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הנסיגה :התורכית  -הגרממת
מירושלים בדצמבר 1917

צכי סילוני

מכתנו של ' וסף טריידל

בשלהי נובמבר

1917

במתקפה לכיתורה

התקרבו כוחות הצבא הבריטי אל

ולכיבושה .

מבואות ירושלים  ,ובראשית דצמבר פתחו

ומבואותיה ההלו הכוהות

לאחר הפגזת תותחים כבדה על העיר

.

ב9-

הנטושה

בדצמבר

1917

התורכיים והגרמניים לסגת ממנה צפונה ומזרחה הבריטים נכנסו לעיר
והגרמנים נערכו למאמץ בלימה
וקיבלו את כניעתה מאת ראש העיר דאז  ,סלים אלחסייני התורכים
בריטיים וכבשו את ההר  ,ותחת
אהרון על רכס הר הצופים  ,אך לאהר הפגזה כבדה הסתערו כוהות
צפונה  ,עד שעלה בידו לייצב מערך
הלחץ של כוחות אלה נסוג משם הצבא התורכי  -הגרמני במהירות
עוג ' ה  ,אל נתל עוג ' ה  ,הזורם אל
בלימה ומגננה ב ' קו שתי העוג ' ות ' ( מן הירקון  ,הנקרא בערבית
קו זה ההזיק מעמד במשך עוד
בקעת הירדן מצפון ליריחו )  ,כשנים  -עשר קילומטר צפונה מירושלים
באוקטובר  1918בעקבות הסתערות
כתשעה חודשים  ,ונפרץ בהסתערות הגדולה של הצבא הבריטי
המלהמה בגזרת המזרה התיכון 1
זו נכבש צפון הארץ  ,ולאתר מכן נכנעה תורכיה ונסתיימה

.

.

.

.

בימי הקרבות סביב ירושלים והנסיגה שבאה בעקבותיהם

פעלו שלטונות הצבא התורכי לריקון העיר

מציוד ומאנשים שיוכלו לסייע למאמץ המלחמתי של הבריטים

.

לאהר שתיפול לידיהם כך למשל הם
ושל תחנת הבריאות העברית ,

הוציאו מן העיר ברכבת את כל הציוד ואת הצוות של מכון פסטר
 2במקביל הם עצרו והגלו מן העיר צפונה
שהתמהו בהכנת נסיובים נגד מגפות בבני אדם ובהמות .
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צבי שילם

לצערנו כל התיאורים הללו הם קצרים וסכמטיים ביותר ומסתפקים בהצגת
המהלכים ברמת החזית
הכללית  ,ולכל
היותר ברמת דיוויזיות  ,מבלי לפרט את השתלשלות האירועים ואת
תהליך קבלת
ההחלטות או את
מצבם של הלוחמים והאזרחים שהשתתפו באירועים האלה הדבר נכון

.

במיוחד
כשמדובר בצד התורכי -
הגרמני  ,אשר ככל הנראה בשל תחושת הכישלון הצבאי ואווירת ההתכנסות
של גרמניה ותורכיה בעקבות אבדן האימפריות שלהן לא הוקדש בו
מאמץ ראוי לתחקירים ולשחזור
מכתבו של המהנדס יוסף טריידל 8 ,
מפורט ומוסמך של אירועי המלחמה
ששירת במלחמת העולם
הראשונה
כחייל בצבא הגרמני בארץ  -ישראל ומילא תפקיד פעיל בנסיגה
התורכית  -הגרמנית
מירושלים ,
עשוי למלא במידה מסוימת את החלל הזה

.

.

יוסף טר ~ דל

( ) 1927 - 1876

נולד בעיר מאיין

) ( Mayen

.

שבגרמניה את

.

חינוכו היסודי קיבל בעיר

מולדתו ואחר כך עבר ללמוד בגימנסיה הממשלתית בקובלנץ הוא נמשך
למדעי הטבע ולטכנולוגיה
והמשיך את
לימודיו בבית  -הספר הטכני הגבוה בשרלוטנבורג  ,ברלין  .הוא הצטיין
מאוד בלימודיו
שם  ,ובסיומם
הוענקו לו תעודת מודד קרקעות מוסמך ותעודת מהנדס מפעלי מים
והשקיה מתוך
סקרנות והרפתקנות
הוא נמשך ללמוד על יבשות וארצות אקזוטיות  ,במיוחד על אסיה
והמזרח
הקרוב  ,ובמקביל
ללימודי הטבע והטכנולוגיה למד גם קורסים על המזרח הקרוב והאסלאם וכן

.

ערבית ספרותית .

9

במחצית השנייה של שנת  1898הציג טריידל את מועמדותו למשרת
מהנדס לעבודות ציבוריות
בפקידות יק " א בארץ  -ישראל שהוצעה בעיתונות בעקבות זאת הוזמן לריאיון
אצל הבארון אדמונד
דה רוטשילד
בפריו הבארון התרשם מאוד מכישוריו ומאישיותו והוא קיבל את המשרה
בו במקום
טריידל הזדרז לצאת
לדרך וכבר בסתיו באותה שנה הגיע ארצה 10

.

.

.

.

בשנת  1899היה טריידל מעורב ברכישת אדמת סג ' רה שבגליל התחתון
עבור יק " א  ,מדד אותה
וסימן את
גבולותיה  11לאחר מכן מדד ומיפה את אדמות המושבה חדרה והכין את
התכנית היעילה
הראשונה לניקוז
הביצות הגדולות סביבה  12בשנת  1901הוא יסד יחד עם אהרן אהרנסון
וזליג
בפיתוח ירושלים
בין השנים  , ' 1925 - 1918עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל

.

.

שילוכי ( לעיל  ,הערה

8

9

מק ' קולם

תודתי מעומק הלב לשתי בנותיו של טריידל  ,גב ' יהודית
וגב ' עליזה אהמן  -אמיר בירושלים ,
שהעמידו לרשותי את המכתב הזה ותעודות
נוספות הנוגעות לחייו של אביהן  ,וגם מסרו לי עדויות מפורטות
בעל  -פה ובכתב
מזיכרונותיהן .
' המהנדס יוסף טריידל '  ,ד ' תדהר ( עורך )  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב
ובוניו  :דמויות ותמונות  ,ז  ,תל  -אביב
תשט " ז  ,עמ '  ; 2895 - 2894ב " צ מיכאלי ,
החוות החקלאיות  :ראשית ההתיישבות הלאומית בארץ  -ישראל
"
) י תל אביב תשי " יי עם  ; 130 ,יהודית מק קולם בלונדון אל המחבר  20 ,באוקטובר
ט-

ני " " "

 : 2::צ

10
11

;)3

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

. )2

" ו  ,עמ '

; 12 - 10

תדהר ( לעיל  ,הערה

~

; )9

בלונדון

ביבא -

מק ' קולם ( שם )

.

א " ש הירשברג  ,בארץ המזרח  ,ירושלים תשל " ז ( וילנה תר " ע ) ,
חמישים שנות קורותיה  ,רמת  -גן  , 1955עמ ' ; 60 , 23 , 14

עמ '  ; 142א ' עבר

הדני  ,ההתישבות בגליל

התחתון :

ע ' עמית  ' ,מקומו של חיים מרגליות קלווריסקי ביישוב
הגליל התחתון 1905 - 1898
'  ,עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  , 1981 ,עמ ' , 66 - 55 , 48 - 51 , 33 - 28
ושם

הפניות

12

נוספות .

ה ' יפה  ,דור מעפילים  :זכרונות  ,מכתבים ויומן  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ
'
' עבודות המיפוי הראשונות של חדרה '  ,נ ' רודין וא ' אמיר (

 307 - 275במקומות שונים ; ד ' גביש ,
עורכים )  ,חדרה  :מאה שנה ועוד  , . .ירושלים , 1993

.
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 -יעקב  ,משרד שביצע במשך

סוסקין את ' המשרד הטכני לחקלאות ולפיתוח ארץ  -ישראל ' בזיכרון
השתתף בייסוד ' המשרד לקרקעותי
שנים אחדות חקירות בעלות ערך לפיתוח הארץ בשנת 1905
 ,כעבור כשנה במסגרת זו הוא מדד
של ההנהלה הציונית  ,ושימש מודד ראשי שלו עד לפירוקו
החדשים שנרכשו על ידי חברת
מחדש ומיפה את שטחי רוב המושבות בארץ ואת כל השטחים
טריידל בפירוט רב את כל שטחה של ארץ -
' גאולה ' וההסתדרות הציונית בשנים שלאתר מכן סקר
לישראל ' מפת נתלות ' של כל
ישראל המערבית והכין עבור ההנהלה הציונית והקרן הקיימת
שלהן  ,נתוני הבעלות עליהן
האדמות החקלאיות בארץ  ,ובה פורטו פוטנציאל ההשקיה והחקלאות
אגן הניקוז של הירדן עד ים
ומצבן המשפטי תוך כדי כך הוא סקר ומיפה את ההידרולוגיה של
 ,בשנת  1906הוא סקר ומדד את
המלח והכין תכניות למפעלי השקיה והפקת חשמל לאורך הירדן
לה  ,וכעבור שנתיים ב 1908 -
עמק החולה מסביב לימה והכין תכנית לייבוש הביצות שמצפון
ואהרנסון לעבר הירדן  13 .בשנת
השתתף במשלחת הגאולוגית בראשותם של פרופ ' מקס בלנקנהורן

.

