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הקדמה

אירופה.1 הפלישה הפרסית  הייתה המלחמה הגדולה הראשונה בתולדות  ויוון  מלחמת פרס 

ליוון בשנת 490 לפסה"נ בוצעה על ידי חיל משלוח קטן, בכוונה "להעניש את אתונה וארטריה,2 

בענייני הממלכה הפרסית בקרב  בעיני הפולש הפרסי, בשל התערבותן  מדינות-עיר קטנות, 

נתיני פרס היווניים באסיה הקטנה. ארטריה נהרסה וכל תושביה הוגלו, ומשנהרסה פנו הפרסים 

לאתונה, שבה המתינה המפלגה הדמוקרטית לתמיכה פרסית נגד המפלגה השמרנית בעיר. 

הפרסים נחתו במרתון, 40 ק"מ מצפון מזרח לעיר, במטרה למשוך את הצבא האתונאי מחוץ 

לעיר.

הצבא האתונאי צעד למרתון כדי לקדם את פני הפרסים, בעוד הפרסים הנחיתו חלק מהכוח 

הצבאי שלהם באזור פלירון )Faleron, Φαλιρον( שבמערב מפרץ אתונה, והתכוונו לתקוף את 

העיר מהצד הלא-מוגן. התוכנית נכשלה, והקרב במרתון הוכרע לטובת היוונים, בעיקר הודות 

לשריון האישי העדיף ולכידוניהם הארוכים והמשוכללים יותר.3 בהקשר זה, מעניינת קביעתו של 

המשורר היווני טירטאוס )Tyrtaeus( בן המאה השביעית לפסה"נ שהתייחס לטקטיקה הפשוטה 

של הלחימה היוונית: "הדבר החשוב הוא לשמור על חומת המגינים שתהא בלתי חדירה". רק 

בשנת 487 לפסה"נ הפיקו היוונים לקחים והסיקו מסקנות מן המלחמה עם הפרסים, ובעקבות 
כך החלו לבנות צי שיהיה גורם מכריע לעדיפות הפרסית בצבא היבשה.4

בשנת 481 לפסה"נ התחדש האיום הפרסי על יוון בקנה מידה גדול יותר מאשר בעימות הקודם. 

נאלץ  השנייה  הפרסית  במתקפה  ביוון.  השונות  המדינות  בין  שורות  לליכוד  הביאה  זו  סכנה 

כסרכסס לנוע במסע התקרבות ישיר לכיוון מטרתו, צבאו היה גדול מדי מכדי לנוע בים, וגדול 

מכדי לספק את צרכיו הלוגיסטיים, ועל כן השתמש כרסכסס בצי לצורכי הספקה. הגבלות אלה 

ריתקו את הצבא לאזור החוף, ואת הצי ריתקו לצורכי הצבא המתקדם, מה שאיפשר ליוונים 

להעריך במידה רבה את כיוון התקדמות האויב.

)Liddle Hart(,י 1895–1970.  "הגישה העקיפה" טבע בזיל לידל הארט  את המונח הצבאי-אסטרטגי –   1
החזיתי  לעימות  בניגוד  האויב,  את  לאגוף  בכדי  בתנועה  בשימוש  דגל  אשר  צבאי,  וחוקר  היסטוריון 
 Dupuy, N. Trevor, Johnson, C, Bongard, L. David, The Harper :המקובל במאות ה-18–19. ראה

.Encyclopedia of Millitary Biography, Castel Books, N.Y. 1992, pp. 444-445

גישה  של  אסטרטגיה  הארט,  לידל  ב"ה  ראה:   .)Chalcis( חלקיס  בקרבת  עיר-מדינה   )Ertria( ארטריה   2
עקיפה מאה דורות של מלחמה, מערכות, תל-אביב, עמ' 18.

 A. De Sélincourt, The World of Herodotus, Phoneix Press, London, 1962, pp. :תיאור מלא ראה  3
.254–258

פלישת  התעכבה  דריווש,  ומות  לפסה"נ,   484–486 בשנים  במצריים  הפרסים  נגד  שפרץ  מרד  בשל   4
הפרסים השנייה ליוון, והיא החלה בשנת 481 לפסה"נ.
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שטחה ההררי של יוון איפשר ליוונים לחסום את התקדמותו של הצבא הפרסי הפולש, אולם 
חילוקי דעות וחוסר הכרעה שיבשו את הפעולה היוונית.

הקרב הימי בסלמיס בפיקודו של תמיסטוקלס הכריע את הצי הפרסי ושיבש לחלוטין את דרכי 
קווי התחבורה  ב"גישה עקיפה" אל  יכולתה של אתונה לגשת  כי  לידל הארט טען,  אספקתו. 
הפרסיים הוא שמנע מהפרסים להתערב בענייני יוון במשך שבעים השנים הבאות, ורק לאחר 
שהצי של אתונה הושמד בשנת 415 לפסה"נ במלחמתה נגד סירקוז שבסיציליה, אז התחדשה 

ההתערבות הפרסית.

לאחר המלחמה עם פרס שגשגה אתונה, ומעיר עם 10,000 תושבים גדלה לעיר בת 100,000 
גבתה  היא  או ממרחקים.  יובאו מהאיים  כולל חיטה,  והסחורות,  רוב המזון  תושבים לפחות. 

מיסים משכנותיה וכלכלתה פרחה.5

לפרוץ  עד  הימי  כוחה  בזכות  שכנותיה  על  מדינית  ושליטה  כלכלי  משגשוג  נהנתה  אתונה 
המלחמה הפלפונסית בין אתונה וספרטה ובעלי בריתה בשנת 431 לפסה"נ. 

Straus 2004 :איור 1: מפת צפון הים האגאי, מקור

לא הכול היו שבעי רצון מתלותה של אתונה בים. האוליגרכיה הוותיקה טענה: ש"כמדינה התלויה בצי   5
שלה, אנו הופכים לעבדים של העבדים שלנו", והאשימה את תמיסטוקלס, אדריכל הניצחון הימי בקרב 
 C. G. Starr, The Inpluence of Sea ראה:  כך  על  במשוט"  חותרים  לדרגת  אותם  ש"הוריד  סלמיס, 

.Power on Ancient History, 0xpord, 1989, p. 39



6

הטרירמה )Trireme(6 כלי המלחמה העיקרי

Casson 1994 :איור 2: טרירמה יוונית, מקור

אורכה של הטרירמה היוונית עמד על כ-43 מטרים ורוחבה על כ-6 מ'. גובה הדופן הגיע כמעט 

ל-3 מ' מעל קו המים. שתי שורות החותרים התחתונות חתרו במשוטים שמוקמו דרך פתחים 

בדופן, בעוד ששורת החותרים העליונה חתרה דרך מבנה צמוד לדפנות כלי השיט. בחרטום 

הותקן איל נגיחה עשוי עץ ומצופה ברונזה. האיל היה בעל שלושה ראשים, הותקן בקו המים 
ובלט החוצה כשני מטרים מקו החרטום.7

איפשר  רוחבה  היוונית.  מזו  יותר  רחבה  הייתה  הפרסים  ידי  על  שגויסה  הפיניקית  הטרירמה 

נפילת  מנע  אשר  במעקה  שחוזק  מכוסה,  סיפון  גבי  על  לוחמים  של  יותר  רב  למספר  מקום 

לוחמים למים. הטרירמות היווניות והפניקיות היו מקושטות כל אחת בדרכה שלה.

