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במלחמת העולם
מהמשונה

אחד הגורמים שהשפיעו על קיבוע דמותה המזוויעה של החזית המערבית בהיסטוריוגרפיה של

מלחמת העולם הראשונה היה השימוש רחב ההיקף שנעשה בה בנשק כימי .
הצבא הגרמני ענן הומר רעיל מגלילים מתכתיים שהונחו על
העיירה איפר

) Npres

הקרק ?

1

ב 22 -

באפריל

1915

שיגר

לעבר יחידות צרפתיות ליד

שבבלגיה  ,ומאז הפך השימוש ההתקפי בנשק הכימי לשיטת לחימה מן המניין

בהזית המערבית והוסיף נדבך הדש ודמוני ללוחמת ההפירות הקפואה ומרובת האבדות שם .

2

ההתמקדות בזוועות הלחימה ? ברה כחוט השני בספרות המלתמה שעסקה בזירה העיקרית  ,במערב ,

.

אך היא פסחה בדרך כלל ? ל תיאור המלתמה במזרה התיכון תדמיתה המקובלת של הלחימה בין
תודת ' לד " ר יאיר שרן ולד " ר שלמה רחנברג מהמרכז הבין  -תחומי לניתוח וחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל  -אביב ,
לד " ר מיקי הרן ולד " ר יעקב דרור מהמשרד לאיכות הסביבה  ,לפרופ ' ערן דולב  ,לתא " ל ( מיל ' ) שמואל רשף  ,לד " ר

יורם לונינסקי  ,לד " ר מתיו יו מאוניברסיטת ברמינגהם  ,למר בולנט אילמאזר באנקרה  ,ללייטננט  -קולונל ( מיל ' )
אדוארד אריקסון מצבא ארצות  -הברית ולאנשי המרכז למחקרים צבאיים ברפא " ל על הבהרותיהם

והערותיהם .

במלחמת העולם הראשונה שימשה המילה גז כמונח כולל ופופולרי לכל סוגי הנשק והחימוש הכימיים  ,אף שחלקם
פוזרו כתרסיס או כאד  .במאמר זה אשתמש במונח נשק כימי במשמעותו הכוללת ובמונח גז רק במובנו המדויק או
במובאות .
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צבאות האימפריה הבריטית לצבא העות ' מאני נשארה נקייה יותר  ,ונשאה אופי רומנטי הרבה יותר

.

מאשר הלחימה בחזית העיקרית  ,במערב אירופה הדבר בא לידי ביטוי למשל במועקה הכבדה
שהישרה ספרו של אריך מריה רמרק ' במערב אין כל חדש ' מהצד האחד מול הזוהר ההרואי שהישרה

ספרו של תומם אליוט לורנס ( 'איש ערב ' ) ' מרד במדבר ' מהצד האתר בזיכרון הקיבוצי של בני המאה

העשרים .

3

תדמית זו של הלתימה במזרח התיכון העצימה את ההתמודדות בין מותות המפקדים יותר

.

מאשר את מערכות הנשק  ,ורוממה את החשיבה התחבולנית יותר מאשר את כות האש וההרס זו אולי
אחת הסיבות לכך שסיפור הנשק הכימי במערב זכה לתהודה רבה  ,ולעומת זאת נדחק נשק זה לשולי
הספרות ההיסטורית ונעלם לחלוטין מהזיכרון הציבורי כשהדבר נגע למזרח התיכון  ,אף שגם כאן

הוא העסיק בפועל את שני הצדדים בתקופת המלחמה.

סיבה אפשרית נוספת לדחיקה הזו בספרות

4

המערבית היא העובדה שהעות ' מאנים לא עשו בסופו של דבר שימוש התקפי בתומרים כימיים  ,ולכן
במזרת התיכון  ,שלא כבצרפת ובפלנדריה  ,לא היו לצבא הבריטי נפגעי גז ,לעומת זאת הבריטים

.

עצמם תקפו בנשק כימי אמנם כוונותיהם ההתקפיות לא יצאו לפועל בחזיתות גליפולי ומסופוטמיה ,

אך בארץ  -ישראל הם השתמשו בנשק הכימי בשניים מהקרבות על עזה .
הספרים המעטים שיוחדו בהם מילים ספורות לסוגיה זו עיוותו את התמונה  -הם עסקו בעיקר

בשימוש בנשק הכימי בקרב עזה השני  ,באפריל  , 1917והתעלמו לגמרי מהשימוש בו בקרב עזה

השלישי  ,באוקטובר  5 , 1917או התייחסו אליו בביטול מוחלט ,

אף שהיקף השימוש בנשק הכימי

6

.

בקרב הזה עלה המשת מונים על זה שבקרב עזה השני היו גם ששללו במפורש את הקביעה כי
באוקטובר

נעשה שימוש בתומרי לחימה כימיים

1917

(

חל " כ .

) 7

אלו גם אלו הדגישו לעומת זאת את

השפעתה הרבה של ההרעשה הכבדה הקונוונציונלית בקרב זה .
מאמר זה מבקש להשלים את החסר  ,הן על ידי שחזור התהליכים שהניעו את הצבא הבריטי להפעיל

נשק כימי בשניים מקרבות המערכה בארץ  -ישראל ולהימנע מהשימוש בו בחזיתות האחרות בזירה ,

הן על ידי הצעת הסבר נוסף להתעלמות ההיסטוריוגרפית מהאירועים .

3
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הנשק הכימי בארך  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

הקדמה

43

בגללפול"

סוגיית הלוחמה הכימית עלתה לראשונה על סדר היום המזרח תיכוני בסמוך לתחילת המערכה

בגליפולי .

תיל המשלוח המזרה תיכוני

) Force

 , ( Medjterraneanדהיינו  ,הצבא

Expeditionary

האימפריאלי הבריטי שלחם בגליפולי  ,נתת בחצי האי

ב 25 -

באפריל

1915

כדי לסייע לציי בריטניה

וצרפת לפרוץ את מצרי הדרדנלים  ,אך נכשל בניסיונותיו לפרוץ את ראשי התוף בכף הלאס ובתוף

.

אנזק ולהתקדם לעבר יעדיו בתוך שלושה שבועות החלה הלסימה שם להיראות כלוחמת תפירות
נייחת  ,בדומה לזו שהתנהלה בחזית המערבית  ,ושבעלות הברית ביקשו להתגבר עליה באמצעות מסע
המלהמה

לגליפולי .

8

הנהיתה התרחשה ממש בימים שבהם הופיע לראשונה הנשק הרעיל בחזית

.

המערבית  ,והדהים את בעלות הברית באותו זמן לא עמד לרשותן שום אמצעי תגובה התקפי הולם ,

והן חששו כי הגרמנים ובעלי בריתם העות ' מאנים ירחיבו את השימוש בנשק זה לזירה הים תיכונית

.

וינסו לדחוק באמצעותו את הפולשים מעמדותיהם בגליפולי לכן צוידו הגייסות שם כבר בחודש השני

.

לקרבות באמצעי התגוננות פסיוויים  ,בדומה לעמיתיהם במערב בהתחלה היו אלה רפידות סינון
פרימיטיוויות שכיסו את האף והפה  ,ומאוחר יותר הן הוחלפו ב ' קסדות גז '  -מסכות הדור הראשון ,

שהיו עשויות משקית פלנל רוויית תומרים כימיים דותי חל " כ [ הומר לחימה כימי ] שנועדה להבישה

.

על הראש  ,ושהיה בה תלון צלולואיד לראייה לעומת זאת נדחתה בקשתו של גנרל איאן המילטון

)  , ( Hamiltonמפקד חיל המשלות  ,לספק לו נשק כימי התקפי לתגובה  ,משום שזה היה עדיין בתהליכי

.

פיתוח  ,וממילא נועד תחילה לחזית המערבית יתר על כן  ,הממשלה בלונדון ביכרה שלא להרחיב את

החזית הכימית לזירה העות ' מאנית כל עוד נמנע מכך הצד האתר .

9

ארבעה גורמים הביאו בסופו של דבר לחימוש היל המשלות באמצעים כימיים התקפיים  :התחילה
הספקה סדירה של נשק כימי לצבא הבריטי ( באוגוסט הוא תקף לראשונה את הגרמנים בנשק זה

בחזית המערבית ) ; נכשלו מאמצי הבריטים להניע מחדש את המהלך ההתקפי בגליפולי ומצבו של

היל המשלוח התמיר ; שורה של שמועות שווא והערכות מוטעות הביאה את הבריטים למסקנה הלא
נכונה כי העות ' מאנים מצטיידים בחימוש כימי ובאמצעי שיגור ומתכוונים להשתמש בנשק זה
בגליפולי ; וגבר לחצם של תברי קבינט אחדים ובראשם וינסטון צ ' רצ ' יל שחלקו על מדיניות

ההימנעות ודרשו להפעיל נשק כימי בחצי האי באופן יזום .
צ ' רצ ' יל  ,שר הימייה  ,שהיה מאדריכליו הנלהבים של ניסיון ההבקעה במצרי הדרדנלים ,

ושנאלץ

לוותר על משרתו עקב התמשכותו  ,חש כי יוקרתו ועתידו הפוליטי מונחים על כף המאזניים ,
וחיפש בקדחתנות פתרונות שיאפשרו לקדם את המהלך ולסלק את העננה שהעיבה על המשך חייו

.

הפוליטיים הנשק הקטלני החדש נראה בעיניו כאמצעי המתאים לכך  ,והוא לחץ מהרגע הראשון

.

להשתמש בו שם כאשר נוצרה גם היכולת המעשית לעשות זאת הוא שב וקרא לממשלה לחזור בה
8

על מערכת גליפולי ראו  :א ' מורהד  ,גליפולי  ,תל  -אביב תשכ " ו ;
1 915 , Suoud and Charleston 2001
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מההחלטה שלא להפעיל נשק כימי נגד העות ' מאנים  ,כשהוא פורט על נימים רגשיים :

' אני מקווה

.

שהרתיעה הבלחי הגיונית מלהשתמש בגז כנגד התורכים תסתיים עתה הטבח שביצעו התורכים
בארמנים והעובדה שבאופן מעשי לא נלקה בשבי אף חיל בריטי בחצי האי חייבת לבטח לסלק כל
חמלה שגויה  ,שכן היא באה על חשבון אנשינו שלנו ' ,

ממשלתו הליברלית של הרברט אסקוית
התיכון

,

3 600

גלילי חל " כ

) cflinders

) (Asquith

10

נענתה  ,ועד אמצע נובמבר

1915

נשלחו למזרח

 , (gasמכלי מתכת מוארכים  ,שכל אהד מהם הכיל כשלושים

.

קילוגרמים של הומר כימי רעיל מסוג כלור המילטון ויורשו ,

מונרו ( ]0ת , )%10שההחלטה על

צ ' רלס

השימוש בנשק החדש הושארה בידיהם  ,עדיין נרתעו מלהיות הראשונים שיכניסו לזירה מערכת נשק

שכבר אז הוכרזה כאסורה על ידי החוק הבינלאומי .
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הם גם חששו כי משטר הרוחות בגליפולי עלול

להחזיר את העננים הרעילים היישר לעמדות הבריטיות  ,שהיו נחותות מבחינה טופוגרפית  ,ועל כן

.

מיאנו לפתוח בסוג כזה של לוחמה כל עוד לא הותקפו הם עצמם בדרך זו גם הדיונים על פינוי חצי
האי  ,שהלכו ותכפו באותו המועד  ,תרמו להחלטה הזו  ,ובסופו של דבר הסתיימה המערכה בינואר
1916

ללא שימוש בנשק הכימי  ,שהוחזר לידי הצבא הבריטי בצרפת .
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הימנעות בקרב עזה הראשון
עם פינוי גליפולי הועברו כל הגייסות האימפריאליים משם למצרים והקימו את חיל המשלוח המצרי

( חמ " ם )  ,בפיקודו של גנרל

ארצ ' יבלד מארי ) , ( Murray

באפריל

1916

התחיל כוח זה להתקדם מזרחה

לאורך חוף הים  ,ולאחר שהדף התקפות גרמניות  -עות ' מאניות וניהל סדרה של קרבות תנועה

ופשיטות ניצב בינואר  1917בשערי ארץ  -ישראל ' .
באזור

שיח ' נוראן

1

עיקר הצבא העות ' מאני בדרום הארץ נערך להגנה

( קיבוץ מגן )  ,ממזרח לוואדי עזה  ,ומארי ביקש להכריעו במתקפה סדורה  ,תוך

מיצוי כוח האש וההלם שברשותו ובכללו ארטילריה כבדה  ,טנקים ( שמונה הטנקים הראשונים הגיעו
למצרים בינואר

)

ואמצעי לוחמה כימית .

בזירה המערבית הפכו כבר החומרים הכימיים בשלב זה לנשק שגרתי של שני הצדדים  ,אך במזרח
התיכון הם ניצבו עדיין ברקע בלבד  ,והעיסוק בהם התמקד בצעדי התגוננות מפניהם  ,ומדובר היה

.

בצעדים טכניים שיש לנקוט מול איום פוטנציאלי יותר מאשר בהיערכות כנגד השש קונקרטי לאחר
סיום מערכת גליפולי התקבלו ידיעות ספורות על כוונות העות ' מאנים להשתמש בנשק כימי  ,ביניהם
דיווח רוסי בודד  ,קרוב לוודאי חסר ביסוס  ,שהתורכים השתמשו בנשק כימי בחזית הקווקז וגרמו

' לאי נוחות גופנית קטנה יהסית ' .

14

המטה הכללי בלונדון הסתפק לפיכך בהחלטה לצייד את החיילים

.

14עPRO CAB 42/

.

10

צ ' רצ ' יל  , ,איגרת לוועדת המלחמה ' ,

11

על החוק הבינלאומי בסוגיה הכימית ערב מלחמת העולם  ,ראו  :פריים ( לעיל  ,הערה

12
15

20

באוקטובר , 1915

משרד המלחמה  ,הועדה ללוחמת חפירות  ,סיכום ישיבה בנושאי חל " כ ,

תיאור ההתקדמות ראו  :ויול ( לעיל  ,הערה , ) 6

עמ '

. 58 - 33

20

ביוני

.) 7

,

32 5174 , 1916

wo

~ PROt

תיאור תמציתי של המערכה בארץ  -ישראל ראו :

י ' ואלך  ' ,המערכה הצבאית בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה '  ,מ ' ליסק ( עורך )  ,תולדות הישוב היהודי
בארץ  -ישראל מאז העליה הראשונה  ,א  :תקופת המנדט הבריטי  ,ירושלים תשנ " ד  ,עמ ' 137 - 97

.

14

היל המשלוה ההודי ס במסופוטמיה

[ להלן  :כוה

ט ]  ,יומן המודיעין ,

16

ביולי , 1916

157/789

wo

~ PROt

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

בסיני  ,במסופוטמיה ובסלוניקי באמצעי התגוננות  ,למקרה 'אפשרי אך בלתי סביר . . .
בגז '  ,ובמהלך

1916

נשלחו בהדרגה מסכות לשלוש

החזיתות .

15

45

עתדרה

שהאויב יתקוף

אחד מהכימאים המומחים ששרתו

קודם בגליפולי כיועצים כימיים נשאר במצרים במחצית הראשונה של השנה וסייע בתחזוקתן

השוטפת  .עמיתו נשלת למסופוטמיה .

16

תצלוט אוהה של
חפירות המוצב
העות ' מאני בהל

הרש  ,ליד

מושב

תדהר של היום
( באדיבות סכרית
אוניברסיטת לידס ,
האוספים המיוחדים ,
אוסר

כוח המשלוה ההודי וע  ,שפעל במסופוטמיה  ,קדם לחמ " ם בהתעוררותו לסכנה החדשה ובנקיטת
צעדים מעשיים בתהום הלוחמה הכימית  ,אולי משום שהקרבות בחזיתו היו נרחבים  ,אינטנסיוויים
ומרים הרבה יותר מאלו שבהם התנסו עד אז הבריטים במצרים ומשום שהנחישות שגילו התיילים
העות ' מאנים שם עלתה על זו שהם גילו בסיני  ,עד לסוף השנה הודרכו כל היחידות הלוחמות
במסופוטמיה בצעדי התגוננות  ,הדרגים הקדמיים צוידו במסכות  ,נקלטה כמות קטנה של פגזים

15

סיכום הוועידה הראשונה שנערכה במשרד המלחמה
314

16

ב 23 -

 .ע  , ofthe Great War) , 11 , London 1924 ,ף ) 0ש1ק

דוהות שוטפים של מיג ' ור ד " ר לה סוויר
החימוש בלונדון  ,ינואר  -יוני , 1916

) ) ( ) Sueuer

.

במאי , 1916

,

70 32 5174ע Moberly, The ; PRO ,

,

4 .ע

 Mesopotamia 1914 - 1918ת Campaign

באלכסנדריה למזכיר הועדה המדעית המייעצת ליד מיניסטריון

PRO WO 142 / 177

.

יידל

)

קתדרה

יגאל שפי

46

כימיים שנשלחו מבריטניה לשימוש תגובתי  ,ונעשו ניסויים בפצצות מרגמה שמולאו בהוסר

מדמיע .

17

.

חיילים עות ' מאנים

בימים הראשונים של שנת

תרת

כימי למפקדת חמ " ם  ,בדרגת רב  -סרן  ,ובקהיר החלו לדון באפשרויות לניצול יזום של החומר הרעיל .

1917

נפל דבר גם בחזית ארץ  -ישראל בינואר מינה משרד המלתמה יועץ

השיקולים שעמדו בבסיס התפיסה החדשה לא התבהרו די הצורך עד היום  ,אולם ייתכן שהרקע לכך

היה ההכרה שהעות ' מאנים נערכים להגנה עיקשת במערך מבוצר במבואות ארץ  -ישראל  ,ושיידרש
מאמץ צבאי ניכר לעקרם

משם .

18

מארי אימץ את המלצת יועצו להשתמש בפגזים כימיים ולא

בגלילים  ,בשל הריחוק שבין קווי שני הצדדים  ,שהקשה לנצל ביעילות את הגלילים מתוך התפירות

.

הבריטיות הוא גם מיאן להיות הראשון להכניס גלילים לזירה  ,והאמין כי הפגזים כבר עומדים לרשות

.

העות ' מאנים לכן ביקש מראש המטה הכללי האימפריאלי בלונדון  ,לויטננט  -גנרל ויליאם רוברטסון

) , ( Robertson

24 , 000

פגזים לתותחי הוביצר בינוני

וחציים בחומרי חנק ממיתים .
17

.

4 5

אינץ '  ,חציים ממולאים בחומרים מדמיעים

19

מוברלי )  , 1925 , 111 r ( Qtעמ '  ; 14קפטן בלקשאו )  , ( Blackshawהיועץ הכימי  ,אל ראש מטה כוה ס 13 ,
 ; PRO , wo 158/648 , 1916ראש מטה כוח ם אל מפקד קורפוס  , 13מס '  16 , 0 / 1236 / 2בספטמבר , 1916
בלקשאו אל קולונל הורוקס )  , ( Horrocksאגף הרפואה הצבאית  ,משרד המלהמה  ,לונדון  1 ,בפברואר  , 1917שם .

בספטמבר
שם ;

18

על הערכות המודיעין של המ " פ ברבע הראשון של
200- 214

19

 .קע

1917

ראו :

the Palestine

Campiagn , 1914 - 1918 , London 1998 ,

מארי אל רוברטסון  ,מס '

1469

, AM

3

בינואר , 1917

. PRO , wo 33/905

"

 . Sheffy, British Mflitar' Intelligenceד

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

47

ץתדרה

את בקשתו של מארי יכול היה לאשר רק קבינט המלהמה  ,שכן היה בכך שינוי של החלטתו הקודמת

.

להימנע מליזום התקפות כימיות בחזיתות שבהן עדיין לא השתמש האויב בנשק זה חברי הקבינט
לא נזקקו לשכנוע

ארוך .

המהפך העקרוני בגישתם

התרחש כבר בסוף  , 1916שעה שהתירו שימוש יזום

בנשק כימי נגד הכוה הגרמני במזרח אפריקה .

20

עתה הם

חשו כי ' לנוכח מעשי הזוועה שביצעו התורכים בעמים
שבשליטתם ולנוכח היחם הנוקשה לשבויי המלחמה
הבריטים שנפלו לידיהם '  ,אין עוד סיבה למנוע את
השימוש בנשק הכימי ,

וב 19 -

בינואר

ההליטו פה

1917

אחד כי ' ניתן להשתמש בפגזי גז נגד

התורכים ' .

21

רוברטסון מיהר לעדכן את מארי בהחלטה  ,אך כנראה
מתוך נאמנות לעדיפות שקבע לחזית המערבית  ,הבהיר
מיד כי בשלב הזה אין ברשותו מלאי מספיק של

תחמושת לשלחה למצרים ( פנייה קודמת של תיל
המשלוח הבריטי בסלוניקי לחימוש דומה נדחתה מאותה

סיבה .

) 22

מארי התרשם כי לונדון אינה מודעת די

לקשיים שעמדו בפני מתקפתו הממשמשת ובאה  ,ומיהר

להגיב ' :אני אתייצב כנגד כות עות ' מאני הזק  ,מחופר

.

היטב לכן אני מקווה להשיג עליונות משמעותית על
האויב בעזרת הטנקים  ,המצויים עתה באלכסנדריה ,

.

ובעזרת פגזי גז  ,בעיקר אם יבואו בהפתעה התורכים
נוטים להתחפר במוצבים היקפיים  ,שאוכל לטהרם

.

במהרה בעזרת פגזי הגז ' הוא ביקש לפיכך להחיש את
משלות הפגזים  ,כדי שיגיעו למצרים כשבועיים לפני
התאריך שבו תכנן לתקוף את עזה  ,בראשית הודש מרס ,

גם אם כמותם תספיק לשני ימי לחימה בלבד .
ראש הממשלה החדש  ,דייוויד לויד  -ג ' ורג '

הדרישה ממצרים באה ממש באותם ימים שבהם לחץ

23

) George

 , ( LIoydעל רוברטסון להפנות משאבים לזירת

המזרת התיכון ובשעה שבמחסנים באנגליה הצטברו באופן זמני עודפי פגזים כימיים לאתר מילוי

קציו בסיטי

מן::::נ

,ת

אטימיהה
של מ
בןיקת ת גז

"

( באויבות מסאון
20

הכללי בנושא שימוש בגז במזרה אפריקה ,
ן
תכתובת המטה

המלחמה  ,ההלטות ישיבה מס ' , 125
21
22

23

ההלטת קבינט המלחמה  ,מס '

26

rwc 38

באוקטובר

סעיף , 5

19

20 - 14

באוקטובר , 1916

,0 42/22/8 ,ן .PRO .
. PRO . ]48 23/ 1 ,
בינואר

1916

1917

רוברטסון אל מארי  ,מס '  21 , 28264בינואר , 1917
המלחמה  ,מס '  30 rX 420באוקטובר  , 1916שם ; משרד
בנובמבר  , 1916שם .