.

.

.

1909

יזם את רכישת אדמת מגדל ליד הכינרת ואף היה מעורב

בנוסף לרכישת אדמות ומיפוין היה טריידל מעורב גם בתכנון

בהגשמתה .

14

ובבנייה של חוות ויישובים

הוא היה הקבלן המבצע של חוות כינרת ושל בנייני ה ' קואופרציה '

שונים .

במרחביה ; תכנן וביצע את חצר

דגניה  ,את בנייני המושבה במרחביה ואת ההוות באחוזות מגדל ופוריה

; הכין את התכנית הראשונה

הניקוז  ,התקנת רשת המים

לשכונת ' אחוזת  -בית ' מצפון ליפו  ,והיה הקבלן המבצע של עבודות
שעל הכרמל  ,שהיתה ראשיתם
וסלילת הרחובות בהן הכין את התכנית לשכונה היהודית ' הרצליה '
הטכניון ובית  -הספר ' הריאלי '
של ' הדר הכרמל ' והיפה העברית ; היה הקבלן המבצע של בנייני
מקצועית והוא נחשב לאדם מהימן
בחיפה ועוד  15עבודותיו זכו תמיד להערכה גבוהה מבהינה

.

ביותר .
13

16

 גן  , ' 1976עמ '  ; 21 - 20תדהר ( לעיל  ,הערהא ' ביין  ,תולדות ההתישבות הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו  ,רמת
פרקים נשכחים מתולדות עמק חולה
 ' ; ) 9אהרן אהרנסון '  ,שם  ,ה  ,עמ '  ; 2075 - 2074י ' הרוזן  ,ארץ ירדן והרמונים :
האיש וזמנו  ,ירושלים  , 1969עמ '

וביצות עמק  -הירדן  ,תל  -אביב תשט " ו ,

14

עמ ' ; 136 - 116

א ' ליבנה  ,אהרון אהרנסון :
 , 1914 - 1903ירושלים , 1990

 ; 124 - 123 , 80 - 54צ ' טילוני  ,הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  ; 25 - 23י ' כז ,
 ; 52 - 41 , 24מ ' שילה  ,נסיונות בהתיישבות  :המשרד הארצישראלי 1914 - 1908
 ,עמ '  53 - 51והערה  35שם .
גאולה תתנו לארץ  :חברת ' גאולה ' לרכישת קרקעות  , 1914 - 1902ירושלים תשמ " ז
גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
ח ' גורן  ' ,הפעילות הגרמנית  -קתולית בארץ  -ישראל  , ' 1910 - 1838 ,עבודת)  ,עמ '  ; 289 - 288י ' כץ  ,היזמה הפרטית
 , 1986עמ '  228 - 227ושם הפניות נוספות ; עבר הדני ( לעיל  ,הערה 11
 34שם ; מיכאלי ( לעיל  ,הערה
בבניין ארץ  -ישראל בתקופת העליה השניה  ,רמת  -גן תשמ " ט ,

15

עמ ' - 17

עמ ' 134 - 132

והערה

 ,ב  :ראשית עבודתי בארץ  ,תל  -אביב
כץ ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  : 157תדהר ( לעיל  ,הערה  ; ) 9א ' רופין  ,פרקי חיי
( מתוך הארכיון )  :לששים שגות
א
"
תרפ
תשי " ה  ,עמ '  : 145 - 144 , 84ראשית  :דגניה בעשור הראשון תרע " א -
 אביב  , 1979עמ '  ; 41י ' כץ  ' ,הקמתההקבוצה  ,דגניה א ' תשל " א  ,עמ '  ; 67א ' שפר  ,מרחביה  :סיפורו של מושב  ,תל
בגיאוגרפיה  ( 8 ,תשמ " ד )  ,עמ '
אופקים
וראשיתה של שכונת הרצליה  -השכונה העברית הראשונה על הכרמל ' ,
נאור וי ' בן  -ארצי ( עורכים )  ,היפה
) ,מ'
 ; 52י ' בן  -ארצי  ' ,הדר הכרמל  -לבה של חיפה העברית ' ( מסלול סיור
)  ,ירושלים  , 1989עמ ' - 252
בהתפתחותה  : 1948 - 1918מקורות  ,סיכומים  ,פרשיות נבחרות וחומר עזר ( עידן 12 ,
; 254

16

טילוני ( לעיל  ,הערה  , ) 13לפי מפתח העניינים :

ראה למשל  :יפה ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '
ירושלים תשט " ז  ,עמ ' 69

.

; 288

' טריידל ' .

מיכאלי  ( ,לעיל  ,הערה

),
9

עמ ' ; 131

י ' קדמון  ,עמק החולה הצפוני ,
ן

ץתדרה

ץתדרה

62

צבי שילויי

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נקרא יוסף טריידל  ,שהיה נתין גרמני  ,לשירות הצבא

הגרמני

וצורף ליחידת הנדסה של מפקדת הכוחות הגרמניים שלחמו לצד התורכים ב ' חזית הדרום '  -סיני

וארץ  -ישראל .

17

במהלך המלחמה עלה לדרגת סמל ראשון והועסק בפיקוח על בניין מאגרי מים ועל

סלילת כבישים לצורכי הצבא

התורכי  -הגרמני .

הוא נקלע לסביבות ירושלים ממש כאשר החלו

18

הכוחות הבריטיים לסגור עליה  ,ב  4 -בדצמבר  , 1917ומאותו הרגע ואילך היה מעורב באורח פעיל
ביותר בתהליך הנסיגה של הכוחות התורכיים והגרמניים מירושלים צפונה ובמאמציהם לייצב קו

מגננה הדש .
התעודה שלפנינו היא מכתב שכתב טריידל משכם אל אשתו לידיה ב  5 -בינואר  , 1918כחודש לאחר

שהגיע לירושלים ועם תום הנסיגה התורכית  -הגרמנית וייצוב הקווים .

19

בדרך כלל הוא לא היה איש

דברים ולא נטה להאריך ולפרט במכתביו מעבר למינימום הנחוץ ביותר  ,אך הפעם חרג ממנהגו ,
וכדבריו שם  ' :בניגוד לכל הרגלי  ,אני רוצה למסור לך היום כמה דברים על האירועים הצבאיים של

הזמן האחרון  ,מפני שיש להם עבורנו  -אשר גרנו בארץ עד לרגע האחרון  -מובן היסטורי ,

שאני יודע שחלקי בכל זה מעניין אותך ' .

ומפני

היכרותו המצוינת של טריידל את ירושלים וכל סביבותיה ואת ההנהגה של ' היישוב החדש ' בירושלים
ובארץ כולה  ,מעורבותו הישירה בארגון הנסיגה ובביצועה ; היותו איש ישר  ,דייקן ואמין והעובדה
שכתב את הדברים לאשתו והיה חפשי לפיכך משיקולים פוליטיים  -כל אלה מקנים ערך רב לעדותו

על מהלך הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים .

,

ל

המכתב המוצג כאן מתגלה כמקור חשוב לחקר אירועי מלחמת העולם הראשונה בארץ  -ישראל
ובמיוחד בפרשת הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

17

1917

.

הוא כתוב בצורה כרונולוגית

.

יוסף ואחיו אוסקר התגייסו מרצונם ומתוך רגש של חובה לאומית לשרות הצבא הגרמני לפי בקשתו שירת אוסקר

.

א ' לובראני

ביחידת חיל אוויר גרמנית ראה למשל  :ג ' גפנר  ' ,דרכי למרחביה ' ,
הקואופרציה  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '  ; 103 - 102מיכאלי ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

( עורך )  ,ספר מרחביה

 ; 181א ' אורבך  ,מארץ האב לארץ

האבות  :פרשת חייו של ציוני שעלה מגרמניה  -הרופא היהודי הראשון בחיפה בראשית המאה  ,ירושלים תשנ " ז ,
עמ '
18

31

.