 .Trireme וידועים בכינוי הלטיני   ,)"3er"( trieresי  ופרס היו רובם ככולם מסוג  יוון  כלי השיט במלחמות   6
הטרירמות היו בשימושם של שני הצדדים הלוחמים, למרות שהיו הבדלים בין הטרירמות בצי היווני לאלה 

שגייסו הפרסים מבעלי בריתם וחסותם.

ראה: L. Casson, The Ancient Mariners, 2nd ed. Princeton, 1991, Plate 32. נראה כי איל הנגיחה   7
שנמצא בעתלית שייך לתקופה מאוחרת יותר, למאה השנייה לפסה"נ. 
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מהירותה של הטרירמה מוערך בכ-5 קשרים בעת הפלגה בחתירה, ובחתירה מאומצת בכ-7 

דקות  למשך  קשרים   9 של  ל"התפרצות"  להגיע  יכלה  קרב  במהלך  קצר.  זמן  לפרק  קשרים 
ספורות.8

החותרים לא היו חמושים, אך היו מצוידים בקסדות ברונזה, שריון חזה, כידונים, חרבות ומגינים 

גדולים. יריביהם הפרסים חומשו באופן דומה ובדרך כלל ללא קסדות. בכל טרירמה יוונית היו 

עשרה לוחמים וארבעה קשתים. הפרסים נהגו לשאת בכל כלי שיט ארבעים לוחמים. למעשה, 

התבצעה הלחימה בשתי שיטות עיקריות: נגיחה בעזרת ה"רם" )איל הנגיחה(, נסיגה לאחור 
וניסיון לנגיחה נוספת, או העברת לוחמים מכלי שיט אחד למשנהו ולחימה חזיתית.9

 Thranitau בטרירמה אתונאית, כמו בזו של הפרסים, נקראה הקומה העליונה של החותרים

)ςόίμλαθα(, השורה האמצעית ה-Zygitai, והשורה התחתונה – Thalamioi. בטרירמה מסוג  י

אחראי  היה  שיט  כלי  בכל  השיט.  כלי  ומפקד  הגאי  חמושים,  חיילים  חותרים,  כ-170  היו  זה 

על נושא החתירה )Rowing Master(, אפסנאי או כלכל, איש פוליטי אשר מימן את הבנייה, 

לפני  קופלו  והמפרש  התורן  במפרש.  לטפל  שיכלו  ימאים  ומספר  המקצב  את  שקצב  חלילן 

ואילו  כ-4.18 מטרים,   – היו באותו האורך  או שהושארו בחוף. כל המשוטים  כניסה ללחימה 

אלה שמוקמו במרכז כלי השיט היו מעט ארוכים יותר. כל משוט הופעל על ידי חותר אחד, כך 

שבאונייה אחת היו כ-200 לוחמים ובעלי תפקידים.10 

 481( השנייה  הפרסים  מלחמת  לפני  מקורה.  הסיפון  היה  העליונה  החותרים  שורת  מעל 

לפסה"נ(, לא קורה הסיפון מקצה לקצה, אלא רק במרכזו. מעיד על כך תוקידידס: 

זה היה בסוף התקופה, כשהייתה לחימה עם אגינה ]Agina – אי הקרוב לפיראוס, במרחק של 
של  הימי  ]המצביא  לתמיסטוקלס  איפשרה  עם הפרסים  למלחמה  והציפייה  ימי[,  מייל  כ-12 
אתונה במלחמה נגד הפרסים[, לשכנע את האתונאים לבנות את הצי שבו נלחמו בקרב סלמיס 

]Salamis[, ואפילו כלי שיט אלה נבנו עם סיפונים רק במרכזם.11

כשהאתונאים החלו לשנות במעט את טקטיקת הלחימה ולהעדיף השתלטות לוחמים על כלי 

השיט של האויב על פני ניגוח, הם הרחיבו את הסיפונים בטרירמה מדופן לדופן, כך שניתן היה 

B. Straus, The Battle of Salamis, New-York, 2004, P. XVIII  8

על שיטת הלחימה, ראה בפרק הבא.  9

מידע על החותרים אנו מוצאים אצל תוקידידס )Tucydides(, המתאר את מעבר החותרים מכלי שיט   10
אחד לאחר: "כל חותר לקח עימו את המשוט שלו, את כרית הישיבה ואת חפציו ועבר ביבשה..". ראה: 
 R. Livingstone, Tucydides – The History of the Peloponesian War, Oxford, 1981, )2.93.2(, p.
 L. Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World, .140. על סידורי החתירה ראה בהרחבה

Baltimore, 1995, P. 82–84

באיל  שימוש  תוך  הלחימה  לשיטת  האתונאים  חזרו  קצר  ניסיון  לאחר   .Tucydides, 1.14. pp.41–42  11
הנגיחה. על שיטה זו נעמוד בפרק הבא.
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יותר מפני קשתי  יותר חיילים לוחמים. סיפון כזה הקנה לצוות החותרים הגנה טובה  לשאת 

האויב.

כזכור  לחוף,  רבה  בקלות  הטרירמה  את  להִחיף  ואפשרה  שטוחה,  הייתה  השיט  כלי  תחתית 

הוחפה האונייה בלילות בחופים על מנת לאפשר לצוות לנוח ולישון. כמו כן ניתנה גם הדעת על 

הצורך בייבוש האונייה לעיתים קרובות, ובריקון המים שחדרו לירכתיה והצטברו בשיפולים.12 

נישאו  לכן  לה,  חיוני  היה  שלא  ציוד  לשאת  בכוחה  היה  ולא  ממדים  צרת  הייתה  הטרירמה 

המפרש, התורן, המזון וכדומה על ידי כלי שיט אחר, או שהועברו בדרך החוף. הטרירמה נשאה 

רק מים שהיו מצרך חיוני בכמויות גדולות לחותרים בשעת החתירה, את התורן הקטן ומפרש 

מרובע קטן )שנקרא – Dolon, "ברחן"(, אשר שימשו כאמצעי להיחלצות במקרה שנדרש ניתוק 

מגע והתרחקות מן האויב. 

סוגי הטרירמות היווניות

הטרירמות, רובן ככולן, היו דומות זו לזו במבנה ובמאפיינים, אך היו בהן מספר שינויים בהדגשים 

ולכן  "הרם",  הנגיחה  בין הציים של המדינות השונות. האתונאים דבקו בשימוש באיל  שונים 

והעברת  חרטום  גישת  העדיפו  והסירקוזנים  הקורינתיים  השיט.  כלי  על  חיילים  מעט  נשאו 
לוחמים לכלי השיט של האויב והשתלטות עליו, ולכן חיזקו באופן מיוחד את חרטום כל השיט.13

גם באיכותן נבדלו הטרירמות זו מזו. מרישומים על אודות הצי האתונאי )377–369 לפסה"נ(, 

אנו למדים שהאדמירליות האתונאית הבחינה בין כלי שיט חדשים וישנים.14 בטרירמות היווניות 

נוסף עוד סיווג: "טרירמות מהירות", כלומר מתוחזקות היטב, מאוישות במלואן ומוכנות לפעולה.

