לתולדות המיפוי האווירי בארץ  -ישראל
מפות עיר ראשונות מתצלומי  -אוויר

:

דב גביש וגרעון ביגר

רקע היסטורי

כשפרצה מלחמת  -העולם הראשונה לא היו בידי המטה  -הכללי הבריטי בזירת
המזרח  -התיכון מפות מתאימות לביצוע משימות טאקטיות

ואיסטראטגיות .

לשם תכנון הפעילות הצבאית היה על יחידות המיפוי להכין מפות  -מערכה

מפורטות בקנה  -מידה גדול  .בגזרת סיני וארץ  -ישראל נעזרו הבריטים במפות
שהוכנו במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה ובמפות מראשית המאה
העשרים

:

מפות הקרן הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל

(  . ] . ] .ץ ) ומפות המדור

הגיאוגראפי של המטה  -הכללי הבריטי ( מפות ניוקומב  ,נוליי ולורנס )  ,שנדפסו

מטעם מחלקת המדידות של מצרים  .אך מפות  -סקר אלה לא ענו על הדרישות

המבצעיות של הצבא הבריטי  ,ושימשו רק כמפות  -בסיס למיפוי מפורט

יותר .

העדר מיפוי מפורט בכל הגזרות  ,לרבות גליפולי ומסופוטמיה  ,החיש את הנסיונות הראשונים

למפות אזורים מצומצמים באופן יחסי בעזרת תצלומי  -אוויר  .התצלומים היו מוצר קרטוגראפי
חדיש לזמנו  ,וחלף זמן מה עד שמפקדים עמדו על אפשרויות המיפוי הטמונות בהם במלואן .
בתחילת שנת

1915

נבדקה לראשונה האפשרות לנצל תצלומי  -אוויר להכנת מפות  ,והמשימה

הופקדה בידיו של דואוסון

) ( E . M . Dowson

מנהל מחלקת  -המדידות במצרים  .י לצורכי הניסוי

t

הראשון נבחר שטח מישורי  ,בואדי טומילאט המקשר את הדלתה עם איסמעיליה  .השטח צולם על -
ידי אחד מארבעת המטוסים שהיו אז במצרים  2 .הניסיון הוכתר בהצלחה  ,אך המפות שהוכנו היו
בקנה  -מידה

בינוני  1 : 50 , 000 ,ו 100 , 000 -

 . 1 :בהמשך נרקם שיתוף  -פעולה בין האוויריה  ,המודיעין

ומחלקת  -המדידות במצרים  ,וגופים אלה החלו לגבש את תורת הצילום והמיפוי מתצלומים  ' .שיתוף
הפעולה בין גופים אלה לבין פלוגת המודדים של בריגדת ארץ  -ישראל מחיל  -המשלוח
שעמדה תחת פיקודו של הגנרל
1

אלנבי  ,התהדק

במהלך המלחמה .

' Geographical reconnaissance by aeroplane photography , with special reference

.

.

המצרי ,

.

Thomas

H.H.

,

 .ק (  . 5 ( May 1920סח  Vol . 55וסא א0נ the Palestine front ' , The Geographical .חס 0 the work doneן
351
2

 the Near East ' , The Geographicalחן  aeroplane photographyחס E . M . Dowson , ' Further notes

.

 . 359 - 370קק 921 ( ,ן 0 . 5 ( Novemberח JournaL vol . 58
3

רברי לויטבנט  -עולובל ביוקומב בדיון צל
 . 398ק

.

( 1919

סח "

נ ) 0 . 6ח

.