פ ' אפשטיין  ' ,בארץ  -ישראל במלחמת  : 1914 / 18זכרונות של איש חיל  -התעופה הגרמני '  ,מערכות  ,ז ( אייר

תש " א ) ,

עמ '  ; 39ש ' רובינשטיין  ,המאמצים הגרמניים  -תורכיים בתחומי ההנדסה  ,חפושי המים והחקלאות בסיני

ובנגב במלחמת העולם הראשונה והשתלבות בני הישוב היהודי בארץ  -ישראל במאמצים אלה  ,ירושלים  , 1989עמ '

. 18
19

עם פריצת ' קו שתי העוג ' ות ' בידי הבריטים  ,באוקטובר  , 1918נסוג טריידל עם הכוחות הגרמניים עד אגטוליה ,
ומשנכנעה תורכיה נסע לגרמניה והצטרף אל אשתו  ,שהמתינה לו כבר בברלין  .הם שבו ארצה בשנת , 1921
וטריידל חידש את עבודתו היישובית  .בין השאר הוא עבד עם פנחס רוטנברג בסקרי שטח  ,מדידות והכנת

התכניות למפעל החשמל בנהריים ; תכנן ובנה בתים רבים בתל  -אביב  ,טבריה  ,ובמיוחד בהדר  -הכרמל בחיפה ,
ובשנים  1927 - 1926ערך מיפוי מפורט מאוד של כל אדמות מפרץ חיפה עבור ' חברת הכשרת היישוב '  .הוא שם
קץ לחייו בנסיבות טרגיות בג ' בתשרי תרפ " ח

.

( 19

בנובמבר

כינרת מאמר זה מתייחם כאמור רק לאירועים שעד

ה 5-

) 1927

ונקבר בתחומי אחוזת משפחת טריידל במושבה

בינואר . 1918

הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

1917

63

קתדרה

סמל ייסף טריידל
במדי יחידת ההנדסה
של הצבא הגרמני
בארץ  -ישראל

שיטתית  ,בנוסת אינפורמטיווי ובלשון שוטפת ובהירה  ,כפי שראינו

מן המכתב מתגלים לנו פרטים רבים שלא נתפרסמו קודם

לעיל  ,הן אמינותו של הכותב

 ,כמו שלבי התכנסותם של הכוהות

הגרמניים והתורכיים משולי העיר פנימה תחת לחץ המתקפה

וההפגזה

הבריטית ; פקודת המשטרה

מרכז

העיר ; העובדה שההפגזה

הצבאית התורכית לכנם את האוכלוסייה האזרחית מן הפרוורים אל
 ,ברחוב אגרון של היום ; תהליך
האפקטיווית של הבריטים הגיעה לפחות עד מנזר אחיות המחרוזת
צפונה ; הניסיונות שלהם לייצב קו
הנסיגה של הכוחות התורכיים  ,הגרמניים והאוסטריים מל העיר
המפקדות הראשיות שלהם לשעה
חדש מדרום לאלבירה  ,ואחר כך מדרום לעין  -סיניה  ,והתמקמות

בשני היישובים האלה .

כבר באותה מלהמה  ,וגם בחזית

במיוהד מצטייר לעינינו תפקידם החשוב של כלי הרכב הממונעים
 ,עם נהג צמוד  ,שעמדו לרשות הקצינים
ארץ  -ישראל טריידל מוסר במכתבו על מכוניות הפיקוד

.

.

הגרמנים במהלך הנסיגה רוכזו רבות מהן לכוה משימה מיוהד

.

שתפקידו לחלץ לאהור את התותחים
המכתב הוא מסר על עוד כחמישים

הגרמניים והתורכיים  ,והפיקוד על כות זה נמסר לטריידל בהמשך
 סיניה  -מספר היכול להעיד במשהו על רמתכלי רכב נטושים שראה בציר הנסיגה מאלבירה לעין

המינוע של המפקדות והכוהות הגרמניים באותם ימים .

ירושלים בימי הקרבות והנסיגה :

מן המכתב מתגלים גם פרטים מעניינים על התנהגותם של יהודי
בעיצומה של ההפגזה ; ההלטתן של כמה
צאתם של גברים יהודים תרדים לבתי הכנסת בלבוש של חג

64

צבי שילדי

ממשפחות המגורשים להישאר בירושלים גם אם יקירם יגלה ממנה  ,והשפעתו של טריידל עצמו על
זיגפריד הופיין שיסתתר ולא יעזוב את

העיר .

מעבר לכל אלה עולה מן המכתב דמותו של יוסף טריידל  ,חייל בצבא הגרמני  ,אשר ביצע בצורה

יוצאת מן הכלל את המשימה שהוטלה עליו תוך התמודדות בשטח הררי קשה  ,במזג אוויר גשום ,
בדרכים בוציות  ,בצירים חסומים ותחת הפגזות תותחים ומטר פצצות שהשליכו

מטוסים בריטיים .

בביצוע המשימה בתנאים קשים אלה גילה טריידל קור רוח  ,מנהיגות  ,עוז נפש  ,דבקות במטרה
ותושייה ראויים לציון  ,אשר לא נעלמו גם מעיניהם של מפקדיו הישירים ושל מפקדי החזית הבכירים

.

.

ביותר טריידל ידע להעריך היטב את כישוריו ותפקודו  ,ולא היסס לכתוב זאת ובד בבד מתגלית
כאן גישתו האנושית וההוגנת של האדם באשר הוא אדם  ,שבאה לידי ביטוי בהליכתו בראש חייליו
בכל משימה תוך הצגת דוגמה אישית  ,ביחסו החם אליהם ובחלוקת המתנות שקיבל להג המולד בין

.

חיילים וקצינים באורח שווה מתוך הבנת חומרת המצב הוא נמנע ממתיחת ביקורת על תפקודם של
יחידות ומפקדים גרמניים במהלך הנסיגה ; את הקצינים התורכים תיאר אמנם במקום אחד כ ' נרפים '
אך את החיילים התורכים הפשוטים כיבד  ,וגם אם נאלץ פעם אחת להשתמש במכות מגלב על מנת

.

לפנות אותם מן הציר החסום הרי שבתיאור המקרה נמנע מלומר מילה בגנותם אפילו את הצבא
והחיילים הבריטיים שתקפו בלי הרף את הכוחות הנסוגים והנחילו להם עוד ועוד מפלות הוא נמנע

.

מלגנות דומה כי באותו שלב הוא התמקד לגמרי בביצוע המשימה שהוטלה עליו כמיטב יכולתו  ,אך

בסתר לבו כבר היה אדיש לתוצאות המלחמה ורק ייחל לסיומה .
לבסוף  ,אף על פי שהשתדל מאוד שלא להזכיר זאת  ,עולות ומבצבצות מבין השיטין של המכתב

שלפנינו אהבתו הבלתי מסויגת של יוסף טריידל לארץ  -ישראל וליישוב היהודי המתחדש בה ודבקותו

הנסיגה הערכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר 1917

העצומה בהם  -אהבה ודבקות שעמדו לו בוודאי בכל

החלאות שפקדו אותו במהלך שנות המלחמה

ובמיוחד בימים הקשים של הנסיגה מירושלים .

'
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ן

 -עשר דפים משורטטי שורות שנתלשו

המכתב המובא כאן 20כתוב בגרמנית  ,בעיפרון  ,על אחד
נכתב  ,ואולי גם בשל פגעי הזמן  ,הכתב
מפנקס מכתבים  ,משני צדי הדפים בשל התנאים שבהם
כאן השתדלתי לשמור על רוה הזמן
מטושטש למדי ובמקומות אחדים קשה לפענוח בתרגום המובא
המקוריות ורק ציינתי בסוגריים מרובעים את
ורוח הדברים שמרתי גם על העריכה ועל הפסקאות
או שתיים לשם הבהרת הכתוב  ,והן ניתנות
מספרי הדפים במקומם בכמה מקומות הוספתי מילה

.

.

.

.

בסוגריים מרובעים .

תמיד

המכתב של טריידל
[דף י

]

שכם ,

בינואר

5

1918

~2

לידי 22יקירתי ,

 ,אף כי [ כבר ] אתמול שלחתי לך כל מיני חדשות .

עלי לנצל את הרגעים הטובים על מנת לכתוב לך
להתרכן באין מפריע  ,לפי שבאמת מגיעה לי המנוחה
אני נח עדיין על זרי הדפנה שלי ויכול
הממונים עלי .
אחרי שובי מעבודה קשה ביותר  ,ולזה מסכימים גם
 23מעל השער שאת מכירה  24,מקום ששם גר [קודם ] המפקד במהלך
התאכסנתי בתא של מנזר בשכם ,
[ הזאת ]

.

בירושלים אמה  ,לידיה טריידל נמצאה ביום כתיבת
20

המכתב שמור בידי בתו של טריידל  ,עליזה אהמן  -אמיר

:

בסוף מסעה המפרך מארץ  -ישראל לברלין  ,ואולי כבר הגיעה

:
:

.