שנועדו  שיט  כלי  היה  זה  החיילים".  "אוניית   ,Stratiotis-ה הייתה  שנייה  מדרגה  טרירמה 

של  מכתביו  משמר.  וכספינת  גייסות  כנושא  שירת  והוא  ללחימה,  פרט  אחרים  תפקידים  לו 

תוקידידס אנו למדים, כי כלי השיט היו מסוגלים לשאת כ-50 חיילים,15 מאחר שהן לא נדרשו 

למהירות, ואפשר להניח כי מספר החותרים היה קטן ונעשה שימוש במפרשי האונייה.

 430 לשנת  עד   .)Hippagogos, Hippegos( סוסים  שהובילו  טרירמות  גם  היו  לכך  בנוסף 

לפסה"נ הובלו סוסים בכל סוגי כלי השיט, אך מאותה תקופה ואילך הוסבו הטרירמות הישנות 

הרודוטוס, היסטוריה, 59.7. ראה בעברית: בנימין שימרון, רחל צלניק – אמרמוביץ )תרגום(, הרודוטוס –   12
היסטוריה, ירושלים, 2013, עמ' 375.

 .L. Casson, Ships and Seamanship. P.92  13

מפקד הטרירמה )Trierarch( היה בדרך כלל אזרח אתונאי עשיר, אשר נתן שירות ציבורי במימון בניית   14
כלי השיט. בעל הממון היה יכול לבחור אם לקבל לידיו את הפיקוד, או למסור אותו לידי אדם אחר. ראה: 

 Tucydides, 6.31.3, p.290

 .Thucydides, 6.43, p.299. ; L. Casson, Ships and Seamanship. P.93  15
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להובלת סוסים. על פי הידיעות שבידינו, במאה הרביעית היה ניתן להוביל בכל כלי שיט של 60 

חותרים כ-30 סוסים בלבד.

http://www. מקור:  לפסה"נ,  ה-5  המאה  מן  אתונאית  טרירמה  של  רפליקה  אולימיפה,   :3 איור 
hellenicnavy.gr/en/history-tradition/ships-museum-exhibits/trireme-olympias

הטרירמה הפיניקית

יוון.  של  הימית  יריבתה  הפיניקית,  והספנות  הימאות  על  ברובו  נשען  פרס  של  הימי  כוחה 

הפיניקים, תושבי צידון, צור, ביבלוס וארואד – אי קטן לחופי סוריה כיום,16 שהתבססו תחילה 
על כלי שיט עם שתי שורות חתירה, עברו לבניית טרירמות עוד לפני שהיוונים עשו כן.17

להוסיף  מנת  על  אוניות.18  בבניין  רב-שנים  ניסיון  ובעלי  חדשנים  היו  הפיניקים  האוניות  בוני 

לטרירמה שורת חותרים נאלצו היוונים להוסיף לסיפון מעיין "קופסה", ואילו הפיניקים השיגו 

מטרה זאת על ידי הגבהת דופן כלי השיט. סיפון הלחימה השתרע לכל רוחב הטרירמה, ובדרך 

כלל היה מוגן על ידי שורת מגינים. מידות האורך של שתי הטרירמיות דומות, אך הטרירמה 

הורודטוס, 8.85 עמ' 442.  16

חוקרים כמו Basch טענו כי הפיניקים המציאו את הטרירמה ובכך היו החלוצים בעולם העתיק ששיפרו   17
 L. Casson, Ships and Seamanship. .במידה רבה את השימוש בכלי שיט משוכלל כזה בלחימה הימית

 .P.94

טרירמות פיניקיות הופיעו על גבי מטבעות שהוטבעו בערים הפיניקיות ארואד )Ardus(, ביבלוס וצידון בין   18
השנים 450-350 לפסה"נ, שהיו בשירות הצי הפרסי, אשר לא היה בעל כלי שיט משל עצמו, אלא גייס 
את הצי הפיניקי לשירותו. על גבי המטבעות ניתן לראות בבירור את שורות המגינים האישיים המונחים 
 G. Hill, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Phonicia, :על הסיפון העליון. ראה

L. Casson, Sea and Seamanship, Plate 105 :וכן .London 1910, p.139
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ואילו  אחת,  זרוע  בעל  היה  הפיניקי  הנגיחה  איל  היוונית.19  מזו  יותר  רחבה  הייתה  הפיניקית 
נהגו לקשט את חרטום  היוונים לא  היווניות היו בעלי שלושה ראשים.  איילי הנגיחה באוניות 
ספינותיהם, ואילו הפיניקים הציבו בחרטום מעין תורן נטוי. את הירכתיים נהגו היוונים לקשט 

במעין מניפה )Aphlaston(, ואילו הפיניקים הציבו בהם ראש סוס. 

.Adams et al. 2013 :איור 4: מטבע ובה מתואר חרטום ואיל נגיחה בטרירמה בערך 300 לפסה"נ, מקור

"Diekplous"-הלחימה הימית והשיטה היוונית של ה

בתיאור קרב Sybota בשנת 433 לפסה"נ )מלחמות הפלופונס(, כותב תוקידידס: "כאשר ניתן 
האות בשני המחנות החל הקרב הימי. לשני הצדדים היו לוחמים רבים על הסיפונים: קשתים 
ומטילי כידונים המצוידים בסגנון הלחימה הישן. הלחימה הייתה עזה, אך ללא מיומנות ימית".20

הקרב נערך בין קורקירה )Corcyra( וקורפו המודרנית לבין קורינת )Corinth(. על פי תוקידידס, 
היה זה הקרב הגדול ביותר בין שתי ערים ביוון לפני פרוץ המלחמות הפלפונסיות. השתתפו 
בו כ-270 כלי שיט: 150 כלי שיט קורינתיים ו-110 כלי שיט מקורקירה שנתמכו ב-10 כלי שיט 

אתונאיים.

הנה לפנינו עדות כי חמישים שנה לאחר הקרבות עם פרס, עדיין ניתנה עדיפות ללוחמה הימית 
בשיטה הישנה כלומר, ללא שימוש באיל נגיחה, אלא על ידי העברת לוחמים מכלי שיט אחד 

למשנהו.

שתי הטרירמות הכילו 31 חותרים בשורה העליונה בכל צד.  19

תוקידידס, 1.49.  20
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המטרה בדיקפלוס )diekplous – διέκπλους( הייתה לחדור את המערך החזיתי בכלי השיט 

ומוכנים לגשת  חזיתית  כלי השיט הערוכים בשורה  בין  ניצול המרווח שיש  ידי  על  של האויב 

דופן לדופן, זאת כדי להעביר לוחמים, או כדי להשתמש בקשתים ומטילי רומחים. לאחר שכלי 

השיט עבר בהצלחה את קו האויב בוצעה פנייה חדשה כדי לנגח את היריב. שיטה זו דרשה 

מיומנות רבה. אמצעי הגנה יעיל במקרה זה היה להציב את כלי השיט במעגל, כך שחרטומם 

פונה החוצה ועל ידי כך למנוע את ביצוע המתקפה. 