70 33/887ע ; PRO ,

מארי אל רוברטסון  ,מס '

22 rz 1045

8 42 / 21 / 14נ ] ; PRO ,

ועדת

בינואר , 1917

קצין חימוש ראשי בסלוניקי אל משרד

המלהמה אל היל המשלוח

33/905

. wo

PRO

.

בסלוניקי  ,מס ' , 24557

2

האימפדיאלי
המלחמה . 24774ף )
בלונדון ,

תרוה

יגאל שפי

48

.

בקשות הצבא בצרפת לפיכך התרצה המטה הכללי הלקית ובסוף ינואר הודיע כי ישלח

-

,

4 000

פגזי

.

גז ממית מאוחר יותר הוא אף הגדיל את ההקצאה  ,בעקבות ערעורו של מארי  ,הגם שהזהיר כי ספק

אם הפגזים יגיעו ליעדם למועד המתקפה .

24

בד בבד עם ההכנות ההתקפיות דנו במפקדת

חמ " ם בתגובה

העות ' מאנית הצפויה  ,וביקשו ' לנקוט

.

את כל צעדי ההגנה הנדרשים לקדם התקפה מסוג זה לפני שנפתח בה בעצמנו ' משרד המלחמה נדרש

מימין :טנקים בריטיים לשגר
שנפגעו במהלך קרב
עזה השני  .מימין :
מהוך אוסף תמונות
של יד בן  -צבק
משמאל  :הטנק

,

250 000

קסדות גז  ,ומינואר

1917

ננקטה שורה של צעדי התגוננות  :במפקדות הדיוויזיות

והחטיבות תוקננו והוקמו צוותי התגוננות ייעודיים ; בכל פלוגה וסוללה מונה קצין אחראי
להתגוננות הכימית ; הוקמו בסיס הדרכה מרכזי ללוחמה כימית בתל אלכביר במצרים  ,בסיס הדרכה

קדמי בדיר אלבלח ומרכזי הדרכה דיוויזיוניים  ,ונקבעו להם תכניות הדרכה והשתלמויות ( התותחנים

העות ' מאני שנפגע
במוצב שנקרא לימיט

הודרכו  ,תאורטית בינתיים  ,גם בירי פגזים כימיים .

צבאי
הסברה מתוך
בטאון הטנק' .
' מוצב

שבועות  ,והאימון נועד להכשיר את הגייסות להשתמש כהלכה במסכות החדשות ולהגיב במהירות

עות'מאני המציין

)

משך אימונה של דיוויזיה שלמה הוערך בחמישה

על התקפה כימית של האויב  ,ובעקיפין גם להדריכם בטכניקות הפעולה הנדרשות אם ייקלעו במהלך

:

משוריין
אוטומוביל הושמד
'( טנק) אשר

התקדמותם לשטת מוכה תומרי לחימה כימיים בריטיים .

תותחן עות'מאני
בקרב עזה
בידי
( באדות ב '

בחזית המערבית  ,אולם בעוד ששם הסתפקו בצוות התגוננות בדרג הדיוויזיה  ,בארץ  -ישראל הוקמו

א ( קרה )

.

י

~ לנט אילמא ,

25

רוב הצעדים הללו דמו לצעדים שננקטו

צוותים כאלה גם בדרג החטיבה  ,מתמת הריחוק הגאוגרפי הרב יחסית של החטיבות בהזית זו

ממפקדות הדיוויזיות .
24

משרד המלחמה אל מארי  ,מס '  25 , 28491בינואר , 1917
 2 , 30328במרס  ,שם ; מארי אל רוברטסון  ,מס ' , AM 1642
העודפים בפגזי הגז ראו  :פלצו ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 122
מייג ' ור  -גנרל א ' לינדן  -בל (  (1ט - 8תטנת1מ )  ,ראש מטה חמ " ם ,
המזרה  ,מס '  3 , GS 585ו  25 -בינואר ו  18 -בפברואר , 1917

0 33/905
26

25

,

4ו  ; PRO ,מס ' , 30125

בפברואר  ,שם ;
אל

מס ' 1648

27

בפברואר  ,שם ; מס '

, AM

1

.

במרס  ,שם על

לויטננט  -גנרל צ ' דובל )  , ( Dobellמפקד כוח

; PRO , WO 95/4367

[ ראשון ] על ארגון ואימון בלוחמת גז בהמ " ם  ,דצמבר  - 1916אוגוסט , ' 1917
היועץ הכימי לחמ " ם  ' ,סיכום שלושה דוהות '  28 ,בדצמבר  , 1918שם .

18

היועץ הכימי לחמ " ם  ' ,דוח

באוגוסט , 1917

142/ 120

wo

; PRO ,

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

49

ץתדרה

הזהרתו של המטה הכללי בדבר האיחור הצפוי בהגעת התחמושת הכימית התממשה במלואה  ,בשל

מחסור באמצעי תובלה ימיים ועקב זמן השינוע הארוך  .יתר על כן  ,באנגליה עצמה עדיין נמשכו
ניסויים שנועדו לקבוע אם ניתן להוביל פגזים כימיים בטמפרטורות הגבוהות ששררו במזרת התיכון

ללא השש מדליפה .

26

המסע הימי מהאיים הבריטיים ועד למחסני התחמושת המרכזיים באלכסנדריה

.

ארך בממוצע כחודש ימים שם הוטענו הפגזים על גבי קרונות רכבת והוסעו לחזית במשך כעשרה

ימים נוספים על מסילה שהגיעה לתעלת סואץ  ,ושחצתה את סיני .
על אניית התחמושת רק

ב 23 -

,

4 000

.

בפברואר והגיעו להזית לאחר שהקרב הראשון על עזה הסתיים שתי

אניות שבמטענן הייתה יתרת התהמושת המובטחת  ,שכללה עוד
ו 10 000 -

,

הפגזים הראשונים הועמסו

פגזים כימיים ממיתים

,

6 000

פגזים מדמיעים  ,הפליגו מבריטניה רק ימים אחדים לאחר הקרב .

27

למרבה הפליאה האיחור הצפוי תדל להטריד את המפקד העליון לפתות שלושה שבועות לפני יום

.

ה  ' -ע ' ( קרא  ' :יום העי " ן '  -המונה הצבאי ליום פתיחת המתקפה ) הוא אף החליט לוותר על האמצעי

.

ההדש שעמד כבר לרשותו  -שישה טנקים שהובאו בחשאיות גדולה לאלעריש על פי גרסת
ההיסטוריה הרשמית האוסטרלית  ,התלהבותו מן הנשק החדש שככה משום שיועציו הכימיים קבעו

שעצמתן וכיוונן של הרוחות הנושבות תמיד בדרום ארץ  -ישראל כמו גם פיזורם הרחב של גיסות
האויב יפחיתו את יעילות הפגזים  ,ולאחר ששמע מקצינים שהתנסו בביצועי הטנקים בצרפת כי

יקשה עליהם לפעול בשטח ההשוף והמתורץ מדרום לוואדי עזה .

28

אולם מדיווחים של ראש מטהו

עולה תמונה הפוכה  ,שלפיה הניסויים בשטח הצביעו דווקא על עבירות טובה לטנקים באזור

26

הוועדה המייעצת הכימית  ,המחלקה למחקר לשמת החפירות  ,משרד החימוש  ,תמצית ישיבה ,
142/59

27

wo

PRO ,

משרד המלחמה אל מארי  ,מס ' , 31919

תחמושת שבועי ,
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קתדרה
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50

הפעולה.

29

מכאן שנכונותו לוותר על הנשק החדש נבעה מסיבות אחרות שהעיקרית שבהן הייתה כנראה

.

הערכת מודיעין שגויה מטעמים החורגים מעניינו של מאמר זה התגבשה בתיל המשלוח הערכה כי לא

.

קרב הבקעה קשה ועקוב מדם לפניהם אלא מסע רדיפה קל הרבה יותר ערב ההתקפה האמינו בטעות
מהמפקד העליון ועד אחרוני הטוראים כי במקום לעמוד ולהילחם במרהב ואדי עזה  ,יבחרו העות ' מאנים

לסגת לקו יפו  -ירושלים ויימנעו מקרב ההכרעה

המיוהל.

30

קרוב לודאי כי זו הייתה הסיבה להחלטת

מארי להימנע מלחשוף את מערכות הנשק החדשות שלו  ,אפילו לפני שהוברר סופית כי הפגזים יאחרו
להגיע  ,כפי שהבהיר ראש מטהו  ' :סר ארצ ' יבלד בדעה כי תהיה זו שגיאה אם במבצע כזה ישתמשו בפגזי
גז או בטנקים ,

משום שרצוי שלא לחשוף את כל קלפינו עד לרגע ההכרעה האמתי ' .

31

לויטננט  -גנרל

צ ' רלס דובל )  , (eobellמפקד כוה המזרח  ,שפקד על העוצבות הלוחמות של המ " מ  ,ושהיה אחראי
למתקפה  ,הסכים עם מפקדו  ,בעיקר לאתר שהוברר כי העות ' מאנים אכן פינו את מערך שיח ' נוראן
בתהילת מרס ונערכו בקו עזה  -באר  -שבע  ' :אין ספק כי על האמצעים הללו להפתיע את האויב רק כאשר

יגיע המועד לפעול במלוא עצמתנו ובשום פנים לא קודם לכן ' .

32

הגם שבפרק הזמן שנותר עד ליום

ה ' ע '  ,השתנתה בהדרגה הערכתם של מפקדי חמ " ם והם ההלו להבין כי העות ' מאנים יילחמו על הקו

.

ההדש  ,עדיין נותרה בעינה האמונה כי הלחימה לא תהיה קשה במיוהד לפיכך משנפתחה ההתקפה
הראשונה על עזה ,

ב 26 -

במרס  , 1917נשארו הטנקים בבסיסם בגילבן  ,שממזרה לקנטרה  ,והפגזים

הכימיים היו עדיין בבטן האנייה או בדרכם ממנה למחסני התחמושת העורפיים באלכסנדריה .
הפעלה כושלת בקרב עזה השבי
אף שההתקפה הראשונה על עזה נכשלה  ,העריך הקבינט הבריטי כי הזדמנה שעת כושר במזרת

התיכון והרחיב את משימתו של המ " ם לכיבוש חלקה הדרומי של ארץ  -ישראל עד לקו יפו  -ירושלים .
המפקד העליון המשיך לראות במרהב עזה את המפתת להבקעה ובציר החוף המסורתי את קו

.

ההתקדמות ההיוני אולם מערך ההגנה העות ' מאני תוגבר וחוזק מאז הקרב הראשון  ,הפרצות שהיו
בו הלכו ונסגרו  ,ואפשרויות האיגוף של מתהם עזה ממזרח

פחתו .

תמ " ם תועל אפוא להתקפה

חזיתית  ,שלהלכה הייתה בדיוק הקרב שלו ייחל מארי  :התנגשות מלאה עם עיקר צבאו של האויב ,

.

אשר עשויה הייתה להוביל להכרעה המקווה שנגזלה מהבריטים בקרב הראשון ההתקפה הסדורה
נועדה להתבצע בשני שלבים  :בשלב המכין

באפריל  , ) 1917יתקדמו הגייסות ממערכיהם

( 18 - 17

לאורך ואדי עזה ויכבשו את קו מוצבי החוץ העות ' מאניים מחוף הים  ,דרך רכס מנצורה ( היום  :יד

אנז " ק ועד לרכס שיחי עבאס אזור עלומים  -גבעת  -יהודה .
והרגלים ייערכו לכיבוש הקו העיקרי  .בשלב השני
(

)

)

( 19

על בסיס קו זה תקודם הארטילריה הכבדה

באפריל ) תתקופנה שלוש דיוויזיות רגלים את

עשר  -עשר
מערך עזה מהתוף מזרחה עד ח ' רבת סיחאן ( תל שיחאן ממערב לשובה )  ,בגזרה שרוחבה כאחד
29

לינדן  -בל אל מייג ' ור  -גנרל פ ' מוריס ) , ( Maurice

.

30

שפי ( לעיל  ,הערה

31

לינדן  -בל אל דובל  ,מס '

32
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51

קתדרה

.

העשריט .

למעלה :

מבט על האזור
מכיוון דרום

/

בתוספת זיהוי
האתרים הבולטים
בכתב  -יד ;
למטה  :מבט

על

העיר עזה ממזרח ,
כשהים באופק
( באדיבות ספריית
אוניברסיטת לידס ,
האוספים המיוחדים ,
אוסף

לידל )

קתדרה

יגאל

52

שפ

.

קילומטרים מרכז הכובד של ההתקפה היה גבעת עלי  -אלמנטאר שמדרום  -מזרח לעיר  ,גבעה ששלטה

.

.

על כל האזור הצלחה בגזרה זו אמורה הייתה להוביל את הרגלים צפונה לאיגופה של עזה ממזרח
להם הוטל על שתי הדיוויזיות הרכובות לרתק את מתחמי האויב בגבעות עטאונה ( גבעות אסון

שממערב לנתיבות ) ובהורירה ( תל הרור שממערב לתדהר ולכביש עזה  -נתיבות  -באר  -שבע ) ולנצל את

הצלחת הרגלים כדי להתקדם צפונה ( ראו מפה

)1

.

ההיסטוריה הבריטית הרשמית  ,שגרסה כי ' לא היה בו משום העניין שהיה בקרב הראשון '  ,גרמה עוול
למתכנני הקרב השני על

עזה .

33

דווקא במתקפה הזו ביקשו הבריטים להביא לידי ביטוי את כל

האמצעים מכפילי הכוח שהיו ברשותם או שקיוו להשיג עד לתחילתה .

34

הם האריכו את מסילת הברזל

מרפיה עד לדיר אלבלחן טייבו את הספקת המים ; שיפרו את אמצעי הקשר ; הזמינו בבהילות מטוסי
קרב מתקדמים שיוכלו להתמודד עם המטוסים הגרמניים ( בפועל הם הגיעו רק לאחר הקרב ) ;

ציידו

את הרגלים במקלעים קלים ; תכננו לשתף גם את שמונה הטנקים של פלוגת המקלעים הכבדים ת ;

.

ולראשונה אף ניסו להונות את האויב באמצעות דימוי של נחיתה אמפיבית מצפון לעזה מארי גם

דרש לקבל בדחיפות פגזים כימיים נוספים כדי לצבור מלאי מספיק שישמש אותו בקרב .

35

דובל  ,מפקד כוח המזרח  ,שהיה אחראי לתכנון המתקפה ולביצועה  ,ביקש לפתוח בהרעשה מכינה

חזקה במיוחד כבר בערב שלפני פתיחת השלב העיקרי ולשלב בה גם ירי ארטילרי כימי  ' ,כדי שהאויב

.

יטעם מסה שמצפה לו בהתקפה העיקרית מידע זה יתפשט אל נכון בין גייסותיו ,

ויפגע במורל ' .

בשעת המתקפה עצמה ביקש להשתמש בפגזי עשן ובנרות עשן ( נרות המופעלים על ידי הרגלים

)

ולנצל את הדי ההרעשה הכימית הקודמת כדי לעורר את הרושם כי תמרות העשן המתפשטות אינן

אלא ענני גז .

36

במפקדתו אף שקלו רעיון מהפכני להשתמש במטוסים לפיזור חומרים כימיים מגלילים

מעל המוצבים העות ' מאניים  -בבסיס ההדרכה ללוחמה כימית היו באותה שעה חמישים גלילים
שהכילו חומר כימי  -וכן חשבו לצייד את הלוחמים ברימוני זרחן  ,שישמשו אותם בעת טיהור בתיה
של עזה ,

37

בתפיסתו של דובל השתקפה ראיית העולם של הקצונה הבריטית הבכירה  ,שראתה במורל

הגייסות אחד משלושת המשפיעים העיקריים על יכולתו של צבא להשיג עליונות ולהכריע בשדה
הקרב  ,ולכן הוא הדגיש את השפעתו הפסיכולוגית של הנשק הכימי  ,ממש בדומה למה שביקש להשיג

בהופעת הבכורה של הטנקים מול עזה  ,שבראש ובראשונה נועדה לפגוע ברוח הלחימה של המגינים .

38

דובל לא ייחס כנראה לאמצעים אלה תכונות של מכפילי כוה המשנים מהותית את פני הלחימה  ,כפי

33

( he War With Gennany

34
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תכונה אז יכולת המגבירה באופן משמעותי את עצמתו הקרבית של הכוח  ,בשעה

שכמות אמצעיו העיקריים או מספר אנשיו אינם
35

,
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53

.

שהאמין מפקדו הוא אף הפגין את ביטחונו המלא ביכולת גייסותיו להתגבר על העות ' מאנים ללא
הפעלת האמצעים החדשים  ,אולם הסביר כי תשוב לו לסיים את ההתקפה העיקרית תוך יום אחד

בלבד  ,עקב החשש ממחסור במים ; הירי הכימי פשוט יתיש את ההשתלטות על המוצבים וכוהותיו לא

.

ייקלעו לאילוצי זמן  ,כפי שאירע בהתקפה הקודמת 'אני עצמי מבקש שלא לחשוף את פגזי הגז אלא

בשעת צורך אמתי  .אולם . . .

למרות מצבי העדיף על האויב במספרים  ,בחימוש ובציוד  ,לא יהיה זה

מוצדק להימנע משימוש בנשק זה שיביא להכרעה מוקדמת [ וכך ] למנוע מהגייסות את הקשיים

שאליהם ייקלעו אם תתארך שהותם בקו שיח ' עבאס  -מנצורה ' .

39

לעומתו מארי  ,שבעיניו כאמור היה הנשק הכימי בבחינת מכפיל כוח  ,הושפע מתסמונת שזכתה
מאותר יותר לכינוי ' העיתוי הרציונלי להפתיע '  ,דהיינו ההתלבטות מתי הוא המועד הנכון לירי

הפגזים  ,באופן שתרומתם לא תבוזבז והשפעתם המכריעה לא תעומעם .

40

הוא אמנם הורה לעשות

את כל ההכנות הנדרשות ' אם יתעורר הצורך לכך '  ,אך היסוסיו  ,שהובעו באמצעות ראש מטהו

ב5 -

באפריל ( במסמך שלא שרד )  ,היו כנראה כה גלויים והמגבלות שהטיל היו כה תמורות  ,שדובל דרש
במפגיע לדעת ' האם המפקד העליון אכן מורה לי באופן החלטי לא להשתמש בפגזי גז אלא במקרה

של צורך דחוף בלבד ' .

41

תשובתו של מארי

באפריל לא נשמרה אף היא  ,אולם מעדויות עקיפות

ב 10 -

עולה כי הוא התיר בסופו של דבר את השימוש בחימוש הכימי  ,אך בבקשו לשמור על גורם ההפתעה ,
צמצם את שלב ההרעשה המכינה הארוכה והמוקדמת שתכנן רובל  ,ובתוכה את ירי ה ' פגזים

המיוהדים ' ( כפי שכונו בתכתובת הפגזים הכימיים )  ,ודתם אותה לשעות השחר הספורות שקדמו

להתקדמות הרגלים .
 .אינץ ' של דיוויזיות הרגלים  ,נרות עשן נמסרו לחטיבות  ,נקבעו טווחי בטיחות להסתערות במונתי
42

.

האישור סלל את הדרך להמשך ההכנות פגזים תולקו לשש סוללות ההוביצרים

4 5

מרחק

,

( 2 500

מטר ) וזמן ( שעה מסיום הירי )  ,והלוחמים עברו אימונים בתנאים של התקפת גז ועשן

ורעננו את קסדות הגז שלהם או הצטיידו

בתדשות ' .

כדי לשמור על חשאיותה של האופציה

4

ההתקפית נמסר למתאמנים כי צפוי ' שהתורכים יגיבו בירי גז על המתקפה הקרובה ' .
.AWM 45/ 12/7 ,

39

דובל אל לינדן  -בל  ,ללא סימוכין ,

40

על סוגיית העיתוי בהפתעה ראו  :א ' עמית  ' ,נשק ההפתעה יעיל לא רק כשהוא טרי '  ,מערכות ,

41
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 .עק

995נ )  ,עמ '

World

,

; 25 - 18

31 , 2 ) 1979 ( ,

המסמך הנעדר של ראש מטה המ " מ

באפריל , 1917
42

( מאי  -יוני

7

באפריל

9171

; AWM 45/ 12 /7

מ5-

באפךיל

44

1917

נושא את הסימוכין

עמ ' . 300

גאלט ( לעיל  ,הערה , ) 28

המברק הנעדר של מפקדת המ " מ נושא את הסימוכין
באפריל ;AWM 45/ 12/5 , 1917

,

'

1294

.

340

( מרס  -אפריל
%.

Axelrod, 'The Rational

. GS 2,58

וראו  :דובל אל מארי ,

"

ראו  :מפקדת כוח המזר  ,יומן המלחמה  ,רישום מ -

7

10

.

 Egypt and Palestine, Auttst 1914 -Tuneתן Newell 'British Military Policy

28
43

.ע

1991 ,

,

Ph .D . dissertation , University of

דאוני אל מפקדי העוצבות הכפופות ,

מס ' 129

, ES

6

"

ת

1917

באפריל

95/4450 1917

wo

 ; PRO ,מפקדת כוה המזרח ,

' פקודה מיוהדת  -ארטילריה '  9 ,באפריל , 1917
בפגזי גז '  11 ,באפריל  , 1917מסמכי דאוני (  ; ) 511 , Dawnay Papers 69/21 / 2מפקדת דיוויזיה  , 53יומן המלחמה ,
 11באפריל  ; PRO , wo 954614 , 1917מפקדת דיוויזיה  ' , 54הוראות מיוהדות בהקשר לשימוש בפגזי גז '  ,מס '
 13 , GS 69/9/3באפריל . PRO wo 954634 , 1917
; AWM 45/ 12 /7

היועץ הכימי אל חמ " ם  ' ,הערות והצעות לשימוש

0

.ו

.

44

14 , Light Horse (Queensland Mounted hrantry) ,ש "
)

108

 .ק . 51. Lucia 1989 ,

the 2

תודתי לג ' ין  ,הדוכסית מהמילטון ,

,

Ch. Sweeney, Forward: The History

על הפניה זו .