לשם ראה  :א ' רופין  ,פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

ואנטוליה  -על מנת ללדת אותה שם ( שיחה
תיאום עם בעלה יצאה בגפה לברלין  -דרך סוריה  ,הרי הטאורוס
מחשש הצנזורה הצבאית העביר יוסף את
כי
ל  -פה עם יהודית מק ' קולם באביב  1994בירושלים ) יש להניה
שיצא להופעה או נסע בתפקיד באותו
המכתב אל אשתו באמצעות חייל יהודי או קצין יהודי בצבא הגרמני בארץ

היום לכיוון דמשק
21

.

ואיסתנבול .

כלומר יום שלישי י " ס

בטבת תרע " ח .
.

על ההרמת בנייני המוסדות של מדינות

הצבא התורכיים כמוסד של מדינת אויב ונמסר לפיקוד הכוחות הגרמניים ' ,פריסת משרדי הממשל ויחידות הצבא
האויב במלחמת העולם הראשונה  ,במיוחד בירושלים  ,ראה  :צ '
שילוני  . 86 - 65על מסדר ' האחיות של מן ז ' וזף '
)  ,עמ '

::

רושלים במהלך מלחמת העולם הראשונה '  ,מגא " י 1985 ( 12 ,
ומוסדותיו בארץ ראה  :הנ " ל  ' ,מפעלות הבארון הצרפתי אמאדה דה  -פיילא

.

24

בארץ הקודש (  , ' ) 1925 - 1874קתדרה ,

י
י
 ( 72תמוז תשנ " ד )  ,עמ ' 84 - 81 , 71 - 67
חצר ריבועית סגורה בקומה העליונה  ,מעל שער
מנזר ' האחיות של סן ז ' וזף ' בשכם הוא בן שתי קומות ובמרכזו
הצטרפה לעתים למסעיו וסיוריו של בעלה
ניסה הראשית  ,יש שלחדרי מגורים מן הכתוב כאן עולה כי לידיה

::

והגיעה אתו למקומות שונים בארץ .

.

.

קתדרו

ץתדרה

 66ו

צבי שילויי

נסיגתנו  .תנור בנזין מזמזם ומפיץ חום נעים  .שוב השגתי מיטה צבאית
ואני מקבל מזון די טוב ממטבח
שדה
בווארי  .קבלן הבניין באוארלה מירושלים 25מתחלק אתי במקום המגורים ודואג לי ,

לפי שהוא

בעצמו מגויס חדש וטירון .את
המלחמה אני עוזב לעצמה  .בניגוד לכל
היום כמה דברים על האירועים הצבאיים של הזמן האחרוק
מפני שיש להם עבורנו  -אשר גרנו

הרגלי  ,אני רוצה למסור לך

בארץ עד לרגע האחרון  -מובן היסטורי  ,ומפני שאני יודע
[ דף ] 2
ב  4 -בדצמבר 26נעצרתי עם המשאית שלי בגלל תיקון הגשר  27 ,כשבבוקרת
עם זריחת
החמה  ,במזג
אוויר יבש אבל קר מאוד  ,עברו מר וגברת טיכו 29בלוויית בירם וחנה  30 .יום
שחלקי בכל זה

מעניין אותך .

קודם

25

טריידל רשם את שם משפחתו בשגיאה  , Boyerle :בלא לציין את שמו הפרטי  ,אך אין
בגוטלוב באוארלה הצעיר (  .תפן Gottlob Bauerle
 ,שהוא ואביו היו מהנדסים מוסמכים וקבלני בניין ומוותיקי
המושבה
הגרמנית בירושלים באוארלה הצעיר השתתף כנראה בתכנון המסילה החג ' אזית התורכית והיה אחד
מן
הקבלנים שבגו אותה  ,וכן בנה גשרים ותחנות נוסעים לאורכה בתום
המלחמה הוא שב לירושלים ובמחצית
הראשונה של שגות העשרים בנה ליד ביתו
המפואר שבמושבה הגרמנית את בניין קולנוע ' אוריינט ' ( כיום קולנוע
' סמדר
' )  ,והיה בעליו במשך שנים ארוכות בבית  -הקברות של המושבה הגרמנית בירושלים יש כמה
קברים של
בני משפחת באוארלה  ,אך קברו איננו ביניהפ ואיני יודע מה עלה
בגורלו והיכן נקבר לבסוף ראה עליו  :ד '
קרויאנקר  ,אדריכלות גירושלים  :הבניה
האירופית  -נוצרית מחוץ לחומות  , 1918 - 1885ירושלים  , 1987עמ ' , 72
. 383 , 115
תודתי לד " ר חיים גורן ממכללת תל  -חי שהפנה את תשומת לבי אל המקור הזה
יום שישי  ,ט " ז בכסלו תרע " ח

ספק כי המדובר הוא

.

.

.

.

26
27

.

.

.

מן המכתב לא ברור באיזה גשר מדובר בוודאי אין זה הגשר הגדול שבסיבוב מוצא  ,שכן
המשך הדרך מערבה לו ,
ללוד וליפו  ,נשלט כבר באותה עת זה כמה ימים על
ידי הצבא הבריטי ראה למשל  :הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '
 ( 769י " ג בכסלו תרע
" ח ) גם הגולים  ,יהודים ונוצרים כאחד  ,נצטוו בפקודת התורכים באותם הימים לעזוב את
העיר בדרך יריחו או בדרך ההר המוליכה צפונה  ,לשכם ראה למשל  :י ' ציגל  ,במאסר ובגולה :
מקורות רדיפות
היהודים בארץ  -ישראל בשנת תרע " ח  ,יפו תרע " ט  ,עמ '  62ואילך ; ב
' שץ  ,ירושלים הבגויה  :חלום בהקיץ  ,ירושלים
תרפ " ד  ,עמ '  ; 181 - 180נולט ( לעיל ,
הערה  ) 3בהמשך המכתב מציין טריידל כי הגיע משם ישר לשכם  ,מבלי
להזכיר
כי עבר בדרכו בתוך ירושלים לפיכך גיתן להניח כי מדובר כאן בגשר שהיה נטוי מעל נחל קדרון ,
בדרך
יריחו  ,מנגד לכנסיית ' כל האומות ' שבגת  -שמנים

.

.

.

.

28
29

.

.

בבוקר שבת ה  -בדצמבר  ( 1917י " ז בכסלו תרע " ח .
רופא העיניים אלברט אברהם טיבו ואשתו אגה לימים ציירת מפורסמת .
5

)

(

)

)

(

המנהל והרופא הראשי של
בית  -החולים היהודי לעיניים ' למען ציון
' בירושלים  ,שפעל לאורך כל שנות המלחמה כבית  -חולים לעיניים יחיד
בעיר  .באפריל 1917
היה בין היוזמים והפעילים של ' ועד העזרה המדיצינית לעניי ירושלים ' שעשה גדולות בהצלת
נפשות  ,במיוחד ילדים  ,שנפגעו מן הרעב והמגפות שפקדו את העיר הגלייתו היוותה לפיכך
מכה קשה ליהודי
ירושלים בפקודת התורכים גלה הזוג טיכו לאיסתנבול ולאחר
כיבושה בידי הבריטים  ,בנובמבר  , 1918שב ארצה
באנייה ראה  :שילוני ( לעיל  ,הערה
 , ) 2עמ '  ; 80 - 78 , 75 - 74הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  780והערה  2שם  ,עמ '
 ; 785 , 783רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' 300 , 281
ארתור בירם  ,מנהלו הראשון של בית  -הספר ' הריאלי ' בחיפה זמן קצר לאחר פרוץ
המלחמה הוא נסע לגרמניה
והתגייס לצבא הגרמני בראשית  1916נשלח לשמש

.

.

.

.

30

טיכו היה

.

.

.

מתורגמן במפקדת הכוחות הגרמניים בדמשק וכעגור כשנה
הועבר לירושלים עם
פינוי הכוחות הגרמניים מירושלים נצטווה לעבור צפונה וסופח להנהלת תחנת הרכבת
בעפולה עם הפריצה הבריטית באוקטובר  1918הועבר לדמשק  ,ואחר כך לחלב  ,ועם תום המלחמה
נסע לגרמניה
ושב ארצה רק בשנת  1920ראה  :ש ' הלפרין  ,ד " ר ארתור בירם ובית
 הספר הריאלי  :דרכים חדשות ומסלול קבוע ,ירושלים  , 1970עמ ' , 103 - 102
 ; 136הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  729והערה  3שם ( על מכתב שהעביר אל ד " ר
בירם בירושלים בי " ח בחשוון תרע " ח ) תודתי לגב ' צפורה גולן מירושלים שסייעה בידי לברר
פרטים אלה אודות
בירם  .חנה הנזכרת במכתב היא ככל הנראה חנה כהן  ,בתו של
מרדכי בן  -הלל הכהן  ,שחברה לרופין זמן מה לאחר
מות אשתו הראשונה  ,שלומית עם גירושו
לאיסתנבול  ,באוקטובר  , 1916היא נשארה בירושלים  ,אך יומיים לפני
כגיסת הבריטים
לעיר החליטה לעבור צפונה עם הצבא התורכי  -הגרמגי הנסוג כדי שתוכל לשמור על קשר
מכתבים עם רופין הגולה זמן קצר התגוררה בחיפה  ,עד שנסעה אליו לאיסתנבול  ,ושם הם
התארסו והתחתנו
עם תום המלחמה נסעו לגרמניה ושבו ארצה בסתיו  1919ראה :
רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' ; 300 , 281 - 279

.