 ,)periplus – περίπλους( הפריפלוס  הייתה  היריב  של  השיט  כלי  ניגוח  של  נוספת  שיטה 

שמשמעותו "הפלגה סביב" – הפלגה כדי לנגח את אוניות האויב מכיוון הירכתיים.21 הנה כי 

קורינתוס   – באותה התקופה  הימיות  לפסה"נ, השתמשו שתי המעצמות   433 גם בשנת  כן, 

תוקידידס.  ידי  על  המתוארות  "ישנות"  ימיות  לחימה  בטקטיקות   – בריתן  ובעלות  וקורקירה 

נשאלת השאלה: האם טעה תוקידידס?

ובאותה  נגיחה,  באיל  סלמיס השתמשו  בקרב  כי  נמצא,  הרודוטוס  של  בכתביו  זאת  לעומת 

השנה גם בקרב ארטימיסיום )Artemisium( היה צפוי מהלך כזה.22 מדוע בתקופה מאוחרת 

הרומאים  בין  מהקרבות  אחד  בתיאור  פוליביוס  גם  "מיושנת"?  לחימה  לשיטת  חזרו  יותר 

לקרתגים טוען כי שיטת תמרון האוניות הייתה שיטה יעילה.23 נשאלת השאלה, אם כן, מי היה 

אבי תורת "הדיאקופלוס"?

494 לפסה"נ, הכיר דיוניסוס  אם נסתמך על כתבי הרודוטוס, הרי בקרב לדה )Lade( בשנת 

מפוקאה )Dionysius of Phocaea( את השיטה וניסה ליישם אותה.24 כפי שציינו לעיל )ה"ש 

22(, היוונים התכוונו ליישם את המהלך הזה בקרב ארטימיסיום.25 לאחר קרב ארטימיסיום, 

היוונים מלוחמה במים  נמנעו  יותר,26  גדולות  היו  היוונים  שני הצדדים אך אבדות  ניזוקו  שבו 

ככל הידוע, טקטיקה זו נוצלה שלוש פעמים: בקרב לדה )Lade( – בשנת 494 לפסה"נ, בין הפרסים לבין   21
מספר מדינות עיר יווניות; קרב כיוס )Chios( – בשנת 201 לפסה"נ בין המלך המוקדוני פיליפ החמישי 
ובין קואליציה מרודוס, פרגמון וביזנטיון; ובקרב סידה )Side( – בשנת 190 לפסה"נ בין אנטיוכוס השלישי 

לבין קואליציה בהנהגת האי רודוס.

על אחד המהלכים בקרב ארטימיסיום )480 לפסה"נ( כתב הרודוטוס: "כששמעו זאת היוונים, הם ערכו   22
התייעצות ולאחר דין ודברים הוחלט להישאר, באותו היום, במקום וללון בו, ובחצות הלילה לצאת אל מול 
האוניות המקיפות את אובויה )האי(, אבל אחר כך, משלא יצא איש לקראתם, חיכו עד רדת הערב והפליגו 
בעצמם נגד הברברים, ברצותם לנסות את שיטות הקרב שלהם ואת הגיחות לשבירת המערך" הרודוטוס 

.8.9

היסטוריה,  פוליביוס  )תרגום(  שימרון,  ב'  ראה:  לפסה"נ,  השנייה  במאה  כבר  עוסקים  אנו  זה  במקרה   23
ירושלים 2011, 1.51 עמ' 87.

.G. Cawkwell, The Greek Wars – the Failure of Persia, Oxford, 2005, p.222  24

הרודווס, 8.51.  25

שם. 8.18-16.  26
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פתוחים,27 מקום שבו הדיאקפלוס היה יכול להתבצע, והצי הפרסי נע לכיוון סלמיס במהלך אוגף 

שתוצאותיו היו הרות אסון לגביו. נראה, כי בקרב סלמיס התקיימו שני אלמנטים אופרטיביים:

הפרסים, מתוך חשיבה אסטרטגית, החליטו לשלוח חלק גדול מהכוח הימי לאזור סלמיס . 1

כדי לתקוף את אתונה מכיוון מערב, ובכך ביצעו מהלך אוגף שהיה בו יסוד ההפתעה.

כולו עמדה ספרטה(, בפיקודו של . 2 כי בראש המהלך  )אף  היווני, שרובו היה אתונאי  הצי 

בקרב  במקום  הנגיחה  איל  בשיטת  שימוש  ידי  על  ימי  קרב  לבצע  עמד  תמיסטוקלס, 

השתלטות דמוי יבשתי.28 ומכאן נוצר הבדל גדול בשיטת הלחימה בשנת 480 לפסה"נ בין 
קרב ארטימיסיום לבין קרב סלמיס.29

קרב ארטימיסיום ותוצאותיו

 ,)Darius( הקרב הימי בארטימיסיום התרחש כעשר שנים לאחר תבוסת הפרסים בהנהגת דריוס

מלך פרס, בקרב מרתון על ידי היוונים. בשנת 480 לפסה"נ, חזרו הפרסים ופלשו ליוון. היוונים 

את  ולתכנן  עצה  לטכס  קורינת  באזור  השנה  אותה  של  באביב  התכנסו  כקואליציה,  שנערכו 

האסטרטגיה שבה ינקטו. במשך שלושה ימים הוביל תמיסטוקלס האתונאי את הצי היווני נגד 

הפרסים. היוונים החליטו על אסטרטגיה הגנתית ויצאו נגד הצי הפרסי. ההחלטה שהתקבלה 

הייתה לעצור את התקדמות הפרסים במרחק רב מאתונה והפלפונס באזור ארטימיסיום בצפון 

האי אאוביה )Euboea( כ-200 מיילים ימיים צפונית למפרץ אתונה. במהלכם של היוונים ניכרים 

שלושה עקרונות:

המהלך היווני יהיה משולב ימי ויבשתי.30. 1

דרך . 2 ביבשה  ישירות  שנע  הפרסי  והצבא  הצי  התקדמות  את  לבלום  נועד  היווני  המהלך 

תרמופיליי.

היוונים ניסו ליצור קרב התשה, ובכך לבלום את ההתקדמות המהירה של הפרסים, שהצי . 3

שלהם תכנן מהלך אוגף בים לכיוון דרום.

המהלך הימי והיבשתי שהיה מסובך מבחינה לוגיסטית, חייב את הפרסים לתספק את הכוחות, 

להימנע  ניסו  מוגבלים,  במים  הצי  את  הציבו  היוונים  והצי.  הצבא  בין  בתיאום  דרומה  ולנוע 

שם. 8.70.  27

בשל המבנה הגאוגרפי הצר של מפרץ סלמיס לא היה ניתן לנקוט בשיטת הדיאקפולוס, אבל השימוש   28
באיל הנגיחה התאפשר בהצלחה רבה. למותר לציין כי היוונים התקינו באוניותיהם איילי נגיחה מקדמת 

דנא. ראה: הרודוטוס 1.66.

מתחייב לציין, כי על פי דעתו של G. Cawkwell )ראה ה"ש 24(, אין להוציא מכלל אפשרות, שגם בקרב   29
.G. Cawkwell, Wars, p.224 :ארטימיסיום נוצרו מצבים שבהם נעשה שימוש באיל הנגיחה, על כך ראה

בחלקו הגדול היה הצבא היבשתי ספרטני, ואילו הצי הימי אתונאי.  30
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מעימות עם הפרסים, ולמנוע מהם את היכולת לשימוש בטקטיקת "הדיאקופולס", או שימוש 
אחר באיל הנגיחה, שבו היו מיומנים יותר אנשי הצי הפרסי, הבנוי בחלקו מאנשי צידון וצור.31

הפרסים ריכזו את התקפתם על ארטימיסום בים ועל תרמופיליי ביבשה. הלחימה נערכה בים 

480 לפסה"נ, שבהם קיוו היוונים  וביבשה במשך שלושה ימים בסוף חודש אוגוסט של שנת 

שיוכלו לעצור את התקדמות הפרסים בים וביבשה.