ש

Starr

ץתדרה

קתדרה

יגאל שפי

54

ב 16 -

באפריל  ,ערב ההתקפה  ,התקיימה קבוצת פקודות במפקדת כות המזרח בח 'אן  -יונס  ,ובה הדגיש

מארי את החשיבות שהוא רואה בשתי מערכות הנשק ההדשות שלו  -פגזים כימיים וטנקים  -כנשק
ההכרעה ,

45

הוראותיו תורגמו לפקודה למפקדי הדיוויזיות  ,והעידו בבירור על ראייתו השונה מראיית

פקודו בכוח המזרח :
[ המפקד

העליוון נחוש שלא לחשוף את הנשק הנוסף הוה אלא אם יובטח לו שהתוצאות תהיינה החלטיות

ומכריעות  .הוא איני
אלא אם שאר האמצעים להגיע לאותו ההישג יתבררו כבלתי יעילים .

רוצה לבוכו את התועלת שבהתקפת פתע של פגזי גו למען הישג בלתי משמעותי ,
14

ושבוו לקו מחשבה זה  ,שראה בנשק הכימי אמצעי לנטרול והשמדה ישירים ולא כלי ללוחמה
פסיכולוגית או מורלית עקיפה גרידא  ,הגביל מארי את הירי למוצבי האויב העיקריים בלבד  ,וזאת
רק לאחר שיובהר חד  -משמעית כי החפירות במוצבים הללו מאוישות בחיילי האויב וכי הללו בולמים

את התקדמות הלוחמים  ,דהיינו לשלבים מאותרים יחסית של הקרב .

47

הוא ביטל באורה זה את פער

הזמן שבין שעת הסיוע הכימי למועד התקדמותם של הרגלים  ,וכך חרג מעיקרון שהיה מקובל באותה
עת  -פרי ניסיון שנצבר בחזית המערבית  -ושלפיו יש להרחיק בין השניים כדי שלא לסכן את

.

המסתערים בהיקלעות לענני חל " כ או לשטח שעדיין רווי בחומרים כימיים לכן בצרפת בוצע הירי
הכימי בדרך כלל למטרות הטרדה בעיקר בלילה הקודם להתקפה  ,בכך השיג התוקף שלוש מטרות :
הרווה את מסכות המגן של הגרמנים והקטין את יעילותן ; אילצם לשהות שעות ארוכות בחפירות ,
חבושים במסכות המסורבלות  ,ובכך התישם והכביד את תגובותיהם כנגד הרגלים התוקפים

.

שהתקדמו עם שחר ; הקטין את הסיכון לתוקפים בשל הרווה בזמן בין ההפגזה להסתערות כל זה היה

הסר משמעות בסיטואציה הארץ  -ישראלית  ,שבה ידעו הבריטים כי החיילים העות ' מאנים חסרים

לחלוטין אמצעי מגן  ,בעוד הם עצמם מצוידים בהם .

48

לפיכך להלכה יכול היה מארי להניח כי יוכל

לממש את מאווייו להפתיע ולהכריע באמצעות שימוש לא מקובל בנשק כימי .
אולם רצונו של המפקד העליון נתקל בנתונים על משטר הרוחות באזור  ,שנאספו בתחנה

.

המטאורולוגית במפקדת כוה המזרה בדיר  -אלבלח לפי נתונים אלה השימוש בחומר הכימי היה יעיל
ביותר דווקא השכם בבוקר  ,בין השעה חמש לשבע  ,שעות שבהן מהירות הרוח היא האטית ביותר
ביממה ( עד

.

3 6

.

ק " מ בשעה )  ,ולפיכך נותרים החומרים הכימיים באזור הפגיעה המדידות קבעו כי

בשעתיים שלאחר מכן גוברת בדרך כלל מהירות הרות עד

ל7-

קמ " ש  ,והירי עדיין סביר  ,אם כי

במגבלות  ,וכי מהשעה תשע ואילך מגיעה מהירות הרוח במרהב עזה לכדי

הכימי מתפזר ונעלם מיד עם הפגיעה ואין בו תועלת .
 ,עמ '
ניואל לעיל  ,הערה
 ,עמ '
גאלט  ,לעיל  ,הערה

 12קמ " ש

ויותר ואז החומר

49

) 28

45

46
47

48

; 301

(

דאוני אל מפקדי דיוויזיות הרגלים  ,מס ' , 2 . 1

17

שם פקודה כתובה של מארי  ,אם הייתה כזו ,

לא נשמרה .

.

קצין

האג " ם של כוח

באפריל

המזרח אל מפקדי דיוויזיות הרגלים ,

 , 1917מסמכי דאוני ( לעיל  ,הערה
49

) 42

) 43

. ) 29

331

' הצעות לשימוש

.

היועץ הכימי לחמ " ם  ' ,השגות והצעות לשימוש בפגזי גז ' ,

 , 1917מסמכי לינדן  -בל ( לעיל  ,הערה

1917

.
.AWM 45/ 12/7 ,

11

בפגזי גז ' ,

מס ' 1 / 29

,

, 02

באפריל  , 1917שם ; לינת  -בל אל מוריס ,

11

23

באפריל

באפריל

,,
י

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

-

,
1 1
,.
,

,

55

קתדרה

ן,

הסתירה שבין השאיפה לנתונים היא שהובילה ככל הנראה בסופו של דבר לפשרה בין גישתו של

,

 : 1קטע ממפת
מפה עזה השני ,
קרב

מארי לזו של דובל  .הירי הכימי הועתק אמנם מהערב הקודם לשחר יום ההתקפה  ,ברוה הנהיותיו

 18באפריל

1
1
ן
הדקות הראשונות של ההרעשה המכינה ,
רק במשך ארבעים
נקבע כי הוא יבוצע
של מארי  ,אולם

תי

שתתחיל שעתיים לפני שעת ה ' ש ' של הרגלים .

הפגזים עתידים היו להיירות אפוא לפני שהוברר

50

אם התמלאו תנאיו המוקדמים של מארי  ,ובכל מקרה צפוי היה להיווצר פער זמנים לא מבוטל בין

.

שיחת נמצא
כשמתה ק " מ

ממזיח

.

50

מפקדת דיוויזיה  , 54פקודת ארטילריה מס ' , 5

16

באפריל , 1917

. PRO . wo 95/4634

לעזה ואינו

יין:בג~

מה מספר

ההסטירים הרשמת

סיום ההפגזה הכימית להתקרבות הרגלים נראה שעד לרגע האהרון שרר במפקדות הוסר ודאות

אם באמת ישתמשו בנשק כימי וכנגד אילו יעדים הרשימה השתנתה פעמים אחדות ומטרות הוצעו ,

.1917

במצים

יב " יד  -שיאין

_

קתדרה

%

אושרו או נפסלו שוב ושוב  ,תוך שהאחריות לירי על אחדות מהן הועברה הלוך והזור בין

הדיוויזיות  .רק שעות בודדות לפני תהילת ההתקפה סוכמה הרשימה וניתן האישור הסופי .
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באפריל בשעה חמש

וחצי ,

בה שלוש אניות צי שעגנו מול חופי עזה
תותחים קרקעיים  ,רובם תותחי שדה 52

.

130
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ארטילריות

!

לאמבת ' ובו הופגזו בעיקר חפירות ' קנטרה ' ,

' דיידאר ' ו ' רימני ' ) ; מוצבי ' אלעריש ' ו ' אלבורג '

'

_Le

1

,

d?cale

',

'

.

.

.

__

'1

להפגזת חל " כ

(

frt

מפקדת כוח המזרח  ,יומן המלחמה ,

' רבת סיחאן נועדו להיכבש
מיד בהתהלה  ,ואילו ההגעה לאחרים הותנתה

בהשתלטות מוקדמת על מוצבים קדמיים  ,והם

(

18 - 17

לח ( יאו
שממערביעזה
שדיש מעיב
הקבוצה

מפה

.) 1

רק מוצבי

באפריל , 1917

; PRO , WO 95/4450

מפקדת דיווחיה  , 53פקודה

מס '

 18 , 35באפריל  , 1917שם ; מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 52פקודה מס '  17 , 3באפריל ; PRO , WO 95/4599 , 1917
מפקדת דיוויזיה  , 52פקודה מס '  18 , 57באפריל  ; PRO , WO 95/4597 , 1917מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 55יומן
המלחמה  18 ,באפריל . PRO WO 59/4617 , 1917
פול ( לעיל  ,הערה  ; 73 ' DY , ) 6פולס ומקמון ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '  . 304על הסיוע הארטילרי בקרב ראו :

.

בקרב עזה השני
( ( PRO , WO 95/4450

.

,. ,

-

תלבירינה',
מלשט מטרות
' מוצב

'

 ,,י

.

!

י

(

יצלל

את מתהם ' לבירינת ' ומתחם ' חורשת

52

 ) Base, 1 914 - 1918 ,חו0א ofArtillery: The Forgotten Fronts and the
86-89
53

 .קע

0צ the
.
'1ם(

,

0

44 . Yamdale , History

 1988 ,ח40ח] 0

הבריטים השתמשו במסמכיהם במילות קוד להגדיר תוואים טופוגרפיים ובקואורדינטות מקודדות לציין מטרות

.

ארטילריות אלו גם אלו התבססו על מפות  ,שבנוסף לשמות הקוד שהודפסו עליהן  ,חולקו לריבועים  ,לריבועי

.

.

משנה ולתת  -ריבועי משנה כל אחד מהם זוהה באות או במספר את המטרות להפגזות הכימיות זיהיתי במאמר זה

על סמך המפות הבאות  ,שהודפסו על ידי חמ " ם  :עזה ( , 1 : 15 , 000 , ) 1

12

באפריל

1917

( תודתי לד " ר דב גביש ,

המדור לתצלומי אוויר  ,המחלקה לגאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,על שהעמידה לרשותי ) ; מפת עזה

(  . 2ם )  ,מהדורה שלישית זמנית , 1 : 20 , 000 ,

28

באוקטובר , 1917

. PRO . WO 303/107

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

הוכנסו לרשימה כנראה בשל שליטתם בתצפית ובאש על המרחב הקדמי .
משנה סוללתיות מלבניות  ,ששטחן

,

2 000

54

57

כל יעד חולק למטרות

מ " ר כל אחת  ,ונקבע כי הן תכוסינה בזו אחר זו בארבעה

.

עד שמונה פגזים לכל ' מלבן ' סדר הירי עליהן תוכנן מראש במספר תכניות אש חלופיות  ,על פי

.

כיווני הרוחות האפשריים מתוכן נבתרה בפועל החלופה שהתאימה ביותר לתחזית הממשית ערב

.

ההרעשה הקצאת ה ' פגזים המיותדים ' נקבעה בהתאם לממדי המטרה ונעה
350

ליעד גדול

(

כמו מוצבי ' לבירינת '  ' ,אלעריש ' וח ' רבת סיחאן .

ליעד קטן ועד ל -

מכ 70 -

משך הירי הכולל  ,שנקבע תחילה

) 55

לארבעים דקות  ,התארך לכדי שעה ותצי  ,עד לשעה שבע  ,כנראה בשל הכמות הרבה של המטרות ,
והפגז האחרון נורה כשלושים דקות לפני שיצאו הרגלים מקו ההתחלה שלהם  ,קילומטרים אחדים

ממערב לביצורים העות ' מאניים  .אז עברו תותחי ההוביצר לירות פגזים נפיצים על אותן המטרות .
מהצלבת הנתונים החלקיים במקורות הזמינים עולה כי בסך הכול נורו באותו היום
י5

כ 1 800 -

,

56

פגזים

נקב מארי בדיעבד .

של חומר כימי ממית  ,מספר קטן בהרבה מהמספר  , 3 , 000שבו

בשעה שבע והצי  ,בתום השעתיים שהוקצו להרעשה המכינה  ,יצאו הרגלים להסתערותם  ,מלווים

.

בטנקים הספורים אז התברר כי היעדים שהופגזו עדיין מאוישים  ,וכי הלוחמים בהם מגיבים בעצמה ,

כאילו לא אירע דבר .

58

שלא כביומיים הקודמים  ,שבהם גילו העות ' מאנים התנגדות קלה בלבד  ,לא

הושגה במשך היום הצלתה מספקת בשום מקום

59 ,

גם ניסיון מחודש בשעות אחר הצהריים להתיר את

הסבך שהתפתח מדרום לגבעת עלי  -אלמנטאר החיונית  ,בעזרת ירי מרוכז של

מארבע סוללות על ' חורשת לאמבת ' הסמוכה  ,לא צלת ,
התקדמות הבריטים ,

60

200

פגזים כימיים

והעות ' מאנים שם המשיכו לעכב את

.

בשעות הערב הופסק הקרב בכוונה לחדשו למחרת אולם צפי מוטעה למתקפת

.

נגד עות ' מאנית חזקה גרם לדחיית ההתקפה ולאתר מכן לביטולה המוחלט קרב עזה השני היה גם

הוא לכישלון  ,והפגזים הכימיים  ,כמו הטנקים  ,לא היו בו למכפילי הכוה כמקווה.
54

55

מפקדת כוח המזרח  ,יומן המלהמה  18 ,באפריל wo 95/4450 , 1917
 18באפריל  ; PRO , wo 95 4597 ,מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 53יומן המלהמה ,

דיוויזיה  , 52יומן המלחמה ,

 ; PRO,מפקדת

,

' הצעות לשימוש בפגזי גז ' ( לעיל  ,הערה
נלוות ( לעיל  ,הערה ) 49

; ) 48

18

.PRO, wo 59
באפריל . / 4617 ,

היועץ הכימי להמ " ם  ' ,השגות והצעות לשימוש בפגזי גז '  ,וטבלאות

.

באפריל  , 1917משעה

56

מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 52יומן המלהמה ,

57

האומדן מתבסס על הצלבה של נתוני ההקצאה החלקיים הזמינים להיסטוריון עם הדיווחים האפסנאיים על מלאי

19

05 : 30

עד , 07 : 00

95/ 4599

wo

PRO,

תחמושת והוצאתה בערב ההתקפה ובסיומה  .ראו  :מפקדת דיוויזיה  , 54פקודת ארטילריה מס '  16 , 5באפריל , 1917
 ; PRO, wo 95/4634מפקדת דיוויזיה  , 53פקודת ארטילריה מס '  18 , 11באפריל ; PRO, wo 95/ 4617 , 1917
המ " מ  ,חוזר מצאי תחמושת שבועי  ,מס '  18 , OCT 6996באפריל  ; PRO , wo 33/905 , 1917חוזר מצאי תחמושת
שבועי  ,מס ' 7477
33/ 935

wo

, OCT

24

באפריל , 1917

שם ; חוזר מצאי תחמושת

 ; PRO ,חוזר מצאי תחמושת שבועי  ,מס ' 7561

, OCT

11

שבועי ,

מס '  5 , OCT 7528במאי

.

, 1917

במאי  , 1917שם על מספר הפגזים לפי

. PRO, wo 45/79

58

אומדנו של מארי ראו  :מארי אל ראש ענף ההיסטוריה במשרד המלחמה  1 ,במאי , 1925
מפקדת כוה המזרח  ,יומן המלהמה  19 ,באפריל  , 1917ההל משעה  ; PRO , wo 95/ 4450 , 08 : 30מפקדת דיוויזיה
 , 53יומן המלהמה  19 ,באפריל  ,ההל משעה  . PRO wo 95 / 4614 , 10 : 17על הטנקים בקרב זה ראו  :ב " ז קדר ,

.

'  : 1917הופעת בכורה ארצית של הטנק '  ,שריון  ( 7 ,ינואר  , ) 2000עמ
תיאור הקרב ראו  :ויול ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  ; 77 - 72ואלך ( לעיל  ,הערה , ) 13
 , ) 28עמ '  ; 317 - 304פולס ומקמון ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ ' . 350 - 337
מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 53יומן המלהמה  19 ,באפריל  , 1917משעה  14 : 30עד
מפקדת כוח המזרח  ,יומן המלחמה  19 ,באפריל  , 1917משעה wo 95/4450 , 16 : 10
' 26 - 24

59

60

.

עמ ' 112

; 114 -

, 16 : 00

.

PRO

.

גאלט ( לעיל  ,הערה

59/ 4617

wo

; PRO,

קתדרה

ץתררה

58

מאל שפי

אף שהכול מסכימים כי הירי הכימי בקרב זה נכשל  ,קיימות גרסאות סותרות לא רק באשר למידת

הנזק שגרמו הפגזים הרעילים אלא אפילו על עצם מודעותם של העות ' מאנים במהלך הקרב ואחריו
להפעלתם

נגדם .

על פי הספרות התורכית והגרמנית הצד האחר למד על הפרשה רק בדיעבד ,

.

מהפרסומים הבריטיים שלאחר המלחמה למשל בהיסטוריה התורכית הרשמית של המלחמה בהזית

סיני וארץ  -ישראל  ,שיצאה לאור בסוף שנות השבעים  ,ושדנה בהרחבה בקרב עזה השני  ,צוין כי
המגנים לא הרגישו כלל בירי הפגזים הכימיים  ,וזאת כנראה על סמך דיווחי הכוהות במהלך הקרב

.

וסיכומיהם אחריו הכוחות הדגישו אמנם את עצמתה הרבה של אש הארטילריה הבריטית והודו שהיא

הגבילה את חופש הפעולה שלהם  ,אולם התעלמו כליל מההפגזה הכימית .
בצבא העות ' מאני ) פרידריך קרס פון קרסנשטיין
העות ' מאני

ה 22 -

61

הקולונל הגרמני ( גנרל

)  Kressensteinתסע ~ (KTess

שפיקד על הקורפוס

בהזית במהלך הקרב  ,טען אף הוא בזיכרונותיו כי אנשיו לא חשו כלל בחומר הכימי

שנורה עליהם  ,והעריך כי ' הגז התאדה מיד כתוצאה מקרינת ההום ההזקה כל כך

מהקרקע ' .

62

מזיכרונותיו של חוסיין חוסנו אמיר  ,מי שהיה סגן ראש המטה במפקדת קבוצת הארמיות העות ' מאנית

אילדרים ( תעש 11צ ,שפיקדה על הכוחות בחזיתות מסופוטמיה  ,סוריה וארץ  -ישראל ההל מאמצע

"

 , 1917ושתידון בהמשך )  ,משתמע שאפילו לאחר המלחמה לא ידע כלל שהנשק הכימי כבר הופיע

באפריל . 1917

בזירה זו

63

לעומת זאת תשובת המטה הכללי התורכי על שאלות כותבי ההיסטוריה

הרשמית הבריטית בשנות העשרים  ,כי ל ' פגזים המיוחדים  ,הייתה בכל זאת השפעת מה ' ,
בעדויות שמיעה של שבויים שנפלו בידי הבריטים במהלך אביב  -קיץ

1917

.

64

נתמכת

אף אחד מהם לא הווה

אמנם על בשרו את ההתקפה הכימית  ,אולם הם חזרו על שמועות שנפוצו בצבא העות ' מאני בארץ

.

בעקבות קרב עזה שניים שמעו באופן כללי על מוות שנגרם כתוצאה מהפגזת גז  ,אחר סיפר על
עשרים הרוגים ,

ושבוי נוסף מסר כי נפגעי גז רבים מאושפזים בבתי ההולים .

65

אם נניח שהשבויים

לא תועלו על ידי שאלות חוקריהם להמציא ידיעות שתרצינה את שוביהם  ,מסתבר כי ברמה הכללית
לפחות לא נעלם השימוש בנשק כימי מעיני העות ' מאנים  ,הגם שלא התרשמו במיוחד מביצועיו
(

לעומת זאת להופעת הטנקים הייתה דווקא השפעה פסיכולוגית רבה .

) 66

כשנודעו בלונדון תוצאות הקרב העריכו המדענים שם כי ייתכן שיחידת השטח הנפגעת מירי כמות

.

נתונה של הומר כימי קטנה ממה שחשבו תחילה אולם הערכה כללית זו  ,שברבות הימים הוכחה
61

1

" ""
631

62

63

-,

.ע

kanligi , Birnici D nya Harbi 'nde T rk Narbi: Sina

.

, Cephesi ~1 , Ankara [ 979 ,

Ba

TC Genelkurmay A
זרז ] . skeri Tarih ve Stratejik

שם בעמ '
דיווחי~הכוהות מפוזרים ~

. 651 - 600

פ ' פרייהך קרס פון קרסנשטיין  ,עם התורכים אל תעלת סואץ  ,תל  -אביב , 2002
(unpublished English translation of: HUseyin

. trans . G . O . Der Channer,

 . 1ק  , stanbul 19 % 1 ( , Part 3 , Ch . 2 ,ש ) עולן HEsnE Emir [ Erkilet ] ,
~
עמ ' "
. 349

64

פולס ומקרוון ( לעיל  ,הערה , ) 33

65

היועץ הכימי לחמ " ם  ,דוח תקופתי ראשון ( לעיל  ,הערה

בחקירותיהם את הסוגיה

הכימית .

כ 60 -

מבין

227

) 25

.

עמ ' 216 - 215

.

H ssein ft sni Amir Bey, Yilderim

~

~

שבויים שנלקחו במהלך הקרב עצמו לא הזכירו כנראה

השבויים העות ' מאנים שנלקחו במהלך ההתקפה  ,השתייכו

להטיבות שעל יחידותיהן נורו פגזים כימיים  ,אולם לא ברור כמה מתוכם נשבו ביומיים שקדמו לירי  ,ואם מישהו

מהם שהה ממש ביעדים שהופגזו  .מודיעין חמ " ם  ,דוח מודיעין מס ' , 127
.PRO WO 175/777 , 1917

.

66

ההתייחסות לטנקים ראו  :קדר ( לעיל ,

הערה . ) 58

' סיכום

מידע שהושג משבויים ' ,

24

אפריל

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

כנכונה  ,לא לוותה בניתוח מקצועי של הנתונים .
שלא

67

הוא הדין להערכתם של מפקדים בריטים

59

בהמ " ם

היו מעורבים ישירות בתהליך קבלת ההחלטות  ,ושהסבירו את הכישלון בשגגה תכנונית של ירי

מוקדם ודליל מדי  -על פי גרסה אתת הביא הירי השגוי להתאדות ההומר הכימי בטרם איישו המגנים
את עמדותיהם  ,ועל פי הגרסה ההפוכה הוא אפשר למגנים לסגת מן העמדות ולשוב אליהן בטרם

התקרבו הרגלים הבריטים .

68

לעומת זאת המפקדים האחראים העדיפו להתעלם כליל מהסוגיה הכימית

.

