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פתח הצבא הבריטי בחזית ארץ  -ישראל במתקפה על הכוחות העות ' מאניים

.

בנגב שנערכו מול הבריטים המתקדמים מכיוון סיני במהלך מתקפה זו הובקע קו ההגנה העות ' מאני

בין עזה לבאר  -שבע והבריטים השתלטו על כל חלקה הדרומי של הארץ ונכנסו לירושלים שישה

.

שבועות מאוחר יותר תהודת המתקפה המוצלחת  ,שזכתה לתואר ' קרב עזה השלישי '  ,התעצמה הן
בשל העובדה שקדמו לה שני ניסיונות כושלים לפרוץ לארץ  -ישראל  ,הן בשל ההשתלטות ,

.

בעקבותיה  ,על עיר הקודש בראייתם הקולקטיבית של בני התקופה את המערכה ואת התקופה היתה

לקרב בארץ הקודש משמעות מוסרית  -דתית של ניצחון הנצרות על האסלאם שלא נפלה בחשיבותה

ממשמעותו הצבאית  -המערכתית .

1

.

מנקודת המבט הצבאית היה ב ' קרב עזה השלישי ' שינוי בתפיסת הלחימה עד אז ריכזו הבריטים את
כוהם ואת מאמצי ההבקעה שלהם באגפה המערבי של החזית  ,בגזרת עזה  ,על ציר ההתקדמות המסורתי

של כל הכוחות הפולשים לארץ  -ישראל  ,במקביל לחוף הים  .אולם לקראת ' קרב עזה השלישי '  ,הם
ביקשו להפתיע את אויביהם ולכן הסיטו את המאמץ העיקרי לאגפה האחר של החזית  ,לאזור באר
המחקר למאמר זה בארכיון המלחמה האוסטרלי בקנברה הסתייע במענק מטעם קרן ג ' ון טרילאור  .תודתי לפרופ ' יוסי

המאמר  .כל מעות בו היא שלי בלבד .

בן  -ארש על הערותיו והצעותיו המושלות  ,שתרמו לגיבוש גרסתו הסופית של
1

על משמעותן הדתית  -המוסרית המסורתית של ארץ  -ישראל בכלל ושל ירושלים בפרט לנצרות ולבריטים
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שבע הצחיח  ,שבשל הימצאותו הרחק מנתיב ההתקדמות הטבעי היה מוגן הרבה

3

ההיסטוריוגרפיה המסורתית של המערכה בארץ  -ישראל המחישה את נצחיות הטענה כי להצלחה אבות

רבים  :לא מעט אישים זכו  ,כל אחד בתורו  ,לתואר הוגה רעיון הפנייה מזרחה  :למן הגנרל ( לימים
פילדמרשל ) אדמונד אלנבי  ,מפקד חיל המשלוח המצרי

) Expeditonary Force

tEEF-EteMan

כפי

שכונה הצבא הבריטי בזירה מאז אפריל  , ) 1916עבור בלויטננט  -גנרל פיליפ צ ' טווד ) , ( Chetarode
ממפקדי השדה הבולטים בזירה  ,וכלה באהרן אהרנסון  ,מייסדו ומנהיגו של ארגון ' ניל " י '

3,

אולם חרף

ההישג הדרמטי  ,השינוי המערכתי עורר בעקבותיו דיונים מקצועיים ואקדמיים שבחנו בדיעבד את
השאלה אם הפניית המאמץ מזרחה היתה בסופו של דבר הבחירה הנכונה  ,שהניבה את מרב ההישגים

.

שניתן היה להגיע אליהם באותה העת מתקר שחזר והעלה לאחרונה את השאלה הזו הוכיח  ,בעצם

קיומו  ,כי הוויכוח בין מצדדי האסכולה ' עזה תחילה ' לבין תומכי ' באר  -שבע תחילה '  ,טרם הסתיים .

4

יתרה מזאת  ,במסגרת הוויכוח לא הוכרעה גם השאלה מתי ובאילו נסיבות נולדה התפיסה לפנות
לאגף המזרתי של החזית

ולתקוף שם .

.

מאמר זה יתרכז בסוגיה של הולדת התפיסה תוצג בו הטענה כי פשיטת עומק שנועדה להרוס את

מסילת הברזל העות ' מאנית בין באר  -שבע לעוג ' ה אלת ' פיר ( ניצנה )  ,על גבולה הבין  -לאומי של ארץ -

ישראל  ,ושבוצעה במאי  , 1917השפיעה עמוקות על השינוי בחשיבה המערכתית של מפקדי היל

.

המשלוח הצלחת הפשיטה החישה את גיבושו של רעיון ערטילאי כללי שהיה קיים כבר  -להסב את

מאמץ ההתקפה העיקרי מגזרת עזה דווקא לגזרתו המזרחית של קו ההגנה העות ' מאני  -לכלל דרך

.

פעולה נבחרת  ,בעלת סיכויים ראליים למימוש מטרתה המקורית של הפשיטה ( שסווגה על ידי

הוועדה הבריטית הרשמית למתן כינויים למבצעי מלחמת העולם בעמודת ה ' מבצעים הקטנים '

אמנם להשיג יתרון מקומי ,

)5

היתה

אלא שהשפעתה על עתיד המערכה כולה חרגה הרבה מעבר לכך .

הפשיטה כשיטת לחימה
ההיסטוריוגרפיה הצבאית המקובלת נוהגת להתייחס אל המערכה בארץ  -ישראל במלחמת העולם
הראשונה כאל מודל קלסי של לחימה ניידת  ,אשר עמדה בסתירה מוחלטת לקיפאון ששרר במלחמת
2

תיאור תמציתי של המערכה בארץ  -ישראל ראה  :י ' ואלך  ' ,המערכה הצבאית בארץ  -ישראל במלחמת העולם

הראשונה '  ,מ ' ליסק ( עורך )  ,תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז העלייה הראשונה  ,א  :תקופת המנדט
3

הבריטי  ,ירושלים תשנ " ד  ,עמ ' . 157 - 97
על הטענה בדבר חלקו של אהרנסון בהפניית תשומת הלב לעבר באר  -שבע ואגפו הדרום  -מזרחי של קו ההגנה
העות ' מאני ראה  :י ' פרידמן  ,שאלת ארץ  -ישראל בשנים 914נ  , 1918 -ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

נדבה 1י ' אפרתי  ,ניל " י  :תולדותיה של העזה מדינית  ,ירושלים תשמ " א ,
4
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The Desert Mounted corps :

הפשיטה על מסילת הרכבת העות ' מאנית בנגב 1917 ,

.

הופנתה בעיקר

החפרות שהתנהלה בחזית המערבית תשומת לבם של החוקרים וההיסטוריונים

לקרבות הבולטים שנערכו במהלך המערכה בת ארבע השנים  ,ושהיו ציוני דרך

.

בהתפתחותה היו

אלה ההתקפה העות ' מאנית על תעלת סואץ בתחילת  , 1915ההתקפה ברומני שבסיני

באוגוסט , 1916

שלושת הקרבות על עזה במהלך שנת  , 1917שתי ההתקפות הבריטיות הכושלות
באפריל  -מאי

1918

והמתקפה המכרעת  -קרב מגידו  -שהסתיימה בכיבושן של

וסוריה בספטמבר  -אוקטובר . 1918

'

 109ץתדרה

בעבר הירדן

צפון ארץ  -ישראל

6

לעומת זאת הספרות מיעטה לדון בפשיטות שביצעו שני הצדדים זה על יעדי זה

 ,אף על פי שגם

.

של פעילות

אלה אפיינו את המערכה ותרמו הרבה לעיצוב תדמיתה הדינמית את הטון בסוג זה
סואץ בפברואר
נמוכת עצמה נתנו בהתחלה העות ' מאנים לאחר שנכשלו במתקפתם על תעלת
הצורך לתגבר
 , 1915דיללו מאוד את כוחותיהם בארץ  -ישראל  ,בסוריה ובמסופוטמיה  ,בעיקר בשל
באותה העת אנואר
את הזירה החדשה והמאיימת יותר שפתחו הבריטים בגזרת הדרדנלים  -גליפולי
תמונת פעילות
פאשא  ,שר המלהמה העות ' מאני  ,ביקש ליצור בעיניה של המפקדה הבריטית בקהיר
כוחות
התקפית  ,שתסתיר את מיעוט הגייסות העות ' מאניים שנשארו בחזית המצרית ותרתק לשם
בסוריה
בריטיים לפיכך הודיע באמצע  1915לאתמד ג ' מאל פאשא  ,מפקד הארמייה הרביעית
או לפגוע
ובארץ  -ישראל  ' :אני משאיר לשיקול דעתך עד כמה ניתן יהיה להפריע לבריטים בתעלה
סדירות קטנות
בה ביזמות מקומיות '  7ג ' מאל נענה לאתגר ויזם פעילות כזו  :יחידות פשיטה בלתי
להטמין
של בדווים  ,מונהגות בידי קצינים עות ' מאנים וגרמנים  ,ניסו  -ולפרקים אף הצליחו -
הללו את
מוקשים ימיים בתעלת סואץ כדי להפריע לתעבורה הימית בתהילה החרידו הפשיטות
ובהשפעתן
השלטונות הבריטיים עד מאוד  ,אולם עד מהרה נרגעו  ,לאהר שנוכחו ברישומן המזערי

.