.

.

.

.

.

.

הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

לכ 517ראיתי עוברים נאת] גרזובסקי

,

3

שץ ' 3ועוד אחרים  ,כולם בדרך לדמשק  .ב -

346

הייתי

67

1917

זוונדרה

בשכם
36

ובליל ה  357 -קיבלתי פקודה לנסוע לאלבירה ושם לקבל עלי את תפקיד קצין התיאום של המכוניות .

הכהן ( לעיל  ,הערה , ) 6
ה4-

עמ ' 739

בדצמבר

( כ " ד בחשוון תרע " ח ) ,

( 797

תרע " ח .

ייסף טר " יל יאשתי

ו ' בטבת תרע " ה .

לידיה בטיול בעמק

)

החילה ( אוגוסט

31

הוא יום שישי ,

32

יהודה גרזובסקי  ,לימים גור  ,מורה  ,מחנך והוקר הלשון העברית  ,כתב את ' מילון גור לשפה העברית ' ראה :

1917

( ט " ז בכסלו

)

' יהודה גור ( גרזובסקי ) '  ,תדהר ( לעיל  ,הערה  , ) 9א  ,עמ
הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' 785

.

33

' גור ( גרזובסקי )  ,יהודה '  ,א " ע  ,י

' ; 246 - 244

; 464

.

בוריס שץ  ,המייסד והמנהל של בית  -הספר הגבוה לאמנות ' בצלאל ' בירושלים לאחר הגלייתו הותר לו להתיישב

.

בטבריה  ,שם שהה עד תום המלחמה ראה  :שץ

. 785

( לעיל  ,הערה , ) 27

עמ ' 178

ואילך ; הכהן ( לעיל  ,הערה , ) 6

עמ '

,

שילוני
ראה  :צ
המלהמה
,, 68
עמ'' , 64
תשמ " ה ) ,
על פעולתם של שץ ושל בית  -הספר ' בצלאל ' להקלת המשבר בירושלים בשנות גיסן

' תמורות בהנהגה היהודית בירושלים בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה '  ,קתדרה ,
ה 6-

34

יום ראשון ,

35

בדצמבר

( 1917

35

י " ח בכסלו תרע " ח .

יום שני  ,ה  7 -בדצמבר  ( 1917י " ס בכסלו

36

,

.
עמ '

)

תרע " ה .
)

.

עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה היו דרך קבע בארץ רק שתי מכוניות האחת  ,מתוצרת אמריקנית  ,היתה
בבעלותו של אהרן אהרנסון  ,והוא מסר אותה במתנה עם פרוץ המלחמה למפקד חזית הדרום התורכית הגנרל

.

ג ' מאל פאשא האחרת יוצרה בבית  -החרושת וגנר ביפו באביב
ראה :

רופיי

( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' , 54

. 227

1914

ודמתה לכרכרת סוסים שהורכב עליה מנוע .

כוחות הצבא הגרמני והצבא האוסטרי שהסתפחו אל הארמייה

הרביעית היו הראשונים להכניס לארץ כלי רכב ממונעים במספר ניכר  ,משאיות ומכוניות פיקוד לקצינים

.

הבכירים ראה  ,לדוגמא  ,ארבל ( לעיל  ,הערה , ) 7

עמ ' 97 - 96

.

מעניין לציין כי כבר בשלב מוקדם זה נקבע בצבא

) 19 % 4

קתדרה

צבי שילויי

68

ב  8 -בבוקרת הייתי שם וראיתי ושמעתי איך ירו האנגלים בסביבותיה הקרובות של ירושלים  .גם
הכביש [ אל] בירה  -ירושלים נמצא תחת אש תותחים .
רודה ]  , [ Rodeנסעו

8

'

אחדים מקציני המטה

שלנו  ,בהם רופא המטה

ברכבים האישיים שלהם לירושלים ופגשו  ,כפי שראיתי במשקפת השדה  ,אש

תותחים כבדה  .הרכב נפגע קלות אך הנוסעים הגיעו בשלום .
ב  2 -בצהריים  ,לאחר

שראיתי שלא נותר לנו כבר הרבה זמן ,שלחתי את הקצין שבאתי להחליפו

[ להתכונן ] לנסוע לירושלים  ,בכוונה למצוא [ ולהביא משם ] את מנורת הנפט  ,תנור בנזין  ,כלי שולחן

וקצת מזון  [ .דף

]3

היות שאת פקודת המעבר [ לאלבירה ] קיבלתי

בלילה  ,לא נותר

בידי זמן להמציא

הגרמני התפקיד של קצין רכב  ,שהוטל עליו לתאם ולייעל את השימוש במכוניות ואת תחזוקתן ושמירתן בכוננות
מבצעית .
ה 8-

בדצמבר

כ ' בכסלו תרע " ח .

37

בבוקר יום שלישי

38

הן התיאורים הבריטיים והן הגרמניים לא פירטו הרבה על אודות יחידות הארטילריה שלהם או של האויב ועל

( 1917

)

.

פעולתן  .קרם פון קרסנשטיין התעלם מהן כליל ויול מסר כי המתקפה הבריטית שהחלה בליל

נסתייעה בארטילריות הדיוויזיוניות  ,בשלוש סוללות הרים ( שתיים עם הדיוויזיה

ה 60 -

ה 8 - 7-

בדצמבר

ואחת עם הדיוויזיה ה , ) 74 -

.
בשלוש סוללות הוביצרים  6אינטש ובסוללה וחצי של תותחי 60
המטרות שהפגיזו  ,על עצמת ההפגזות או על השפעתן בכל ימי הקרבות  .ראה  :ויול ( לעיל  ,הערה , ) 1

ליטראות אך הוא לא מסר פרטים כלשהם על

גולט לא פירט את יחידות הארטילריה אך מסר כי בליל

ה8- 7-

עמ '

. 144

בדצמבר ירד גשם כבד  ,וכי החיילים התורכים

שהחזיקו בקו המגננה במערב ירושלים ' זועזעו על ידי ההפגזה המקדימה ולאתר לילה קר בחפירות מוצפות במים
מיהרו להיכנע עוד בטרם זזו הדיוויזיות

ה 60 -

וה 74 -

.

ממקומן קדימה הדיוויזיה

ה 60 -

כבשה את דיר  -יאמין

וקולוניה ואת הכביש לירושלים ממערב  ,ובהמשך גם את הרמה סביב ליפתא  ,ופתחה עליה באש מקלעים

ותותחים '  .ראה  :נולט ( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

. 512 - 511

עוד מסר כי למרות הנסיגה המבוהלת שלהם ' התורכים

המשיכו בירי תותחים אל הכוחות הבריטיים  ,אם כדי לחפות על נסיגת כוחותיהם  ,ואם על מנת להטעות את

הבריטים לחשוב כי עדיין אינם נסוגים מן העיר '  ,אך לא פירט מטרות מסוימות שאיזה מן הצדדים ירה
ראה  :שם  ,עמ '

516

סוללת התותחים

.

276

אליהן .

אחד מסוחרי ירושלים היהודים סיפר בזיכרונותיו כי ערב המתקפה הבריטית ישבה מפקדת
האוסטרית בבית  -לחם  ,וכי במהלך המתקפה ירו הבריטים כמה פגזים על בית  -הספר ' שנלר ' ,

.

אשר סברו כי עדיין מצויים בו כוחות צבא גרמניים ראה  :ר ' זילברשטיין  ' ,עסקים כרגיל '  ,בתוך  :גרוס ( לעיל ,

הערה , ) 6

עמ '

206 - 205

.