או בחרו לתלות את הקולר בכוח עליון מייג ' ור  -גנרל ארתור לינדן  -בל  ,ראש המטה בתיל המשלוח ,

נתלה בקביעת היועץ הכימי שבאקלים הארץ  -ישראלי ניתן להשתמש

ביעילות רק בשעות

בחל " כ

המוקדמות מאוד של הבוקר  ,ובמשתמע קבע שהירי המוקדם היה כורה המציאות  ,למרות שירי כימי

מאוחר היה תורם יותר מנקודת המבט המבצעית .

69

דובל  ,מפקד כוח המזרח  ,העלים לגמרי את הפרשה

.

מהאפולוגיה שכתב לאתר שהודה בעקבות התבוסה החוזרת גם מארי לא מנה אותה בהתחלה בין
הסיבות לכישלון ( אך ייחס השיבות בהקשר זה לסוגיית הטנקים ,

) 70

67

לאחר המלתמה הציג מארי גרסה

מיניסטריון החימוש בלונדון  ,פרוטוקול ישיבה בעניין מדיניות המילוי של פגזים כימיים ,

1

במאי , 1917

PRO , MUN 7/ 441
68

מייג ' ור  -גנרל א ' צ ' ייטור
( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

) ( Ch; ytor

. 319

אל ראש ענף היסטוריה ,

-

69

לינת  -בל אל מוריס ,

70

דובל  ,התייחסות אישית לקרב הראשון והשני על עזה ,
153 - 164

23

26

באוקטובר , 1925

באפריל 7נ , 19מסמכי לינדן  -בל ( לעיל  ,הערה

 .קק " 1 917( , "40 " 1920 ,
]0

5

ביולי , 1917

תעDespatches Uune 1916 -1

) 29

ראו :

.
s

'

; PRO , CAB 45/ 78

,, Archibald

'

תומפסון

11 . Murray , 5

ץתדרה

קתדרה

יגאל

60

שפ

הדשה לסיבה לכישלון ההתקפה כולה  :ההפגזה הכימית נכשלה לדבריו מחמת התנאים האטמוספריים

באזור  ,שגרמו לכך שהשפעתה ' לא הייתה משמעותית יותר מהשפעתם של זיקוקי די  -נור ' .

71

שלא כמו בשנות המלחמה  ,עומדים כיום לרשות ההיסטוריון המבקש לנתח את יעילותו ( או במקרה
שלפנינו  -חוסר יעילותו ) של הנשק הכימי במצבים שונים כלי מתקר מתקדמים  ,המבוססים על

.

מאגרי מידע עדכניים ועל תכנות עיבוד נתונים התכנות הללו מתחשבות בנתוני המטרות והחימוש

בשישה מישורים  :מצד אחד פרטי התבליט והתכסית של היעדים והתנאים המיקרו  -מטאורולוגיים
ששררו בהם בעת הירי  ,ומצד אחר מאפייני הפגז  ,מאפייני החומר הכימי  ,משך הירי וכמות התומר

.
נדיפים .

המפוזר הנתונים שבידינו  ,שפירוטם מיותר למאמר זה  ,הוזנו לתכנה להערכת סיכונים של תומרים
72

על פי ממצאיה  ,הגם שאינם מוחלטים בשל חלקיות הנתונים  ,הסיבה העיקרית נעוצה

בגורם שבני הדור התעלמו ממנו  :שימוש בתומר כימי שלא התאים לתנאים האקלימיים בארץ

ולתנאים המבצעיים ששררו בקרב השני על עזה .
פגז ה  , CBR -שבו השתמשו בקרב  ,הורכב מפוסגן

) ( phosgene

.

ומארסן כלורי בחלקים שווים הפוסגן ,

שהוא ההומר הרעיל בתערובת  ,משפיע על כלי הנשימה ופגיעתו קטלנית כשהוא מצוי בריכוז גבוה .
אלא שהוא נדיף מאוד כבר בטמפרטורות נמוכות יחסית של שמונה עד עשר מעלות צלזיוס  ,על אחת

כמה וכמה בתנאי מזג האוויר הארץ  -ישראלי בחודש אפריל  ,שבו הטמפרטורה הממוצעת בשעות

השתר היא ארבע  -עשרה עד שש  -עשרה מעלות לפחות .

73

במצב זה שרד הריכוז הקטלני של הפוסגן

מסביב לנקודת הפגיעה של הפגז כשתיים עד שלוש דקות בלבד  ,ואחר כך התנדף התוצר הכימי

.

והשפעתו נמוגה לחלוטין  ,בעיקר בשטחים פתוחים שינוי בפרקי הזמן שבהם נורה מספר נתון של

.

פגזי  CBRעל מטרה משפיע באופן מנוגד על טווה הסיכון מזה ועל משך הסיכון מזה ככל שהפגזים
נורים במשך זמן ארוך יותר  ,טווה הסיכון קטן  ,אולם הסיכון למי שמצוי במרחב המצומצם הזה גובר ,

.
קטן  .מי

משום שיציבות התוצר שם עולה והוא מתנדף ביתר אטיות לעומת זאת ככל שהזמן מתקצר והירי
מרוכז יותר  ,טוות הסיכון גדל  ,אולם משך השפעתו

שלא נפגע בדקות הראשונות של

הרעשת הפוסגן סביר אפוא שלא ייפגע עוד .
לרשות הצבא הבריטי עמדו אמנם גם פגזים כימיים אחרים לתותחי הוביצר

.

4 5

אינץ '  ,מסוג

כלורופיקרין )  , chloropicrinראו בהמשך )  ,שבדיעבד התברר כי התוצר הכימי שבהם התאים יותר לתנאי
הארץ בשל יציבותו הרבה יותר ועמידותו הגבוהה יותר  ,אולם פגזים אלה לא היו מצויים כלל בזירה
באותה עת  ,לכן הדרך היחידה למזער את ההשפעות השליליות של מאפייני הפוסגן על יעילותו הייתה

לירות על כל מטרה מספר גדול של פגזי  CBRלאורך זמן רב ובתנאי רוח אטית .אך הדבר לא התממש .
.

71

מארי אל ראש ענף היסטוריה ,

72

מאפייני החומר הכימי נלקחו ממסד הנתונים  , CAMEOוהעיבוד נעשה בתכנת
לאיכות הסביבה

) ( EPA

.

1

במאי , 1925

PRO , CAB 43/ 79

.

שתיהן בשימוש המשרד לאיכות הסביבה הישראלי תודתי לד " ר יעקב דרור על סיועו

באיתור הנתונים ועל עיבודם הממוחשב.
73

ALOHA

של הסוכנות האמריקנית

הנתונים המטאורולוגיים החלקיים שמפורטים במקורות הראשוניים הושלמו בנתונים ממוצעים שנאספו מאמצע
שנות השבעים בתחנה המטאורולוגית בעזה  ,ושעובדו במחלקת אקלים של השירות המטאורולוגי הישראלי בבית -

.

דגן תודתי

לרונית בן שרה מהשירות המטאורולוגי .

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

מפתה ההקצאה שהיה מקובל אז בצבא הבריטי היה

חזית ( הונת כי פגז

מ"ר .

) 74

CBR

כ 900 -

אחד  ,שמטענו היה

100

פגזים כימיים

.

4 5

אינץ ' לשעה לכל

90

סמ " ק חומר כימי  ,אמור לכסות שטת של

61

מטר

כ 450 -

על פי המפתת הזה נורו בחזית המערבית מאות ואלפי פגזים על כל מטרה במשך שעות

.

ארוכות לפני ההסתערות ירי על פי מפתת זה בזירה הארץ  -ישראלית היה מחייב לדוגמה לירות 5 , 600
 75אך גם אילו ריכזו
עשרה  -עשרה סוללות תותחים במשך שעה על מתתם דוגמת ' אלעריש '
פגזים מאחת

.

את כל -
התותחים והתחמושת הכימית שברשות

תמ " ם

לירי על מטרה אתת בלבד  ,לא היה בהם כדי

.

להגיע לעצמה זו לפיכך השתדל היועץ הכימי להתאים את מפתת ההקצאה לתנאים המקומיים  ,והגיע
למסקנה כי ניתן להסתפק בירי של

על המטרה הזו .

76

,

1 100

פגזים כימיים מסוללה אחת בלבד במשך כשעתיים ותצי

גם מכסה זו לא מומשה ובפועל נורו על ' אלעריש ' רק כשליש ממספר הפגזים הזה

תוך פרק זמן שהיה קצר פי ארבעה

מהרצוי ,

גם על היעדים האחרים נורו פגזים כימיים ביחם דומה.

אף שנורו על לוחמים חסרי מיגון  ,לא היה בהם ליצור את המסה הקריטית שהייתה דרושה כדי להוציא

.

את המגנים מתפקוד מבצעי יש לציין שגם לארטילריה הקונוונציונלית  ,שהייתה חסרה קנים
 77תאורטית ניתן היה להגדיל
ותחמושת  ,הייתה בסופו של דבר השפעה ממשית מוגבלת באותו קרב

.

את מספר הפגזים שהוקצה לכל מטרה  ,אם באופן מוחלט  ,אם על ידי צמצום משמעותי במספר

.

המטרות אולם שני הצעדים הללו לא ננקטו  ,אף שלרשות תיל המשלות עמדה מנת תחמושת כימית

.

נוספת  ,זהה לזו שהייתה כבר בקו החזית עד תחילת אפריל

1917

קודמו לאזור עזה רק תצי

מ 4 000 -

,

.

הפגזים הכימיים שנמצאו במצרים עשרה ימים לפני פתיחת הקרב דרש אמנם דובל לקבל את השאר ,
אולם העדויות אינן חושפות אם הפגזים הללו הגיעו אך נשארו ללא שימוש  ,אם היו עדיין בדרכם ,

או שלא הוצאו כלל מבסיס התחמושת העורפי באלכסנדריה .

78

גורמים נוספים תרמו להוסר יעילותה של ההרעשה הכימית :

א.

משטר הרוחות  -מהירות הרות האופטימלית להבטיח את הישארות החומר הכימי הקטלני

לפרק זמן יעיל מינימלי באזור פגיעת הפגז הייתה  .מטר לשנייה  .קמ " ש .
קמ " ש לא
המהירות  ,קטנה יעילות התומר הכימי  ,ובמהירות הגבוהה משלושה מטר לשנייה .
הייתה בו עוד שום תועלת 9 .י בבוקר ההתקפה נשבו רוחות מערביות שעל פי תיאורן כנראה
1 3

(4 5

)

ככל שגברה

( 10 8

74

המטה הכללי  ' ,מדריך לשימוש בפגזי גז ממית וגז מדמיע '  ,מס '
'17 (o carע , 1
 , Londonמ  ) Great War,ה)ofl

134

, 55

28

בדצמבר , 1916

'Operations: France and

 . 382ק 1940 ,
75

~

; PRO , wo

142/90
4 . ( ,ם ) Edmonds

1.

~

על היקפי הירי בחזית המערבית ראו  :הבר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' , 97 , 64
1917

)

; 351 - 330

פלצו קובע אמנם כי בשנת

צמצמו הבריטים את הירי למטרה מאלפים רבים של פגזים כימיים למאות אהדות  ,אולם הסיבה לכך הייתה

.

השתפרות המסכות הגרמניות  ,שהיה קשה להרוותן בחומר כימי  ,ולכן ירי עודף היה בבחינת בזבוז זה כמובן לא

היה המצב בארץ  -ישראל  .ראו  :פלצו ( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ '

140

76

' הצעות לשימוש בפגזי גז ' ( לעיל  ,הערה

77

ניתוה ביקורתי של הקרב  ,על בעיותיו הארטילריות ראו :
111 - 120

; ) 48

.

' השגות והצעות לשימוש בפגזי גז ' ( לעיל  ,הערה
Aleppo, Melboume 1955 ,

 .קק

לעיל  ,הערה . ) 39

78

דובל אל לינדן  -בל

79

' מדריך לשימוש בפגזי גז ממית וגז מדמיע ' ( לעיל  ,הערה , ) 74

(

עמ ' . 145

)0

) 49

.

Keogh , Suez

 . 5.ש

ץתדרה

קתדרה

יגאל שפי

62

.

התקרבו למהירות הזו נתוני השירות המטאורולוגי הישראלי מתקופות מאוחרות יותר מאששים
את ההנחה כי מהירות הרוח הממוצעת בשעות השחר והבוקר המוקדמות בחודש אפריל מגיעה אכן
ל  10 -קמ " ש ,

ב.

80

יעילות נמוכה של מרעומים  -מחקירתם של השבויים מקרב עזה השני עלה הרושם כי רק שליש

מהפגזים הרגילים שירו הבריטים התפוצצו  ,ואילו

השאר נקברו בקרקע החולית ללא

פיצוץ .

81

באותה העת השתמשו תותחני חיל התותחנים המלכותי במרעומי הקשה בלבד  ,ובמרעומים אלה
חימשו גם את הפגזים

הכימיים .

82

לכן נראה סביר שתקלות במרעומים שיבשו גם את ההפגזה

הכימית .
ג.

תכסית צפופה

-

סבך גדרות צבר הקיף חלק מהיעדים העיקריים ב ' חורשת לאמבת '

וב ' אלעריש '  ,הן תוארו בסגנון ציורי על ידי קרס פון קרסנשטיין  ' :הגנים מוקפים בגדרות צברים

.

שגובהם כגובה אדם הגזעים העבים והמסוקסים והעלים העצומים והקוצניים מעניקים לגדרות
מראה גרוטסקי והופכים אותן למכשולים בלתי

תותח של סוללה
אוסטרית

בהוד סעד

גדרות הצבר בעת

?.

עבירים ' .

83

אם לשפוט על פי תיאורי ההפגזה

1 . Iones , The Australian Light iorse, Sydney 1987 ,

80

64

81

~
מודיעין מס '  ' , 127סיכום מידע שהושג משבויים ' ,
מודיעין חמ " ם  ,דוה

82

משרד המלחמה  ' ,מדריך לפגזים ממולאים בתערובות כימיות  ,מציתות ועשן '  ,מס '

ירי בקרב עזה

209 -211
83

? .ק

Ramsbury 1998 ,

,

חס

(ftogg, Artillery o

War

קרס פון קרסנשטיין ( לעיל  ,הערה , ) 62

עמ '

. 65

1.

24

באפריל , 1917

175/ 774

wo

PRO ,

2230ן ( ; PRO , WO 33/ 933 ) 1918

הנשק הכימי בארץ  -ישראל כמלחמת העולם הראשונה

הקונוונציונלית  ,הרי גם הלק מהפגזים הכימיים התפוצצו בין גדרות

הצברים .

בהתחשב בכך

שהפוסגן מתקשה להדור מחסומים פיזיים אפילו ברמה נמוכה  ,דוגמת אוהל או בונקר שפתחו מכוסה
ביריעה  ,נראה שבמקרים הללו הוא נשאר כלוא בתוך הסבך הקוצני ולא התפשט לעבר התעלות
והמחפורות שהיו מעבר

ד.

לו ,

ירי מוקדם מדי  -ההרעשה הכימית שהתנהלה עם שחר בוצעה בתרגולת רגילה של ירי מכין ,

.

שבינו לבין תחילת ההסתערות קיים פער זמן בתכנון המקורי מדובר היה בפער של שעה ויותר  ,ועל
פי עדותו של קצין תותחנים בכיר הוא נבע מהשש שככל שהירי הכימי יהיה סמוך יותר למועד

התקדמותם של הרגלים  ,כך תגבר הסכנה להיפגעותם מהחומר שיישאר עדיין בשטח .

84

לא רק שלחשש

הזה לא היה כל בסיס  ,בשל נדיפותו הגבוהה של הפוסגן  ,אלא שבשל תקלות ועיכובים התארך פער

.

הזמנים הרבה מעבר למתוכנן  ,ולפרקים הגיע לכדי שלוש שעות תמימות מה קרה למגנים באותה

עת ?

.

נראה כי הם לא איישו כלל את עמדותיהם במהלך ההפגזה הכימית לפי עדות אחד ממפקדי החטיבות

.

בהמ " ם  ,הם לא היו שם מההתחלה עדויות אחרות  ,כמו דיווחים של סיירי אוויר בריטים  ,מלמדות
שהחפירות היו מאוישות דווקא ,

ושהחיילים ברחו מהן רק לאחר שהחלה ההפגזה.

85

למעשה לא היה

דבר שימנע מהעות ' מאנים המתורגלים לסגת מחפירותיהם בתחילת ההפגזה  ,אף מבלי שהיו מודעים

למהותה המיוחדת  ,ולשוב לתפוס אותן כשתדלה ההפגזה  -ולאחר שהתנדף החומר הכימי  -כדי לקדם
בזמן את הבריטים

המתקרבים .

מהבחינה הזו צדק מארי בדרישתו לצמצם את הזמן שבין הירי

.

להסתערות  ,ואילו דובל שגה בסטותו מההנחיה הזו ככל שהיה הירי מתבצע סמוך להתקדמות הרגלים ,
כך היה מונע מהעות ' מאנים הבלתי מוגנים לעזוב את מוצביהם והם היו נחשפים לחומר הכימי  ,בעוד

שהבריטים עצמם  ,אפילו לא היו מצוידים במסכות המגן  ,כלל לא היו מסתכנים .
אולם לאמתו של דבר  ,גם אם היה בצמצום הפער כדי לגרום לפגיעה כימית נרחבת יותר במונים ,

.

ספק אם היה בו כדי לפגוע ביכולת הלתימה שלהם בשעות הקריטיות השפעתו הפיזיולוגית של
הפוסגן מתחילה לתת אותותיה רק שעות אחדות  -לפעמים רק עשרים וארבע שעות  -לאתר המועד
שבו נשם הנפגע את החומר  ,ולפיכך יכולים הנפגעים להמשיך בפעילותם בשעות הראשונות שלאחר

.

הפגיעה ללא שום מגבלה בהקשר זה ראוי לציין כי אף שהעדויות הקיימות מצביעות על פגיעות
כימיות קלות בלבד בקרב העות ' מאנים  ,לא מן הנמנע כי מגנים רבים יותר מהידוע נפגעו מבלי

.

שהובן גם בדיעבד כי נחשפו לתומר כימי הסימפטומים של פגיעת פוסגן דומים לתופעות המלוות

את תחילתה של דלקת סימפונות .

86

לכן ייתכן כי בעיתוי המאותר של הופעתם העות ' מאנים כלל לא

קישרום להתקפה כימית  ,מה גם שהבריטים הקפידו על הסיונה המוחלט של התקפה זו אף לאחר
84

85

בריגדיר  -גנרל א " ס מאסי )  , ( Massyמפקד התותחנים הדיוויזיוני בדיוויזיה
PRO , wo 95 4368 , 1933

,

צ ' ייטור ( לעיל  ,הערה  ; ) 68מפקדת כנף  5קורפוס התעופה המלכותי  ' ,איגרת על אודות מבצעי כנף  5בסיני וארץ -
ישראל בהודע אפריל  5 , ' 1917במאי 12 1 / 2336/2/35 , 1917ן  ; PRO ,היסטוריה תורכית רשמית ( לעיל  ,הערה

, ) 61
86

52

בעת הקרב  ,אל ויוול ,

21

בדצמבר

עמ ' ~

על פי

61

.

-Phosgene
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Gas Poisoning, France 1918

,

0

Medical Research Committee, Atlas

Force ,

Blifish
~
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.

הקרב אולם כל עוד לא יימצאו נתונים רפואיים על התולים והנפגעים העות ' מאנים לאחר הקרב ,

תישאר הערה זו בגדר אפשרות בלתי מוכחת בלבד .
בסיכומו של דבר  ,שימוש בחומר כימי בלתי מתאים  ,שמגבלותיו הבסיסיות החריפו בשל מיעוט
הפגזים  ,משך הפגזה קצר מדי  ,רות ערה ומרווח זמן גדול בין ההרעשה להסתערות  -כל אלה הברו

יחדיו להכשיל את השימוש ההתקפי הראשון שנעשה בנשק כימי בזירת ארץ  -ישראל ,

ירי מפינוי

והונאה כימית בקרב עזה השלישי

הבריטים ביקשו לשמור את השימוש בנשק הכימי בסוד גם לאחר הקרב  ,בין אם משום שהעריכו כי

עדיין ניתן להשתמש בו להפתעה ולהכרעה  ,בין אם מהחשש מתגובה במטבע דומה ( בין הקצינים
הבריטים שנטלו חלק פעיל בקרב היו כאלה שגם בדיעבד לא ידעו שפגזי חל " כ נורו במהלכו ואפילו
הקצינים הבריטים הבכירים במסופוטמיה לא ידעו בוודאות אם עמיתיהם בארץ  -ישראל אכן עשו
שימוש מבצעי בנשק כימי

,

) 87

משרד המלחמה הזהיר ערב הקרב השני על עזה מפני אפשרות כזו ,

וכשנוספו על כך ידיעות מודיעין הסרות יסוד על הספקה מידית של תחמושת מיוחדת לאויב  ,נערכו
הילות המשלות במזרח התיכון להתגונן

מפניה .

88

בארץ  -ישראל נקלטה ההתרעה על רקע הציפייה

לנקמה  ,ומיד לאחר הקרב נקט היל המשלוח שורה של צעדי כוננות והכנות בתחום

ההתגוננות .

89

במסופוטמיה  ,ששם נוסף החשש כי העות ' מאנים ינסו להחזיר לידם את בגדאד הכבושה  ,דרש גנרל

סטנלי סוד )  , ( Maudeמפקד חיל המשלוח  ,להחליף את המסכות לדגם משוכלל יותר ולהגדיל את
מצבור התחמושת הכימית שברשותו ל -

,

10 000

פגזים .

90

אולם כמוהו כהמילטון בגליפולי שנתיים

קודם לכן  ,הוא עמד עדיין במיאונו להיות הראשון שייזום שימוש בנשק הכימי  ,דחה את עידודה של

לונדון לכך  ,וראה בנשק הכימי אמצעי תגובה בלבד .
בארץ  -ישראל התפתחו הדברים בקצב מהיר יותר  .בעקבות האכזבה מהשפעת הפגזים הכימיים היפשו
91

הבריטים אמצעים חלופיים ; בדיקות שנערכו בתמ " ם הצביעו כי התנאים הסביבתיים מקלים את
התפשטותו של הומר כימי שיפוזר מגלילים  ,ונבחנו דרכים לשלבם ביחד עם ה ' פגזים המיוחדים ' וכך

לנצל את הנשק החדש באופן נרחב הרבה יותר במתקפה הבאה .
87

92

לשם כך פנה מארי ללונדון בבקשה

.