,

ההרצאה :

 photographs ' .ז . MacLeod . ~ Mapping from 81א4 .י
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במשך שנת

1916

נעשתה עבודת מיפוי נוספת באזור תעלת  -סואץ  4 ,אבל כאשר ניסו למפות את

שטחי צפון  -סיני נמצאה שיטת העבודה בלתי ישימה לחלוטין .
לקראת העתקת המלחמה אל תוך סיני נזקקו הגייסות הבריטיים למפות מפורטות של מאחדי
התורכים  ,נאות  -המדבר  ,מקורות  -המים והמעברים האפשריים  .במפות הקיימות של סיני לא היו די
פרטים כדי לתחום ולמקם את תצלומי  -האוויר  ,ואך לעתים רחוקות אפשר היה לקבוע את קני -
המידה של התצלומים בעזרת מפה  .מומחי  -המיפוי והמודיעין הסיקו מכך  ,שבסיני יש להעדיף את

התצלומים עצמם ( ' נראים בהם גם עקבות

המפות הבלחי  -מדויקות  .וכך החלו לצלם
לקראת סוף שנת

1916

גמלים ' )

אתרים '

ן

מפני שהם יעילים וקלים יותר לקריאה מן

ולהכין מפות לפי

תצפיות  -אוויר " .

התקדמו הבריטים עד לשערי ארץ  -ישראל  .כאן היתה צפויה להם חזית שונה

מזו של סיני  :לא עוד פרטי  -נוף כגון בור  -מים  ,קבוצת דקלים או מתחם מבוצר בשטח פתוח וחשוף

,

אלא קווי  -מגננה שנשענו על ערי  -מפתח  ,כגון רפיח  ,עזה  ,באר  -שבע וכן הערים הצפוניות יותר .

לפיכך התבקשה האוויריה לספק תצלומי  -אוויר  ,גם של קווי החזית וגם של מטרות בעומק שטח
האויב  ,לרבות תצלומים של ערי הארץ  7 .המפות שהוכנו עבור הארטילריה לקראת קרב

רפיח ,

שורטטו כולן על  -פי תצלומי  -אוויר  :הערים באר  -שבע  ,עזה ורמלה צולמו גם הן מן האוויר באותן

פלוגת  -המיפוי מפות טופוגראפיות ומפות ערים ' .

גיחות  ,ומן התצלומים הכינה

מוסוי העיר עזה
ב9-

בינואר

1917

נכבשה רפיח על  -ידי הבריטים  .עם כיבושה חצה צבאם את קו  -ההפרדה המינהלי

בין סיני לארץ  -ישראל  ,שנקבע בשנת  . 1906שבועיים לאחר

הכיבוש  ,ב 25 -

בינואר  ,יצאה לאור מפת

העיר עזה  .היתה זו הפעם הראשונה שבה הופיעה מפת העיר מעובדת ומשורטטת לפי תצלומי -

אוויר ' .
קנה  -המידה המקורב של מפה זו הוא

. 1 : 7500

ממסגרתה ניכר  ,שמפת הבסיס המקורית הקיפה שטח

גדול יותר מזה הנראה בה  .המפה נדפסה בצבעים  ,והיא מתארת את העיר על שכונותיה וסביבתה
הקרובה  .הרקע הכללי בה הוא אפור  -כחול  ,ומבני העיר הובלטו בגוון אפור  -כהה  .בנייני  -הציבור

החשובים ( המסגד הגדול  ,כנסיות  ,בתי  -ספר  ,ח ' אנים

וקונסוליות )

הודגשו בצבע שחור  :השטח

המעובד  ,המטעים והבוסתנים שהקיפו את העיר סומנו בירוק  .את השטח הפתוח  ,את בתי הקברות
ואת הדרכים השאירו הקרטוגראפים בצבע לבן .
המפה נגזרה כך שתקיף את השטח הרלוואנטי לצורכי המלחמה  .היא נערכה  ,כאמור  ,במיוחד עבור

הארטילריה  .אין בה קווי  -גובה  ,אך גבעת שיח ' עלי אל  -מונטאר והאזור שמדרום לה הודגשו
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בקיווקוו  ,כיאה לאתרים גבוהים בעלי חשיבות איסטראטגית

:

הגבעה המתנשאת מעל לעיר היתה

מאז ומתמיד עמדת  -מפתח החולשת על  -פני אזרר נרחב  .במפה סומן קו  -החפירות של התורכים
מדרום

לגבעה ,

וקו זה הוא הסימן  -המוסכם היחיד שצויר במקרא של המפה .