בחיבור מאוחר נמסר בקיצור כי ' התורכים פרסו מערך  -הגנה סביב ירושלים והצליחו

לבלום לזמן מה את ההתקדמות הבריטית  . . .מצפון לירושלים נפרסה ארטילריה תורכית . . .
לא האריכו ימים '  .ארבל ( לעיל  ,הערה , ) 7

עמ ' . 157

אבל מאמצי הבלימה

nK

ן 69

ץתדרה

הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר 7ג19
40

בבית  -החולים  39 .הסיכויים ל ' צחנת הברוב '
אספקה  ,ו ' תיבת הזלילה ' שלי נעלמה בזמן ששהיתי הפגזימי 4אך הגענו בשלום לירושלים  .שם
האיצו את פעמי  .ובכן יצאנו  .כבר בחצי הדרך זמזמו
איינצלר 42ואצל זיגפריד  43 .עם הסגן מ ' נדברתי להיפגש באכסניית [ סנקט ]
ביקרתי מיד אצל משפחת
למחרת לדרך שבה הלכו גם האחרים .
פאולוס  44זיגפריד היה מוכן לנסיעה  ,שכן היה עליו לצאת

תותחים בריטיים
על הר הצופים

ן

גי;:ב::ג :נו : :מי
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( אליעזר ) הופיין )  , ( Hoofienשהיה סגן מנהל בנק

אפ " ק ביפו ומאז

"

יירו וגמוז " ~

vnis ~ n aw

פרוץ המלחמה מנהלו

בפועל .

השלטונות

הוא
לאחר ש ' ועד הסיוע המאוהד ' היהודי בירושלים לניהול כספי התמיכה שהגיעו מאמריקה פוזר בהוראת
לקונסול האמריקני בירושלים בעניין הניהול
מנהלו דוד ילין הוגלה מן הארץ  ,יסד הופיין ' ועדה מייעצת '
האמריקנית נסגרה  ,עם הצטרפותה של

:

הקונסוליההספרדי והמשיך לנהל את כספי התמיכה
והחלוקה של כספים אלה ועמד בראש הוועדה  .אחרי שגם הקונסול
5 . Hoofien , Report
~the
חסות
רצות  -הברית למלחמה באפריל  , 1917הוא קיבל את
(ribution
Committee
o( the' .
)0
Funds
מבניין הקונסוליה הספרדית  .ראה :
 ; 87ש ' רובינשטיין  ' ,דון
 suז עו  ; (or the Jewishשיליני ( לעיל ,הערה  , ) 33עמ ' - 84 , 81
 York 1918אחא ,
[  , ) 1986 ( ] 84 - 83עמ '  ; 208 - 207אפרתי ( לעיל ,
כה
כד
,
האומה
,
'
שנשכה
הספרדי
הקונסול
:
בלובר
נטוניו דה -
~
בקרב הנהגת היישוב בתקופת המלחמה ולאחריה ' ,

:

:
:

44
11

'

"

ערה , ) 3

עמ ' ; 87

הנ " ל ,

' אליעזר ז '

הופיין  :פועלו ומעמדו

,

 ,היא בניין גדול  ,דמוי מבצר  ,שנבנה לפני פרוץ המלחמה
קתולים
פאולוס  ,,מייסודם של גרמנים ן
מנקט נ 1 .
אנסניית ) נקף
אכסניתן
ב למפקדה העליונה של הכוחות הגרמניים שצורפו
ל
הגרמניות שהפעילו את האכסנייה הוסיפו
לא מייה דווורכית הרביעית שלחמה בחזית סיני וארץ  -ישראל הנזירות

.

~

ץתדרה

צבי שילדי

70

האישה והילדים היו מוחלטים להישאר  .היות שבסביבות העיר נחתו הפגזים הכריחה
המודאגת את
התושבים לעבור למרכזה  .העיר כמו היתה לעיר רפאים ורק התפוצצות הפגזים וטרטור

המשטרה

מכונות הירייה שפעלו במושבה הגרמנית נשמעו ללא הרף [ .דף
מבריק ובשטריימל על
ראשו עמוס המחשבות  .היה זה יום השבת  45 .הפלוגה שישבה ברוזנקרנץ46
]4

לעתים נראה

יהודי במעיל קטיפה

עמדה בדיוק לעבור לאכסניית

[ D JDI

פאולוס מפני שמקום מושבם עד כה נמצא [ עתה ] בתחום

בקרוב .

ההפגזה  .ברחוב פגשתי כמה קצינים~ מוכרים לי ומהם למדתי כי ירושלים תפונה
לזיגפריד
שלא להזדרז עם יציאתו  .מה היה אתו לאחר מכן אינני יודע כי לא
ראיתי אותו עוד 47 .
הלכתי לאכסניית פאולוס 48וישבתי אל שולחן בחדר האוכל הגדול והיפה  .האחות [ הנזירה ] התקינה

לי ארוחה קטנה

באימז ' .

משאריות  ,אך רק גמרתי את המרק והנה התפרץ המלצר לאולם

לכן יעצתי

וצעק :

' האנגלים

הסתפקתי במרק  .יצאתי  ,עזרתי לנהג [ המכונית ] לקבוע צמיג גומי [ דף  ] 5וחיכיתי לסגן מ '
כדי לחזור
[אתו] ל [אל] בירה  ,בינתיים
ראינו את [ הקצינים] התורכים רצים במהירות אל פלוגותיהם  .קצינים

גרמנים פקדו בטון נמרץ [ כל אחד ] על החייל המשרת אותו 49להעמיס את המטען [ על

המכוניות] .
לשבת במקום והיו אחראיות למטבח ולחדר האוכל  ,לניקיון ולעזרה בטיפול רפואי  .לתהליך הקמתו
של הבניין
ותפקודו בשנות המלחמה ראה  :י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,ב :
העיר החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
 ; 467 - 465נ ' סלמן  ' ,מוסדות
ומבנים גרמנים בירושלים '  ,קרדום  ( 23 - 21 ,אב תשמ " ו )  ,עמ '  ; 221 - 220שילוני ,

45

.

' פריסת משרדי הממשל ' ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' 70
במקור במינוח הנוצרי  -הגרמני  Samstag :טריידל ואחיו היו מתבוללים מאוד וחילוניים ,
ולמרות הרגש הלאומי
החזק והפעילות החלוצית שלהם בארץ  -ישראל כמעט לא
שמרו על זיקה לדת ( שיחה בעל  -פה עם יהודית מק ' קולם
באביב  1994בירושלים )
לפי הלוח המשווה של התאריכים חל כאמור ה  8 -בדצמבר  , 1917שבו החלה הנסיגה
החפוזה של התורכים והגרמנים מירושלים  ,ביום שלישי בשבוע ( כ ' בכסלו תרע " ח ) ולא בשבת ייתכן
כי למרות
זאת לבשו חלק מן היהודים החרדים את תלבושת החג שלהם והלכו
לבתי  -הכנסת לתפילה מיוחדת לרגל האירועים
הכבירים המתרחשים לנגד עיניהם  ,וטריידל
הסיק מכך בטעות כי היה זה יום השבת
המדובר הוא
במגזר ' אחיות המחרוזת ' ( 5
דרך עזה הישנה
בגרמנית :
המגזרבתוואי
שלהניצב
הקתוליות ,
פלאזה ' ) שמו
הערביות -
שרתון
( Soeurs
מולdeמלון '
וב05א
מול בית  -הקברות ממילא ( רחוב אגרון כיוס ,
IGoster der
 Schwestern VOftl Rosenkranzראה  lerusalem ' , ZDPV, 18 :תסע
 ) 1894 - 1895 ( , Tafel 4וראה שם  ,מס '  43במפתח
) . Schick, ' Karte der n heren llmgebung
מחדרה על שהפגה תשומת לבי
למפה תודתי לד " ר נפתלי סלמן
למקור הזה על
~
מוסד זה  ,הקמתו והתפתחותו עד מלחמת העולם הראשונה ראה  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ

.

.

.

46

.

.

.

"

.

.

. 387 - 386
47

'

.

מתברר כי הופיין אכן קיבל את עצתו של טריידל הוא הצליח להסתתר בבית הקונסול
הספרדי דה בלובאר ואחר
כך בדירה נטושה ברחוב החבשים ( יחד עם יוסף מיוחס ויעקב
טהון )  ,ונשאר בעיר עד שנכבשה על ידי הצבא
הבריטי מיד לאחר מכן חידש

.

את פעולתו בקונסוליה הספרדית והציל בכך חיי מאות יהודים  ,במיוחד נשים
וילדים ביחד עם טהון ומיוחס הוא כינס ביום השלישי לכיבוש הבריטי את ' הוועד המכין ' של הבחירות
לנציגות
רשמית של כלל יהודי ארץ  -ישראל כלפי השלטונות החדשים  ,נציגות
שנועדה לפעול לקידום האינטרסים
היהודיים הכלליים ולהשגת אוטונומיה יהודית
בארץ  -ישראל ( לימים ' הוועד הלאומי ' ) ראה  :הכהן ( לעיל  ,הערה
 , ) 6עמ
'  ; 785 - 783שץ ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '  ; 180 - 178הופיין ( לעיל  ,הערה  ; ) 43ק ' כהן  -הטב  ' ,מעורבות ועד
הקהילה בירושלים בהתפתחותה של העיר  , ' 1948 - 1917 ,קתדרה  ( 82 ,טבת תשנ " ז )  ,עמ ' 115 - 114
מן הכתוב לא ברור אם היה זה עוד בשעות אחר הצהריים המאוחרות של ה  8 -בדצמבר או אולי
מוקדם בבוקר ה 9 -
בחודש לפי המשך התיאור להלן  ,ובהשוואה למהלכי הקרב
המתוארים במקורות הבריטיים  ,אני נוטה להעדיף את
האפשרות שמדובר בבוקר ה 9 -
בדצמבר  ,ושטריידל עבר את הלילה בלא שינה ותוך מאמצים לפגוש את ידידיו
ן
ולסייע להם

.