ממלחמת העולם הראשונה כגיהת ;
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לינדן  -בל אל דובל  3 , 05 58 1 ,במאי  ; PRO , 14 0 95/4367 , 1917החטיבה האוסטרלית הרכובה מספר  , 1יומן
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.AWM 4/ 10/ 1/34 , 1917
המלחמה  21 ,במאי
מחלקת המבצעים בכוה  0אל קצין התחזוקה הראשי של הכוח  ,מס '  3 , 0 / 1236 / 8במאי .PRO , wo 158/678 , 1917
משרד המלהמה אל מוד  ,מס '  13 , 37709ביולי  ; PRO , wo 33 /931 , 1917מוד אל משרד המלחמה  ,מס '
 17 , 0) 2875 ( 0 / 1236 / 11ביולי  21 , 0) 2915 ( 0 / 1236 / 12 ; PRO , wo 158/659 , 1971ביולי  , 1917שם .
לינדן  -בל אל דובל  ,מס '  20 , GS 2 7במאי  ; PRO , wo 95/4367 , 1917לינדן  -בל אל מוריס  20 ,במאי , 1917
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88
89

.

.

90
91

92

,

.

,

wo

PRO ,

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונ

לקבל פלוגה מהחטיבה המיוחדת ללוחמה כימית שהתמהתה בהפעלת גלילים בזירה המערבית ועמה
משלות ראשון של

,

2 000

גלילים מסוג ' כוכב לבן '

ופוסגן  ,דמתה לתכולת הפגזים שברשותו ' .

) star

 , whiteשהתערובת הרעילה בהם  ,כלור

בו ביום פנה גם ראש מטהו לראש אגף המבצעים במשרד

9

המלתמה ' :אני הושב כי יש הזדמנות ברורה להפעלתו המוצלחת של הגז  ,שעה שהקווים בגזרת עזה

כה קרובים  . . .אנא היה בחור טוב ועזור לנו ' .

94

על פי כמות הגלילים שביקש מארי  ,שהייתה קטנה כמה מונים מהכמות שהשתמשו בה בצרפת
בהתקפות בסדר הגודל של קרב עזה השני  ,נראה שהוא ומומחי הלוחמה הכימית שלו טרם השכילו

.

להבין כי כישלונם נבע בחלקו מהיעדר מסה קריטית של תומר כימי אולם סוגיית הכמות לא הגיעה

.

לידי מבהן בחזית המערבית עמד הצבא הבריטי לפני פתיחת מתקפת הקיץ שלו  ,שלימים נודעה בשם

.

הקרב השלישי על האיפר מפקד הגייסות הבריטיים שם  ,פילדמרשל דגלם הייג )  , ( Haigביקש לנצל

בה את כל האמצעים שעמדו לרשותו  ,ולכן סרב להיענות לבקשתו של מארי שהופנתה אליו מלונדון .
הוא לא היה מוכן לוותר על כמות כזו של

חל " כ

ובוודאי לא על הלק מהבריגדה היחידה שהייתה לו

.

ללוהמה כימית ראש המטה הכללי האימפריאלי  ,רוברטסון  ,חסיד האסכולה שדגלה בהפניית עיקר
המשאבים לחזית המערבית  ,תמך בו ואף נסמך כביכול על תוות דעתה של המועצה המייעצת לנושא
הלוחמה הכימית במיניסטריון החימוש  ,שלגרסתו פסלה את השימוש בגז בתנאי הקיץ המזרת תיכוני

החם .

למעשה הוא סילף את מסקנתם המקורית של מומחי הוועדה והתאימה לצרכיו ; הם קבעו כי

95

למרות הטמפרטורה הגבוהה השוררת בקיץ המזרח תיכוני  ,יעילותם של הפגזים מובטחת אם יירו
בשעות שלפני הזריחה  ,ונמנעו מלהמליץ על שימוש בגלילים רק בשל היעדר נתונים מספיקים

לעמוד על יעילות התומרים הכימיים המשוחררים מהם בתנאים אקלימיים תמים .

96

לויטננט  -גנרל סר אדמונד אלנבי  ,שנטל את הפיקוד על תמ " ם במקומו של מארי  ,שהודח בסוף הודש
יוני  ,מצא עם הגיעו כמעט

,

20 000

.

פגזים כימיים לתותחי ההוביצר במצבורי חיל המשלוה עוד

פגזים היו בדרכם למצרים  ,ביניהם  ,לראשונה  ,גם תחמושת כימית שהייתה מיועדת לתותחים

,

30 000

הכבדים

60

ליטראות

[ = 127

.

מ " מ ] י 9הנשק הכימי לא היה זר למפקד העליון החדש  ,שהתוודע אליו

.

בתפקידיו הקודמים בחזית המערבית רק חודשיים קודם לכן ירתה הארמייה השלישית בפיקודו

עשרות אלפי פגזים כימיים במהלך מערכת אראס )  , (Arrasואת הצלחותיה הראשוניות ניתן היה
לייחס

93

להשפעתם .

98

בהעתיקו את הממדים שאליהם הורגל בצרפת  ,ולנוכח היד החופשית יותר

מארי אל משרד המלחמה ,

מס ' 1985

ביוני  , 1917מסמכי לינדן  -בל ( לטיל  ,הערה

94

לינדן  -בל אל מוריס ,

95

משרד המלתמה למגורי  ,מס ' , 35765
218

96

97

98
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 , AMביוני , 1917

PRO, WO 33/ 935

7

ביוני , 1917
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המועצה המייעצת הכימית  ,סיכומי ישיבות ,

the ; PRO , WO 33/935
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0

,

Foulkes , ' 0 ~ 5 : The stoly
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ו  7 -ביוני , 1917

היועץ הכימי לחמ " ם  ,דוה תקופתי ראשון ( לעיל  ,הערה
 24במאי PRO wo 33/935 , 1917

.

) 29

.

.

; ) 25

142/60

wo

PRO ,

.

100

.א.

]

.

המ " צ  ,הוזר מצאי תחמושת שבועי  ,מס '

7638

, OCT

.

.

על אלנבי במערכת אראס ראו  :ג ' יימס ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  107 - 97תיאור מפורט של המערכה וחלקה של
הארמיה השלישית  ,כולל התייחסות להפעלת הנשק הכימי ראו  :אדמונדם ( לעיל  ,הערה  , ) 74עמ '  445 - 171ראו
גם  :פלצו ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' , 115 - 114

124

.

.

קתדרה

' גאל שפי

66

בהשוואה לקודמו שקיבל מראש הממשלה לויד  -ג ' ורג ' להציג את בקשותיו לתגבורות  ,דרש בין השאר
להגדיל את יכולתו הכימית  ,תוך שהוא מצביע על התקופה שבמהלכה קיווה לנהל מבצעים התקפיים ,

הסתיו והתורף  ,כמתאימה לשימוש בחל " כ ועשן בארץ  -ישראל  ,בשל הטמפרטורות הנמוכות יחסית ,

.

הרות המערבית והימים הרבים ללא רוח היקף הדרישה היה עצום והעיד על החשיבות הרבה שייחס

.

אלנבי בהתחלה לנשק הכימי גם בזירה הארץ  -ישראלית הוא ביקש לצבור בהדרגה

כימיים לכל אחד

מ 82 -

המיועדת  ,דהיינו

כ 165 000 -

פגזים

כ 2 000 -

,

התותחים הכבדים ותותחי ההוביצר שיעמדו לרשותו עם פתיחת מתקפתו

,

אליה.

פגזים  ,שרק פתות משליש מהם היה כבר במצרים או בדרך

באמצו את השיטה המקובלת בחזית המערבית  ,שבה נורו לחלופין פגזים ממיתים ופגזי דמע על אותה
המטרה  ,ביקש אלנבי כי שישים אחוז מתחמושתו הכימית יהיו פגזי דמע וארבעים אחוז פגזים

.

ממיתים הוא חזר על דרישת קודמו לפלוגה ללוחמה כימית  ,חמושה

יתווספו מדי תודש

500

גלילים  ,ולראשונה אף ביקש להכניס לזירה

ב 2 000 -

,

400

גלילי גז  ,שאליהם

מטולי ליוונם

(  85ע) ] 1

"

.

99

המטולים  ,שנקראו כך על שם ממציאם  ,היו מעין מרגמות קבועות  ,שהורכבו כל אחת מצינור רחב
קוטר שהוטמן בחלקו באדמה בזווית של ארבעים וחמש מעלות לכיוון המטרה  ,הם הוצבו בקבוצות

.

וירו בהפעלה חשמלית מטחי פצצות בעלות מטען כימי גדול בחזית המערבית הרבו להשתמש בהם

כנשק להרוויית שטחים נרחבים בחומר כימי .
ידו של רוברטסון ה ' מערבי ' נותרה עדיין קפוצה  ,ואת התגבורות שהבטיח ראש הממשלה לזירה

המשנית בארץ  -ישראל שיגר כמי שכפאו שד.

בשל קשיים בקווי הייצור וצרכים דחופים של החזית

100

בצרפת הוא אישר למשלוח פגזים בכמות קטנה בהרבה סמה שביקש אלנבי  ,כמו כן דתה את הבקשה
למטולי ליוונס  ,וקבע כי גם אם ניתן יהיה לוותר על פלוגה ללוחמה כימית בצרפת  ,היא לא תגיע

לפני סוף חודש אוקטובר  ,דהיינו תאחר את מועד המתקפה הגדולה על קו עזה  -באר  -שבע.

101

אלנבי

הודיע כי יקבל את החלטתו הסופית לגביה רק בתהילת אוקטובר  ,ואף שבמועד המאוחר הזה נדונה
שוב בתוך חמ " ם האפשרות להשתמש בגלילי גז בהתקפה בגזרת באר  -שבע  ,הוא לא חזר עוד על

דרישתו לקבלם .

102

בתיקים אין התכתבות נוספת בנושא  ,פרט לתזכורת בודדת ממשרד המלחמה ,

שבועיים לפני פחיתת המתקפה ונראה כי אלנבי התליט לוותר עליהם כליל  ,אולי בשל מה שנמסר
לו על חוות דעתה הצוננת של הוועדה ללותמה הכימית  ,ואולי משום שהבין כבר מלכתחילה  ,כפי

שנראה בהמשך  ,כי בקרב הנייד בעיקרו שתכנן לנהל מול באר  -שבע ותל שריעה ( תל שרע ) אין מקום

99
100

אלנבי אל משרד המלחמה  ,מס '

, EA
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הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

לאמצעי נייח ומסורבל כגלילים  ,מה גם שזמן הכנתם לפעולה ארוך וגילוים שם על ידי האויב עלול

לחשוף את כוונותיו .

103

על פי התכנית לקרב עזה השלישי  ,שפתיחתו נקבעה
ה 20 -

המדברי הרכוב וקורפוס הרגלים

ל 31 -

באוקטובר  , 1917צריכים היו

הקורפוס

לתקוף באגף המזרחי את העות ' מאנים בבאר  -שבע ולפנות

.

משם צפון  -מערבה כדי ל ' קפל ' את מערך האויב הראשי באזור תל שריעה במקביל למהלך זה ,
המהלך העיקרי של הקרב  ,אמור היה קורפוס הרגלים

ה 21 -

להסית את תשומת לבו של האויב על ידי

התקפה משנית באגף המערבי ; היה עליו לרתק לעזה כוחות ולהפנות לשם את העתודות

העות ' מאניות .

104

לתקיפתו של האגף הקשה הזה הוקצו שלוש דיוויזיות רגלים על יחידות התותחנים

האורגניות שלהן  ,שלושה רבעים מהתותחים הכבדים  ,שרובם נוספו רק זמן קצר קודם לכן

בתוספת תותחי הצי לעומת

16

( 68

קנים

בלבד שהוקצו למהלך העיקרי  ,וכל התחמושת הכימית .
)

אופי המהלך העיקרי  ,שהתבסס על הפתעה וניידות  ,לא אפשר לנצל ביעילות את הפגזים הכימיים
בגזרות באר  -שבע ותל שריעה ומההתחלה הם לא היו שם מרכיב היוני ( מה גם שלאלפי הסוסים

בקורפוס הרכוב לא היו אמצעי מיגון מפני נשק כימי .
אלנבי לנשק הכימי תפקיד במסגרת ההתקפה על עזה ' .ציוד הגז וכוח האדם [ להפעלתו ]  . . ,יהיו לעזר
) 105

לעומת זאת כבר במועד מוקדם הועיד

רב מול עזה '  ,כתב לרוברטסון בתחילת אוגוסט  ,שעה שהמתאר הבסיסי של תכנית המתקפה שלו

כבר הושלם .

106

נראה כי בראייתו המערכתית של המפקד העליון עשוי היה החומר הכימי לתרום

למאמץ ההונאתי המסועף שנועד להפנות את תשומת לבו של האויב לאגף המערבי של החזית ולהזק
את אלמנט ההסחה ; תפקיד דומה לזה אמורות היו למלא הארטילריה הכבדה ופלוגת הטנקים

שהוקצתה אף היא לאגף זה.

107

האזכור הראשון שבידינו לכוונה קונקרטית להשתמש בנשק כימי במערכה הקרבה מצוי באיגרתו של

מפקד הקורפוס ה  , 21 -לויטננט  -גנרל אדוארד בולפין
בפני מפקדו את תכניתו ל ' מבצע

המשני '

(ח

1ט , ) 8מ -

19

בספטמבר  , 1917שבה שטה

"
והביע את רצונו להשתמש בפגזים כימיים נגד מטרות

ארטילריות  ,מחפורות ועתודות של העות ' מאנים במסגרת הרעשה כבדה

שתכנן .

108

מפקדת חיל

המשלות לא התעמקה בתכנית האש ואישרה אותה מיד  ,מכיוון שבעיניה השיקול העיקרי שהכתיב
103

אלנבי אל רוברטסון  ,מס ' 11184ע ,
12

באוקטובר , 1917

18

באוגוסט , 1917

; PRO , WO 33/935

משרד המלחמה אל אלנבי  ,מס ' , 43106

שם .
עמ ' ; 123 - 90

עמ '

ואלך ( לעיל  ,הערה , ) 13

. 124 - 119

104

על קרב עזה השלישי ראו  :ויול ( לעיל  ,הערה , ) 6

105

לויטננט  -גנרל פ ' צ ' טווד )  , ( Chet~ odeמפקד קורפוס  , 20אל קצין האג " ם של הקורפוס  ' ,הארטילריה במבצע
הקרוב ' ,

106

 , ChetArode Papersמגיהת .

אלנבי אל רוברטסון ,

8

באוגוסט , 1917

Archives , Robertson Collection , 8/ 1 /68

:

; Liddle Hart Centre Of

על גיבוש התכנית המבצעית באותה העת ראו  :לויטננט  -קולונל ארצ ' יבלד ויוול ( קצין הקישור של המטה הכללי
הקיסרי בחמ " ם ) אל ראש המבצעים הצבאיים ואל ראש המטה הכללי הקיסרי  ' ,תכנית ארץ  -ישראל בחזית ארץ -

ישראל ' ,
107

15

באוגוסט , 1917

27

"

. PRO . WO 106

על ייעוד הארטילריה הכבדה לתמיכה בהונאת עזה ראו  ' :תמצית מישיבת מפקדים שנערכה
בראשות המפקד העליון ' ,

29

בספטמבר , 1917

.PRO . WO 158/612

4 . ( , Intelligence and Military Operations, Londonט )
173 -236

108

 .קק

 . Handel .א

על ההונאה ראו :

ב 24 -

'Instittionalized

בספטמבר

 . Sheffy,ץ

Deception and Perception Reirdorcement ' ,

1990 ,

בולפין אל ראש מטה חמ " ם  ' ,קווי מתאר לתכנית למבצעים קטנים ' ,

14

בספטמבר , 1917

. PRO . WO 95/4490

67

ץתדרה

ץתדרה

68

יגאל שפי

את אופייה היה הונאתי יותר ממבצעי  ,והשפעתו העיקרית של החומר הכימי אמורה הייתה להיות

מושגת מעצם השימוש יותר מאשר מאופן השימוש .
תמ " ם

החזיק עכשיו במלאי תחמושת כימית גדול ומגוון פי כמה מבעבר  ,ובשבועות שקדמו למתקפה

הואצה העברתה מהמתמנים במצרים לחזית  .אניית תחמושת שהגיעה לנמל אלכסנדריה בשבוע
האחרון של אוקטובר הגדילה את מספר הפגזים הכימיים בכלל הזירה
במצבורים בקרבת החזית או היו בדרך מאלכסנדריה לשם  ,ולמעלה

הארטילריה,

109

בארץ  -ישראל היו עתה ארבעה סוגים של

ל ; 76 , 000 -

מ 14 000 -

,

פגזים .

רובם הוחזקו כבר

פגזים חולקו לסוללות

לרשות התותחים הכבדים

60

ליטראות עמדו פגזי תומר ממית מהסוג שון ( תרכובת של חומצה הידרוציאנית ומינים אחדים של

כלור )  ,שהשפעתו הקטלנית בריכוזים גבוהים הייתה מידית  ,ומהסוג הנפוץ 5ע  ,שהחומר העיקרי

.

שממנו הורכב  ,כלורופיקרין  ,גרם לדימוע ולהקאות יתרונו של הכלורופיקרין היה ביכולתו לחדור
בעד מסכות הגז הגרמניות  ,וההקאה המידית הביאה את חובשיהן להסירן ולהיחשף עוד יותר למרכיב

.

הרעיל לכן התרגולת המקובלת הייתה לירות פגזי

PS

יהד עם פגזי חומר קטלני יותר וההתייחסות

המעשית אל הכלורופיקרין הייתה כאל גז מדמיע  ,אף שבפועל היה קטלני לא פחות מחל " כ ממית .
תותחי ההוביצר  .אינץ ' הדיוויזיוניים המשיכו להשתמש בתחמושת הכימית הממיתה מסוג , CBR
4 5

ועליה נוספו פגזי הגז המדמיע הסטנדרטי דאז ,

שהשפעתו הייתה הלשה בהרבה מזו של ה -

' tPS

SK

( תערובת של חומצה אתילית ואלכוהול ) ,

אולם נמשכה זמן ארוך יותר .

היתרון שבשימוש במספר סוגי פגזים כימיים הפך רלוונטי בחזית הארץ  -ישראלית מאז שנודע

למודיעין הבריטי כי החיילים העות ' מאנים בהזית זו צוידו במסכות גז .

110

כדי להתגבר עליהן אימצו

.

תותחני חמ " ם את הטכניקה שפותחה בהזית המערבית  ,קרי הירי המשולב ירי זה נפתח בהרעשה
אינטנסיווית בת דקות אהדות של פגזי תומר ממית על מנת לגרום לנפגעים בקרב המגנים הבלתי
מוכנים  ,נמשך בהפגזה מתמשכת ולרוב אטית יותר בפגזים רעילים פחות או מדמיעים  ,שנועדו
להרוות את מסכות האויב ולהפכן לחדירות או להביא את המגנים להסירן כליל  ,והסתיים במנה

נוספת של פגזים נושאי חומרים ממיתים .
הקורפוס

ה 21 -

111

התכוון לאגף את המערך המבוצר התורכי בעזה בהתקפה בגזרת החוף  ,בין הים

.

לעיר  ,דהיינו בכיוון הפוך מהכיוון המזרחי שממנו היא הותקפה בעבר הוא ביקש לנצל את הנשק
הכימי לא רק למילוי משימת ההסחה המערכתית אלא גם כדי להשפיע על מבצעיו הטקטיים ,

109

מפקדת חמ " ם  ' ,תמצית מישיבת מפקדים שנערכה ב 1 -
 ; PRO , wo 158/ 612בסיס חימוש אלכסנדריה  ,חוזרי מצאי תחמושת ,

באוקטובר בראשות המפקד העליון ' ,

 ; PRO ,מס ' 3880

, DBO

111

20

באוקטובר  ,שם ; המ " מ  ,חוזר מצאי תחמושת שבועי ,

מס ' 1684

, OCT

wo 33 /935
באוקטובר , 1917
מודיעין חמ " ם  ,יומן המודיעין  13 ,בספטמבר  ; PRO , wo 157/719 , 1917מפקדת דיוויזיה  , 54סיכום מודיעין 9 ,
באוקטובר . PRO wo 954635 , 1917
מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 54פקודת התראה מס '  3 , 1באוקטובר  ; PRO , WO 93/ 4636 , 1917מפקדת קורפוס
 ' , 21הפגזת פגזים מיוהדים על ידי סוללת  60ליטראות ' ותוספת מס '  1לנספחים  2ו  3 -של פקודת התראה
לארטילריה כבדה מס '  10 , 1באוקטובר  ; PRO , wo 95/4494 , 1917מפקדת התותחנים  ,קורפוס  , 21שינוי מס '
 4לפקודת התראה מס '  1לארטילריה כבדה  27 ,באוקטובר  , 1917שם .

שם .

110

מס ' 3809

, DOB

1

באוקטובר , 1917
באוקטובר , 1917

.

22

30

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

והקצה לירי הכימי שלוש סוללות כבדות ( שנים  -עשר קנים )  ,שאיגד באגד ארטילרי מאולתר  ,וכן

.

ארבע סוללות הוביצר משתי דיוויזיות רגלים גם ברמה הזו נקבעה ההסחה למשימה העיקרית של
הירי הכימי  -הוא נועד למשוך את תשומת לבו של האויב לדרום  -מזרח עזה ואגב כך להחלישו

לקראת התקפת הקורפוס .

112

אכן רשימת המטרות מוכיחה שכתשעים אחוז מהפגזים הכימיים כוונו

ליעדים שלא הייתה להם השפעה ישירה על גזרת החוף המותקפת  ,ושהם נועדו לנטרל סוללות

ארטילריה  ,למנוע תנועה בצומתי דרכים ולהרוג חיילים בחניונים ובמוצבים .

113

רק כעשרה אחוזים

מן הפגזים הכימיים נורו על שני מוצבים שהותקפו על ידי הרגלים ( ' אלעריש ' ו ' רפיח ' ) ועל סוללות
ארטילריה באזור ח ' רבת סיחאן  -מוצב

' הטנק '

( מרחב שובה  -עלומים )  ,שאמורים היו אף הם להיכבש

בהסתערות .
ההפגזות הכימיות היו בשעות הערב  ,הלילה והשחר  ,מאחר שהיועצים הכימיים קבעו כי זהו הזמן שבו
הירי הוא היעיל ביותר  ,בגלל כיווני הרוחות ועצמתן  ,וכן מפני שלא הייתה כל התליה מבצעית בין

הירי לפעילות הקרבית של הרגלים .

