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חותם חגב – שר

באותו רגע לא ידע איש הפרא הקדמון שהוא ממציא
...את אחת מההמצאות החשובות לאדם
 עייף ורעב אחרי מרדף,הוא ישב בפתח המערה
 זה היה עוד ניסיון לצוד את בהמת.ממושך שלא צלח
 שהצליחה לנוס משבט הפראים שיידו,הבאפלו הקדומה
 הוא קשר גיד של חיה לשני קצוות.בה חניתות ואבנים
של ענף עץ מתוח ובתובנה אנושית הוא קלט לפתע
שאם ישים את החנית על המיתר הוא יוכל לשלוח אותה
. כך נולדו החץ והקשת.בעקבות הטרף למרחוק
עד מהרה התברר שהמכשיר החדש מבריח גם את
 שבאו לחטוף את בשר,אויביו האנושיים של הפרא
 החנית והאבן, יתר על כן. או את נשותיו שבמערה,הציד
 המצאת הקשת.היו מוגבלים בטווח ובדיוק הפגיעה
.שינתה את הזירה לעד

הקשת היא אישית
הראשונים שפיתחו ושיכללו את תורת הירי בחץ
וקשת הם העמים הקדמונים שחיו ברחבי המזרח התיכון
 במוזיאון, ואכן.וביניהם גם אבות אבותינו העברים
 שנמצאה, הקשת. שנה5,600 ישראל מוצגת קשת בת
 הנוהג. עשויה עץ זית ושבורה באמצעיתה,בים המלח
 שוברים,המקובל היה שכאשר מת הלוחם נושא הקשת
 אחרי. זה מתאים גם לתפישה כיום.את קשתו לשניים
. הקשת היא אישית ומותאמת רק לקשת יחיד,הכל
המצרים הקדמונים היו הראשונים שביססו את
 בתקופת הפרעונים הם ייצרו את.הקשת ככלי מלחמה

קשת מצרי קדמון על גבי מרכבה

ההישגים המופלאים של הקשתים
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הלן פנטר ממועדון ראשון לציון

 



החץ והקשת נמנים על כלי הירייה הקדומים בעולם 5,000 .שנה לאחר המצאתם הם
עדיין כאן ,אמנם לא ככלי מלחמה ,אך בהחלט למטרות ציד וספורט .כתבה ראשונה
בסדרה הסוקרת את התפתחותם של החץ וקשת והשימוש בהם מאז ועד היום
קשת ארוכה
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לוחם קשת
    
”לונג-באוו“
      
– שנת 1625
      
   
   
   

והרומאים לא נחשבו לקשתים מקצועיים המדייקים אל השערה .בתקופת יוון הקשת
שימשה יותר לצייד .הלוחמים הרומאים היו מותחים את מיתר הקשת לכיוון החזה
וטכניקה זאת פגמה קשות ביכולתם לפגוע במטרה .לראייה ,בשנת  53לפני הספירה
התרחש קרב שבו  9,000קשתים פרתים )עם מאזור טורקיה של ימינו( הביסו 42,000
חיילים רומאים על ידי ירי מסיבי בקשתות לעבר לגיונות החיילים הצפופים.
אטילה ההוני וג‘ינג‘יס חאן – הכובשים האימתניים של אירופה – השתמשו
בלוחמים קשתים שירו מעל סוסים תוך כדי דהרה.
במזרח הרחוק קשתות מוזכרות לראשונה בתקופת שושלת צ‘אנג 1,766 ,שנים
לפני הספירה .בסין נמצאו פסלי קשתים בצבא הפסלים של קיסר משושלת מינג,
העשויים טרה קוטה ,משנת  205לפני הספירה .הקשתים יושבים בתנוחת כריעה על
ברך אחת ובידם החזיקו קשת.
במאה השישית לספירה התפתחה ביפן תורת הקשתות  -קיוג‘טסו )”דרכו של
הקשת“( .היום קוראים לה ”קיודו“  -אומנות הקשת שנלמדת כחלק מאומנות הנפש
)הזן(.