.

על  -פני המפה שורטטה רשת קואורדינטות ולכל ריבוע ניתן מספר  .בשוליו התחתונים של הגיליון

נרשמי הוראות לשימוש הארטילריה ברשת זו  ,על  -ידי חלוקה עשרונית של הריבועים לריבועי -
משנה וסימונם בספרות ובאותיות .

קנה  -המידה הקווי שורטט במידות אנגליות ( יארד ) ומטריות כאחד  ,בדיוק  -קריאה של קטעים בני
20

מ '  .פרטי  -הנוף במפה מתארים בדייקנות עצים לסוגיהם  ,מבנים בודדים וגדרות  -אבן  .בשולי

המסגרת נוספה מפת  -מפתח לתיאור מיקומה של העיר באזור  .המפה מבוססת על מפות ה  . -ן  . ] .ק ,

של המאה

מפות שהוכנו בשנות ה 70 -

הי " ט  ,המפות

היחידות שהיו באותה עת בידי הפיקוד

הבריטי  ' .יי
במפה נרשמו המקורות שלפיהם

הוכנה ,

כיאה למבצע קרטוגראפי רב  -ערך מעין זה

:

בכותרת

המשנה נרשם  ,שהמפה הוכנה לפי סדרות של תצלומי  -אוויר  ,מקור מיוחד ויוצא  -דופן כאותה עת .
בהערה שמתחת לציון  -המקור  ,שהודפסה כאותיות זעירות  ,נאמר ששמות האתרים בעיד נרשמו
מפיו של מי שהיה תושב עזה  ,אלא שהמודיע התקשה לסמן את השמות במקומם הנכון  .עורכי

המפה לא הסתפקו אפוא בטכנולוגיה מתקדמת לזמנם  ,וניסו להשיג מידע משלים מפי מודיעים  ,או
מתחקירי שבויים .
הכנת המפה היתה בזמנו סימן  -דרך קרטוגראפי  -פוטוגראמטרי חשוב  .בהרצאה שנשא לפני החברה

הגיאוגראפית המלכותית בינואר  , 1920יי סיפר קפטיין ה " ה תומאס  ,קצין הצילום במפקדתו של גנרל
אלנבי  ,על דרך הכנתה של מפת עזה וכן על שיטת הכנתן של המפות הטופוגראפיות  .לדבריו הוכנה
מפת עזה מתוך סדרות של רצפים מקבילים

,

שצולמו בסוף שנת

. 1916

בתצלומים פרטי  -נוף שהופיעו במפות  ,הוחלט לצלם רצפים ארוכים  ,כני

הטייסים תודרכו לטום במאוזן ככל

האפשר ,

בשל הקושי לזהות

70 - 50

תצלומים

חופים ,

בנתיבים ובגובה  -טיסה מתוכננים מראש  ,כדי

שהצילום יהיה אנכי ובקנה  -מידה אחיד  .צוות של אנשים הופקד על פתרונן של בעיות

המיפוי ,

חישובי נטיית המטוס ותיקוני עיוותים במקרה של סטיית המצלמה מן הקו האנכי .
עם נחיתת מטוס  -הצילום נלקחו לוחות הצילום ( שהיו עשויים אז זכוכית ) לפיתוח  ,להדפסה ולהכנת

הגדלות  .לצורך המיפוי העדיפו לא להשתמש בנייר  -צילום מבריק  ,מפני שחומר  -ההברקה גרם
למתיחה לא  -אחידה של התצלום ולשיבוש גודלם של הפרטים  .קצין המיפוי קיבל לידיו את

התצלומים מוכנים לפיענוח ולזיהוי  ,לשם הכנתם למיפוי  .הוא ערך אותם לפי סדרות  ,השתדל
לזהות נקודות  -ייחוס  ,בחן את טיב התצלומים

,

את כיסוי השטח ואת החפייה הסטריאוסקופית .