114

התותחים הכבדים כיוונו את אשם לצומתי הדרכים  ,לסוללות

הארטילריה  ,לחניונים ולשטחי כינוס בעומק  ,מצפון לקו גבעת עלי  -אלמנטאר  -שיח ' הסאן  ,ולעבר

.

אחדים מהמוצבים המותקפים ואילו תותחי ההוביצר פעלו בעיקר נגד מוצבים ומערכות חפירות בקו

.

הקדמי  ,מדרום לעזה  ,באזור מתהם ' לבירינת ' ומוצב ' אלעריש ' צומתי הדרכים הופגזו שוב ושוב
בשעות הערב  ,שבהן הסיכוי לפגוע בתגבורות או בשיירות ההספקה גבוה יותר  ,בעוד שאר המטרות
הנייחות הופגזו מאוחר בלילה או עם שחר  ,מועדים שבהם גבר הסיכוי לפגוע בחיילים חונים או

ישנים .
מועדי ההפגזות והיקפן מצביעים בבירור על כך שהן נועדו בראש ובראשונה להסיח את דעת האויב .
הרעשת התותחים הכבדים על עזה נפתחה

באוקטובר  ,ארבעה ימים לפני יום ה ' ע ' הכללי של

ב 27 -

חמ " ם  ,ואליה התלוו צעדי הסחה נוספים  ,דוגמת פעילות ימית מול החוף לדימוי הכנות לנחיתה

אמפיבית .

ב 29 -

באוקטובר הצטרפו לירי תותחי הצי  ,ואילו הפגזים הכימיים נורו לראשונה רק

בשעות הערב והלילה שקדמו להתקפה על באר  -שבע

ב 31 -

באוקטובר  ,כנראה כדי להעצים את

האיום על הגזרה המערבית של הקו ממש בשעות שבהן התקרבו בחשאי ליעדיהם בגזרה המזרחית
הכוחות שאמורים היו לבצע את המהלך העיקרי של הקרב ,

115

הרבים ביותר  ,כ  , 4 , 000 -ובלילה שלמחרת נורו עוד כ -

,

2 100

זהו הלילה שבו נורו הפגזים הכימיים

.

פגזים בכך הגיע אחוז הפגזים שנורו

עוד קודם להתקפה הרגלית בגזרת עזה לכשישים אחוז מכל התחמושת הכימית שנורתה  ,עדות

.

לתפקידה המשני בהסתערות עצמה בשלושת הלילות הבאים  ,שבהם הותקפו מוצבי החוף בפועל ,

נורו עוד כ  4 , 000 -פגזים כימיים  ,רובם למטרות רחוקות משם  ,ושליש מהם נורו באופן בלתי מתוכנן
112

113
114

115

מפקדת דיוויזיה  ' , 54הוראות הדיוויזיה  ,חלק  , 111מבצעים  :ארטילריה כבדה '  30 ,באוקטובר
קצין האג " ם המטה של קורפוס  21אל מפקד התותחניפ הקורפוסי  14 ,באוקטובר , 1917
מפקדת קורפוס  ' , 21הפגזת פגזים מיוהדים על ידי סוללת  60ליטראות '  10 ,באוקטובר , 1917
1917

. PRO . WO 95/4635 ,

PRO , WO 954490

ההיסטוריה הרשמית הבריטית שגתה בקביעתה כי הירי החל

ב 29 -

.

.

. PRO . wo 95/4494

באוקטובר טעותה נובעת כנראה מהיצמדותה

.

.

ללוח הזמנים שתוכנן במקור ולא למועדי הירי בפועל ראו  :פולס ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  65ראו גם  :יומן מייג ' ור

ו " ה ביילי )  , ( Baileyסגן מפקד חטיבת ארטילריית שדה  , 270דיוויזיה , 54

31

באוקטובר

1917

 ,שמגת.

69

"

חדרה

-

ץתדרה

-

70

יגאל שפי

.

116

סך הכול

כתגובה על התפתחויות  ,במגמה לשבש הכנות תורכיות להתקפות נגד בדרום  -מזרת עזה
שלושים מטרות במהלך
ירו הבריטים בקרב עזה השלישי כ  9 , 400 -עד  10 , 160פגזים כימיים על
לילות רצופים  ,תצי
המישה לילות  ,ועל אחדות מהן  ,בעיקר על הצמתים  ,הם הזרו וירו במשך מספר
117

מהפגזים היו כבדים ורובם הכילו תומרים ממיתים כדלקמן :
,
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מבנים ' , nTra
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 , ,,י,קהי,

2

קוה

[

מוצבים

~

שדה

600

+ CBR

3 -2

בנובמבר

שדה

600

SK

' לבירינת '

4-3

בנובמבר

שדה

600

SK

' לבירינת '

כבד

4 853

,

שדה

,

סך הכל

SK

(צומת חפירות ממערב ל ' לבירינת '
' הגבעה הרומית ' )

5 310

,

63ן 10

116

; PRO , wo 95/ 4683 ,
מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 75יומן המלהמה  31 - 30 ,באוקטובר  4 - 3 ,בנובמבר 1917
קורפוס  , 21דוח
מפקדת
סוללה כבדה  , 10יומן המלחמה  30 ,באוקטובר  1 -בנובמבר ; PRO . wo 95/ 4484 , 1917
 ' ,סיפור הארטילריה
מודיעין יומי  4 ,בנובמבר  , 1917ד ר ) רין  ; PRO, woמפקדת התותחנים  ,דיוויזיה 54
] על ארגון ומבצעי
הדיוויזיונית קרב עזה '  15 ,בנובמבר  ; PRO , wo 93/463 , 1917היועץ הכימי לחמ " ם  ' ,דוה [ שני

.

גז בחמ " ם  ,אוגוסט  -דצמבר ' ,
117

7

בדצמבר , 1917

. PRO . wo 142/ 120

ליטראות

ו 5 350 -

,

של

.

4 5

לפי דוהות מלאי התחמושת  ,נורו במתקפה כ  9 , 400 -פגזים כימיים  ,מהם
  4 , 760ו  5 , 300 -בהתאמה .אינץ ' סיכום כמויות הפגזים ברשימת המטרות המפורטת בדוה היועץ הכימי מגיע ל
מקום בהערה
מראי
מס ' , OCT 1864
סיכום הנתונים ביומני המלהמה של דיוויזיה  54ו  75 -מגיע גם הוא ל  5 , 300 -פגזי הוביצר ראו ;
4 , 060

.

.

הקודמת וכן  :המ " מ  ,חוזר מצאי תחמושת  ,מס '
 16בנובמבר , 1917

של

60

. PRO , wo 33/596

1808

, OCT

7

בנובמבר wo 33 /935 , 1917

PRO ,

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

חדרה

71
~

.

מפה  : 2קטע ממפת קרג עזה השלישי מרשם גידורי העיר עזה והמטרוה הארטילריות להפגזת חל " כ גקרג
( מפת הבסיס לקרחה מספר

ההיסטוריה הרשמית הבריטית של המערכה במצרים

ובארץ  -ישראל)

ץתדרה

72

יגאל שפי
לקראת התקפתו העיקרית של הקורפוס
ה 21 -

על מתהמי שריעה

ה 20 -

ב 6-

בנובמבר הוטל על הקורפוס

.

להטעות פעם נוספת את העות ' מאנים באשר לכיוון ההתקפה החדשה עיקר המשימה הוטל על

התותחנים ; הם אמורים היו לפתוח בהרעשה כבדה החל מ  5 -בנובמבר  ,כדי ' לעשות כל מאמץ לשכנע
את האויב להבין כי הקורפוס

ה 21 -

.

עומד לפתוה במתקפה עם גייסות חדשים [ בגזרת עזה ] ' למטרה
118

.

הזו הוקצו גם אלפים אחדים של פגזים כימיים אולם בסופו של דבר בוטלה ההרעשה כולה ,

.

דיון בתוצאות הירי הכימי מחייב לבדוק תחילה עד כמה היו הגייסות העות ' מאניים מוגנים מפניו חוסנו

.

אמיר  ,סגן ראש מטה אילדרים  ,גרס כי לחיילים בקו החזית לא היו כלל מסכות גז גם ההיסטוריה
הרשמית התורכית אימצה את דבריו בקבעה כי ערב
קרב עזה השלישי התייתם הפיקוד העליון בביטול
לאפשרות של התקפה כימית בריטית  ,לאחר שמומתיו

העריכו כי ' גז לא יהיה יעיל בחזית זו ' .

119

אולם מסמכים בריטיים וגרמניים מפריכים לחלוטין
את הטענה הזאת  ,בהוכיחם כי כבר בקיץ

1917

הששו

הגרמנים והעות ' מאנים מהתקפה כימית בקו עזה -
באר  -שבע  ,הגם שלא היו מודעים לשימוש שנעשה בו

.

שם באפריל עד קיץ

1917

הצטמצם ניסיונו הממשי

המודע של הצבא העות ' מאני בלוחמה כימית להתקפה
בודדת שערכה ארטילריה רוסית ביולי

1916

על

יחידותיו שלחמו בגליציה לצד הגרמנים  ,התקפה שלא
השיגה תוצאות

מרשימות .

120

הצבא העות ' מאני ההל

להצטייד בציוד התגוננות גרמני כבר בשנת , 1916
חייליט עות ' מאנים
במסכות גז  ,מתוו
בטאון הסברה צבאי
עות' מאני המציין :

.

גז וכן מדריכים לנשק כימי  ,מתשש שהבריטים עומדים להשתמש בנשק כזה בהזית על פי עדות

.

אחת  ,המדריכים הללו היו חלק מפלוגה שהוכשרה להשתמש בנשק כימי שבוי מפלוגה זו סיפר כי

שלנו
מחטיבה
מטפל בחייל
' רופא

בתחילת

שנפל מתעלף בשל

המישים איש  ,הודרכה שם חודשים אחדים בהפעלת גלילים של תומר כימי רעיל והוצגו לפניה גם

גזים חמקים
שתשליבו הרוסיט

,

בחזית

גליציה'

באדיבות בקנט אילמאזר

1917

.

הקימו הגרמנים באיסתנבול בסיס הדרכה קטן ללוחמה כימית יחידתו  ,שמנתה

.

פגזים כימיים ביולי

1917

נשלתה היחידה לארץ  -ישראל  ,ללא כל ציוד התקפי ; כחצי מתייליה ערקו

במהלך המסע  ,והנותרים פוזרו בחטיבות הקו והדריכו את הגייסות בשימוש באמצעי המיגון .

121

אנקרה )

118

קצין האג " ם של קורפוס

, 1917
119
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Erickson , Ordered ] 0 Die:
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הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

מחקירת שבויים עות ' מאנים שייצגו עשרים וארבע מתוך עשרים ותשע ההטיבות שהיו בהזית ערב
קרב עזה השלישי  ,עולה כי תשע  -עשרה מהן צוידו במסכות  ,וכי המסכות חולקו בעדיפות ראשונה

לכל היחידות שבגזרת עזה  -עטאונה ,

ומספרן הלך ופחת ביחידות שנפרשו במזרח החזית .

122

הסיבה

לכך הייתה כפולה  :במישור הטכני נחשבה עזה כנקודת תורפה להפגזה כימית  ,מאחר שחורשות הצבר
הרבות שם הקשו  ,לדעת המגנים  ,על החומרים הכימיים להתנדף  ,בעוד שממזרה לה נשבה בקביעות

רוח  ,שצפוי היה כי תחיש את פיזורם ( קציני המטה הגרמנים העריכו בצדק כי אם ישתמשו הבריטים

.

בחל " כ בגזרה המערבית יהיו אלה פגזים בלבד ולא גלילים ) במישור המבצעי העריך הפיקוד הגרמני -
העות ' מאני כי גם הפעם יפנו הבריטים את עיקר מאמציהם נגד עזה ולא נגד האגף הנגדי בבאר -

.

שבע לפיכך בשבועות שקדמו לקרב הואצה הספקת המסכות לתותחנים ולחלק מיחידות הרגלים של
שלוש דיוויזיות שנערכו בדיוק בקו שבו אכן עתידה הייתה לנהות ההתקפה הכימית ,

123

חוברת ובה

שאלות ותשובות בסיסיות בנושא ההתגוננות מגז רעיל הופצה בין קצינים ונגדים יודעי קרוא וכתוב

לשם הדרכת הייליהם .

124

אולם העות ' מאנים לא הקפידו על התאמה אישית של מסכה לאדם  ,והכשרת

המגנים הייתה לא אחידה  -רובם עברו הדרכה שטחית  ,כמו בחטיבה שבה הסתפקו בהעברת חיילים

.

בודדים מפלוגה שלמה בחדר גז לצורך התאמת המסכות שבויים סיפרו כי החיילים סלדו מהמסכות ,

.

ונחקרים גרמנים אף טענו כי התורכים נהגו להשליכן מתעורר הרושם כי ההדרכה לא הותאמה תמיד

לרמת החיילים המוסלמים הפשוטים  ,שרבים מהם היו נבערים והאמינו באמונות תפלות  -אלה

.

התייחסו לכל הסוגיה הכימית בחשדנות לגרמנים עצמם היו ספקות לפני הקרב באשר לנחישות

.

העות ' מאנים להילחם תחת התקפה כימית אפילו בהיותם מצוידים בציוד המגן מפי השבויים נמסר

עוד שלחלק מהחיילים במוצבים הקדמיים בגזרת עזה חולקו מסכות רק יום קודם שהתחילה ההרעשה .
לאחר בדיקת המסכות שנפלו שלל קבעו מומחים בריטים כי חלק גדול מהן  ,בכלל זה מסכות

מהדגמים מתקדמים  ,היו במצב גרוע ואיבדו מיעילותן עוד לפני שהתחילה ההפגזה הכימית .

125

לעומת זאת  ,מי שהיו מצוידים היטב במסכות ומאומנים בחבישתן היו החיילים ביחידות היל המשלוה
הגרמני פשה

) ( Pascha

ששירתו בהזית והתותחנים בשתי סוללות תותחי הוביצר של הצבא האוסטרו -

הונגרי שנשלחו אף הם לארץ  -ישראל וערב הקרב התפרסו בין משוכות הצבר בסמוך לעזה .
122

.

שם על פרישת העוצבות העות ' מאניות ערב קרב עזה השלישי ראו  :מודיעין חמ " ם  ' ,סיכום מערך שבועי  ,נכון
ל 29 -

123

126

באוקטובר  , ' % 917נספח לסיכום מודיעין יומי ,

30

באוקטובר

1917

. PRO . wo 157/720 ,

מסמך שלל מתורגם ובו תמצית שיחה בין קפטן פרנץ פון פאפן  ,קצין המבצעים במפקדת אילדרים לקולונל
וילהלם פון דומם  ,ראש מטה אילדרים באיסתנבול  ,ללא תאריך  ,אך בין סוף אוגוסט ( מועד הגעתו של פון פאתן

לזירה ) לאוקטובר

. 1917

מודיעין חמ " ם  ,נובמבר , 1918

תרגום מסמך שלל  ,נספח
125

.

יומי  5 ,בנובמבר , 1917
המפקח הכללי לתברואה  ,משרד המלחמה  ' ,הוראות ואמצעי זהירות במקרה של שימוש בגז '  ,איסתנבול
[ 175 /72
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קתדרה

74

יגאל שפי
הנשק הכימי בקרב
פרסומים גרמניים מאותרים מסתפקים באזכור קצר והסר משמעות של סוגיית

.

עזה השלישי קרס פון קרסנשטיין כתב כי על מוצבי עזה נורו מדי פעם פגזי

וגם ד " ר שטויבר )  , ( Steuberראש שירותי הרפואה באילדרים  ,ציין
2- 1

גז שלא גרמו לכל נזק ,

בזיכרונותיו בדרך אגב כי בליל

.

בנובמבר נורתה על עזה אש כבדה מעורבת בפגזי גז הפרסומים

האוסטרים מרחיבים במקצת

בהסתמכם על דיווחים של מפקד אחת מסוללות התותחים האוםטרו

 -הונגריות בעזה ששמורים

.

בארכיון המלתמה האוסטרי על פיהם ספגה הסוללה אש ארטילרית כימית

ובלילה הבא  .הקצין  ,סרן פרנץ נב ( 6ט "4נ)  ,דיווח שהירי היה מועט ולא יעיל

בליל

באוקטובר

31 - 30

ולא גרם לנפגעים בקרב

תותחניו המוגנים ואף לא בין שורות החיילים העות ' מאניים מסביבם  ,שלדבריו

.

 ,כלל לא היו מצוידים
לחלוטין את הסברה

במסכות  127לעומתם המקורות התורכיים הבודדים שהתייחסו לנשק הכימי דהו
חוסנו אמיר וסיפרה כי
שנעשה בו שימוש ההיסטוריה התורכית הרשמית הסתמכה על עדותו של
עזה על ירי גז תוך כדי
בליל ה  30 -באוקטובר ובליל ה  31 -בחודש התקבלו מספר דיווחים מחזית

.

ההפגזה הכבדה  ,אך העובדה שהמגנים  ' ,שהיו נטולי מסכות '  ,לא נפגעו
כלל לא השתמשו בחומרים כימיים  ,אמיר עצמו הוסיף כי העשן הצהוב

מותירה רושם שהבריטים
שהיתמר מפגיעת פגזים

.

128

קונוונציונליים הוא שכנראה הטעה את המונים  ,שנטו לראות בו ענני חל " כ רעיל
יבלד ויוול )  , Wavellקצין
אשר לבריטים  ,אלנבי  ,המפקד העליון של המ " מ  ,ולויטננט  -קולונל ארצ '

הרשמיים ששלחו ללונדון

הקישור של המטה הכללי האימפריאלי בחמ " ם  ,התעלמו בדוהות המסכמים
השפעת הארטילריה הרגילה
לאחר הקרב מהשימוש בנשק כימי  ,הגם שהבליטו באותם דוהות את
הקורפוס ה  , 21 -בדיווחו

אלנבי אולי בשל אופייה הפומבי של איגרתו .
ייתכן כי דוהות אלו עמדו
המסכם לאלנבי .
(

כמוהם נהג גם בולפין  ,מפקד

)

בבסיס גרסתה של

129

ההיסטוריה הרשמית הבריטית

כלל ' .

שהנשק הרעיל אכזב פעם נוספת ' ונראה שהתוצאות היו מועטות או שלא היו
 ,הנרי גאלט
הרשמית האוסטרלית לא נדרשה כלל לנושא  ,אף שבתיקיו של מחברה
ונכתב בו :
תקציר מרשימותיו המקוריות שכותרתו ' מתקפתו הראשונה של אלנבי '

נעשה שימוש בגז בחזיתה של דיוויזיה

130

ההיסטוריה

) ~ ( Gullett

מצוי

.

בחפירות האויב בתחנת איסוף
52

עשרות מתים נמצאו

בעזה ,

אלונקות נמצאו מתים

.

רפואית אחת נמצא רופא של האויב נשמת ] תוך כדי חבישת פצוע פצועים ונושאי
והמפות  ,הבריזה מחוף עזה הקשתה
כולם במפקדת גדוד אחד המג " ד והמטה נמצאו מתים ליד השולחנות

.

.

את השימוש בגז האוויר היה צלול ונדיף מכדי שהגז יהיה יעיל ולא היה
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הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

הסתירה בין שני המשפטים האחרונים לשאר הפסקה מעלה את השאלה אם לא ערבב גאלט בתיאורו

בין ההתקפות הכימיות בקרב עזה השני לאלו שבקרב עזה השלישי .
מכל מקום עד לסוף המלחמה התקשו הבריטים לאמוד את תוצאות הירי  ,את היעדים המדויקים

.

שנפגעו בפועל ואת היקף הנפגעים לא ברור אם הם ניסו לאתר נפגעי נשק כימי בין החללים
העות ' מאנים שנותרו בשדה הקרב  ,מה גם שלדעתם פרק הזמן שחלף בין ההפגזות לכיבוש העיר

.

ב  7 -בנובמבר אפשר לאויב לפנות את נפגעיו עם זאת שבויים אחדים נתפסו כשהם סובלים עדיין

.

מהשפעת גז מדמיע שני רופאים שבויים הודו שתחת ידיהם עברו נפגעי נשק כימי  ,ושחלקם
נפטרו  ,אולם לדברי חוקריהם הם נמנעו מלנקוב במספר הנפגעים או לתאר את שיטות הטיפול

בהם  .לפחות שנים  -עשר שבויים נוספים מיחידות שונות שנשבו עד לסוף שנת  , % 917ביניהם
שלושה קצינים  ,מסרו מידע נקודתי על הפגיעות  ,ועל פיו הוערך כי לפחות חמישים איש מתו מיד
ועוד מאה לפחות נפגעו משאיפת החומרים הכימיים  ,כל זאת בתשעה גדודי רגלים ובסוללת

.

.

תותחים אחת מרביתם נפגעו מאש ההוביצרים שפגעה בחטיבות הקו הקדמיות הפגיעות התמקדו
בשני מוצבים  ' :לבירינת ' ( שבו למשל נפגעה פלוגה אחת מגז מדמיע ולדברי מפקדה  ,שנפל בשבי ,
הוצאה מכלל כשירות מבצעית למשך שעות רבות

ו ' אלעריש ' .

)

מהירי המסיווי של התותחים

הכבדים נודע בוודאות על נפגעים רק בסוללת תותחים באזור עזה ששותקה חלקית ובמוצב ' הטנק '

.

באזור עלומים השבויים סיפרו כי בשני המקרים הפגיעות לא היו קטלניות  ,אולי בשל אופיו
המתון יחסית של החומר הכימי בפגזי ה  tvs -עם זאת הסיקו חוקרי השבויים כי ההרעשה הכימית

שיתקה סוללות ארטילריה נוספות  ,הגם שלא גרמה לנפגעים בין צוותיהן  .שבויים נוספים מסרו
מידע מעורפל וכללי על נפגעים רבים  ,ולאחר שנה סיפר שבוי חדש כי שמע ממפקדו שמהחל " כ
נפגעו

עד

500

,

1 000

חיילים .

הבריטים תלו את ריבוי הנפגעים ברמה הירודה של משמעת

ההתגוננות הכימית ביחידות העות ' מאניות ובתחזוקתן הלקויה של המסכות  ,שרבות מהן הפכו

חדירות לחומר הכימי אחרי שעת שהייה בשטח רווי .

132

להבדיל מהתפקיד שהוקצה לנשק הכימי באפריל  , 1917הרי באוקטובר  -נובמבר לא ביקש עוד תמ " ם
להשתמש בו כדי להכריע את המהלך העיקרי של הקרב ואפילו לא כדי למוטט את היעדים הקרקעיים

.