מתוך הליגה ההלנית שמנתה 31 ערי מדינה רק ארבע-עשרה הצטרפו לצי המשותף נגד האויב. 

הצי מנה 280 אוניות, רובן ככולן טרירמות ובתגבורת אתונאית נוספת עלה מניינן ל-333. מולן 

עמד צי עצום של 1,327 טרירמות, שכלל כלי שיט פיניקיים, מצריים, יווניים, קפריסאיים ומספר 

כלי שיט מדרום אנטוליה ופמפיליה.

הצי היווני היה בפיקוד מאוחד של ספרטה, וזו האחרונה עמדה על כך שגם הפיקוד בים יהיה 

)עובדה  והאסטרטג הראשי  בעל הסמכה  היה תמיסטוקלס האתונאי  זאת  למרות  אך  בידה, 
מעניינת היא שפלוטארכוס בספרו "Greek Lives" אינו מציין זאת(.32

הצי הפרסי הפליג סביב חצי האי פליון )Pelion( ונערך באפטאה )Aphetae( מול הצי היווני. 

מפקד הצי הפרסי החליט על מהלך אוגף והפליג עם חלק מהכוח לצד המזרחי של האי אאבואה 

)Euboea(, זאת כדי למנוע מהיוונים להימלט דרומה וללכוד אותם בארטימיסיום משני כיוונים. 

המהלך הפרסי לא צלח. רוח צפונית חזקה גרמה לאובדן הצי הפרסי האוגף.33 התנגשות הציים 

למחרת היום הסתיימה באבדות לשני הצדדים מבלי שהיה ניתן לקבוע עדיפות ברורה לאחד 

הצדדים.

הרודוטוס מתאר בצורה מפורטת את פגעי מזג האוויר הקשה שפקד את הציים, שלא בעונתו 

נותר להם אלא  וגרם להם לאבדות רבות. לא  )חודש אוגוסט(,34 ושיבש את המהלך הפרסי 

לסגת חזרה למעגן מול ארטימיסיום באפטאה.

קרב ארטימיסיום הסתיים ללא הכרעה. הצי היווני בפיקודו של תמיסטוקלס, בפועל, הצליח 

למנוע תבוסה. הפרסים נחלשו, אך לא הוכנעו, והתבוסה היוונית בתרמופיליי חייבה את היוונים 

לסגת עם הצי לכיוון מפרץ אתונה.

.B. Strauss, Salamis, p.15  31

 Plutarch, Greek Lives )Trans. Robin ,Waterfield(, Oxford, ראה:  בהרחבה  תמיסטוקלס  אודות   32
pp.78-111 ,2008. מה עוד שרוב כלי השיט היוונים היו מאתונה.

הרודוטוס, 8.7, 8.13.  33

על מזג האוויר ראה בפירוט להלן.   34
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בשנות השישים של המאה הקודמת התגלה מסמך "חדש". תבליט השופך אור על האסטרטגיה 

האתונאית בקרב זה, ועל מנהיגותו הצבאית של תמיסטוקלס במיוחד. התבליט נמצא בשנת 

1960 על ידי החוקר Jameson, ופוענח מאוחר יותר, שנכתב כ-150 שנה לאחר קרב תרמופיליי 

)480 לפסה"נ(, ומתקן במידה רבה את תיאור הקרב המופיע אצל הרודוטוס.

חודשים ספורים לפני פרוץ הקרב בתרמופיליי הבין תמיסטוקלס שלא ניתן יהיה אפשר לעצור 

את התקדמות הפרסים ביבשה, והם ייאלצו לפנות את אתונה מיושביה. מכתביו של הרודוטוס 

עולה כי לאחר קרב תרמופיליי נוצרה בקרב האתונאים תבהלה )פניקה(, והם העריכו כי לא 

יוכלו לעצור את הצבא ביבשה, מה עוד שכל הצי היווני הועבר לארטימיסיום. אולם מן הכתוב 

בתבליט עולה שתמיסטוקלס ארגן שני קווי הגנה – מחצית הצי היה בארטימיסיום ואילו מחציתו 
השנייה נותרה בסלמיס.35

Straus 2004 :איור 5: אזור קרב סלמיס, מקור

האם הרוחות הנושבות היום אכן דומות לרוחות במאה החמישית לספירה?

הרוחות  ממשב  ומושפעת  תלויה  הייתה  העתיקה  בתקופה  בים  ההפלגה  הדברים,  מטבע 

מייחסים  פלוטרכוס  והן  הורודטוס  הן  ובסלמיס  בארטימיסיום  הקרבות  בתיאור  העונתיות. 
חשיבות למצב מזג האוויר, ולכן מן הראוי לבחון עניין זה.36

 Troezen"-וכן: הרודוטוס 8. 23-14. מדובר ב  .A. De Sélincourt, The World of Herodotus, p. 271  35
Decree" ועל האותנטיות שלו קיים ויכוח בקרב החוקרים, ייתכן כי נכתב רק בשנת 300 לפסה"נ בכוונה 

לרומם את תמיסטוקלס. על המסמך ראה בדברי הסיכום.

.Plutarch, Themistoceles 14.1 .8.12-14 הרודוטוס  36
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אם נוכל לקבוע בוודאות מתקבלת על הדעת שמשטר הרוחות בעת העתיקה דומה למשטר 

הרוחות הנושבות כיום באזור הים התיכון, אזי נוכל לעשות שימוש בידע הרב שיש בידינו כיום 

על מנת להבין מהלכים היסטוריים קדומים.

את מסע  שניתח   ,A. D. Hodge גם  וביניהם  זה,  במידע  שימוש  עשו  חוקרים  מדענים  ואכן, 

וכן חוקרים  הצבא הפרסי לאתונה לאחר קרב מרתון על פי המידע המטאורולוגי העכשווי,37 

נוספים כגון: L. Casson, שתיאר מסעות בימי קדם. 

הרוחות העונתיות הנושבות בים התיכון מושפעות ממערכות גלובליות של לחצים מטאורולוגיים 

שבמרוקו.  האטלס  להרי  ועד  הסיבירית  מהרמה  להודו,  ועד  האזוריים  מהאיים  המשתרעים 
מערכות אלה אינן סטטיות, והן משתנות בהתאם לשינויי האקלים הגלובליים.38

הדעה הרווחת בין החוקרים היא, כי אזור הים התיכון היה בזמן העתיק קר יותר מאשר בימינו 

הרוחות  עוצמת  של  הייתה ההשפעה  מה  לשער  ניתן  כן  ועל  יותר,  רבים  ומשופע במשקעים 

וכיוונן.