אחרי  -כן הצמיד את התצלומים אל מצע של קרטון  ,תוך הקפדה על התאמתם זה לזה  ,חתך והדביק
אותם מעשה פסיפס  .באמצעות נקודות שזוהו בשטח או במפות קודמות ובתצלומים חושב הערך
המקורב של קנה  -המידה .

בשלב הבא עברו התצלומים לידיו של שרטט  ,ששירטט על הפסיפס בדיו שקוף את כל הפרטים

שירצה להעתיק אחרי  -כן אל המפה  ,באמצעות פנטוגראף  .ההעתקה נעשתה בשיטה מבוקרת  ,כדי
למנוע גרירת שגיאות במיקומם של עצמים  .בתנאי המערכה הצבאית שהתנהלה אז ועל  -אף הקשיים
10

11

ביבא -

א " פ ויול  ,מסעי מלחמה כארץ ישראל  ,תל אביב

.

ראה תומאס ( לעיל הערה 1

210

),

עמ ' . 376 - 349
-

1979

(

.

עמ ' א  ,הערה . 2

רמלה ,

10

במארס

1917

י

רמלה ,

6

במארס

1918

211

קיר  -מואב  ,מארס

1918

קיר  -מואב ,

4

במארס

1918

מפות עיר ראשונות מתצלומי אוויר

בזיהוי נקודות  -ביקורת  ,נמצא שהמיפוי מתצלומי  -האוויר עלה בדיוקו על המיפוי בשדה באמצעות
שולחנית  -מדידה

:

הוא הגיע לדיוק  -מיקום של

כ  40 -מ ' .

מיצוי שאר ערי הארץ
מפת עזה היתה מפת העיר הראשונה ( אך לא
בתחילת שנת

19 ] 7

היחידה ) ,

שהוכנה מתצלומי  -אוויר באותם הימים .

הוכנו עוד שלוש מפות  -ערים באותן שיטות  .המפות ראו אוד

ב 10 -

והתפרסמו ב ' מדריך הצבאי של ארץ ישראל '  ,שהופץ על  -ידי המודיעין הבריטי ביוני
אלו הוכנו בקני  -מידה שונים

בקנה  -מידה

1 : 25 , 000

:

מפת עזה הוכנה שנית בקנה  -מידה

ומפת רמלה  -בקנה  -מידה

, 1 : 15 , 000

במרס

1917

 . 1917מ

מפות

מפת באר  -שבע -

. 1 : 20 , 000

ב ' מדריך ' התפרסמו גם מפות  -ערים של ירושלים  ,יפו  ,חיפה וערים אחרות  ,וכן שרטוטים של

אזורים שונים  .אך מסתבר  ,שכל המפות הללו הועתקו ללא שינוי מ ' המדריך של ארץ  -ישראל

וסוריה ' שהוצא על  -ידי קרל בדקר בשנת

 ' . 1912י

במדריך זה  ,ובמקורות אחרים  ,לא הופיעו מפות

הערים עזה  ,באר  -שבע ורמלה  ,ולכן היה על טייסי חיל  -המשלוח הבריטי לצלם את הערים

הללו ,

ולהשלים בכך את החסר בסדרת המפות של הערים הנמצאות בזירת  -המלחמה .
המפות הנזכרות לא היו מפות  -העיר היחידות שהוכנו בארץ מתצלומי  -אוויר בתקופת המלחמה  .עם
ייצוב החזית בקו הירקון ( ינואר  -פברואר

) 1918

הכינו יחידות  -המיפוי מפות נוספות  ,והפעם של

ערים בצפון הארץ וממזרח לירדן  ,כגון שכם וקיר  -מואב

הן בספר מודיעין בריטים יחד

( כרך ) ,

שהוכנו במארס

1918

והתפרסמו גם

עם מפות ערים שהועתקו מהמדריך של בדקר .