.

.

.

.

השולית .

הביאה לפינויו

הכרתו של הקבינט הבריטי בכישלונן המוחלט של בעלות הברית במערכת גליפולי
תגברו את מערך
של היל המשלוה משם למצרים בדצמבר  - 1915ינואר  1916הכוחות המתפנים
נוסף נגד
ההגנה הבריטי ממזרח לתעלת סואץ ונערכו לקדם אפשרות של מסע מלחמה עות ' מאני
(  ,מפקדו העליון של
מצרים  ,אלא שהמתקפה התורכית לא התממשה וגנרל ארצ ' יבלד מארי ) Murray
ברמה
היל המשלוה המצרי  ,נטל את היזמה לידיו ועבר לשיטת הגנה ניידת ותוקפנית בחצי האי סיני
ההתקפיים
האסטרטגית נועדה היזמה למנוע מהצבאות העות ' מאניים לשוב ולחדש את מהלכיהם
נתיניה ושכניה
כלפי תעלת סואץ ומצרים ולסייע בהחזרת יוקרתה של האימפריה הבריטית בעיני
הכישלון
המוסלמים  ,יוקרה שעל פי ההערכה הבריטית באותה עת ספגה מהלומה קשה בעקבות
קדמית בעומק
בגליפולי ברמה המערכתית היא נועדה להחליף את שיטת ההגנה העורפית בהגנה
בכך קיווה מארי לשבש
סיני  ,הרחק מתעלת סואץ  ,על ידי התקדמות סדורה מזרחה  ,בצפון תצי האי

.

.

.

.

' General AJlenby and the Palestine
6
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מוקדם ככל האפשר כל ניסיון עות ' מאני להתארגן מחדש למתקפה ברמה הטקטית ביקשו הבריטים
להחזיר לעצמם את מעמד הבכורה בקרב הבדווים בסיני  ,בעזרת הפגנת נוכחות של כוחות במקומות

מרכזיים ופשיטות על המחנות העות ' מאניים הפזורים בצומתי הדרכים שם .
האמצעי הראשי שעמד לרשותו של המפקד העליון למימוש יזמתו היו העוצבות הרכובות הרבות ,

.

שהיוו את זרועו הניידת של חיל המשלוח בתחילת

.

רוכבי גמלים עד לאפריל

1917

1916

הוחזקו בסיני שש חטיבות רכובות וחטיבת

עלה מספרן לעשר חטיבות  ,שמנו יחדיו כשנים  -עשר אלף פרשים ,

רובם אוסטרלים  ,ועוד שלוש פלוגות סיור ממונעות במכוניות קלות או משוריינות .
המרחבים המדבריים בסיני ובנגב היוו שטחים קלסיים להפעלת הגייסות הניידים  ,בשל שטחיהם
הרחבים והחשופים  ,אוכלוסייתם הדלילה ונוכחותם המפוזרת של יחידות אויב קטנות בצומתי
הדרכים  ,יחידות שלא היתה להן יכולת להסתייע זו בזו מחמת ריחוקן ובידודן  ,מיעוט הדרכים בסיני
לא הקשה במיוחד על הפרשים  ,שיכלו לנוע על פני שטחים נרחבים בצפון סיני ובמרכזה גם בדרכים

לא סלולות  ,אך לעומת זאת כל כוח פושט התחבט מאוד בבעיה הקשה של אספקת המים  .סוגיה זו
היתה כה מכרעת עד שהימצאותם של מקורות מים בשטח או העדרם הם שהכתיבו לא במעט אם

לבצע פשיטה או להסירה מעל הפרק .
בשל חשיבותם היוו מקורות המים עצמם מטרה לפשיטות  ,שנועדו לחבל במאגרים הטבעיים או
המלאכותיים בקרבת צירי ההתקדמות הפוטנציאליים של העות ' מאנים  ,לרוקנם ממימיהם ולמנוע את

.

ניצולם בידי האויב בין אפריל ליולי

1916

בוצעו שש  -עשרה פשיטות על ידי יחידות רכובות

.

והשתתפו בהן כוחות בסדר גודל של גדוד ועד לשתי חטיבות העמוקה והראוותנית שבהן היתה

הפשיטה לעבר ביר  -גפגפה ,

כ 80 -

.

ק " מ מקו תעלת סואץ היא בוצעה בחודש אפריל  ,בידי גדוד מוגבר

.

של פרשים אוסטרלים מלווה בגף מטוסי סיור וטור גמלים נושאי מים משך שלושה ימים וחצי נעו
הכוחות ליעדם  ,חיבלו במפעל לייצור ציוד לקדיחת בארות  ,פגעו באחד עשר מאנשי האויב ושבו

.

שלושים וארבעה  ,במחיר הרוג אחד  ,וחזרו לבסיסם זו היתה הוכחה מובהקת ליכולת הגייסות
הרכובים להנחית מהלומה מהירה בעומק שטח האויב ואחד המקרים הראשונים בזירה שבהם הסתייע
כוה נייד בחיפוי אווירי צמוד ובמודיעין מסיורי האוויר  ,שדיווחו על ממצאיהם באלחוט ישירות לכוח

המסתייע .

8

במהלך התקדמותם בצפון סיני לעבר גבולה של ארץ  -ישראל פשטו הבריטים פעמים אחדות בהצלחה

על יעדי האויב  .שתי הפשיטות המפורסמות ביותר בוצעו על המתחמים העות ' מאניים במקרבה
( מדרום לאלעריש  ,סוף דצמבר

) 1916

ובמקרונתיין ( דרומית  -מערבית לרפית ,

ינואר . ) 1917

בפשיטה

ראשונה ערכו כארבעת אלפים פרשיה האוסטרלים והניו  -זילנדים של הדיוויזיה הרכובה ' אנזאק '
)  ( ANZACמסע לילי בן

כ 30 -

.

ק " מ בטרם תקפו את חטיבת הרגלים שעמדה מולם הם הרגו כמאה

.

מחיילי אויב ושבו כאלף ושלוש מאות  ,בעוד שלהם היו עשרים ושניים הרוגים וכמאה פצועים יעדה

8
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הפשיטה על מסילת הרכבת העות ' מאנית בנגב ,

1917

של הפשיטה השנייה היה מתתם חטיבתי נוסף  ,ובפשיטה זו הרגו הבריטים כמאתיים איש ולקחו בשבי

כאלף ושש מאות  ,ולכוחותיהם היו שבעים ואחד הרוגים וכארבע מאות פצועים .

9

שלב הפשיטות הסתיים בעת שהעות ' מאנים השלימו את נסיגתם מסיני ונערכו למגננה בקו מוצבים
שהשתרע מעזה בצפון  -מערב ועד לבאר  -שבע בדרום  -מזרח  .תיל המשלוח המצרי  ,שביקש להמשיך
ולהתקדם לתוככי ארץ  -ישראל  ,נאלץ להתמודד עם מצב חדש בשטח ולפעול בדרך של התקפות
סדורות

וגדולות .

ב 26 -

במרס

1917

תקפו הבריטים לראשונה את העות ' מאנים בגזרת עזה  ,במגמה

.

להבקיע את קו ההגנה של האויב שם ולחדור לארץ  -ישראל ההתקפה  ,המכונה ' קרב עזה הראשון ' ,
ושרעיונה המבצעי  ,יעדיה והיקף הכוחות שהשתתפו בה גובשו לא במעט על סמך הערכה מוטעית
כי היא תהיה בבחינת טיול יותר מאשר קרב של ממש  ,נתקלה בהתנגדות עיקשת של המגינים

והסתיימה בכישלון חרוץ ובאבדות כבדות .

גם ב ' קרב עזה השני '  ,שהתהולל שלושה שבועות מאוחר

10

יותר  ,נכשלו הבריטים בניסיונם לפרוץ את המתחמים העות ' מאניים ונאלצו

להבקעת קו עזה  -באר  -שבע פסקו וכוח המזרח

) Force

לסגת .

המתקפות

 , ( Easternשאיגד את העוצבות הלוחמות של

תיל המשלוח בחזית ארץ  -ישראל  ,נערך להגנה אל מול הקורפוס

ה 22 -

.

העות ' מאני התבוסות הצורבות

גרמו לירידת מורל קקה בקרב הגייסות  ,שבכל מהלך התקדמותם בסיני התרגלו רק לניצחונות

והישגים .