בידינו שני מקורות טובים מן העת העתיקה המציינים את תחזית הרוחות מן המאה הרביעית 

לפסה"נ: הספר השני של אריסטוטלס )Aristotel(י Meteorologica; ו-De Ventis תלמידו של 

.)Theoprastus( תואופרסטוס

את  אספו  העתיק  בזמן  כלומר  התאוריות,  לקביעת  הרוחות  על  התצפיות  קדמו  ברור  באופן 

הנתונים, ורק לאחר מכך ניסו לייחס לתופעה חוקיות. גם כאשר התאוריות הוכחו כשגויות, עדיין 

נותרו הנתונים נכונים. למרות שקיימים, לכל הדעות, הבדלים בהגדרת הנתונים העתיקים עם 

אלה המודרניים, ניתן לבצע התאמה בין הידוע לנו ולמידע שיכולנו לאסוף מן הנתונים במקורות 

הקדומים.39 

מסקנתנו היא, כי קיימת התאמה בין משטר הרוחות והתנאים ששררו במאה הרביעית לפסה"נ, 

כי המערכות הגלובליות של  ותיאופרסטוס, לבין העובדה  על סמך הנתונים של אריסטוטלס 

הלחצים המטאורולוגיים נשארו, פחות או יותר, כפי שהיו, והם הקובעים את מזג האוויר בים 

התיכון. לכן הגיעו החוקרים למסקנה, כי משטר הרוחות נשאר כפי שהיה. 

 .A. D. Hodge, "Maraton: The Persian Voyage", TAPA, 105, )1975(, pp. 155–173  37

 William M. Murray, "Do Modern Winds Equal Ancient Winds?", Mediterranean Historical  38
.Review, )2( 1987, pp. 139–167

לצורך הצגת הבעיה דילגנו על חלק לא מבוטל מעבודתו של Murray, כדי שנוכל להציג את המסקנות   39
הסופיות.
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לבסוף נצטט את אפולוניוס איש רודוס: "בגלל עוצמתה של הרוח כל החיבל ומיתרי הספינה 
רעדו כשהפליגו, אפס בלילה הרוח שוככת ]...[" זו המלטמית – האטזית.40

ועל כך ממקור עכשווי: "בקיץ הרוחות השולטות מכיוון מערב צפון מערב, הן נושבות בדרך כלל 

מזרחית לקו האורך 200 מזרח, נקראות "אטזיות" או בטורקית "מלטמיות". מהירות הרוח בדרך 
כלל מתונה )moderate(, אולם לעיתים הן נושבות בעוצמה גדולה יותר".41

הצי הפרסי

הצי הפרסי התבסס על הצי הפיניקי. הרודוטוס: "הפרסים ענו שהוא )קאמביסס( טוב מאביו 

חוף  )כלומר,  הים  חוף  ואת  מצריים  את  ורכש  לאביו  שהיה  מה  בכל  מחזיק  הוא  כי  כורש, 

פיניקיה(".42 השיטה הפרסית הייתה לקיים צי מלחמתי אד-הוק. כלומר, בשעת הצורך לאסוף 

מבעלי הברית ואלה הנתונים למרותם די אוניות וצוותים כדי לקיים כוח ימי חזק.

רוב  דעת  על  קבוע.  מלחמתי  צי  בעלי  והיו  לפרסים  שחברו  הפיניקים  היו  הכלל  מן  היוצא 

החוקרים היו שליט צידון ושליטי צור וארואד, חברים "במועצה הימית" של המלך הפרסי, כאשר 

היה  לא   )Pax Persica( הפרסי"  "השלום  בחסות  השלושה.43  מבין  הבכיר  הוא  צידון  שליט 

לפיניקים מפני מי לחשוש, שהרי מצריים הייתה תחת שלטון פרס. כך שהיה בידי הכוחות של 

הצי הפיניקי והאוניות הקפריסאיות שחברו אליו, היכולת להניע את צבא היבשה הפרסי למרות 

המרד היווני.44 בדומה עשה גם דיאדורוס, כאשר קנה בכסף את שירותיהם של היוונים שהיו 

קרובים לאסיה הקטנה, והשתמש בציים כדי לפלוש ליוון. כך ארע גם בשנת 397–396 לפסה"נ, 

ואגירת  הפרסי  המלכותי"  ה"צי  של  ההכנות  על  המוקדמות  הידיעות  לספרטה  הגיעו  כאשר 

הכוחות במשך שנתיים, לפלישה נוספת בעזרת 300 כלי שיט.

יכלו  קצר הם  זמן  ובתוך  מן הפרסים,  יותר  גבוהה  כוננות  על  דאגו תמיד לשמור  האתונאים 

להעמיד צי בעל 120 אוניות, ואילו הפרסים נזקקו לזמן ארוך יותר כדי לאסוף את כלי השיט של 

בנות ברית שהיו בכוננות נמוכה, למעט הפיניקים שהחזיקו, במידה רבה, בצי קבוע. 

התפיסה האסטרטגית של הפרסים נותרה תפיסה יבשתית, שראתה בצי המלחמתי אמצעי 

תובלה לכוחות היבשה. הרודוטוס תיאר מעין ויכוח או דיון שנערך לפני כורש, שבו דרשו מפקדיו 

אפולוניס איש רודוס, )תרגום אברהם ארואטי(, ארגונאוטיקה, ירושלים, 2017, עמ' 116.  40

.Hydrographer of the Navy Mediterranean Pilot. vol. 5,1976, p.13  41

הרודוטוס 3.34.3.  42

.G. Cawkwell, Greek Wars, p. 256  43

הרודוטוס 5.108.  44
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לכוחות  יסייע  הימי  הכוח  "כל  היבשה:  כוחות  את  והן  הצי  את  הן  מתמדת  בכוננות  להחזיק 
היבשה ואלה יעזרו לצי לנוע יחד".45

זה היה נכון לפלישת הפרסים למצריים, אשר בה שימש הצי כזרוע לוגיסטית לתספוק הצבא 

המתקדם, וכמו כן בהנחתת הכוחות בעורף האויב כמהלך אוגף. וכך אף תכננו הפרסים גם את 

קרב "תרמופיליי". גם בקרב לאדה )Lade( בשנת 494 לפסה"נ הופיע הצי רק לאחר שכוחות 

יבשה גדולים נעו כבר, ובשנת 480 לפסה"נ תוכנן שהצי ינוע אחרי הצבא.

בצי  התקפי.  באופן  בצי  הפרסים  השתמשו  נוחות  היו  הנסיבות  וכאשר  בודדים  במקרים  רק 

הפרסי של שנת 480 לפסה"נ נחשבו האוניות הפיניקיות, הטרירמות – חוט השדרה של הצי 

הפרסי – לכלי שיט משובחים "המפליגים היטב" )best sailers(.46 ככל הנראה, בזכות יכולת 

יותר  גבוהות  למהירויות  להגיע  הפיניקיות  הטרירמות  יכלו  הפיניקיים,  הצוותים  של  החתירה 

מאשר האוניות היווניות.

כבר הזכרנו את העובדה, כי באוניות היווניות לא היה הסיפון העליון לרוחב כל הספינה, ולכן 

בקרבות של שנת 480 לפסה"נ היה ניתן לשאת על כל טרירמה רק 18 לוחמים ומתוכם ארבעה 

לפני  הפרסיות-פיניקיות.47  האוניות  סיפון  על  לוחמים  של  יותר  גדול  מספר  לעומת  קשתים, 

המרד היווני )לפני 480 לפסה"נ(, כאשר לפרסים הייתה האפשרות לגייס לצי שלהם את האוניות 

של מזרח הים האגאי, עמדו לרשותם גם טרירמות בעלות יכולת מוגבלת לנשיאת לוחמים.

