץ,מביתלדודשהונחלאחר
מטרתוהצבא.שלראורגניזציהשלהשעה

קבועה,גיוסשיטתלהנהיגהיאדודשל
בעתותהפתעקריאתשיטתאתשתחליף

לערוךהואמחליטזהלצורךהמלחמה.
2כאדה"א2;כדשמ"ב(אוכלוסיןמפקד

כפיבעיקרה,צבאיתשמטרתוואילך),
;ו-10כדשמ"ב(מהכתוביםבבירורשעולה
ו-5(.כאדה"א

לכאורההיהצריךהצבאישהממסדזה.צעד
שלהתנגדותםאתדווקאמעוררעליו,לברך
התנגדותנבעהידיןלדעתהחיל.ואנשייואב

ייקבעוהמפקרבעקבותכימהחשש.זו
גיוסשיטותהמיליציוניהצבאלאנשי
שניתןהקבע,צבאחשבוןעלקבעושירות

י0.ומצמצליהיה

הגיוס,דרכיאתמחרשלארגןהמגמה
לצורכיבהתאםמילואיםצבאולהקים

במתןידין,לדעתכרוכה,הייתההממלכה
-אחדמצדעיקריות:בעיותלשתימענה
לפגועמבליצבאילשירותהעםכלארגון

נכונותו-אחרומצדהמדינה,בכלכלת
מידיבאורחלהתגייסזהצבאשלהמתמדת

נקראבההמוצעת,השיטההצורך.בעת
ימיםחודשבןצבאילשירותהמילואיםאיש

-האחתמטרות.שתימשיגהבשנה
דברצבאי,באימוןהעםכלשלתרגולו
-ושניתלכן.קודםשמענולאאודותיו
הממלכה,לרשותקבועצבאיכוחהעמדת
להיזקקמבליצרכיהעללענותהנכון

כלליים.לגיוסים
המילואיםצבאבארגוןהדנההתעודה
שלהראשוןחלקהבז.בדה"אנמצאת
חלוקתעלמלמרו-15(פסוקים(התעורה

אלף24בנותמחלקותל-12המילואיםצבא
מילואיםבשירותהחייביםאחת,כלחייל

ש



לכלממנהדודבשנה.אחדחודשבןצבאי
מפקדימקרבמפקד,כזוחודשיתיחידה-

גיבוריברשימתהמנויים(המקצועייםצבאו
לאאלהקורפוסיםמפקריבקבוצתרוד).
השבטים,שנים-עשרלכללייצוגניתן

פיעלדורידיעלנתמנואלהביומסתבר
מוצאםפיעלולאהצבאייםכישוריהם

פסוקים(התעודהשלהשניבחלקההשבטי.
מושליםאףממנהשדורמסופר24-16(
הואהעיקרישתפקידםשבטיים,צבאיים

ההוראותלהורדתדאגה-הנראהככל
השלישיחלקההשבטי.במישורולביצוען

במינוייםדן32-25(פסוקים(התעודהשל
פסוקים(סופהואילוכלכליים,לתפקידים

הקרוביםאישיםשלקטיגוריהכולל34-33(
המלכותית,לאדמיניסטרציהיתירהקירבה
הצבא.שריואבנועלרשימתהאתאשר

ועדמראשיתודודצבאמבנההשוואת
למבנהו1(,מס'תרשיםראה(אבשלוםלמרד
המילואים,חילוהקמתהמפקדלאחר

ראה(מבנייםשינוייםעלרקלאמלמדת
שינוייםעלאףאלא2(,מס'תרשים

עליואבאתאמנםמשאירדודפרסונליים.
אולםהשני,למקוםבניהואתמעלהאךכנו,'

הקבעמצבאלחלוטיןנפרדבאופןהפעם
למלךישירהובכפיפותיואב)מפקדעליו(
לגדודמקוםכמובןאיןהחדשבמבנהעצמו.
הכלליתבפונקציהוהוא.נבלענפרד,באופן