11

מארי  ,שאיבד את אמונה של לונדון  ,הוחלף ביוני

חודשים אחדים של לוחמה סטטית עד שהבריטים יצאו ,

1917

בגנרל אלנבי  ,אולם הלפו עוד

באוקטובר  ,ל ' קרב עזה השלישי ' ,

ב 31 -

שתוצאותיו כבר תוארו לעיל .
אולם בפסק הזמן שבין הקרב השני לשלישי על עזה ערך תיל המשלוה המצרי  ,עדיין בפיקודו של
מארי  ,את הפשיטה הגדולה ביותר שלו במהלך מסע

המלחמה .

ב 23 - 22 -

במאי חיבלו הפושטים

במסילת הברזל העות ' מאנית בדרום הארץ  ,בקטע שבין באר  -שבע לעוג ' ה אלח ' פיר  ,על הגבול הבין -

לאומי  ,ובכך פתחו את השער לשינוי המחשבתי לגבי דרך פעולתו של היל המשלוח .
הפניית המבט מזרחה  :מה קדם

12

למה ?

עורכי ההיסטוריה הרשמית של מסע המלחמה הבריטי בארץ  -ישראל היו הראשונים להעיד כי כבר
בחודשיים שקדמו ל ' קרב עזה הראשון ' דנו מטות חיל המשלות וכוח המזרת בשאלה העקרונית אם יש

להמשיך את ההתקדמות לארץ  -ישראל מגבול סיני לאורך קו החוף או לפנות דרומה  ,לכיוון עוג ' ה

.

ובאר  -שבע  ,ולהתקדם משם לתוככי השטה מארי החליט אז כי ' קו ההתקדמות הנכון הוא עדיין

,

.

9

פולס ומקמון לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

10

על הערכת המודיעין הבריטית השגויה והשפעתה על ' קרב עזה
199 - 211

 .קק

271 - 251

.

Palestine Campaign 1914 - 1 918 , London 1998 ,

עמ ' . 78

! the

הראשון '

"

ראה :

British Militaly

Sheffy ,

.י

Intelligence

11

יו ( לעיל  ,הערה , ) 6

12

' הפשיטה הראשונה לעבר לירדן '  ,ו ' הפשיטה השנייה לעבר הירדן '  ,שהם השמות הרשמיים שניתנו להתקפות הרב -

עמ ' ; 62

ויוול ( לעיל  ,הערה , ) 5

דיוויזיוניות על עמאן ועל א  -סלט בחודשים מרס ומאי  , 1918היו גדולות ועמוקות יותר מאשר הפשיטה על

.

המסילה אך הן חורגות לדעתי מהקטגוריה המקובלת של המונח פשיטה  .יתר על כן ,
בשמה הרשמי רק בדיעבד  ,במגמה למזער את הנזק המורלי שכישלונה הסב לחיל

ה ' פשיטה '

המשלוח .

השנייה זכתה

יגאל שפי

קתדרה 112

לאורך החוף  ,שכן בכך ימשיך האויב להיות מאוים מכל בחינה מעשית  ,בעוד שיקל

להגן על קווי התחבורה ולהניח מסילת רכבת ' .

[ על הבריטים ]

במתקר עדכני עסק ג ' ונתן ניואל בישיבות שקוימו

13

בחיל המשלוח ערב ' קרב עזה השני ' לשם דיון בחלופות המבצעיות הקיימות  ,ישיבות שבמסגרתן

עלתה מחדש האפשרות לפעול במרחב באר  -שבע  ,גם הפעם פסל מארי את החלופה המזרחית  ,אם
כי פחות מסיבות עקרוניות כמקודם ויותר בשל אילוץ מעשי  :הוא הגיע למסקנה שלא ניתן יהיה
להכינה כיאות בלות הזמנים הקצר שהתחייב מרות הדחיפות שנשבה מלונדון

14 ,

.

עיקר הדיון ההיסטוריוגרפי התמקד עם זאת בתקופה שלאחר ' קרב עזה השני ' ההיסטוריה הרשמית

.

קבעה כי שני קצינים הגו את רעיון הפנייה מזרחה האחד היה לויטננט  -גנרל פיליפ
צ ' טווד  ,שקודם לתפקיד מפקד כוח המזרח

ב 21 -

באפריל  ,לאחר שבמשך כחצי שנה

פיקד בהצלחה על השדרה המדברית ( הזרוע הניידת של כוח המזרח  ,שאיגדה את

הדיוויזיות הרכובות ) והחליף את לויטננט  -גנרל צ ' רלס דובל )  , ( Dobellשהודח

.

בעקבות הכישלונות בעזה השני היה קצין האג " ם שלו  ,בריגדיר  -גנרל גאי
דאוני

)

. Damay
(

אליבא ההיסטוריה הרשמית השניים ' הכינו הערכת מצב

.

מפורטת  ,שהוצגה בפני המפקד העליון עם הגיעו למצרים על הערכת המצב
הזו והתכנית שהטמיעה בתוכה ביסס אדמונד

ךש

אלנבי . . .

את תכנית המבצע

שיו ' בנק

.

הע  7המעשי

באופציה המזרחית בגבולות תודש

יוני .

15

הארי גאלט )  , ( Gullettמחבר

' ההיסטוריה האוסטרלית הרשמית בסיני ובארץ  -ישראל '  ,הקדים את הדיון לחודש

.

מאי בחודש זה כתב צ ' טווד ' מסמך ראוי להערכה בשם " רשימות בסוגיית המערכה

  -ן  -ישראל " ,לו ' טננט גנרל פיליפ

צ ' טווד

.

שבו . . .

שטח בפרוטרוט את התכנית ששימשה את אלנבי חמישה חודשים

מאוחר יותר '  16גאלט דן בפשיטה על מסילת הרכבת באר  -שבע  -עוג ' ה רק לאחר שסיים לעסוק
ב ' רשימות '  ,ובכך עורר את הרושם
כי האחרונות קדמו לראשונה  ,דהיינו שהפשיטה התרחשה על מצע

תפיסתי קיים של פנייה לאגף המזרחי .
המצביא וההיסטוריון פילדמרשל ארצ ' יבלד ויוול

) GVavell

הסכים גם הוא כי חודש מאי הוא מועד

הולדתו של הרעיון  ,אולם היה מעורפל עוד יותר בתארוך המדויק  -לפני הפשיטה או אחריה -
שעה שקבע כי
עוד לפני מערכת  ~7 ryהשניה עיין ' הכוח המזרחי ' באפשרויות ההתקדמות מצד ימין כאלטרנטיבה

.

להסתערות ישירה על עזה ברם מצב התחבורה באותו מן לא הירשה כל סטיה מהדרך הישרה לאורך שפת
~
13

מצוטט בתוך  :פולס ומקמון ( לעיל  ,הערה , ) 5
המצרי

[ להלן :

95/4367

14

סיע

חמ " מ ]  ,יומן המלחמה ,

330 - 332

.ק

15

8

16

"
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 .קע ,

עמ ' - 380

381

.

על הדיון המוקדם בנושא ראה גם  :חיל המשלוח

01' theWar,

( לעיל  ,הערה , ) 8

עמ '

lune 1917 % the End

. 345

.

: Fr

,

"

[ . Newell , ' BHtish Milih

'] . Falls , Military' Operations, Egypt and

יטה על מסילת הרכבת העות ' מאנית בנגב ,

.

הים סר פיליפ צ ' טווד  ,שבא במקומו של סר צ ' ארלס

 113ץתדרה

1917

דובאל  ,הוא שפיתח את הרעיון17בחודש מאי ועיבד

את פרטי התכנית  ,אשר בשינויים קלים נתקבלה והוצאה לפועל על  -ידי גנרל אלנבי .

גם אחרים מבני התקופה נטו  ,לאחר המלתמה  ,לדבוק בתקופה שקדמה לפשיטה כמועד עיצובה של

.

הפנייה מזרחה מן התכתובת של דאוני בשנות השלושים אנו למדים כי הוא ההל בגיבוש רשימותיו
 18גנרל הארי שאובל
בדבר רעיון ההתקפה המזרחית כבר באפריל  ,דהיינו מיד בתום ' קרב עזה השני '

.

) ( Chauvel

האוסטרלי  ,שהחליף באותה תקופה את צ ' טווד כמפקד השדרה המדברית  ,כתב כי צ ' טווד ,

גנרל הארי שאן
( ( AWM 81485

שהיה שותף להרהוריו אלה של דאוני  ,הציגם בפניו במהלך תודש מאי  ,עוד בטרם ביצוע הפשיטה ,

.

' והצביע על רצונו שאקפל את אגף האויב בבאר  -שבע ' לטענתו השיהה שקיים עם צ ' טווד

היא

שגרמה לו להורות על עריכת סיור מיוהד במהלך הפשיטה שיתרכז במציאת מים בת ' לסה ( חלוצה
ובעסלוג '

(

משאבי  -שדה  ,על מנת לאפשר את המהלך המזרתי .
)

)

19

העדויות המאוחרות הללו אינן מותירות ספק שהרעיון המבצעי לנצל את האגף הדרום  -מזרחי הפתוח

של ההזית למטרות התקפיות בקנה  -מידה גדול אכן עלה בתיל המשלוח ונדון עוד בטרם הפשיטה ,

.