.

.

48

.

.

לקדרה

ן 71
הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר

ראיתי סרן גרמני שבמו ידיו העלה ארגזים
'לכיוון יריחוף .

51

ומזוודות על המכוניות 50וכבר פקד על הרכב

1917

הראשון :

האחרונים אות ההצטיינות של נמסדר ] הקבר הקדוש

לסגן מ' הוענק ממש ברגעים

מאת מזכירות טרה סנקטה 52והוא הגיע ממש בדקה

האחרונה  .נסענו בכיוון אלבירה עוד בטרם

התחילה הצפיפות הגדולה על הכביש  [ .בדרך ] פגשנו קצין מן

המטה שביקש מאתנו לחזור לירושלים

בטלפון אך אינו בטוח אם היא תגיע

ולמסור שם פקודת פינוי  .הוא עצמו שלח כבר את הפקודה

למקום הנכון  .היות שאני קיבלתי על עצמי באופן רשמי

את תפקידיו של קצין התיאום

נלמכוניות ]

הפקודות שקיבלתי אני .

באלבירה דחיתי את בקשתו  ,תוך התייחסות לחובתי למילוי
] הדיוויזיה והחילה שאני מונן לנסיעה עם
בהגיענו לנאל ] בירה מסרתי מיד ל [ מפקדות
נדף ] 6
זו ומסרתי לו כי במו עיני ראיתי את
ארבעה  -עשר כלי רכב  .קצין הקשר שאל אותי לפשר הודעתי
 ,התורכים תפסו באותו היום עמדות מגן קדמיות .
פינוי ירושלים  .הוא אמר שזו בוודאי טעות  .להפך
כוננות מיוהדת .
אני פקדתי על אנשי להישאר במצב של
פקודה לצאת מיד עם כל כלי הרבב
55
בלילה  ,קרוב לשלוש וחצי  5מעירים אותי פתאום  .מוסרים לי

:

.

לי ולהוביל למקום מבטחים את בל התותחים

והתחמושת הנמצאים בין ירושלים לאלבירה .
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תותחים תורכיים
וגרמניים הנגררות

י

תדרה

172

צבי שילדי

~

עוררתי את הנהגים והנעתי את הכול .הכביש היה פקוק בסוללות ובקרונות משא  .דיבור
בטון מתון
לא הועיל
ולפיכך יצאתי ברגל בראש הפלוגה שלי  ,מגלב בידי  ,והכיתי ימין ושמאל
בעגלונים
התורכים 56עד שהם פינו
את הכביש  .באופן כזה הגעתי עם דמדומי הבוקר אל התותח הראשון .
הרכב השני נסע אל התותח השני  .בינתיים עלה השחר וגם הפגזים הראשונים

קרוב

מאוד אלינו .

57

[ דף

]7

רכב נוסף הגיע ובו נסעתי עד למרומי שועפאת .

58

[

יתר

של הבריטים ] נחתו

התותחים היו עוד
בעמדותיהם ולא
ניתן היה להבחין בהם  .עם כל זה הופיע פתאום להק אווירונים
בריטיים
ופצצותיהם התפוצצו על
ימין ועל שמאל ובין הקרונות שלנו  59 .במקביל ירה עלינו גם חיל התותחנים
שלהם .המצב לא היה משמח  .במצב זה פגשתי את מפקדי סוללות התותחים
נרפים מלהביא
את תותחיהם עד לכביש  .אחרי ששאגתי עליהם בכל השפות
שידעתי הם הביאו את
התותחים והתחמושת עד
לכביש  .אני שמרתי לעצמי רק שלוש מכוניות ואילו את היתר
שלחתי
למקום נמוך ,שבו ניתן היה להעמיס
עליהן תחמושת נוספת  .תחת אש תותחים ואווירונים הבאתי
את כל התותחים והתחמושת עד [ אל ] בירה  .שם היה עלי להודיע [ על
כך] למפקד הגרמני  ,והוא קידם
אותי במילים  ' :סגן הקצין כבר מסר לי ' [ דף  60 ] 8כי תחת תנאים קשים ביותר חילצת

היו

התורכיות  ,אשר

והבאת הנה את
כל התותחים
והתחמושת  .אני מביע לך את הוקרתי ולא אשכח לך לעולם את הפעולה הזאתו.
ואני יצאתי וגררתי את התחמושת מכל הפינות [ למקום אכסון בטוח ]  ,אף שמחלת
המעי שלי לא
שבכה  .שינה ואוכל כמעט לא
היו לי  ,אלא עבודה ומאמץ בלתי פוסקים  .באלבירה היתה לנו דירה

די טובה  ,אך ביום הרביעי 61התחילו האנגלים להפגיזנו  ,בנוסף לטייסים שביקרו אצלנו
מדי יום וזרקו
עלינו פצצות  .אמנם עלה
בידי לשלוח [ בזמח את המטען שלנו ואת כלי המיטה לעין  -סיניה  ,לתוך
הבנייך62
שבחדריו התחתונים אוחסנו תחמושת ורימונים  .אבל

ב 26 -

בדצמבר 63נאלצנו
לפנות את

כולל הר הצופים  ,וב  10 -בחודש הם דחקו את קו החזית מזרחה וצפונה עד כדי מניעת כל
תצפית ישירה על העיר
מן התורכים ראה  :נולט ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 517
התפתחות זו היא שעמדה בוודאי ברקע הפקודה החפוזה
לטריידל לצאת ולחלץ לאחור
את הארטילריה התורכית  -הגרמנית
במקור  rFUhrern :שמשמעו הכללי  :נהגים  ,אך הכוונה כאן היא לעגלונים של עגלות
רתומות לבהמות משא .
כאמור לא מצאתי התייחסויות באיזה מקור בריטי ,
גרמני או אחר לפעולת התותחים הבריטיים או של תותחי
האויב באותו היום .

.

56
57

58
59
60

.

במקור  , Sheifat :כפר קטן ( כיום שכונה ערבית גדולה ) מצפון לרכס הר הצופים  ,על
לא עלה בידי למצוא תיאורים של הפעילות האווירית
הבריטית בגזרה שמצפון לירושלים באותם הימים
דומה כי בשל עייפותו הרבה
התבלבל טריידל וטעה כמה פעמים בסימון מספרי הדפים  ,החל מן המעבר מן העמוד
השני בדף  7לעמוד הראשון בדף  . 8אך הוא הבחין במהרה בטעויותיו  ,ועל מנת להכניס
סדר במספור סימן
באמצעו של העמוד השני של דף  7את תחילת דף  , 8ומשם

הכביש לרמאללה .

אני עוקב כאן אחרי המספור
61

62

הסופי

.

עבר לסמן שוב בראש העמוד הראשון של כל דף

שלו .

היום
הרביעי לשהייתו באלבירה אך לא ברור אם הוא מונה זאת מליל
בחודש
לפיכך המדובר הוא ב  13 -או ב  14 -בדצמבר  . 1917מכאן ואילך לא פורטו
במכתב הימים והתאריכים עד ל 26 -
בדצמבר . 1917

.

ה 10 - 9 -

ן
בדצמבר או מן ה 10 -

ן

.

לפי תיאורים נוספים של בניין זה בהמשך המכתב נראה כי המדובר בבית  -האחוזה
העתיק  ,הגדול והמבוצר הנושק
מצפון לעיקול החריף בכביש הראשי רמאללה  -שכם
למרגלות הכפר עין  -סיניה ; בית האחוזה תואר על ידי נוסעים
רבים במאה הי " ט ובראשית
המאה העשרים בשנת תרס " ז חכר את הבניין  ,ועוד חלקת שדה סמוכה  ,יעקב שרתוק
(
אביו של משה שרת )  ,והוא גר שם עם משפחתו במשך כמה שנים ראה  :ז ' וילנאי  ,אריאל :
אנציקלופדיה לידיעת
ארץ ישראל  ,ו  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ '  5762 - 5760ושם הפניות נוספות

.

63

'

הוא שבת ט ' בטבת

תרע " ח .

.

.

קתדרה
הנסיגה התורכית  -הגרמנית מירושלים בדצמבר 1917

73

שיירת המכוניות
הגרמניות הנסוגות
( דצמבר

אלבירה .