הרודוטוס כהיסטוריון צבאי

בהכרח.  מדויק  אינו  הרודוטוס  בכתבי  הפרסי  ובצי  היווני-אתונאי  בצי  השיט  כלי  מספר  ציון 

למרות שהרודוטוס מציין כי מחצית מכלי השיט בקרב ארטימיסיום ניזוקו ולא היה זמן מספיק 
לתקנם, הוא שב ומציין את אותו מניין אוניות גם בקרב סלמיס.48

הרודוטוס ציין כי בקרב סלמיס השתתפו 378 אוניות יווניות ועוד שבע אוניות מסוג פנטקונטרס 

)Pentekonters(, בעוד שאיסכלוס )Aeschylus(, אשר השתתף בעצמו בקרב, מציין כי היו 310 

אוניות בלבד.

הרודוטוס, 7.236.2.  45

שם. 7.44, ו-7.96.  46

פלוטרכס, תמיסטוקלס 14.2. בתוך מספר שנים הסיקו היוונים מסקנות והרחיבו את הסיפונים באוניותיהם   47
כדי שניתן יהיה לשאת בהן 40 לוחמים. ראה: הרודוטוס 6.15.

הרודטוטס, 8.1, 8.18.   48
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Delbruck ו-Cawkell העריכו כי הרודוטוס מסר מספרים מוגזמים בנוגע למספר האוניות בצי 

על מספר כלי  200 ל-49.300  ולהערכתם מספר הטרירמות בצי הפרסי עמד על בין  הפרסי, 

336 לפסה"נ לאסיה  השיט והטרירמות בפרט, אנו למדים גם מן הפלישה המקדונית בשנת 

הקטנה, במטרה לשחרר את היוונים מעול פרס. גם כאן העריכו החוקרים שמדובר בצי בסדר 

מ-300  יותר  מנה  לא  למעשה  ואחרים, אשר  קפריסאיים  פרסיים,  שיט  כלי  כ-400  של  גודל 

טרירמות בסך הכול.

לקראת פלישת כורש בשנת 480 לפסה"נ, מתאר הרודוטוס את חפירת התעלה דרך חצי האי 

אתוס בצפון יוון, אשר דרכה העביר כורש את הצי שלו כדי להימנע מהפלגה בים סביב חצי האי.

תיאורי הקרבות תופסים מקום חשוב בכתיבתו של הרודוטוס, והוא מתאר כל קרב בנפרד. ככל 

הנראה, נסמכת כתיבתו על איסוף עדויות היסטוריות, אשר חשפו את שיתוף הפעולה בין הצי 

וכוחות היבשה במלחמות נגד פרס בין השנים 490–479 לפסה"נ.50 להלן ציון המקומות בכתביו 

המתארים מלחמות אלה:

האחרון  והקרב   ,8.71-100  – סלמיס   ,7.2-38  – תרמופיליי   ,6.96-120 הרודוטוס   – מרתון 

באתיקה נגד הפרסים – קרב פלטאה – 9.10-89.

שתיאור  כמו  הרודוטוס,  של  ביצירתו  שדרה  חוט  מעין  משמש  הפרסית  האימפריה  תיאור 

המאבק שלהם ביוון.

"ספר ארבע" מתאר את מלחמות דריוס; "ספר חמש" – את הכיבוש היווני במזרח הים האגאי; 

אורך  לכל  "ותשע".  "שמונה"  "שבע",  בספרים  יוון  על  והמאבק  שש",  ב"ספר  מרתון  קרב 
ה"היסטוריה" של הרודוטוס מתוארים הפרסים כאנשי צבא אמיצים הן כבודדים והן כצבא.51

קרב סלמיס ותוצאותיו

בהתארגנות  היוונים  החלו  בתרמופיליי  היבשתי  והקרב  בארטימיסיום  הימי  הקרב  לאחר 

כוהני  רק  בה  ונותרו  מתושביה  פונתה  אתונה  העיר  אתונה.  על  להגן  כדי  בסלמיס  מחודשת 

המקדש. בספטמבר 480 לפסה"נ, לאחר שפונתה אתונה ונשרפה פנו תושביה וכוחות הצבא 

לסלמיס. עתה מנה הצי כ-378 אוניות, ויותר ממחציתן אתונאיות.

 H. Delbruck, History of the Art of war, vol.I, pp. 99-100 :וכן G. Cawkwell, Grwwk Wars, p. 260  49

 R. H. Immerwahr, "Form and Thoughts in Herodotus" )APA Philological Monograph 23:  50
  Clevland"( p.238

 M. Flower, "Herodotus and Persia", in C.Dewald and, J.Marincola )eds.(, Cambridge, 2006,  51
p.285
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הפלפונס,  לכיוון  דרומה  נסיגה  לאפשר  לא  מנת  על  תמיסטוקלס  נאבק  המלחמה  במועצת 

והצליח לשכנע את בעלי הברית להילחם ב"מים הפתוחים" שבין סלמיס לבין החוף. תמיסטוקלס 
תכנן להיכנס לקרב עם הצי הפרסי בֵמַצר בין האי סלמיס לבין היבשת של אתיקה.52

בינתיים נערכו הפרסים וחסמו את שני המעברים של האי פסיטליאה )Psyttaleia(, ובתרגיל 

הונאה גרם תמיסטוקלס לכוח פרסי נוסף לחסום גם את המעבר המערבי למפרץ אלאוסיס 

)Eleusis(. על פי פלוטראך, המתין תמיסטוקלס לרוח הצפונית שהתעוררה ואז תקף. אוניותיו 

השקועות יותר הושפעו פחות מן הרוח, ואילו הטרירמות הפרסיות הגבוהות יותר ספגו את כל 

עוצמתה. ככל הנראה, נעשה שימוש גם באיל הנגיחה שהביא לתוצאות טובות ליוונים.53 

אין אנו מביאים כאן את כל פרטי האירוע כפי שתיאר אותו הרודוטוס ב"ספר השמיני": אורניה, 

תמיסטוקלס  בין  והוויכוח  היוונים  המפקדים  בין  המאבקים   ,)ούρανία( הכוכבים  של  המוזה 

לאריסטידס.

הניצחון היה מנת חלקם של היוונים בהנהגת תמיסטוקלס בתוך המים המוגבלים של סלמיס.

הייתה זו מהלומה לכוח הימי הפרסי, אולם הצבא נשאר שלם, והסכנה על יוון לא חלפה. כורש 

ושארית הצי נסוגו לאסיה הקטנה והמצביא מרדוניוס )Mardonius( נשאר ביוון בפיקוד הצבא 

הפרסי.

ניסה לשכנע את  בעוד תמיסטוקלס   ,)Thessaly( לחורף בחבל טסליה  נערך  הצבא הפרסי 

מפקדי הצבא היווני לרדוף אחרי הפרסים לאיי יוון המזרחיים, זאת כדי להשלים את הניצחון 

הימי וכדי להעביר את התושבים היוונים שהיו בצד הפרסים לצד יוון, אך נוכח האיום היבשתי 

לכוחות  להצטרף  לשכנעם  ניתן  היה  ולא  להתבדלות  נטו  הספרטנים  הצעתו.  התקבלה  לא 

היבשה על מנת להילחם נגד הצבא הפרסי.