ולו בעל פה בלבד אולם התיעוד הכתוב ששרד מהתקופה מצביע על כך שעד לסוף מאי לא נתפסה
17
18
19

ויוול ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ ' . 88
. 40

דאוני אל ויוול  29 ,בדצמבר  , 1938מצוטט בתוך  :ניואל ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  , 330הערה
שאובל אל גאלט  ,הערות לטיוטת ההיסטוריה האוסטרלית הרשמית  ,עמ '  . AWM , 40/97 , 328גאלט אימץ את

.

,

הערת שאובל בגרסה הסופית  ,שקבעה כי רשימות צ ' טווד נכתבו במאי גם הביוגרף של שאובל אימץ את הגרסה
הזו  ,ראה :
 . 115ע

: 1 Biography of General Sir Harry Chauvel, Melboume 1978 ,

Horse

%-

"

Chauvel

יגן

" "

יגאל שפי

שקדרה 114

החלופה הזו כדרך הנבחרת  ,המחייבת תכנית מבצעית מוצקה  ,אלא נבחנה כרעיון כללי בלתי מחייב ,
כחלק מהנהלים המקובלים בהערכות מצב צבאיות  ,שבמסגרתם מועלות ונבדקות כל דרכי הפעולה
האפשריות  ,ורובן נפסלות  .יומיים קודם לפשיטה הציג צ ' טווד בפני ראש המטה של חיל המשלוח את
מחשבותיו בדבר דרכי הפעולה ההתקפיות הפרושות בפניו בתקופה הקרובה ובכלל זה בעת חידוש

.

המתקפה הכללית אף באחת מהן לא ראה את עצמו פועל בגזרה דרומית כל כך  ,גם דרישותיו

זו .

המפורטות לפיתוח מקורות מים לא התייחסו לגזרה

20

רק ביום שלאחר הפשיטה רמז צ ' טווד

.

לראשונה בכתובים על קיום אפשרות לפעולה ממזרח חלפו עוד ימים אחדים בטרם החלו מפקדים

וקציני מטה במפקדות חיל המשלוח וכוח המזרח לדון ברעיון במונחים מעשיים .

21

יתרה מזו  ,תזכירו
להערצה '

של דאוני שהמליץ על מתקפה בגזרת באר  -שבע  ,ושהיה הבסיס ל ' רשימות ' ' הראויות

שבחתימת צ ' טווד ובכך למסמך הבכורה שהציג תפיסה מבצעית ברורה של מתקפה באגף המזרחי ,
הודפס ונחתם שלושה שבועות מאוחר יותר ,

ביוני .

ב 17 -

22

המצב הצבאי
בעקבות כישלון ' קרב עזה השני ' והחשש מהתקפות נגד גדולות מצד העות ' מאנים נערך כוח המזרח
להגנה בקו שהשתרע לאורך

כ 30 -

ק " מ מהים ועד לביר  -שלאלה

(

עין  -הבשור .
)

בתחילת מאי הנו

דיוויזיות הרגלים במוצבים מחופרים מול קו האויב בגזרת עזה  ,בעוד שתי הדיוויזיות הרכובות של

.

השדרה המדברית הגנו על אגף ימין של החזית ועל קו ואדי עזה העורפי דיוויזית ' אנזאק ' נפרשה
במרחב שלאלה ( פארק אשכול )  ,ואילו הדיוויזיה האימפריאלית רוכזה כעתודה בעורף הרגלים במרחב

.

עבסאן אלכביר  -ח ' אן יונס שש דיוויזיות רגלים ודיוויזיית פרשים עות ' מאניות עמדו מולן לאורך

50

.

הק " מ של דרך עזה  -באר  -שבע בדומה לבריטים גם התורכים ריכזו את עיקר כוחותיהם בגזרה

.

הצפונית  ,ושני הקווים שם היו סמוכים זה לזה מחציתו הדרומית של הקו התורכי היתה מקוטעת
מאוד ובלתי רציפה והיא הוחזקה בידי דיוויזיית פרשים תלשה בת כאלף ושמונה מאות רוכבים
ודיוויזיית רגלים מוקטנת ,

שרוב חייליה תנו בבאר  -שבע .

מזה  ,ובתווך נוצר שטח הפקר שהגיע עד לרוחב של

23

ככל שהדרימו הלכו הקווים והתרחקו זה

.

ק " מ בשטח ההפקר הזה  ,כמו גם בכל

כ 17 -

המרחב שמדרום לקו בריטי ועד לגזרה שמול באר  -שבע  ,ניהלו שני הצדדים פעילות ערה של סיורים
רכובים ,

20

מפקד כוח המזרח אל ראש מטה חת " מ ,

21

צ ' טווד אל מייג ' ור  -גנרל א ' לינדן  -בל

Papers , 1917

21

במרס , 1917

wo

95/4450
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ההיסטוריה התורכית הרשמית ( לעיל  ,הערה , 11 , ) 7

עמ ' . 17 - 16

;

צ ' טווד ,

' the Palestine Operations

ת, ' Notes 0

יטה על מסילת הרכבת העות ' מאנית בנגב ,

 115ץתדרה

1917

.

כציר תחבורה עיקרי להעברת אספקה ותגבורות לחזית השתמשו התורכים במסילת הרכבת כשפרצה
המלחמה היתה תשתית הדרכים בדרום הארץ דלילה ביותר  :בכל האזור שמהגבול המצרי ועד לקו
 ,באורך
יפו  -ירושלים לא היה אפילו כביש סלול אהד  ,ובכל ארץ  -ישראל נסללו עד אז שתי מסילות

כולל של

250

.

ק " מ בלבד היו אלה קו

יפו  -ירושלים וקו תיפה  -עפולה  -דרעא ( לימים ' רכבת העמק '

),

.

שהתחבר למסילה החג ' אזית  ,ושממנו יצאה מסילה צדדית מעפולה למרחק קצר דרומה הצרכים
הצבאיים האיצו את הרהבת רשת המסילות ובאוקטובר

1915

נחנכה מסילת האורך הראשונה שנמשכה

מעפולה דרך רמלה עד לבאר  -שבע  ,המרכז המנהלי והצבאי העיקרי בדרום הארץ  ,עתה יכלו

.

העות ' מאנים לשלוח תגבורות מצפון סוריה ישירות להזית הדרומית מבאר  -שבע המשיכה המסילה

דרום  -מערבה לכיוון סיני  ,במקור כדי להקל על התקדמותם המתוכננת לעבר תעלת סואץ  ,ובהמשך ,

.

עם המעבר למגננה  ,כדי לתגבר ולתספק במהירות את המגינים עד למועד שבו התייצבו הבריטים

על גבולה של ארץ  -ישראל  ,בתהילת  , 1917הספיק

ג ' מאל פאשא להאריך את המסילה

מבאר  -שבע  ,דרך התחנות בעסלוג ' ( באר  -שדה )  ,תמילת ראשך ( בשדה  -פקועה ,

כ8-

ק"מ

בכ 80 -

ק " מ ממזרת

למשלט שבטה ) ועוג ' ה  ,דרומה עד לביריין ( עזוז  /בארותים )  ,סוללת עפר עבור המסילה נמשכה אמנם
משם עד לעיירה קצימה שבסיני ,

פסים .

כ 29 -

ק " מ ממערב לגבול  ,אך בראשית

1917

טרם הונחו עליה

24

בתחילת מרס

1917

פינה גנרל קרם פון קרסנשטיין

)  Kressensteinתסע

 , ( Kressמפקדו הגרמני של

הקורפוס העות ' מאני ה  , 22 -את קו ההגנה של ואדי שלאלה ( נהל הבשור ) ונסוג לעבר קו עזה  -באר -

.

שבע עוג ' ה פונתה אף היא והמסילה מדרום לבאר  -שבע נותרה כמעט ללא שימוש  ,הגם שרכבות

.

בודדות המשיכו לקשר בין באר  -שבע לעסלוג ' חודשיים קודם לכן החלו התורכים בפירוק פסי
המסילה ואדניה בקטע שמדרום לעוג ' ה כדי להזור ולהשתמש בהם לסלילת קטע מסילה הדש  ,מתהנת

.

א  -תינה ( אזור כפר  -מנהם ) שבקו רמלה  -באר  -שבע לעבר עזה הם אף שקלו לפרק את הפסים ממזרח
לתחנה  ,אולם עד לסוף תודש אפריל טרם ניגשו לממש זאת ,

הולדת הפשיטה
רעיון הריסתה של מסילת הרכבת שבין באר  -שבע לעוג ' ה עלה לראשונה לסדר היום המבצעי בחיל

המשלוח המצרי ב  9 -במאי

1917

.

למודיעין הגיעו ידיעות ממקורות אנוש על תגבורה של ארץ  -ישראל

.