בשתי המפות הללו אנו מוצאים פיתוח קרטוגראפי נוסף  ,המשקף את שלב  -המעבר ממיפוי של

ערים המשתרעות במישור למיפוי ערים הרריות  :במפות הללו נוספו קווי  -צורה

( 85תן ]  -וחז, ) ]0

כדי

להדגיש את עוצמת התבליט בשולי הערים ולהקנות תחושה של הפרשי  -גובה יחסיים  .קווי  -הצורה

הותוו לאחר בחינה סטריאוסקופית של התצלומים  ,וגם הם סומנו על  -פני התצלומים בדין שקוף
וצבעוני ואחר הועברו בהקטנה אל המפה הפלנימטרית  .כדי לשפר את התיאור הקרטוגראפי של
המתלולים השתמשו בתצלומים אלכסוניים ובתצלומים אלכסוניים  -סטריאוסקופים  ,שבהם אפשר

להבחין היטב במורדות ובאפיקי הנחלים  ,כדי לשרטט באופן הטוב ביותר את מראה המתלולים .
יחידת  -המיפוי בחנה גם את האפשרות להתוות קווי  -גובה ממשיים  ,אך בתקופה זו לא הגיעו עדיין
למימושו של רעיון זה .
המלאי הקרטוגראפי של מלחמת  -העולם הראשונה  ,שכלל מפות ותצלומי  -אוויר  ,אבד בחלקו או

התפזר בעולם כולו  .קשה היום להצביע על תצלומי  -אוויר מתקופה זו ולטעון  ,שאכן אלה הם

התצלומים שמהם הוכנו המפות  .אך בידינו מצויים תצלומים שצולמו על  -ידי כל השותפים
למלחמה בחזית ארץ  -ישראל  :תצלומי  -אוויר גרמניים  ,תצלומים של טייסות בריטיות ושל הטייסת
האוסטרלית הראשונה  .בעזרת התצלומים האלה אפשר להיורכח

,

שאכן

בוצעה

אז

עבודה

קרטוגראפית מעולה  ,שהעניקה לחיל  -המשלוח הבריטי את המפות הטובות ביותר שאפשר היה
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שכם  ,מארס

1918

לשרטט באותה עת תוך כדי לחימה  ,מפות שכיום הן מסמכים גיאוגראפיים  -אורבניים ממעלה
ראשונה .

מאז החלו לצלם מן האוויר ( מכדורים פורחים ) נעשו נסיונות להכין מפות  -ערים לפי תצלומי  -אוויר .
גם בכתבי ההיסטוריה הרשמית של מלחמת  -העולם הראשונה מסופר על השאיפה להכין מפות של
יישובים וערים באמצעות תצלומים  .אולם השוואתן של מפות האתרים ששורטטו אז בזירת
אירופה  ,למפות האתרים של זירת ארץ  -ישראל מעלה  ,שבזירת המערב הכינו  ,למעשה  ,תרשימים או

סקיצות  ,שאינם שווי  -ערך מבחינה קרטוגראפית למפות שהוכנו בארץ  -ישראל  .הבדל זה אפשר
להסבירו בתנאי  -הלחימה ובדרישות השונות של שדה  -הקרב  .אנשי  -המקצוע בתחום המיפוי פעלו

בזירות השונות באורח עצמאי  ,לפי הבנתם ולפי כשרונם הפוטוגראמטרי  .קרוב

לוודאי  ,שכמה

מאנשי המקצוע הבכירים בתחום זה שירתו דווקא בזירה המזרח  -תיכונית  ,והפיקוד נתן להם יד
חופשית לנסות לשכלל את השימוש בתצלומי  -אוויר ולנצלם ניצול טוב יותר  .בדין  -וחשבון הטכני
214

מפות עיר ראשונות מתצלומי אוויר

שכם  21 ,בדצמבר

והמבצעי  ,שהכין ה " ה תומאס מדי

חודש  ,הוא

1917

( התצלום פונה

לדרום )