ממשיכותהגיבוריםיחידותהקבע.צבאשל
היהאשרהמיליציהבצבאבנפרד.קיומןאת

כןגםנעשהיואבאואבישישלבפיקודו

בממלכתהצבאארגון"כנושא:מ.א.עבודתמפרקחלקי
עודד.כ'פרופ'בהדרכתויהודה",ישראל

העליוןהמפקדתפקידואתפרסונלי,חילוף
מפקדכנראהמקבלאלהיחירותעל

זבדיאל,בןישבעםהראשונה,המחלוקת
הראשונההמחלוקתעל"נאמר:שעליו
ועלזבדיאלבןישבעםהראשוןלחודש

פרץבנימןאלף:וארבעעשריםמחלקתו
הראשון"לחודשהצבאותשרילכלהראש
הראש"התוארכךעלומורה3-2(,בזדה"א(
אחרלאףניתןשלאהצבאות"שרילכל

האחרים.המפקדיםעשרמאחד

הערות

.Das.soggin,,4..1הא;ש"":ן"Israetק.65.!
צבאיתהיסטוריהלדור,אשרהמילואיםצבאידין,י'2.
מערכות""הוצאתהמקרא,בתקופתישראלארץשל

353-352.עמ'צבאית"),היסטוריה"להלן(
עמ'צבאית,היסטוריהדוד,מלחמותייבין,ש'3.

.154-153
239.עמ'המקרא,בארצותהמלחמהתורתידין,י'4.
מערכות""מטריפ,שלהצבאיתעלייתהייבין,ש'5.

48.עמ')1960(יח-יט
עמ'ב,מקראיתאנציקלופדיהדוד","ערךמלמט,א'6.

עמ'ז,כנ"לופוחזים",ריקים"ערךבן-ברק,צ'433-432:
.368-367

ביןלהשוואהמקוםלדעתיאיןלעיל,האמורלאור7.
כפיהשלל,עלהחייםלגדהיםבמקראהמובאיםהגדודים
המלוכהמוצא"רזין-בנדורשלבספרםהדבריםשמוצגים
שלדעתולינראיתזאתלעומת227-225.עמ'בישראל",

ביןברורותהמבדיל432(,עמ'גדוד","בערך(מלמט
הגדועיםוביןכלבדוביזהלשללפניהםאשרהגדודים

גדודוהופךכךמדיניים-צבאיים.כמכשיריםהמשמשים
פוליטילמכשירוביזה,שללבגרודיפחזאשריפתח,של
שלללפשיטותהוקםלאדודשלשגדודוכך,עללדברשלא
טועןלדוד",אשרהגיבורים"במאמרומזרגםכלל.ובתה.

ביריבותשהיוואנשיםדודביתאנשיאלה,אלמנטיםששני

חברולמיניהם,שלילייםאלמנטיםוכןשאול,ביתעם
דוד.שלבגדודוגםיחדיואמנם

עמ'וישראל,כנעןלדוד,אשרהגיבוריםמזר,ב'8.
.190-189

באואשרהגיבוריםרשימתאתעודלהוסיףישכךעל9.
עלגיבוריםשלורשימה21-1,יבדה"אלצקלג,לדוד

21-15.כאבשמ"בהמופיעהמעלליהם
.10KleineDavids,HeldendreissigDie~Ellinger,1.

ש'Testament,AltenZum;Schri~enקק.18[-72
עמ'ח"ש),(זיייעוח""לרוד,אשרהגיבוריםקליין,

207-183.עמ'שם),(מזרב'106-95;

בקשרהחוקריםביןדעיםתמימותשוםעדייןאין11.
שהמדוברמסכימיםכולםוכמעטזה,גיבורשללשמו
אחד.כאמם
פש"1.עמ'שמואל,ספריסגל,ש'12.