בכלל והחזית בפרט בעוצבות לוחמות של האויב  25מארי התרשם מאוד מהידיעות והתייחס אליהן
לרעוע Royal
s
co
ברצינות גמורה  ,אף על פי שסיורי אוויר של קורפוס התעופה המלכותי )

( RFC ,

~
24

על מערך המסילות בארץ  -ישראל ראה  :פ ' פיק  ' ,מייסנר פחה  :חלוץ הרכבות בארץ  -ישראל ובשכנותיה '  ,קתדרה ,
 .ק תיאור
Palestine and Israel, Abingdon
Cotterell , The Railways
 ( 10טבת תשל " ט )  ,עמ ' 1984 ; 128 - 102
מפורט של קטע המסילה מבאר  -שבע לעוג ' ה ראה 86 Bureau, Milita~y Handbook of :זן 0 . 5 . ) 1 ( , EEF and
65 - 67

25

 .קק

.

"

Palestine, Third Provisional Edition , 30 7 une 1917 ,

מודיעין המ " מ אל ראש המודיעין הצבאי  ,לונדון  ,מס ' , 14 3320
מודיעין מס ' , 169

10

במאי , 1917

157/ 715

wo

PRO,

5

במרס , 1917

33/935

 ; PRO . woחמ " מ  ,סיכום

יגאל שפי

ץתדוה 116

בסוף אפריל ובתחילת מאי לא גילו כל סימן להיערכות מחודשת של התורכים במרחבי עוג ' ה

וקצימה .

26

להערכתו התכוונו העות ' מאנים להאריך את קו ההגנה שלהם לעבר עוג ' ה כדי לאיים על

קווי התחבורה הבריטיים ואולי אף לפשוט עליהם  ,ובכך לאלצם להפנות חלק ממשאביהם מהתקפה

.

להגנה במכתב לצ ' טווד הוא הביע את חששו כי במצב כזה לא יהיה מנום מלרתק את שתי הדיוויזיות

.

הבריטיות הרכובות להגנה נייחת בקו  ,תחת להפעילן במבצעים ניידים התקפיים מסילת הברזל
נראתה בעיניו כדרך העיקרית שבה יעברו תגבורות לכוחות האויב לשם ביצוע מהלך התקפי  ,ולפיכך

העריך כי הריסתה תסייע בנטרול האיום האפשרי על אגפו הימני .

27

הרף פסיקתה המאוחרת של ההיסטוריה הרשמית כי צ ' טווד  ,שנטל את הפיקוד על כות המזרח אך

שבועיים קודם לכן  ,היה

' נחוש להשמיד את הקטע הזה של המסילה בהיקף

גדול ' ,

28

הרי לאמתו של

דבר הוא הסתייג בתחילה לחלוטין מהמלצתו של המפקד העליון ומההיגיון שמאחוריה .
.

ייחדכן שאתה אכן צודק באשר לכוונת האויב להתריך את הקו לעבר עוג ' ה אך אני מתקשה להאמין שהוא

..

יציב את עצמו במצב אסטרטגי חסר היגיון כל כך  ,החזקת קו ארוך כוה ( שלא לדבר על תספוקו ) תחליש
את הקו שלו במקומות מסוימים עד שכמעט ולא יימצא בהם ,

והוא לא יוכל להרגיש בטוח ולו לרגע אהד .

29

יתרה מזו  ,צ ' טווד ציפה כי הפגיעה במסילה תהיה זמנית בלבד  ,כיוון שהיתה מצויה מחוץ לטווח המגע

.

של הכוחות הבריטיים הקדמיים ביותר  ,ולפיכך לא יוכלו כוחות אלה למנוע את תיקונה לכן הטיל
ספק אם הפעולה מצדיקה את הסיכון הכרוך בה  ,דהיינו חשיפה של אגף שלם במערך ההגנה לאויב

.

בשעת הפשיטה לפי חישוביו די היה אמנם בחטיבה אחת לביצוע החבלה  ,אולם כדי להגן על
הפושטים מפני התערבות עות ' מאנית במהלך התנועה למסילה ובעת הפעולה עצמה  ,הוא יצטרך
לפרוש ממזרח להם מסך אבטחה גדול ממדים  ,שישתרע לאורך

35

הק " מ שהפרידו בין שטח הריכוז

.

שתכנן בביר עסאני ( באר  -אסנת ) בצפון לבין המסילה בדרום ביר עסאני שעל ואדי שלאלה  ,שנמצאה
כבר מדרום לקו ההגנה הבריטי  ,נראתה לו כאתר הקרוב ביותר למסילה שמתאים לריכוז הכוחות

.

משום שהיה בה מאגר המים הגדול האחרון לפני הכניסה לשטח הצחיח הוא העריך כי פרישה רחבה
כזו תשאב את כל משאביו  ,תשאירו ללא כוחות מספיקים להגן על אגפו בשלאלה במהלך הפשיטה

ותחשוף אותו להתקפות מהכיוון הזה .
אי לכך הציע צ ' טווד לדחות את הפשיטה עד למועד שבו מסילת הברזל הבריטית  ,שהיתה באותה

העת בתהליך סלילה מרפית מזרתה לעבר המוצבים הבריטיים  ,תגיע כמתוכנן לתל פרעה ( תל שרוחן

)

.

ומשם תוארך לעסאני המסילה תבטיח קו אספקה רצוף  ,שיאפשר לתגבר את מרחב שלאלה  -עסאני

המסתיים ב  5 -במאי , 1917

26

סיכום מבצעים של חטיבת המזרה התיכון של

27

חמ " מ  ,סיכום מודיעין מס '  2 , 162במאי  , 1917מס '  7 , 166במאי  1917ומס '  15 , 173במאי ~ , 1917
 0 157/ 715ו
מארי אל צ ' טווד  9 ,במאי  , 1917מסמכי צ ' טווד ההתייחסות הרצינית בחיל המשלוח לידיעות על אודות התגבור

 RFCלשבוע

209/75/ 17

 1 / 228ו; PRO , 41

"

.

מוגבר .

PRO ,

הצפוי תורגמה למאמץ איסופי
האסטרטגיות מעל לדרכים המובילות מחברון לבאר  -שבע  ,שמשם כביכול היו התגבורות אמורות להגיע  ,מגיחה

במהלך השבוע הראשון של מאי הוכפל מספרן של גיחות הסיור

.

יומית אחת בממוצע לשתי גיחות חמ " מ  ,סיכום מודיעין מס '  , 173פעילות כנף

, 1917
28
29

,

PRO , 1 0 157/ 715

פולס ומקמון ( לעיל  ,הערה
צ ' טווד אל מארי ,

11

)5

 ,עמ ' . 363

במאי , 1917

מסמכי צ ' טווד .

 5ב 10 - 4 -

במאי , 1917

15

במאי

הפשיטה על מסילת הרכבת העות ' מאגית

בדיוויזיית רגלים על מנת לאבטחו ממתקפות

בנגב ,

1917

 117קתדרה

עות ' מאניות בשעה שהפרשים יעזבו את המרחב לקראת

.

הפשיטה אז גם ניתן יהיה לקדם חלק מהם באופן קבוע לאזור ת' לסה  ,קרוב יותר למסילה  ,ובכך

להבטיח שהיא לא תתוקן עוד לאחר שתחובל .
אף על פי שמפקד כוח המזרה התנגד לבצע את הפשיטה באופן מידי הוא נתן בכל זאת את דעתו
לשיטת ביצועה בעתיד ובכך אף קבע את הטון שבו אכן תתנהל בפועל  ,בעיני רותו ראה את התנועה

לעבר המסילה מתנהלת בשני ראשים  :המערבי  ,שיצא מעורף המערך הבריטי באלעריש ושיה '  -זויד

.

לעבר עוג ' ה  ,והמזרחי  ,שיצא מדרום הקו ויגיע לעסלוג ' עם הגעתם ליעדיהם יהיה על שני הכוחות
ליסוב ולהתקדם זה מול זה לאורך המסילה  ,תוך שהם מחבלים בה  ,לפי הישוביו ניתן יהיה להרוס בדרך
זו

כ 30 -

.

ק " מ של פסים תוך שעות ספורות ' זו שיטה טובה יותר מהרס אקראי של נקודות קטנות ,

אשר תאלץ את האויב להקדיש חודשים אחדים לתיקונים  ,ושגם לנו יהיה מה לומר לגביהם ' .

0

'

במכתבו של צ ' טווד לא נמצא כל אזכור לרעיון המערכתי של התקפה כוללת באגף המזרחי  ,למרות

.

הרלוונטיות שבו לפשיטה הוא אף לא הצביע על האפשרות לנצל את הפשיטה למטרות איסוף מידע
על השטח ועל הימצאות מקורות המים במרחב  ,התנאי היסודי לביצוע מהלך רחב ממדים כזה בשטה

מדברי  .ניצול הזדמנות כזו התבקש מאליו  ,לו היה רעיון ההתקפה ממזרח נטוע כבר במוחו .