כך  לוחמים,  כ-60,000  של  צבא  ושלחו  הספרטנים  שוכנעו   )Plataea( פלטאה  קרב  לקראת 

שבשנת 479 לפסה"נ, מנה הצבא היווני כ-100,000 לוחמים נגד הצבא הפרסי.54 קרב פלטאה 

באוגוסט 479 לפסה"נ הסתיים בניצחון ספרטני, הודות לצבאה הממושמע והמאומן בפיקודו 

ניצחון אתונאי. בכתביו של  לו, היה  )Pausanias(, כפי שקרב סלמיס, שקדם  של פאוסניאס 

בניצחון.  הספרטנים  של  בחלקם  להמעיט  המנסה  אתונאית  גרסה  מוצאים  אנו  הרודוטוס 

חוקרים רבים רואים במאבק כולו, ובמיוחד בקרב זה את ניצחון תרבות המערב על ניסיונו של 

המזרח לשעבדו.

 B. Strauss, pp. 157–191:על פרטי הקרב ראה  52

פלוטראך, תמיסטוקלס 14.  53

.A.De Sélincourt, pp. 245–246  54
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אחרית דבר

להכנת  הזמן הדרוש  כי משך  כורש העריך  מוקדמות.  הכנות  חייבה  פרסית  ימית  פלישה  כל 

הצבא עומד על ארבע שנים לפחות. לכן, כשהחליט בשנת 482 לפסה"נ לפלוש ליוון, היה זה 

עיתוי מאוחר בכדי להתחיל בבניית הצי הדרוש לפלישה, והוא נאלץ להסתמך על הצי הקיים.

כורש האמין בעליונות הימית של הפיניקים ובמיוחד ביכולתם וכישוריהם כימאים, ולא הופתע 

משעטת חתירתם לקראת מעבר הלספונטס )דרדנלים(. על כך כתב הרודוטוס: 

כשהגיעו לאבידוס, רצה קסרקסס לסקור את כל הצבא. כבר קודם הכינו בשבילו אנשי אבידוס, 
לפי פקודתו, מושב מאבן לבנה על גבעה. שם ישב, וכשהסתכל לכיוון החוף, סקר גם את חיל 
וגם את הצי. בזמן שצפה בהם רצה גם לראות את האוניות מתחרות: כשערכו את  הרגלים 

התחרות והפיניקים מצידון ניצחו, שמח בתחרות זו ובצבא כולו.55

ניצחון.  להשגת  וכגורם  כערך  הימאות  לחשיבות  רבה  מודעות  מוצאים  אנו  היוונית  בספרות 

תוקידידס כתב: 

יכולתנו הימית מועילה לנו יותר מאשר זו היבשתית, ועוצמתם היבשתית אין בה להועיל להם 
בים ]...[. אין הם יכולים למנוע מאיתנו להפליג לארצותיהם ולהתבצר שם בעזרת הצי החזק 
שלנו. ידע ימי אינו מושג בקלות. אנו שעוסקים בזה מאז הפלישה הפרסית, עדיין לא הבאנו 
זאת לכדי שלמות. היש סיכוי )שהם( יוכלו להגיע לשלמות בהיותם אנשי יבשה )חקלאים(. מי 
ימנע מאיתנו נוכחות של ציים חזקים הצופים מאתונה? גם המספרים הגדולים של אוניותיהם 
לא יוכלו לפצות על חוסר ניסיונם. כוח גדול )שלנו( ימנע את חופש התנועה שלהם. ימאות, כמו 

כל דבר אחר, זו אומנות ולא ניתן לרכוש אותה בקלות.56

המהירות הייתה חשובה בפיתוח הטקטיקה של הצי היווני והפרסי, ואכן שום מפקד לא היה 

מוציא לקרב אונייה שלא הייתה מאוישת בצוות חותרים מלא, כל עוד העניין היה תלוי בו, אם 

טרירמות שהפליגו  היו  הנגיחה.  בשיטת  או  בהישט  לוחמים  באמצעות  בלחימה  מדובר  היה 

מהר, כמו אלו של הפיניקים, והיו איטיות יותר. הדבר היה תלוי ברמת האימון של צוות החותרים. 
בצי היווני קיבלו החותרים תשלום עבור שירותם.57

רוב החוקרים סבורים כי ה"מסמך" הקרוי ""The Trozen Decree לפיו האתונאים בעידודו של 

תמיסטוקלס החליטו לנטוש את עירם בתחילת שנת 480 לפסה"נ עוד לפני קרב תרמופיליי, 

אינו מסמך אותנטי. כתובת זו שנתגלתה בשנת 1960 באזור Troezen, מתעדת את החלטת 

עתידה של  וכי  ביבשה,  ייעצר  לא  חזונו של תמיסטוקלס שהכוח הפרסי  על  ומעידה  אתונה, 

הרודוטוס, 7.44.  55

תוקידידס 1.142. נראה כי תוקידידס ממעיט ביכולתם של הפרסים ומתעלם מבעלי בריתם הפיניקים.  56

על פי פלוטראך, התשלום לכל חותר עמד על שמונה דרכמות, אך לא מצוין באיזו תקופה. ראה: פלוטראך,   57
תמיסטוקלס 10.3. במלחמות הפלפונסיות בשנת 429 לפסה"נ המיומנות של הצי האתונאי הייתה גבוהה 

מאוד.
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אתונה ובעלי בריתה ייקבע בקרבות הימיים בארטימיסיום או בסלמיס. חוקרים רבים סבורים 
כי הכתובת הלא-אותנטית הזו נחקקה סמוך לשנת 300 לפסה"נ.58

גם אם נקבל את דעת החוקרים, אנו עדים לכך שהאתונאים ובעלי בריתם מהליגה ההלנית היו 

מודעים )כמאה שנים לאחר קרב סלמיס( לחשיבות הניצחון שהושג בים.

ככל  ההלנית.  הליגה  את  להוביל  ספרטה  נבחרה  לפסה"נ,   480–481 בשנים  זו  במלחמה 

הנראה, הצי שרוכז בארטימיסיום לא היה פרי יוזמת תמיסטוקלס, אלא של מפקד הצי המשלב 

נעשה  האתונאי  הצי  פיצול  הנראה,  ככל  ועוד,  זאת   .)Eurybiades( אוריביאדס   – הספרטני 

מסיבות לוגיסטיות ואי-מוכנות בשלב מוקדם לפני קרב ארטימיסיום,59 ולא מתוך בשל חזונו 

."Troezen Decree"-של תמיסטוקלס, כפי שנמסר ב

עם זאת, היה ברור כי היה זה מן ההכרח למנוע מהצי הפרסי לנחות באזורים דרומיים יותר 

מאשר האי אאוביה, ועל כן ההגנה על יוון הפכה לבעיה ימית של הצי.

של  במצב  יותר,  החזק  הפרסי,  הצי  היה  אילו  הפרסי  הצבא  את התקדמות  לעצור  היה  ניתן 

חוסר יכולת לתספק אותו, או להנחית כוחות בעורף היוונים. כך, ספק אם היה הגיון בפיצול הצי 
האותנאי.60
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