.13AlteDasSamuelb~cher,Die.ישזמלן)זשייH.W.
Deutsch,.TestaEnentק.333
24-21.עמידוד,מלכותגרסיאל,מ'14.
.15VomPalestina,undSyrieneissfeldt,0.
6.desAusgangzumbis11.5טטAusgang

desAufkommen!ץ0חChr..יJahrhdondert
JddischendesEndezumbisIsraelחןKdnigtdms

,Weltgeschichte,~EXllק.150
מערכות""דוד,במשמתהרכבראשיתאורן,א'16.

61-60.עמ'248-247,

162.עמ'צבאית,היסטוריהדור"מלחמת"יבין,ש'17.

לגיוסנודףכשםהעם"יתר"המונחשלמשמעותועל18.
בחקופחישראלצבא"במאמרואורבךכברעמדכללי

1939,ספטמברתוכרעמ"1"(מערכות"בימי"התנ"ך",
65-61.עמ'
עמ'ו,מקראיתאנציקלופדיהצבא","ערךרביג,ח'19.

.653-650
צבאית,היסטוריהלדוד,אשרהמילואיםצבאידין,י'20.
351.עמ'

ינואר267,מערכות""(הצבא"שלאיכותו"במאמרו
בכךקבע.ולשירותלקצונהחייליםלחייבתמריתא"ל

החייושלהפיכתובתהליךביותרהחשוביםהיסודות

הצבא
מציער)979

אחרמושמט

ההתנדבות.יסוד
בדרישותלעמודשחויבאדםבצבאהמפקדהיהצה"להקמתמאז

והסכמתוהתנדבותוהייתהשביניהןהחשובהכאשרמסוימות,
היומיומית,התנהגותובתחומיהןמיוחדתערכיםמערכתלקיים
הקרב.מבחן-מכלהקשהבמבחןובעיקר,והן,
גםאפשרחוק,בדרךלקצונה,החיילשבחיובהמחברסבורהאם

ערכיתמבחינהמכךהמשתמעכלאתעצמועללקבללחייבו

רוצהשאינוחיילהתנדבות.קיימתארטילרייםוצוותיםטנקים
מלהגיעלהימנעיכולמכך,המשתמעכלעםזוטר,מפקדלהיות

להדחתולגרוםאואלהלתפקידיםאותוהמכשיריםלקורסים
מהם.
אתלעבורמתאימיםחייליםלהכריחמגמהבצבאהיוםקיימת
זהמצבלקצונה.להכשירםעל-מנתהמפקריםהכשרתמסלול
רשמיתבלתיכפייהעםואי-השלמהמרירות,להרגשתגורם

לגרוםהצבאית-חברתיתהמערכתשלבכשלונהמודההמחבר
ולשירותלקצונהלהתנדבמוכניםיהיואנשיםשמספיקלכך

עלהתחקותניסיוןתוךהבעיהעםלהתמודדבמקוםאךהקבע:
-והבטוחההקלהלדרךהמחברפונההנוכחי,המצבשורשי
להביאבכוחהאיןאךכמות,להבטיחאולי,יכולה,חקיקהחקיקה.
בצה"ל.הקצונהשלאיכותהלשיפור

עללעמודכןניסיוןהיאהבעיהעםלהתמודדהמתאימההדרך
לשירותלהתנדבסגן-סרןבדרגותזוטריםקציניםשלסירובםפשר
הכספייםהתמריציםשמערכתנראהבשדה.פיקודלתפקידיקבע

מסוימותבאמיתותמצויוהפתרוןהבעיהאתפתרהלאהנרחבת
הציבורבקרבעמדותסקרלערוךישלהכאיב.עשויותשחלקן

חדשהגישהולגבשלנסותזאתובעקבותהמחבר,מתכווןאליו
להמשיךוהמרצתםקצונהלתפקידיאנשיםהכשרתלנושא

?ומוסרית
עמרמיל')(סרןמפקדילוחמים,כיתותמפקדישלהזוטריםהפיקודבדרגיגם
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