.

אולם בטרם חלפו יומיים נשמע טון נמרץ בהרבה במפקדת כוה המזרח ' שלד הצעה לפשיטה על

מסילת הרכבת '  ,התום בידי דאוני וממוען אל מפקד השדרה המדברית  ,המליץ

ב 13 -

במאי להוציא

.

מיד לפועל את הפשיטה  ,תוך שהוא ממעיט במידת הסיכון הכרוכה בה הסבירות שקצין האג " ם היה
מפיץ מסמך כזה ללא אישור מפקדו אינה גבוהה  ,אך אין בידינו הסבר חד  -משמעי מה גרם למהפך

.

הזה האם היתה זו תגובת מארי  ,שאיננה ידועה לנו  ,האם השגותיהם של קציני המטה בכוה המזרח ,
או מידע הדש שנכנס

לשיקולים ?

ואולי היו אלו מכתבו של מארי

ב 11 -

במאי ופעילות המטה

שנדרשה בעקבותיו אשר עודדו את דאוני לפסוע צעד אחד קדימה ולהציג את תפיסת המתקפה
המזרחית בפני

צ ' טווד ?

אם כך היתה השתלשלות הדברים  ,הרי שהמועד האמתי שבו נרתם צ ' טווד

ל ' אסכולה המזרהית ' היה לא לפני

12

במאי .

מכל מקום הצעת דאוני שמטה את הקרקע מתהת לטיעוניו בני היומיים של צ ' טווד בדבר הצורך

.

בדחיית הפשיטה  ,כמעט אחד לאחד ' מהירות תהיה המשאב התיוני ביותר בשעת ביצוע הפעולה ' ,

.

קבע קצין האג " ם הוא האמין כי ניתן לערוך את הפשיטה מבלי לסלול תהילה מסילה צדדית לתל

פרעה ולעסאני  ,הוא לא תזר עוד על הצעות צ ' טווד להאריך את המסילה  ,להחזיק בעסאני בקביעות ,

.

לשגר פטרולים רצופים לה ' לסה ולהתקדם לעוג ' ה מאלעריש נהפוך הוא  ,לדעתו עלולים היו הצעדים
הללו לחשוף את הכוונות הבריטיות  ,להפנות את תשומת לבם של התורכים לאגפם המזרחי ביתר

.

שאת  ,ואולי אף לגרום להם להקדים את השדרה המדברית ולהשתלט על מרהב ח ' לסה בעצמם דבריו
גם ביטלו את הששו של צ ' טווד מתגובת הנגד שלה היו צפויים הפושטים  ,בסכמם כי ' אין זה סביר

שהבורות הפשיטה תיתקלנה בהתנגדות ראויה לשמה ' .
30

שם .

31

דאוני אל שאובל ,

מס ' 184

, ES

13

במאי , 1917

31
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מעניין כי גם מארי וגם מפקדי השדה שלו התעלמו  ,על פני הדברים לפחות  ,מתרומתה האפשרית
של פשיטה מוצלחת להעלאתו מחדש של מורל הגייסות הפגוע ולהחזרת יוקרתם המקצועית והאישית

.

 בעיני הדרגים הכפופים להם והבכירים מהם כאחד  -לאחר הכישלונות האחרונים אך בשים לבלמעמדו המתערער של מארי באותה התקופה ולכך שהוא חש  ,קרוב לוודאי  ,כי עתידו מונת על כף

המאזניים  ,הרי שהיה עליו להיות על  -אנושי כמעט לו נעלם השיקול הזה מעיניו .
תכנון  ,הכנות ומודיעין שגוי
בעוד מפקדי תיל המשלות מעכלים את ההשלכות של חילופי הדברים  ,נוסף לשיקוליהם מודיעין

.

עדכני על הפעילות העות ' מאנית בפירוק המסילה בצדק קבעה ההיסטוריה הרשמית האוסטרלית כי
מסילה ;

' ידוע היה שהאויב במצוקה בכל הקשור לפסי

הוא כבר ההל בפירוק המסילה הישנה מיפו לרמלה כדי

.

להשתמש בה לקווים צבאיים חדשים ' אלא שהיא שגתה
בטענה כי רעיון הפשיטה נולד רק לאחר

' שהוערך

לשם אותה מטרה הוא עשוי לפרק את המסילה
דרומה לעבר

עוג ' ה ' .

32

עד

ל 14 -

כי

מעסלוג '

במאי לא נזכר

בתכתובת המפקדים דבר וחצי דבר על פירוק המסילה
בכלל ,

קל וחומר ? ל פירוקה בקטע הדרומי .

מידע ממקורות אנוש ערביים על פירוק המסילה דרומית
לעוג ' ה הגיע למודיעין הבריטי כבר

בינואר .

אולם ,

פירוש מוטעה של ממצאים מגיחות הסיור של ה -

' tgC

שכתוצאה ממנו נעלם השינוי מעיני סיירי האוויר  ,לא
אפשר לאמת את המידע

הזה " .

אימות ראשון ממקורות

בריטיים ? צמאיים ניתן רק בתחילת מאי  ,בעת סיור
שערכה יחידה רכובה מחטיבת הגמלים האימפריאלית
במרחב ? וג ' ה  -קצימה  ,סיור שבמהלכו הרסה בארות מים

וחיבלה בגשר רכבת ליד ? וג ' ה  ,עם חזרתו דיווח מפקד
חייל אוסטרלי
מחטיבת הגמלים

האימפריאליזם

הסיגך כי שמע ממקומיים ואף ראה במו עיניו סימנים לכך שהתורכים פירקו חלק מהמסילה
המתמשכת מעוג  ,ה דרום  -מערבה וכי הנקודה עצמה פונתה מכוחות  34 .שלושה ארמנים מקורפוס

(AWM 82465
'
(

32

גאלט ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 351

,

המרקיז דה אנגלסי אימץ גם הוא טענה שגויה זו  ,ראה בספרו לעיל  ,הערה , ) 8

עמ ' . 117
33

Provisional Edition, Cairo 23 lanuary
65

34

.ק

Edition , 10 March 1917 ,

בריגדיך  -גנרל ה " ל ווטסון
13

במאי , 1917

) tson

'

,

14 . , Second Provisionalל ;  . 27ק
 rמפקד הגנת קווי התחבורה  ,ארץ  -ישראל  ,אל ראש מטה חמ " מ  ,מס '

~
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Palestine ,
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0

EEF and Arab Bureau , Military Handbook
1917 ,

0 . 5 . )1( ,

,

40 146
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הפשיטה על מסילת הרכבת העות ' מאנית בנגב ,

 119קתדרה

1917

העבודה העות ' מאני שנשבו במהלך הסיור סיפרו כי פירוק פסי המסילה מתבצע כדי לחזור ולהשתמש

בהם במסילה החדשה מא  -תינה :לעזה .

35
35

וביסס אותה על הגיחה שנערכה מעל האזור ב  27 -באפריל .

36

בדיעבד ברור כי סיירי האוויר

הבהינו בהיעלמותם של חלק מהפסים  ,אך בטעות שייכו זאת לחולות הנודדים שכיסו

את המסילה .

נראה גם כי המידע המחדש מהסיור הקרקעי לא הובא לידיעתם והם לא תודרכו לאמתו  ,שכן סייר

האוויר שהשלים את גיחת הסיור הבאה  ,ב -
בהולות ' הפסים נשארו

15

במאי  ,עדיין דיווח כי פרט לכיסוי החלקי של המסילה

שלמים ' ' .
7

חרף דיווחי האווירייה  ,המידע המהדש מהסיור הקרקעי שהגיע לצ ' טווד

ב 11 -

או

ב 12 -

במאי תרם

לשינוי בגישתו  ,כמשתקף באיגרתו למפקדת חיל המשלוה ב  14 -במאי  ' :הארמנים שנשבו . . .
ככל הנראה בפירוק המסילה ולא בתיקונה  .שוכנעתי לפיכך להקדים את הפשיטה . . .

עסקו

ולא להמתין

להגעת המסילה לג ' מלי [ שיבוש השם קאמלה  ,היא עין  -שרוחן ] ' .

8

'

.

לאחר יומיים פרסם מפקד השדרה המדברית את פקודת המבצע לפשיטה באמצו את הצעת דאוני

הדגיש שאובל את החשיבות בהשגת הפתעה ובביצוע מהיר  .הוא ביקש לתקוף את קטע המסילה שבין

עסלוג ' לעוג ' ה בעת ובעונה אחת משני אגפיו  ,הרתוקים

40

ק " מ זה מזה  ,ולחבל במרב הפסים במהלך

.

שש שעות בוקר מוקדמות בנוסף לכך הורה להשמיד את כל התבואות ומצבורי הגרעינים

באזור .

הכוה שהוקצה למשימות ההבלה והאבטחה כלל את רוב הכוח הנייד שעמד לרשות חיל המשלוה

.