של המהלך המשני מטרתו הייתה להעצים את מסרי ההונאה המערכתית ,

ותרומתו לכך נותרה דלה .

הנשק הכימי נועד להשפיע על ראיית המפקדים הבכירים של האויב הגרמני  -העות ' מאני  ,אולם אלה
כנראה לא השו בו כלל גם הפעם  ,אולי בשל ההרעשה הכבדה הכללית  ,שממדיה חרגו מכל מה שהיה
מוכר עד אז ,
132

ושהבליעה את אפקט ה ' פגזים המיוחדים ' " .

1

גם ברמה הטקטית לא מצאתי עדויות לכך

מודיעין קורפוס  , 20ממצאי חקירות שבויים בסכומים יומיים , 7 ,
היועץ הכימי לחמ " ם  ,דוח תקופתי שני ( לעיל  ,הערה

בהמ " ס ' ,

25

בנובמבר , 1918

142/ 120

; ) 116

 8ו 26 -

 ; PRO , woהיועץ הכימי לחמ " ם  ,סיכום שלושה דוהות ( לעיל  ,הערה

דיוויזיה  ' , 54סיפור הארטילריה הדיוויזיונית בקרב עזה ' ( לעיל  ,הערה
133

בנובמבר , 1917

157/ 4479

wo

; PRO ,

היועץ הכימי לחמ " ם  ' ,דוח [ שלישי ] על אימוני גז
) 116

.

; ) 25

ביומני המלחמה הלקוניים של מערך

הפינוי הרפואי בהמ " ם ובכלל זה ביומן בית החולים לשבויים לא נמצא אזכור כלשהו לנפגעי נשק כימי עות ' מאנים .
בשבוע שהסתיים ב  -בנובמבר ירו תותחני המ " מ  ,פגזים של תותחי שדה נוסף על התחמושת הכימית .
מרבית הפגזים משתי הקטגוריות הראשונות נורו בגזרת עזה  .חמ " ם  ,חוזר הוצאת תחמושת  ,מס ' 7 , OCT 1808
 ; PRO , WO 33/935 ,פולס לעיל  ,הערה  ,עמ ' . 65
בנובמבר
4

1917

30 000

(

)5

75

ץתדרה

-

,

חדרה

-

76

יגאל שפי

.

שעתודות מקומיות הופנו או רותקו לאגפה המזרחי של עזה  ,הרתק מהים לעומת זאת התברר כי
בגזרה
יחידות מדיוויזיית הרגלים מספר שבע  ,שהיוותה את עתודת הארמייה השמינית העות ' מאנית
הקורפוס
המערבית של החזית  ,הוחשו דווקא לגזרת התוף  ,דהיינו בכיוון הפוך ממגמת ההסחה של
של גורמים
ה  21 -הבריטי  134במישור המקומי התמונה עמומה יותר מחד גימא  ,אין ספק כי שילוב
הקו ;
פיצה על הימצאות החולות הרכים מזה ומסכות המגן מזה וגרם הפעם לנפגעים בקרב חיילי
 ,מספר
הגורמים האלה הם  :תערובת יעילה יותר של סוגי תומרים רעילים  ,כמות המטרות ששולשה
גם
הפגזים הרב יותר ששוגרו למטרה  ,הנפח הגדול יותר של ההומר הכימי בפגזים הכבדים וכנראה

.

.

תנאים מיקרו  -מטאורולוגיים מתאימים יותר מאלו ששררו בקרב עזה השני .

135

ייתכן אף שההרעשה

הכימית פגעה בחיילים רבים יותר סמה שנודע  ,אלא שפגיעתם יוחסה להרעשה

הקונוונציונלית

.

המוכרת אולם מאידך גיסא  ,לא נמצאו נתונים מהימנים על מידת הפגיעה הממשית במטרות

.

המופגזות אין בידינו לקבוע אפילו אם מספר הנפגעים היה אכן כה זעום  ,כמובן מהמקורות

.

התורכיים  ,הגרמניים והאוסטריים  ,או רב יותר  ,כפי שעולה  ,כאמור  ,מהמקורות הבריטיים מספרם

האמתי של הנפגעים לא ייוודע כנראה לעולם .
חשש והתגחנות משני צדל המתרס
בצד הכנותיו ההתקפיות בקיץ

נקט תיל המשלוח המצרי צעדי התגוננות מתשש שהצד

1917

האחר

.

ישתמש גם הוא בנשק הכימי אולם בצבא העות ' מאני נעשו צעדים מועטים בלבד במישור ההתקפי

.

והפעילות שנגעה ללוחמה כימית התמקדה בהתגוננות החשש של הבריטים ניזון מידיעות מפי שבויים
יחידת
על הגעת פגזים כימיים ועל כוונות לעשות בהם שימוש התקפי וכן מידיעת האזנה שרמזה כי
 136גם הגעתן וחלוקתן המואצת של מסכות הגז
תעופה גרמנית במסופוטמיה צוידה בפצצות כימיות
שלל באחת
לא נעלמה מעיני המודיעין הבריטי  1 ' 7מבדיקתה של מסכה גרמנית מתקדמת שנלקהה

.

.

134
135

.

פולס ( שם )  ,עמ ' 74
פעלו להגברת
הנתונים המיקרו  -מטאורולוגיים שאספו החזאים הבריטים בימי הירי תומכים בסברה כי התנאים
לחמ " ם ,
יעילותו של הנשק הכימי בלילות הירי העיקרי (  30ו  31 -בנובמבר  ) 1917גם לדברי היועץ הכימי

.

הרוה המרבית הייתה

' התנאים האטמוספריים היו טובים כמעט באופן אהיד '  ,ומרשימת נתוניו עולה כי מהירות
טען
אופטימלית לירי כימי (  1 . 3מטר בשנייה )  ,וכי במקרים רבים לא נשבה הרוה כלל בעת הירי  .לעומת זאת גבול
בדיעבד מפקד התותחנים של דיוויזיה  54כי לפחות בליל הירי הראשון ( והעיקרי ) הייתה הרוח
בקצהנתונים
);
היעילות והגיעה ל  1 3 -מטר בשנייה היועץ הכימי לחמ " ם  ,דוה תקופתי שני ( לעיל  ,הערה 116
מטאורולוגיים יומיים במודיעין המ " מ  ,סיכומי מודיעין יומיים לחודשים אוקטובר ונובמבר ביומן המלהמה של גף
הדיוויזיונית

.

המטאורולוגיה  ,פלוגה

.

7

בקרב עזה ' ( לעיל  ,הערה
136

הנדסה למדידות שדה ,
) 116

.

מודיעין המ " מ  ,השלוחה הקדמית  ,סיכום יומי
רוברטסון  ,מס ' 0/ 1236/ 16

( rQI 3596

סיכומים יומיים מס ' 51 / 17ע  ,מס '
בהתאמה ,
137

59/ 1409

,

 ; PRO , woדיוויזיה  ' , 54סיפור הארטילריה

; PRO , 1 0 95/ 4472

11

מס '

, 5/ 29/ 23

בספטמבר , 1917

51 / 11ע

23

ביולי,
wo

ומס ' 51 / 22ע ,

ביולי , 1917

מודיעין המ " ם  ,יומן המודיעין ,
מודיעין הקורפוס המדברי הרכוב  ,סיכומים יומיים מס '
22

מודיעין157/
744 , 1917
הקורפוס המדברי הרכוב ,
;

33/931
20

wo

19 -

בספטמבר ,

מפקדת דיוויזיה  , 54סיכום מודיעין ,
157/ 717

wo

9

8

באוקטובר ו

באוקטובר

51 / 10ע ,

20

בספטמבר ו

7-

1917

. PRO . wo

באוקטובר 95/4635 , 1917
שרורכן wo
,

 13 ; PRO ,בספטמבר 1917

51 / 17ע ומס '

 ; PRO ,מוד אל

; PRO ,

באוקטובר

1917

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

77

ץתדרה

מהפשיטות  ,הסיק המודיעין כי היא פותחה להגן על מפעילי גז מדמיע גרמני חדש שקטלניותו נמוכה .
הגם שהמומחים הבריטים קבעו כי אין ביכולתו לחדור בעד מסכותיהם החדשות  ,הם ראו בעצם חלוקת

המסכות הללו סימן מעיד לכוונה להשתמש בחומרים כימיים בארץ  -ישראל.

138

מערך ההדרכה הבריטי הורהב והוכשרו מדריכים נוספים ; יחידות מועדות להתקפה כימית  ,כגון אגדי

חיילים

אוסטרלים

מתאמנים בחבישת

מסכות גז  ,אזור הפיח
( ( AWM 102257

ארטילריה כבדה  ,סוללות תותחים נגד מטוסים ויחידות סיור שהיו צפויות להיקלע לשטח רווי בחומר
כימי  ,קיבלו הדרכה מעשית מרוכזת  ,ובעוצבות הלוחמות אף התנסו החיילים בצעידה בשטה שרוסס
בחומר

כימי .

139

הוגדלו צוותי הלוחמה הכימית בגיסות השדה  ,במפקדות הקורפוסים מונו יועצים

כימיים  ,בדיוויזיות וביחידות העצמאיות נקבעו ' קציני גז '  ,בעלי תואר אקדמי בכימיה או ניסיון

.

מהזירה המערבית  ,ובכל פלוגה הוכשר נגד בכיר כאחראי להתגוננות בקו החזית פוזרו מתקני
אזעקה ונאטמו ומוגנו מחפורות וצריפים ששימשו כמפקדות ובתי חולים  ,בדומה למה שנעשה

בהתאמה

; PRO , WO 95/ 4472 7

מפקדת דיוויזיה  , 54סיכום מודיעין ,

שאלון שנשלה לרשת הריגול ניל " י ביולי  , 1917א ' ליבנה ,
העזה מדינית  ,ירושלים תשמ "א  ,עמ ' . 258

9

באוקטובר , 1917

י ' נדבה וי ' אפרתי

(

עורכים .
)

95 / 4472

. PRO . wo

138

מודיעין חמ " ם  ,השלוחה הקדמית  ,סיכום יומי ,

139

מחלקת המבצעים במפקדת חמ " ם אל היועץ הכימי  ,בית הספר המרכזי לגז בתל  -אלכביר ,

באוגוסט , 1917

95/4368

8

באוגוסט , 1917

157/ 749

 ; PRO , woראש מטה חמ " ם אל מפקדי הקורפוסים  ,מס '

שם ; חוזר מחלקת המבצעים בחמ " ם ,

19

wo

; PRO ,

ניל " י  :תולדותיה של

485 / 2

באוגוסט  , 1917שם ; ישיבת ראש מטה חמ " ם ,

, GS
20

מס ' 485/2
11

, GS

1

באוגוסט , 1917

באוגוסט , 1917

שם ;

הטיבת תותחנים  , 271מפקדת דיוויזיה  , 54יומן המלחמה  14 - 1 ,בספטמבר  , 1917נדפס אצל  :פרנדל ( לעיל  ,הערה
 , ) 52עמ '  ; 418היועץ הכימי לחמ " ם  ,דוח תקופתי ראשון ( לעיל  ,הערה 1 . Idriess , The Desert Column , North ; ) 25
2393

.ק

Ryde 19853 ,

קתדרה

78

יגאל שפי

בתפירות בצרפת ובפלנדריה .

140

לקראת קרב עזה השלישי נבדקו ורועננו אמצעי המיגון

ובתחילת
הונחו

.

המתקפה נשאו עמם כל הלוחמים את מסכותיהם  ,רובן חדשות מדגם מתקדם חלקם אף

להתגונן מהשפעות הנשק הכימי הבריטי אם ייקלעו לשטת שנפגע ממנו .
לכאורה התאמת ההשש הבריטי כאשר לאתר תצות בליל

החטיבות בדיוויזיה

54

141

מאחת

בנובמבר טענו תיילים

ה3 - 2-

לחוף .

הבריטית כי הרגישו בגז מדמיע באזור מוצבי ' הים ' ו ' התוף ' שבסמוך

.

מספר תיילים אובתנו כמי שנפגעו קלות והיתר חבשו את מסכותיהם אולם נראה שהייתה זו

תוצאה
התרעה

של הפגזה רגילה שבשל הרגישות הרבה נתפרשה בטעות כהפגזה כימית שבעקבותיה הוצאה
 142גם בחטיבה אתרת באותה
לכל הכוחות הלוחמים בהמ " ם להיערך לספיגת התקפה כימית עוינת
 ,אולם לאחר
הגזרה התרשמו החיילים כי הם עומדים תחת ירי כימי עות ' מאני בליל  4 - 5בנובמבר

.

המלהמה סיפר קצין המודיעין שלה כי ' התורכים ירו כמויות של פגזים עקרים לכיווננו והכול הריחו
 143גם בדיעבד לא מצאו
גז  -לחלוטין בטעות  -כך שבאותו הלילה ישנו חבושים במסכותינו '
שם
הבריטים עדויות להצטיידות של העות ' מאנים בנשק כימי אמנם לאתר כיבוש באר  -שבע התגלה
שלדיווח
פגז לתותח גרמני  7 5ס " מ שבבדיקה ראשונית התאים למאפייניו של פגז מדמיע אלא
הוא היה
הראשוני הזה לא היה המשך  ,והוא אף לא הוזכר בסיכומי היועץ הכימי  ,והדבר מלמד כי
בלבד 144
שגוי או שהבריטים הגיעו למסקנה כי מדובר בפריט בודד שהובא לצורכי הדרכה
,
הלקחים שהפיקו הבריטים מקרב עזה השלישי בתהום הכימי היו ישימים להגנה ולהתקפה גם יתד
 ישראל אינםלאחר שלדעת מומתיהם הופרכה אתת ולתמיד הטענה שהתנאים האקלימיים בארץ

.

.

.

.

.

.

מתאימים להפעלת נשק כימי לכן  ,טענו  ,מוטלת על תיל המשלות התובה להמשיך ולשמור על רמת
140

תקן שירותי גז בחמ " ם  ,מספר  , 669 / 59בתקני מלחמה  ,מצרים  ; PRO , wo 33 /838 , 1917המ " מ
אל המ " פ  ,מס ' , 40058
המלחמה
המלחמה  ,מס '  8 , 21148באוגוסט  ; PRO , wo 33/ 635 , 1917משרד
wo
95

, 1917

שם ; מפקדת

תקופתי

141

שני

דיוויזיה

53

אל יחידותיה ,

12

באוגוסט , 1917

,

23

 ; PRO ,היועץ הכימי להמ " ם  ,דוה

4614

לעיל  ,הערה . ) 116

 8 ,באוקטובר , 1917
מפקדת הקורפוס ה  ' , 20 -סיכום ישיבת מפקדים ב  7 -באוקטובר  , ' 1917מס ' 00 14 /5
,
 ; PRO , wo 95/ 4660מפקדת דיוויזיה  ' , 54הוראות מבצעים  ,חלק  , 11שונות ' ו ' הלק  , 111ארטילריה כבדה ' 29 ,
באוקטובר  ; PRO, wo 95/4635 , 1917מפקדת הטיבה  , 163דיוויזיה  ' , 54הוראות להתקפה על קווי האויב '
באוקטובר PRO wo 95/4658 , 1917
 ; PRO , wo 95מפקדת חמ " ם  ,יומן
(

30

.

142

אל משרד
באוגוסט

.

,

מפקדת דיוויזיה  , 54יומן המלחמה  3 ,בנובמבר  , 1917שעה , 01 : 59
המלחמה  3 ,בנובמבר  , 1917שעה  ; PRO, wo 95/4368 , 06 : 35קורפוס 20

4598

,

3

בנובמבר

לכל הדיוויזיות  ,מברק
 ; PRO wo 95/ 4479 , 1917מפקד גדוד נורפולק  , 4 / 1חטיבה  ' , 163סיפור המבצעים  7 - 1בנובמבר ' 1917
) האפשרות
בנובמבר  ; PRO , wo 95/4657 , 1917היועץ הכימי להמ " ם  ,דוה תקופתי שני ( לעיל  ,הערה 116
7720

.

,

12

.

.

שהמטיבה נפגעה מפגזים כימיים בריטיים שהחטיאו את מטרתם אינה נתמכת בנתונים בשעת הדירה ירו אמנם

.

ההוביצרים פגזים מדמיעים  ,אלא שהם כוונו למתהם ' לבירינת '  ,בקצה האחר של עזה מוצבי ' הים ' ו ' החוף ' נמצאו
143

"
144

. woדיוויזיה
,

גם הרחק מקו הירי  .מפקדת התותחנים  ,דיוויזיה  , 75יומן המלחמה  3 ,בנובמבר , 1917
הטיבה 232
 Collection,של
קצין המודיעין
 . ofז , (Alec
יומן המלהמה של לויטננט אלק רוברטסון )  . Robertsonע
University,
Liddel
' Experience
95/4683

.

PRO

, 75

Durham

1 Brigade Intelligence Officer Palestine 1917- 1918

.

 . 7ק  ; EP 66 ,ראו גם  :מודיעין קורפוס  , 20סכום יומי  6 ,בנובמבר  95/4479 , 1917סיע PROבהיסטוריה הרשמית
מודיעין חמ " ם  ,סיכום מודיעין יומי  5 ,בנובמבר  PRO wo 157/ 721 , 1917הערת שוליים
גז ' .
הבריטית של מסע המלהמה במסופוטמיה מגלה כי הבריטים מצאו בבגדאד בעת כיבושה במרם  ' 1917גלילי
עקבותיהם

.

.

אם אכן הסיפור נכון  ,סביר שגם במקרה זה הם שימשו להדרכה מגננתית  ,אילולא כן היינו מוצאים את

במסמכים הרשמיים  .וראו  :מובדלי ( לעיל  ,הערה ) , ) 16ע ( , ) 1927

עמ ' 14

.

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

.

התגוננות גבוהה אולם בפועל נדחקה התגוננות הכימית לקרן זווית כבר במהלך ההתקדמות צפונה
במהלך התנועה אינה
1
הוחלט כי הסבירות הנמוכה שמי מהצדדים ישתמש בנשק הזה
1
בסוף  1917אז

.

.

בשטח הפתוח ונשארו שם שבועות ארוכים בתנאי אחסנה לקויים ובמזג אוויר חורפי  ,ורובן נפגמו ,
המצב החמיר לאחר שעוצבות רבות עזבו את ארץ  -ישראל בדרכן לתגבר את החזית המערבית  -ששם

נפתחה בחודש מרס מתקפת האביב הגרמנית הגדולה  -ולקחו עמן את ציוד ההתגוננות שלהן  ,לארץ -

.

ישראל נשלחו עוצבות הודיות והן הגיעו ללא מסכות וללא הכשרה להתגוננות מפני נשק כימי אמנם
כאשר התייצב קו ההזית בתחילת

חודשה ההדרכה ואף הוקמו מתקנים שבהם התנסו החיילים

בשהייה בתוך ענן כימי כשהם חבושים במסכותיהם  ,אולם מיומנותם הכללית של הגייסות בהתגוננות

הלכה ופחתה .

145

גם בזירה הפעילה האחרת מול העות ' מאנים  ,במסופוטמיה  ,השתררה גישה מזלזלת

בסכנות הכימיות והיא נמשכה לתוך שנת

145

 ,אולי מפני ששם נשאר הנושא תאורטי לחלוטין .

היועץ הכימי לחמ " ם  ,סיכום שלושה דוחות ( לעיל  ,הערה

אוסטרלי בדיוויזיה הרכובה אנזק  ,אל אמו ,
שהביא לידיעתי
146

% 918

מסמך זה .

28

; ) 25

בפברואר , 1918

146

מכתב של באדן סידני אוזן ( טתת , ) 028פרש

.AWM . PR 82/ 116

בלקשאו אל קולונל וינסלאו )  ee insloeבמשרד המלהמה בלונדון  ,דוח תקופתי ,
~

13

79

חיילים

אוסטרלים

מהאמנים במעבר
בשטח ממז באזור

מצדיקה את הסרבול שבנשיאת המסכות הכבדות בידי הרגלים הצועדים המסכות רוכזו בערמות

1918

המדרה

תודתי לפרופ ' אורי ינון על

באפריל

1918

70 142/ 139 ,י .PRO .

יפיח
1531ק ( AWM

(6
~

קתדרה

80

יגאל שפי

לעומת זאת בארץ  -ישראל התרחשה באמצע השנה תפנית בגישה הממעיטה  ,שעה שמידע על פעילותו
של הצד האתר עוררה מחדש את החשש שהצבא העות ' מאני בארץ  -ישראל מתעתד ליטול לידיו את

היזמה הכימית .

י14

.

למעשה הזרו העות ' מאנים להתכונן להתקפה כימית בריטית דווקא במפקדות שתי

הארמיות העות ' מאניות  ,בשכם ובטול  -כרם  ,הוקמו בסיסי הדרכה להתגוננות מפני נשק כימי וכל

.

פלוגה שלתה אליהם קצין להשתלמות בת שלושה ימים השתלמויות דומות נערכו לנגדים מאז אמצע
 148ליחידות
1918

בכל מפקדת דיוויזיה  ,ובכל גדוד הוכשרו מספר מפקדים להדריך את שאר ההיילים .

העות ' מאניות והגרמניות בארץ תולקו מסכות חדשות  ,אם כי לקראת המתקפה הבריטית בספטמבר

עדיין הסר ציוד עבור כשליש מהלוהמים .

149

בצד המידע הנכון שהגיע לבריטים על צעדי ההתגוננות בקרב העות ' מאנים נמסר להם גם על הכנות

.

התקפיות  .שבויים ועריקים סיפרו שנאמר להם כי בקרוב יגיעו פגזים כימיים מגרמניה ' קצין רגלים
ערבי אינטליגנטי ואמין ' סיפר שמומתים גרמנים אימנו צוותים בגדודי הקורפוס שלו להטיל רימוני

.

גז ועשן לפני ההסתערות וצוער יהודי שמע ממדריכו הגרמני במסגרת הדרכה בהתגוננות כי לארץ

הגיעו שלושה סוגי חל " כ  ,וכי במפקדת הדיוויזיה מצויים כחמישים התקנים לפיזור תומר כימי

.

מגלילים אחרים שמעו על קיום פגזים כימיים בגזרת החוף והיו משוכנעים כי מלאי גדול מצוי
באיסתנבול  ,וכי הגרמנים לוחצים להעבירו

לחזית .

150

מיד עם קבלת המידע המתריע הראשון בחודש מאי הוחלט לחדש את הלוקת המסכות לגייסות
ולהגדיל את היקף ההדרכה להתגוננות  ,בעיקר בשל הצורך לאמן את החיילים ההודים הבלתי מנוסים

.