64

שוב לילה נורא  .בדרך היו מונחים יותר

מארבעים וחמישה כלי רכב נטושים  ,אשר בשל

מצבה הגרוע של הדרך היו כמחציתם מקולקלים ובויתי
וגם

במאסף  ,נע כל

הזמן ברגל בתוך בוץ עמוק .

ניתנים לשימוש  .אני נמצאתי בראש השיירה

כשבא הערב נתמזל מזלי וקיבלתי שני סוסי רכיבה
מעכשיו לנוע ביתר קלות ולקיים את

מאיזה מאיור גרמני שגם הוא נתפנה  [ .דף  ] 9באופן כזה יכולתי
ושש שעות של עבודה בלתי פוסקת קיבלתי
הקשר עם החטיבה ועם הדיוויזיה  .אחרי שלושים
ימים רבים  ,לחטוף תנומה על מיטת השדה
ממטבח צבאי אוסטרי 65את המזון הראשון ויכולתי  ,אחרי
64

והגרמנים במתקפה עזה ונמרצת מרמאללה דרומה לאורך הכביש
לפי נולט בליל ה  10 - 9 -בדצמבר פתחו התורכים
ירושלים  .אך גלי ההסתערות שלהם נשברו שוב ושוב על
הראשי  ,בכוונה להדוף את הבריטים ולהזור ולתפוס אתבדצמבר פתהו הדיוויזיות הבריטיות ה  74 -וה  10 -בהתקפת

.

ידי החיילים הבריטים  ,עד שכלה כוהם בצהרי

ה 10 -

נגד מול האגף הימני של התורכים  ,והשתלטו במהירות על
לדעתנו יש באירועים אלה כדי להסביר את הנסיגה המבוהלת

65

.

שטחים ניכרים ראה  :נולט ( לעיל  ,הערה

)3

 ,עמ ' . 528

של התורכים והגרמנים מאלבירה צפונה ואת

אבדותיהם הכבדות כנמסר בהמשך מכתבו של טריידל .
אוסטריות לארמייה התורכית הרביעית  ,בעיקר יחידות
מלבד הכוהות הגרמניים נסתפחו גם יחידות צבא
בבניין מנזר רטיסבון בירושלים ( רח ' שמואל הנגיד
התמקמה
תותחנים  ,הנדסה ורפואה  .המפקדה העליונה שלהם
ראה  :בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '
הקתולים
כיום )  ,שהוחרם מן

.

' האבות

של

ציון ' הצרפתים  , -י ' גורן וא ' שילד ( עורכים )  ,מבהר מאמרים בחקר ארץ -

 ; 390 - 388צ ' שילוני  ' ,מנזר סן  -פייר דה ציון בירושלים '
ישראל  ,ירושלים  , 1982עמ '  ; 141 - 137הנ " ל  ' ,פריסת משרדי

הממשל '

( לעיל  ,הערה , ) 23

עמ ' ; 70

הנ " ל ( לעיל ,

י91ג

)

תחוה

צבי שילויי

174

~

החמה שלי בעין  -סיניה  .הרעב הבלתי קרוא סילק לגמרי את מחלת
המעי  .סביב לאכסנייה  ,הטובה
יחסית  ,התפוצצו
פצצות המטוסים  .אילו חדרה ולו גם אחת מהן לתוך
הבנייה די היה בכך כדי לפוצץ
את כל התחמושת
שבחדרים הנמוכים בבוקר הבא 66העבירו את כל המטען שלי למכונית,

שכן
התכוונתי לנהל את כל
העסק מעל הכביש  .הסוסים עזרו לי בזה באופן מצוין .אך נאלצנו לנטוש אחד

מכלי הרכב מפני שנשבר ואילו האויב התקדם מהר מדי .
להוקרה של
יחידתי כולה ושל כל הקצינים  .נדף  ] 10יחסי עם כל הקצינים הגבוהים היו מצוינים  ,כל
67

השקט

הנפשי והתפקוד הטוב שלי זכו

אחד היה במגע עמי וביקש מידע ממני וממשרדי  .בלילה הגיע רכב
מתנות
לחג המולד  :סיגריות ונקניקים נהדרים 69 ,שנתחלקו באופן

מביקור אצל

[

החטיבה למדתי שנסיגתנו תימשך מחר .

מפקדת ]

מעיל מרווה ורגליים

קפואות  .מחר אכתוב

עוד .

70

מיחידה

 . 1 . 506א68

והביא לי

וקצינים .

חברי בין חיילים
מנוחת לילה על עגלה

פתוחה  ,עם

71

ד " ש לבבית ונשיקה בשבילך  ,למשפחה  ,גדולים וקטנים ,
שלך  ,יופ .

[דף  1ו ] דו " חות אלה הם אך ורק בשבילך באופן

72

אישי !

הערה  , ) 2וא ' 69י מ " י בן  -גבריאל  ,הבריחה תרשישה  ,תל  -אביב תשל " ב  ,עמ
'  416 - 388 , $ 82במקומות שונים ;
ארבל ( לעיל  ,הערה  , ) 7תמונות וכיתובים בעמ ' , 25 , 22
 81 , 71 - 70זילברשטיין מסר כי האוסטרים תפסו גם את
חצר ' גתי פיינגולד
' בירושלים ( בין שכונת נחלת  -שבעה לכיכר ציון כיום )  ,והם שימשו להם מחסנים
לאספקה
1
עבור יחידותיהם ראה  :זילברשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ ' 205

.

.

66
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בבוקר יום ראשון

ה 27 -

בדצמבר

1917

( י ' בטבת תרע " ח .

.

)

לפי נולט ג  26 - 24 -בדצמבר פתחו הבריטים במתקפה נוספת וערערו את
אחיזת התורכים בקו הזמני שתפסו
הגנרל אלנבי מיהר לנצל את ההצלחה וב 28 -
בדצמבר פתח בהתקפת רגלים חזיתית ומסיווית וכפה על התורכים
והגרמנים נסיגה נוספת
עד סוף החודש הצליח הקורפוס ה  20 -הבריטי לייצב את הקו כשנים  -עשר
קילומטרים
צפונה מירושלים ( הוא ' קו שתי העוג ' ות '  ,שהתורכים הצליחו להגן עליו עד
הפריצה הבריטית הגדולה באוקטובר
 ) 1918ראה  :גולט ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  528ראה גם :
ארבל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' 132
לא נתברר לי אם היתה זו
יחידה אוסטרית או גרמנית ומה היה תפקידה
חג
 המולד חל כידוע ב  25 -בדצמבר  ,ולדעתי יש בכך כדי לאשש את שיבוץהמאורעות המתוארים כאן במסגרת
המתקפה הבריטית הגדולה צפונה ב  28 - 24 -בדצמבר 1917

.

.

.
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69

.

.

.

.

מתגרר כי בניגוד למצב הקשה של הגייסות התורכיים ,
שהגיעו בשלהי הקרבות הללו לסף
רעב ממש  ,נהנו הכוחות הגרמניים והאוסטריים מאספקה מסודרת של מצרכי
מזון מגוונים
וברמה טובה גם ברגעים הקשים ביותר ראה גם  :ארבל ( לעיל  ,הערה  , ) 7תמונה וכיתוב
73
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.

.

כלומר ביום שני ה  28 -בדצמבר  ( 1917י " א

לצדה

בטבת תרע " ח .
)

בעמ '

בסופו של דגר

עלה אמנם בידי התורכים והגרמנים
לעצור את המתקפה הבריטית ב ' קו שתי העוג
' ות '  ,אך מן הכתוב כאן עולה כי ב  27 -בדצמבר טרם נתברר הדבר ,
וכי הם החליטו להרחיק
משם כמה מפקדות ומצבורי ציוד שחשבו כי אין לסכנם בקרבה רבה מדי לחזית
שטרם
נתייצבה בפתח מכתבו ציין טריידל כי הוא כותב ממגזר בשכם  ,וייתכן אפוא
ומפקדות חיל
1
שיחידות הרכב
ההספקה הגרמני הצפינו בנסיגתם עד שם

.

71

המכתב הנדון כאן נושא את התאריך  5בינואר  1918אך תיאור המאורעות
בו מגיע רק עד ה  27 -בדצמבר
מסתבר כי בשל עייפותו הרבה סיים טריידל את
המכתב בנקודה זו והבטיח לכתוב את המשך המאורעות במכתב
נוסף גנותיו מסרו לי
כי אינן יודעות על מכתב המשך כלשהו למכתב הנדון כאן ייתכן כי לא עלה בידו להתפנות
במשך זמן מה לכתיבה נוספת  ,ואולי נפגש עם רעייתו כעבור זמן לא רב וסיפר לה את
המשך האירועים בעל  -פה
במקור  rlup :שהוא קיצור דרך חיבה של  losephוהיה כינויו
המקובל של יוסף טריידל בפי בני משפחתו וידידיו

.
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.