באותה העת  :שתי הדיוויזיות הרכובות וחטיבת הגמלים האימפריאלית באגף המזרחי נועדה חטיבת
35
36

37

38

מייג ' ור צ ' ברלו )  , ( Barlowדוח מודיעין קדמי  11 ,במאי  1 / 1662 / 204 / 7/ 27 , 1917און 0 ,אק
המ " מ  ,סיכום מודיעין מס '  , 166פעילות כנף  5בשבוע המסתיים ב  3 -במאי  7 , 1917במאי wo 157/ 715 , 1917
חמ " מ  ,סיכום מודיעין מס '  22 , 179במאי  , 1917שם ; מפקדת כוח המזרח  ,דוח על מבצעים בחודש מאי , 1917
41 , 45 / 12 /5יעג

20 ,ע

צ ' טווד אל לינדן  -בל ,

14

במאי , 1917

אבי אלתי " ו,
סייג ' 6ש

ליד

שן

דווקא ה ' , RFC -המקור האמין ביותר לאיתור שינויים טופוגרפיים  ,דבק בגרסתו כי לא חל כל שינוי
בשטח ,

עשרה  -עשרה
שמונה
גשר  -מעל ואדי
הקשתות

מסמכי צ ' טווד .

"

' " "

יגאל שפי

קתדרה 120

פרשים מדיוויזיית ' אנזאק ' ללוות את שני גדודי ההנדסה של הדיוויזיות הרכובות ( שצוותו מחדש

ק " מ מאזור תל פרעה דרך עסאני ות ' לסה ועד

במיוחד לפעולת התבלה ) בתנועה לילית רצופה של

45

לעסלוג ' על שני הגדודים הוטלה האחריות לחבלה

בכ 18 -

.

ק " מ של פסי הרכבת שבין עסלוג ' לתחנה

בתמילת ראשד  ,כשהם פועלים משני הקצוות המנוגדים  ,ומתקרבים זה לזה  ,באגף המערבי אמורה
היתה חטיבת הגמלים לצאת באותו הזמן מרפיה שבצפון ולרכב במשך עשר שעות לאורך קו הגבול

התורכי  -המצרי  ,עד

לעוגיה .

שם אמורה היתה לסייע לפלוגת הנדסה שלה לתבל ב  10 -ק " מ של

.
ולאבטח את אגף הפושטים לכיוון באר  -שבע.

המסילה ובמעבירי המים ובגשרים שלאורכם יתרת דיוויזיית ' אנזאק ' תוכננה לנוע למרחב ח ' לסה

פעילות הסתה קרקעית וארטילרית נרהבת תוכננה ללוות את הפושטים  ,במטרה להסיט את תשומת

לבם של התורכים מאגפם הדרום  -מזרחי  .הדיוויזיה הרכובה האימפריאלית יועדה לפעול בגזרת תל
פרעה  -קאמלה  ,מצפון לאזור הפעולה  ,לאבטחה והפגנת כות מול באר  -שבע  ,בעוד שבצפון הקו
נערכו סוללות התותחים של דיוויזיות הרגלים להפגיז את חפירות האויב בגזרת עזה ,
שאובל  ,שהפריז בהערכתו את התגובה הצפויה מצד הגייסות העות ' מאניים והיה נאמן להנחייתם של
צ ' טווד ודאוני בדבר מהירות הביצוע  ,היה נחוש להחזיר את הפושטים לקווים הבריטיים עוד לפני

.

שתרד החשכה ביום הפשיטה לפיכך הורה להם לנוע דרומה כל הלילה שלפני הפשיטה  ,להגיע
ליעדיהם עם שחר ולפעול בשטח במשך שש שעות בלבד  -בין ארבע לעשר בבוקר  -בטרם יתחילו
בנסיגתם ,

9

'

תאריך הפעולה נקבע

ל 25 -

במאי .

בהתחשב בפירוט הרב שאפיין את פקודת המבצע  ,בולטת לעין העובדה שאין בה אף לא מילה בדבר

.

ניצול ההזדמנות להשיג מידע על המים במרהב שלא כפי שטען בדיעבד  ,שאובל  ,כמו מפקדו שלושה

ימים קודם לכן  ,התעלם אפוא באותו הזמן מהחשיבות של איתור מקורות המים לתכנונים העתידיים .
השבוע שחלף בין פרסום הפקודה למועד ביצועה נוצל לתרגול קבוצות החבלה בהנחת מטעני הנפץ .
בדוח התבלה שלאחר הפשיטה נאמר כי ' כל החיילים אומנו ביסודיות בעזרת מטעני דמה על המסילה

.

הבריטית ובעזרת מטענים חיים על פסי ברזל שיצאו משימוש חפירה מהירה להנחת מטענים בגשרים

וחיבורם זה לזה תורגלו על גבי גשרי דמה ' .

40

האימונים הללו  ,ביתד עם המודיעין הבסיסי שהיה קיים

על סוגי הגשרים  ,מבנה המסילה ומידות האדנים והפסים  ,קבעו את הרכב הצוותים  ,את סוגם

.

וממדיהם של המטענים ( שמשקלם הגיע לטונות אחדות ) ואת תרגולות הביצוע כל אחד משני גדודי

.

ההנדסה הדיוויזיוניים חולק לחבורת פיצוץ גשרים ושתי הבורות לפיצוץ המסילה חבורות המסילה
בכל גדוד אמורות היו להתחיל לפעול בשני קצותיו המנוגדים של הקטע שהוקצה להן ולהתקדם זו

.

לעבר זו חטיבת הגמלים האימפריאלית קיבלה תחת פיקודה מחלקת הנדסה אוסטרלית  ,שהורכבה

.

מחבורת גשר וחבורת מסילה אחת בלבד סך הכול מנו שלוש חבורות הגשרים וחמש חבורות המסילה
בין

39

 470ל 570 -

מפקדת השדרה המדברית

, 1917
40

איש ( פי ארבעה עד חמישה מהמספר

' פתות מ 100 -

'  the Railway ben~ een Asluj and AugaתScheme for the Raid 0

PRO , WO 95/4471

השדרה המדברית ,

איש ' שבו נקבו הפרסומים

' Demolition Operations

, ' Railway

) ? ( 25

במאי

 , 1917שם .

' ' Approved

16

במאי

לולאמיש

"

ה

" יי

ושד

א נת שע 4

זהי

הארש שם

עאל שפי

תלוה 122

-

האוסטרליים

בשעה.

הרשמיים )  ,ופוטנציאל החבלה שלהן היה

כ 20 -

ק " מ מסילה

41

בזמן הקצר שנותר עד לפשיטה הורחב גם הכיסוי המודיעיני

.

ושלושים קשתות גשר

האווירי של פעילות האויב ושל שינויים

במרחב עסלוג '  -עוג 'ה מדי יום בוצעה גיחת סיור באזור  ,וגיחות אלו הבשו
לפירוק
המסילה בידי התורכים ב  21 -במאי הודה קורפוס האוויר המלכותי
כי ממצאיו הקודמים באשר
לחול שכיסה את
המסילה התבררו כשגויים  ,וכי ' מדרום לעוג ' ה הפסים והאדנים אכן הוסרו
' 42

לבסוף את ההוכחה החותכת

.

...

.

ביצוע הפשיטה
הפעילות הקרבית הממשית הראשונה בקשר לפשיטה היתה הפגנת כוח מטקה ,
אש
ארטילרית על מגנני עזה לשם חיתוך גדרות ויצירת רושם של הכנה
להתקפה למתרת ערכו
יחידות רגלים
התקפה מדומה על אחדים ממוצבי האויב בגזרת עזה האש הארטילרית
עובתה ב 22 -
במאי ( המועד שבו יצאו
הפושטים לדרכם )  ,והמודיעין איתר תנועת אויב גדולה מאוד ממוצבי הורירה
החל

ב 19 -

.

.

במרכז הקו (אזור תל הרור שליד מושב תדהר ) לעבר עזה  ,והעריך
לגזרתם
המערבית 43

.

בבוקר

ה 22 -

במאי נורתה

כי העות ' מאנים עצבניים וחוששים

.

במאי יצאה חטיבת הגמלים האימפריאלית מרפית דרומה בד

בשלאלה גם חטיבת הפרשים הקלים האוסטרלית ה  , 1 -שנבחרה להיות
המזרחית

.

בבד יצאה לדרך מחניונה

החטיבה הפושטת בגזרה

בשעות הצהריים חברו אליה שני גדודי ההנדסה  ,והכוח המשולב המשיך
במסעו עם רדת
החשכה נעו גם
החטיבות האחרות משתי הדיוויזיות הרכובות ' ,אנזאק ' והאימפריאלית ,
למשימותיהן
מיג ' ור גנרל אדוארד צ
' יטור )  , (Chaytorמפקד דיוויזיית 'אנזאק '  ,שנפל למשכב ימים אחדים
קודם

.

.