הירבה להעלות רעיונות ביחס לניצול אפשרי של

תצלומי  -האוויר לצורכי מודיעין ומיפוי  ,והזכיר בין היתר את המיפוי לצרכים עירוניים באמצעות
תצלומים כאחד היעדים המועדפים  ,בעיקר בערים המזרחיות  ,הסבוכות

והמגובבות  ' .י

בכמה מן

הדינים  -והחשבונות שלו שיבץ תומאס ניתוח גיאומטרי  -מתימאטי של פתרון בעיות הכרוכות בעבודה
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דב גביש )גדעון ניגר
עם

תצלומים אנכיים ואלכסוניים  ,ופיתח תיאוריות פוטוגראמטריות ברמה מקצועית  ".י

בימי מלחמת  -העולם הראשונה הפעילו אפוא הבריטים בארץ  -ישראל מערכת יעילה ונמרצת למיפוי
מתצלומי  -אוויר  ,שהעשירה את המלאי הקרטוגראפי של ארץ  -ישראל  .גם בתום הקרבות הוסיפו
לקיים פעילות צילום ענפה לשם מיפוי  ,כפי שמעידים הדיווחים ללונדון  ,על  -מנת להשלים את תיקי
המודיעין  .בין הערים שצולמו לשם מיפוי באוקטובר

1918

היו נצרת וחיפה בארץ  -ישראל וביירות

ודמשק בסוריה  ,שהיו בנתיבי המרדף אחרי התורכים הנסוגים  ,אך מפות חשובות אלו לא אותרו
עדיין .לי
הצילום מן האוויר יצר אפשרויות מיוחדות לאיסוף נתונים  ,לאימות ממצאים ולמיפוי פני  -השטח .
באמצעות התצלומים היה אפשר לראשונה למפות שטחים מבלי לשוטט בהם בפועל  ,לוותר על
תיאורי נוסעים ותיירים ולהקדים את פלוגות
איטיות .

כך ,

מודדי  -השדה ,

העובדות בשיטות קונוונציונאליות

עוד קודם ששדרות הצבא נעו אל שדה  -הקרב היה השטח גלוי ומוכר למפקדים

,

ולפיכך ידע הפיקוד להעריך את תרומתם .
ערכן של מפות  -הערים הראשונות  ,שמקורן בתצלומי  -אוויר  ,חורג מעבר לחשיבותן המקומית  .הן
חשובות לנו מפני שלראשונה מופה בהן פנים הערים ברמת מהימנות גבוהה  ,לתועלת חקר הארץ

יתירה

מזאת  ,נראה

;

שלפנינו מפות מן הראשונות שהוכנו מתצלומי  -אוויר  ,לא רק באזורנו  ,אלא

אולי אף בעולם כולו  ,ומכאן חשיבותן במחקר הקרטוגראפי .

]6

קפטיין ה ' המשו תומאס היה דמות מיוחדת במינה  .לפי הכשרתו היה פליאו  -בוטנאי ומרצה בקמברידג '  .את
מקצועו החליף בתפקיד של קצין צילום  -אווירי במטהו של גנרל אלנבי בחזית ארץ  -ישראל במלחמת  -העולם

הראשונה  .כשפרצה מלחמת  -העולם השנייה ביקש לשרת בשנית  ,ובמשך כשנה חיזר על פתחי

הפיקוד  ,עד

שניאות

חיל  -האוויר הבריטי להחזירו לשירות בדרגתקפטיין  ,כדי לסייע בארגון מחודששל מערכתפיענוח תצלומי  -האוויר .
היה זה כסתיו
ובשנת

1943

,

לאחר זמן קצר הועמד כראש המדור לפיענוח תצלומי מתקנים תעשייתיים בצבא

, ] 940

עמד

) ( Pee lclnllllllc

בראש

שבצפון  -גרמניה .

על ה " ה תומאס ראה
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