שהיו מאז עיקר חיל המשלוה בסיס ההדרכה המרכזי הורחב וקודם ממצרים לרפית  ,החיילים הטריים
,
הודרכו במחנות האימונים הקורפוסיים  ,וביחידות עצמן רועננו הוראות ההתגוננות זאב ז ' בוטינסקי

.

,

אז קצין זוטר בגדוד העברי הראשון  ,גדוד קלעי המלך ה  , 38 -שהגיע למצרים בפברואר

1918

ושנפרש בקו החזית בגזרת שכם  ,תיאר את מפגשם הראשון של חיילי הגדוד עם הנשק הכימי :

.

באמצע חודש יולי התוודענו לראשונה לאימוני גז נאלצנו להתאים ולשאת התקן כבד נגד גז על בטננו

.

במשך כל היום וכל בוקר התאמנו בחבישת מסכות נאמר לנו כי הסיבה לכך היא מידע שהתורכים ההלו

.

להתאמן בגז מאוחר יותר  ,כששאלנו כמה קצינים תורכים שבויים לפשר אימוניהם  ,סיפרו כי ' נאמר לנו
שהבריטים ההלו להתאמן בגז ' ,

147

148

151

מייג ' ור  -גנרל ו ' ברתולומאו )  , ( Bartholomewראש מטה חמ " ם  ,אל מפקדי הקורפוסים ,
 ; PRO , wo 95/4370 , 1918מפקדת הקורשם ה  , 20 -ישיבת מפקד הקורפוס  31 ,במאי , 1918

מס ' GS 485/ 3

באוגוסט , 1918

150

0 95/4481

פרטים ממקירתם של מפקד גדוד  ,קצין ההתגוננות הכימית הגדודי ומש " ק התגוננות  ,שנשבו בפשיטה על מתהם
ברכס עראבה בליל  13 - 12באוגוסט  1918מודיעין חמ " ם  ,השלוחה הקדמית  ,סיכום חקירת שבויים בנושא גז 21 ,

.

149

,,

, 14במאי
29
PRO

. PRO , wo 95/437

מודיעין חמ " ם  ,סיכומי מודיעין יומיים  10 ,ביוני wo 157/ 728 , 1918
מפקדת דיוויזיה  , 10סיכום מודיעין יומי  30 ,ביולי wo 95/ 4568 , 1917

20 ; PRO ,

,

ביולי , 1918

,

157

; PRO , wo

729

. PRO ,

מודיעין חמ " ם  ,סיכום מודיעין יומי  9 ,ביולי  ; PRO , 1 0 157/ 729 , 1918מודיעין המ " מ  ,השלוטה הקדמית
קצין החקירות הראשי במכלאת השבויים המרכזית בלוד  1 ,באוגוסט wo 95/4371 , 1918

 ,אל

 ; PRO ,סיכום חקירת

שבויים בנושא
124 151

.ק

1945 ,

גז ,

עז0י

21

באוגוסט

1918

( לעיל  ,הערה

the lewish Legion, New

,
"

) 148

.

The 510

0

רק בנוסחים שנכתבו ביידיש ובגרמנית ובתרגום

. T4
abotins
,

לאנגלית .

"

הפסקה הנוגעת לנשק הכימי מופיעה

לעומת זאת היא חסרה במקור שנכתב ברוסית

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

81

לראשונה שולבו גם טייסות חיל האוויר המלכותי במסלול ההדרכה  ' ,שכן הם נמצאים עתה במצב בו
אפשר ויחשפו

לרשות חמ " ם ,

להפגזות גז ' .
כ 25 000 -

,

152

נקודת התורפה התגלתה בכמות הזעומה של מסכות תקינות שעמדה

.

בלבד המשלוחים מאנגליה לא הדביקו את המחסור  ,והוא הוביל להקמת

.

מפעל לתיקון מסכות באלכסנדריה לקראת פתיחת המתקפה המכרעת בספטמבר
מסכות חדשות גם ללוחמי הקו

ראשון ' .

1918

תמרו רבבות

15

רב  -גוניתם האתנית של חילות המשלוח בארץ  -ישראל ובמסופוטמיה לא הקלה את חלוקת המסכות .
חלק מהחיילים ההודים התנגדו לחבישת המסכות מטעמי אמונה ודת  -הן נראו בעיניהם כמייצגות

.

את כוחות האופל  ' ,הרות והשטן '  ,ונשיאתן נחשבה כטומנת בחובה אסון מפקד דיוויזיה במסופוטמיה

אף הודיע כי ' אינו מעוניין לצייד את ההודים במסכות [ אישיות ] שעליהן יתנוסס שמם  ,כיוון שהדבר
עלול להגביר את דעותיהם הקדומות ולזרוע מידת מה של דמורליזציה

בשורותיהם ' .

154

לעומתם

הפרשים הסיקים דרשו רק מסכות הדשות ולא קסדות  ,שאליהן התייחסו כאל כובע האסור בהבישה .
בתחילה חששו היועצים הכימיים כי הזקן הגדול המעטר את פניו של כל מיקי יקשה את איטומה של

.

המסכה  ,אולם התברר כי הזקן  ,שלא גולה מעולם  ,רך  ,מתקפל ואינו מפריע בעיה אחרת גרמו חיילי
הגורקה  ,חיילים מאיי הודו המערבית ועובדים בורמזים  ,שמבנה פניהם הצנום ואפם הקטן לא התאימו
למסכה הסטנדרטית וחייבו לאלתר שינויים בצורתה
בתחילת אוגוסט

1918

דיווח אלנבי למשרד ההגנה :

155 ,

'אנו מאמינים כי לתורכים יש פגזי גז ' .

156

אולם

התנהגות צבאו במתקפה שנפתחה הודש לאחר מכן מעוררת ספק אם אכן השתכנע כי החימוש הכימי
הזה מצוי בצד האחר או בנכונות להפעילו  ,בעיקר על רקע העובדה שאף לא שבוי  ,עריק או סוכן

.

ראה או ידע על כך מכלי ראשון נראה שבסופו של דבר לא ציפה חמ " ם להפתעות כימיות במהלך
מתקפתו  ,שכן שלא כבשנה הקודמת  ,שבה נשאו הלוחמים את מסכות הגז בצאתם להתקפה  ,הן נראו
עתה כפריט מיותר המסרבל את תנועתם  ,ולמרות מאמצי ההצטיידות הקדחתניים שנעשו עד אז  ,הם

הצטוו להחזירן ערב המתקפה .

157

דרגי השדה שהצטוו לתפש אחר ציוד כימי של האויב בשעת ההתקדמות  ,מצאו אמנם את שרידיו של

בסיס ההדרכה בטול  -כרם  ,שכל מסמכיו הושמדו לפני בואם  ,אך לא גילו ולו פגז או גליל כימי אחד.
.

ובתרגומיו לעברית ראו :
161 - 162

 .קק

Berlin 1930 ,

.

 vospominaniyamסק Zhabotinskii , slovo 0 polku: istorya yevreiskavo legiona

,

:
Welt

"

,

'

Tabotinsky, Die: dische

,

ו

,

.ש .ו

;  132ק ;yevo hitshtora, parizh 1928 ,

ו ' זשאבאטינסקי  ,די געשיכטע פון אידישען לעגיאן ~ ,ווארשע  , 1929עמ '  ; 120ז ' ז ' בוטינסקי  ,מגילת הגדוד ,
ירושלים תרפ " ט  ,עמ '  ; 95הנ " ל  ,אבטוביוגרפיה  ,ירושלים תש " ז  ,עמ '  ; 248הנ " ל  ,מגילת הגדוד  ,תל  -אביב , 31991
עמ ' 118

.

152
153

154

יועץ כימי  ,דוח תקופתי שלישי ( לעיל  ,הערה

) 132

.
ביולי , 1918

שם ; ברתולומאו אל מפקדי הקורפוסים  ,מס ' , GS 1207
 , 271יומן המלחמה  27 - 11 ,ביולי  , 1918נדפס אצל  :פרנדל ( לעיל  ,הערה
14

דיווח קצין הגז בדיוויזיה

, 1918

158/660

14

; PRO , WO 95/4370

, ) 52

עמ '

430

.

הטיבת תותחנים

שצורף למכתב מפקדת כוה ס אל מפקד קורפוס  , 3מס ' , 0 / 1236 / 43

1

בינואר

. PRO , WO

155

מנהל הלוחמה הכימית במשרד המלהמה  ' ,התאמת מסכות גז לחיילים ילידים ' ,

156

אלנבי אל משרד המלחמה  ,מס '

157

ברתולומאו אל מפקדי הקורפוסים  ,מס '

485 / 123

, GS

3

,

96/017

באוגוסט , 1918
,2

26

13

בנובמבר , 1919

PRO , WO 95 /4371

באוגוסט , 1918

.

. PRO , WO 95/4371

PRO , WO 142 / 120

ץתדרה

ץתדרה

82

יגאל שפי
הם לא מצאו גם מסמכים או עדויות מוצקות אחרות שיצביעו על תכנון של ממש מצד אויביהם
להשתמש בנשק

מגרמניה .

158

הזה  ,למעט חוזרים ועלונים בגרמנית שעסקו בלוחמה כימית  ,ושנשלחו כנראה

עדות תורכית בודדת גורסת כי בתחילת

1917

לכל המאוחר דנו העות ' מאנים באפשרות

.

להפעיל נשק כימי בנגב אולם איסתנבול גנזה את הרעיון  ,לאחר שמומחיה קבעו כי התנאים

שאי
,' ,

,

44

', ,

* **

גשג,

י %

האקלימיים  -הטופוגרפיים

*

84

מתאימים לכך .

159

במרחב

אינם

פרט לכך לא נמצאה ראיה

שמי מקובעי המדיניות הצבאית באימפריה
העות ' מאנית או בגרמניה לחץ על הכנסתו

של הנשק הכימי לזירת המזרח התיכון .
משום מה הבריטים ממלאים פיהם מים בכל
הקשור למחשבותיהם ולתכנוניהם ההתקפים

בשנת  , 1918ובארכיונים לא נמצא להם

.

אזכור  ,לחיוב או לשלילה אולם הידוש מלאי
התחמושת הכימית במהלך השנה מעיד
בעקיפין

על כוונה להשתמש בה ,

הגם

שבסופו של דבר לא מימשוה  ,אולי גם הפעם
בשל אופייה הנייד של מתקפת הפתע שלהם

בספטמבר . 1918
במהסני
קצין בריטי

בוחן

משכות גז של חיילים
במסופוטמית לאחר
מעבר בחדר גז
( באדיבות מוזאון המלחמה
האימפריאלי בלונדון ,

בארץ  -ישראל

כ 100 000 -

התחמושת

במצרים

פגזים כימיים  ,שני שלישים מהם עבור תותחי ההוביצר

,

עבור התותחים הכבדים .

ערב מתקפת מגידו הצטברו

160

.

4 5

ובמצבורים

אינץ ' וכשליש

לאתר המלהמה פונו הפגזים הללו בהדרגה  ,חלקם הועברו לידי חיל המשלוה

הבריטי ברוסיה בשנת  , 1919למלחמתו נגד הבולשוויקים  ,וסלקם לידי יחידות הצבא במסופוטמיה
ובאפגניסטן בשנת

1920

 ,לשימוש נגד בני שבטים שהתקוממו .

161

 . 24769ף )

סלכרמ
שתי שאלות היסטוריוגרפיות הנוגעות לשימוש בנשק כימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

.

נשארו ללא מענה סביר שאלה אתת היא כיצד ייתכן שהמפקדים הבכירים באילדרים לא ידעו
158

מפקדת חמ " ם  ,פקודה ללא סימוכין ,

שלישי ( לעיל  ,הערה

) 132

15

בספטמבר , 1918

.

. ) 63

159

אמיר ביי ( לעיל  ,הערה

160

בסיס חימוש אלכסנדריה  ,הוזר מצאי תחמושת  ,מס '

161

95/ 4371

wo

 ; PRO ,היועץ הכימי לחמ " ם  ,דוה תקופתי

1144

[,

2

בספטמבר , 1918

33 /960

wo

 ; PRO ,חמ " ם  ,חוזר

מצאי תחמושת  ,מס '  18 , OCT 170בספטמבר  , 1918שם .
חמ " ם  ,חוזר הוצאת תחמושת  ,מס '  24 , OCT 660בפברואר , 1919
באלכסנדריה אל משרד המלהמה  ,מס '  31 , [ 3927במרס  , 1919שם ; מפקדת כוה ס אל משרד המלהמה ,
 10בספטמבר  ; PRO, wo 33 / 990 , 1919משרד המלחמה אל מפקדת כוח  , 0מס '  21 , 86330בספטמבר
33 /960

wo

; PRO ,

ינהל

שירותי החימוש

מס ' , % 143
 , 1919שם .

הנשק הכימי בארץ  -ישראל במלחמת העולם הראשונה

כימי בקרב עזה השלישי באוקטובר  -נובמבר  , 1917ומה פשר ההתעלמות

שהופעל נגדם נשק

המוחלטת של ספרות המלחמה התורכית וההתעלמות המוחלטת כמעט של הספרות הגרמנית

.

מהסוגיה גם בהנחה שערפל הקרב וקשיי תקשורת עיכבו את המידע מלהגיע לרמות הבכירות או
הקשו על המפקדים הבכירים לקלוט אותו כאשורו בשעת האירועים  ,עדיין רבה התמיהה כיצד נעלם
מידיעתם של הקצינים לאחר הקרב מה שהפך לנחלת התיילים העות ' מאנים  ,כפי שמעידים סיפורי

השבויים שנשבו כעבור שבועות או חודשים  ,מה גם שרוב הלוחמים בגזרת עזה הצליחו לסגת בשלום .
פנייתי בשנת

למרכז למחקרים היסטוריים של הצבא התורכי באנקרה בשאלה זו נענתה כי

2000

ברשות חוקריו אין כל מידע בתחום הזה  ,אם כי עדיין לא נסרקו כל מסמכי התקופה המצויים בארכיון
הצבא

(

שאינו פתוח לציבור .
)

אם התשובה אכן מצויה שם ,

הרי היא מצפה לחוקר שיהשפה.

השאלה האחרת היא מדוע גם בספרות המלחמה הבריטית  ,שלכאורה אמורה הייתה לדעת ולדון הרבה
יותר בסוגיה זו  ,נדחק אזכורו של השימוש בנשק הכימי בקרב עזה השלישי ממש לקרן זווית  ,בעוד

שלשימוש המוגבל והכושל יותר בנשק זה בקרב עזה השני  ,באפריל  , 1917יוחד מקום רחב

יחסית ,

.

נראה שהסיבה לכך נעוצה בשילוב של שני גורמים ראשית  ,בקרב עזה השני נורו הפגזים הכימיים
כנשק הפתעה משמעותי בגזרה עיקרית  ,במסגרת התקפה שהסתיימה בכישלון ; וכדרכם של

.

כישלונות גם הכישלון הזה דרש הסבר  ,הן מיד בתום הקרב הן בעת ניתוחו בדיעבד לעומת זאת
בקרב עזה השלישי לא שימש הנשק הכימי במרכז הכובד המערכתי  ,בגזרת באר  -שבע ותל שריעה ,

.

אלא היה אהד מסדרת אמצעים להסחה מוצלחת בגזרה משנית תשומת הלב ההיסטוריוגרפית הוסבה
באופן טבעי לאגף המזרחי של החזית ולקרב הנייד שהתרחש שם  ,בעוד שהפעילות באגף המערבי ,

.

בכללה הפעילות הכימית  ,זכתה להתייחסות שולית בלבד התייחסות זהה בספרות לטנקים שפעלו
גם הם בגזרת עזה לבדה בשני הקרבות מחזקת השערה זו  :מיקוד בדיון על קרב עזה השני והתעלמות

.

בדיון על הקרב השלישי נוסף על כך מארי  ,שעמד בראש חמ " ם בקרב עזה השני  ,חייב היה להתייחס

.

לסוגיה במסגרת ההגנה על שמו אלנבי  ,שתהילתו יצאה מבאר  -שבע  ,ירושלים ומגידו ולא מעזה ,
היה פטור מכך  ,מה גם שממילא לא כתב יומן אישי  ,לא פרסם את זיכרונותיו  ,והשאיר אחריו אוסף

.

מסמכים פרטי דליל שנית  ,תיקיו המקוריים של היועץ הכימי לחמ " ם לא הגיעו כנראה לאחר
המלחמה למשמורת במשרד המלחמה בלונדון  ,ולכן לא מצאו את דרכם בהמשך לארכיון המדינה
הבריטי

מהזירות

) ecord Office

האחרות .

 , ( Publicשלא כמרבית תיקיו האחרים של

חמ " ם

ותיקים של יועצים כימיים

~

לעומת זאת  ,דוהותיו התקופתיים של היועץ הכימי  ,המספקים את התמונה

המתומצתת והמקיפה ביותר בנושא  ,הגיעו אמנם לאנגליה באופן שוטף במהלך המלחמה  ,אך מסיבות

.

לא ידועות לא שרדו במכלול תיקי חמ " ם שהועבר במרוצת הזמן ממשרדי הממשלה לארכיון בדיעבד
מצאתי כי רק עותק בודד שלהם  ,שנשלח במקור למחלקה ללוחמה כימית במיניסטריון החימוש  ,שרד

.

והועבר לארכיון ביחד עם שאר תיקי המיניסטריון אולם מאחר והתיקים הללו לא התקשרו במישרין
למערכה במזרח התיכון  ,חוקרי המערכה הזו כלל לא פנו לעברם  ,גם כותבי ההיסטוריה הרשמית של
המערכה בארץ  -ישראל ( שהתוותה את המסד למחקר ההיסטורי בהמשך ) הסתמכו בכתיבתם באופן
טבעי בעיקר על תיקי חיל המשלוח המצרי  ,ולא היה להם אפוא מקור של ממש לבחינה מעמיקה של

חדרה

83
-

קתדרה

84

יגאל שפי
הסוגיה

הכימית  ,בעיקר לנוכח העובדה שהמקורות הזמינים האתרים הצביעו אמנם על ירי כימי רחב

.

היקף  ,אך לא סיפקו כל מידע על תוצאותיו יוזכר גם כי יומן המלחמה של מפקדת חמ " ם מתקופת
הקרב השני על עזה באפריל

1917

על נספחיו חסר בארכיונים וכי דווקא תיקי המודיעין של מפקדת

המ " מ ושל שלוש מפקדות הקורפוסים מהחודשים נובמבר  -דצמבר

1917

שבהם התנהלו מרבית

.

חקירות השבויים  ,הלקיים ודלים בתכולתם המעט ששרד פורש אך מזער משפע הידיעות שבדיעבד
התברר כי נמסרו לחוקרי השבויים באותה התקופה על ההכנות המגננתיות העות ' מאניות ועל

.

תוצאות ההפגזה הכימית בקרב עזה השלישי רק שנמצאו הדוהות הכימיים התקופתיים  ,שכאמור  ,עד
לאחרונה לא היה ידוע כלל על קיומם ושלהיסטוריונים לא הייתה אפוא סיבה ממשית לחפש אחריהם ,
נחשף המידע על היקף השימוש בנשק הכימי ועל נפגעיו

העות ' מא ני 0

.
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סוגיית הלוחמה הכימית העסיקה את הצדדים הלוחמים בכל זירותיו העיקריות של המזרח התיכון -
גליפולי  ,ארץ  -ישראל ומסופוטמיה ( וגם בחזית סלוניקי  ,המצויה מחוץ לדיוננו  ,כיוון ששם התנהלה

הלחימה הכימית כנגד הבולגרים .
לעשות בו שימוש התקפי יזום  .בעוד שההערכה הבריטית הייתה שגויה  ,בהתבססה על מידע מוטעה
)

כל צד העריך כי הצד האחר מצטייד בנשק כימי קטלני ומתעתד

ואולי אף על השלכות מהמצב בחזית העיקרית בצרפת ובפלנדריה  ,ההערכה העות ' מאנית הוכתה

כנכונה בפועל בזירה אתת ( ארץ  -ישראל

)

ובכוח באחרות .

העדויות הקיימות  ,הגם שאינן מלאות  ,מרמזות כי מבין מערכות השיקולים השונות שלאורן קבעו
מקבלי ההחלטות הבריטיים במלחמת העולם הראשונה את יחסם לשימוש או אי  -השימוש בנשק
הכימי  ,השיקולים המוסריים והאתיים היו האחרונים בסדר החשיבות  ,שלא כבתקופות מאותרות יותר

.

במאה העשרים הכנסתו לראשונה של הנשק הזה לארסנל הלחימה על ידי הגרמנים פטרה את

.

בריטניה מהתלבטות מוסרית בכל הקשור ללוחמה כימית בחזית המערבית אולם גם בדיון על

הפעלתו כלפי צבאות שטרם עשו בו שימוש  ,כמו הצבא העות ' מאני  ,ההיבט המוסרי  -אתי מילא
תפקיד משני בלבד בהתחלה ונעדר לחלוטין בהמשך  ,מה שהכתיב את סדר היום ואת הההלטות עצמן
היו בראש ובראשונה שיקולים מעשיים שקיבלו מפקדי חילות המשלוח השונים בזירת המזרה התיכון ,

.

כל אהד לעצמו בתקופת המערכה בגליפולי עדיין נרתעו בלונדון ובמודרוס  ,שבה שכנה מפקדת
חיל המשלות  ,להחליט על שימוש

בחל " כ בשל

איסורים שמקורם במשפט הבינלאומי  ,אולם כבר אז

השיקול העיקרי שגרם להמילטון ולמונרו לדתות את השימוש בו היה ללא ספק השש מעשי מתגובה

.

עות ' מאנית במטבע דומה בהמשך המלחמה נעלם אפילו השיקול המשפטי ורק שיקולים מעשיים
ובחינת המאזן של יתרונות וחסרונות מבצעיים הניעו את גנרל סוד ויורשו מרשל במסופוטמיה

.

להימנע מירי כימי ואת הגנרלים מארי ואלנבי בארץ  -ישראל להתירו מאמר זה מוכיח כי שאיפתו
של מארי להכריע ורצונו של אלנבי להפתיע הם שעמדו בבסיס החלטתם ליזום שימוש בנשק כימי
בקרבות עזה  ,הדיון בסוגיות המוסריות הכרוכות בהפעלתו כנגד צבאות או אוכלוסייה אזרחית לא

התעורר ממש אלא לאחר המלהמה .
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על סוגיית המידע המודיעיני וחשיפתו בארכיונים הבריטיים ראו :
33 - 52
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