הקשתות בתהליך טכנולוגי מורכב ,בו הודבק ענף עץ מיוחד עם קרן של בעל חיים
ויצר קשת חזקה .היו להם חיצים ארוכים באורך שני רגל ,שבקצה האחורי שלהם
היה חיתוך חריץ מחוזק בקשירה ובחלק הקדמי חוד עשוי ברונזה.
 1,200שנים לפני הספירה ,כבר פיתחו החיתים את לוחמת הקשתות ממרכבה
נוסעת .גם האשורים הצטיינו בירי בקשתות .הם ייצרו קשת קצרה יותר בצורת האות
 Cשהתאימה לירי תוך כדי רכיבה על סוס.
באלף השנים שלפני הספירה הנוצרית התפתח ספורט הקשתות והקליעה למטרה
באותן חגיגות ספורטיביות המוניות ,כמו האולימפיאדה ואירועי שעשוע אחרים
להמונים .במיתולוגיה היוונית מוזכר האל אפולו כ“אל החץ וקשת“ ,אך היוונים

    



 

פסל קשת סיני מצבא הפסלים של קיסר
משושלת מינג

קשת יפני

הקשת יוצאת מהארסנל והופכת לספורט
תור הזהב של קשתות המלחמה הסתיים בסביבות שנת  1,600לספירה ,עם המצאת
אבק השריפה ,הרובה והכדור .האדם הצליח להרוג למרחוק באופן מדויק יותר ,מהיר
יותר ובלי צורך להיות אומן בכלי נשקו האישי .הקשת יצאה מהארסנל והפכה למכשיר
המשמש להנאה – לספורט ,ציד אתגרי ,או לספורט תחרותי לקליעה למטרה.
באמריקה של המאה ה 17-היו אלה לוחמי הקשת האינדיאנים שהבהירו ללבנים
שלא נס ליחה של הקשת .למרות שהקשתות שבידם היו קשתות קצרות ,כדי שניתן
יהיה לירות בהם תוך כדי רכיבה וחלשות יחסית ,הם מיררו את חייהם של הלבנים
ביכולת המופלאה שלהם להתגנב בשקט ולירות חץ באופן מדוייק למטרה .קשת
אינדיאני היה יורה מקשתו כשהוא מכוון ”לאורך החץ“ .טכניקה זאת ,הקיימת גם
היום בירי בקשת ערומה ,טובה לירי בחטף ,תוך כדי תנועה ,ולמרחקים קצרים בהם
אין השפעה בליסטית על החץ .השבטים הנודדים של האינדיאנים השתמשו בקשתות
קודם כל לצורך ציד ,אך כשרכשו את המיומנות השתמשו בה גם בלחימה.

לוחם קשת אינדיאני

כיום ,באירופה ובעיקר בארה“ב ,ציד בקשתות הוא ספורט בו עוסקים מיליוני
אנשים .הם מאוגדים במועדונים ,נהנים מעושר אדיר של ציוד ועזרים לציד בקשתות,
קוראים מגזינים ומתחרים מי יצוד את הדוב ,או חזיר הבר הגדול ביותר ,עם קשת
הקומפאונד שלו וחיציה הקטלניים .אך במדינת ישראל אסור הצייד בקשתות וברובה
קשת באופן מוחלט.
גם ספורט הירי למטרות  -ענף ספורט תחרות  -מפותח מאוד .בכל העולם יש
אליפויות וגם באולימפיאדה מתחרים שוב בחץ וקשת אולימפיים )אם כי עדיין לא
מתחרים בקשתות ציד( .קיימות הערכות כי מדובר בכ 14-מליון קשתים פעילים
בעולם המשתייכים לאלפי מועדוני קשתות.
בתנ“ך אנו מוצאים ציווי” :ללמד בני יהודה קשת“ כמענה למלחמות היהודים
בפלישתים .האמירה אקטואלית גם כיום ,שכן היא מבהירה כי לא מספיק ללמוד
תורה ,יש להכשיר את ילדי ישראל גם בתורת המלחמה .אימון בחץ וקשת יכול להיות
חלק מכך■ .
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