האוסטרלימ ' בשובט

מביצוע הפשיטה

,

44ש

"

0128

"

וקיאן

41

שם ; על הגרסאות הרשמיות ראה  :גאלט ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '
87

.ע

8 and Breaking , 11 , Canberra 1979 ,מ
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ב 24 -

McNicoll , The Royal Australian

במאי , 1917
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28

במאי , 1917

ביוני , 1917
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 123קתדרה

ץשזה 124

של שפי

לכן  ,התעקש לצאת בראש פרשיו והוביל את הדיוויזיה כשהוא נישא

בעגלה .

הגם שהאויב לא

44

הפריע כלל להתקדמות  ,היא הואטה בגלל שמונה 1916הקרקע הסלעיים בוואדיות שבהם נעו הרוכבים  ,בשל

.

ענני האבק שהקימו הסוסים הרבים ומחמת טעויות של מורי דרך שאיבדו את דרכם בלשון ציורית
תיאר פרש אוסטרלי את חוויותיו מאותו הלילה
כל חלילה רכבנו  ,נחנקים מהאבק הנפלט מנחירי

הסוסים . . .

חמסין נשב מהמדבר ונשימתו היתה

כאש .

.

רכבנו בתוך אובך הגיהנום לא ראיתי את חברי  ,יכולתי רק לחוש בקרבתם  ,האוויר מסביבנו היה רווי

.

בחשמל וכשנגעתי בסוסי הסמור ניתזו ממנו גיצים כהולים  ,שחלפו בין אצבעותי איבדתי כל תחושת כיוון

.

ושייכות בשעה זו חש בן האנוש כי אין הוא אלא גרעין בודד בתוך גוף בלתי נראה  ,החולף על פני

האדמה *5 .

בחצות הגיע כוח החלוץ לח ' לסה  ,הקיף

את הכפר ומנע מהתושבים להתריע על הפעולה בפני

.

התורכים שאר הכות הפושט התפצל לשניים  :שדרה מזרחית  ,שליוותה את תנועתה של קבוצת

החבלה של דיוויזיית 'אנזאק ' לעבר עסלוג '  ,ושדרה מערבית  ,שנעה עם קבוצת החבלה של הדיוויזיה

.

האימפריאלית הרכובה לעבר תמילת ראשד שני הטורים התנהלו באטיות  ,איחרו להגיע ליעדיהם ,
והתחילו את מלאכת ההבלה כשלוש שעות
לאחר המועד

המתוכנן .

חטיבת הגמלים

באגף המערבי התעכבה אף יותר והגיעה

ליעדה רק בשעה  , 11 : 30דהיינו שעה וחצי
לאחר שאנשיה אמורים היו לסיים כבר את

מלאכתם .

46

כשהתחילו החבלנים בהנחת חומרי החבלה
התברר כי המידע ההנדסי שבידם באשר
למבנה הגשרים וכמות הקשתות שבהם
ובאשר לממדי הפסים היה לא מדויק  ,דבר

שגרם למחסור בחומרי נפץ .

47

אולם בסופו

של דבר התגברו הפושטים על האיחור בלוח
קטע מפסי המשילה

י

הזמנים בעזרת התרגולות שפותחו במהלך
האימונים  ,וזול המחסור במטענים  -באמצעות אלתור תחליפים ובאמצעים ידניים לאחר שלוש

.

שעות של עבודה מאומצת בגזרה המזרחית הוצאו מכלל פעולה פסים באורך של

.

ק " מ בגזרת

11

"שי
44
45

46

,

 Sinai andחן -Zealandersאשא
 . 111ק Aucband 1923 ,
Powles, The
227
ק  Desert Column , Nonh Ryde 1985 , ) 1932 ( ,ש1 . Idriess , 71

השדרה המדברית 1 , 1917 ' ,ט Operations, May 23 6-24אס אסקט, ' %
הפרשים הקלים האוסטרלית
מס '  , 1דוח מבצעים  25 ,במאי , 1917
]

353 - 352

47

במאי

במאי , 1917

1 / 34ש; AWM 4 / 1

.

השדרה המדברית ( לעיל  ,הערה
7נ9נ

26

.ם

,

 WO 95 4473לאק

; ) 40

השדרה המדברית ,

,

PRO ,

1ן95 44

גאלם ( לעיל ,

' Instruction for LE . Demolition Parties

; חטיבת
הערה  , ) 8עמ '

] 8טםק, ' 5

) ? ( 19

טה על מסילת הרכבת

העות ' מאנית בנגב ,

עוג ' ה התלה חטיבת הגמלים לעבוד רק בסביבות הצהריים והשלימה את משימתה

אתר הצהריים עשרה .
בעוד החבלנים עושים את עבודתם התקדמו פטרולים של הדיוויזיות הרכובות

1917

 125קתדרה

בהצלחה בשעות

בשטח ההפקר עד

לקרבת מוצבי האויב ממערב ומצפו

.

מערב לבאר  -שבע הפעילות

הארטילר '

.

המטעה נמשכה אף היא התפרות בגזר
ונזה הופגזו פעם נוספת בניסיון לדמו
מסך ארטילרי הקודם להתקפה רגליו
סוללת תותחים כבדים  ,שקודמה בליל
הקודם אל מאחורי הדיוויזיה האים

פריאלית  ,הפגיזה ריכוזים תורכיינ
באזור ח ' רבת ארקיק ( שדה  -תימן

)

מצפון  -מערב לבאר  -שבע  ,בהסתייעד

בטיווח מהאוויר .

48

העות' מאנים הגיבו בקול ענות הלושה.
לבד מאש תותחים יעילה בגזרת

ההסתה הצפונית  -המרכזית  ,שפגעה
בכתריסר חיילים  ,הסתכמה תגובתם
האזור

בכל

יחידות

בהתקדמות

פרשים קטנות מבאר  -שבע לעבר קו

.

האבטחה של דיוויזיית ' אנזאק' אך
הללו התחרטו וסבו על עקביהן עוד
נוצר

בטרם

מגע

עמן .

פרשי

הדיוויזיה האימפריאלית נתקלו
במספר סיורי פרשים של האויב ,

,

גנם מכו בכאב מ

,

1

.

,

באו ו ו  ,במם , 1 ,

ן

מוגדות

יאץב  4במהלך הפעולה עודכנו מפקד השדרה המדברית  ,מפקדי הדתותתת ואפילו המפקדים
נמסרו בעל -
ההבלה באופן שוטף במידע מסיורי האוויר דידקטיים הלק מהידיעות הוטלו מהאוויר וחלקן
שבע לא זיהופה לאחר שהמטוסים נחתו ליד המפקדות הקדמיות שני סיורים אסטרטגיים מעל באר
50

.

.

תנועות עוינות ובכך אישרו שאץ פניהם של העות 'מאנים להפריע לפעולה או לנסיגה.
48

49
50

איגרת מארי

(

לעיל  ,הערה . ) 43

 ,עמ ' . 328

אידריס ( לעיל  ,הערה
ארץ  -ישראל סי2
טייסת  67האוסטרלית  ,תמצית מיומן המלחמה  al ~ ' o ;AWM 454 ~3 ,מבצעים של הטיבת
 28 ,במאי
לשבוע המסתיים ב  26 -במאי  , 1917ך % 1רו1%1 1%9ןן ~ PRO , AIR 1חמ " מ  ,סיכום מודיעין מס ' 184
) 45

,

, 1917

%קרורכן

wo

PRO ,

,

באי
של

ה'טיימס' על

ה ע

:

משבע

"

יגאל שפי

חררה 126

.

נסיגת הכוחות באגף הצפון  -מזרתי בוצעה כמתוכנן וללא תקלות לעומת זאת חטיבת הגמלים באגף

הדרום  -מערבי נאלצה להתעכב במשך הלילה כדי להגן על מטוס שניזוק בעת שנחת לידה כדי לדווה

.

.

על ממצאיו היא פינתה את השטח רק לאחר שהמטוס תוקן והמריא לדרכו למחרת בבוקר השהייה
הכפויה  ,אך השלווה  ,המחישה ביתר שאת עד כמה מופרך היה החשש של כות המזרח מהתגובה

העות ' מאנית הצפויה .
פעולת הנגד הממשית היחידה  ,שעיתויה נבחר ככל הנראה באקראי ולא כתגובה לפשיטה  ,התרחשה

.

באופן לא צפוי ובמקום לא צפוי  ,והכניסה ממד חדש ללוחמה  :פשיטות מהאוויר בבוקר

יום לאתר הפשיטה  ,נחת מטוס גרמני בעומק השטח הבריטי ליד ביר אלמזאר ,

במאי ,

ה 24 -

ק " מ ממערב

40

לאלעריש  ,ושני אנשי צוותו ניסו לחבל במסילת הברזל שעברה שם  ,ואשר שימשה כעורק התחבורה
העיקרי של חיל המשלוח לחזית  ,ובצינור המים שהיה צמוד לה ואשר הזרים מים חיוניים מהתעלה

.

לעבר החזית הגרמנים הופרעו במשימתם בידי כוח המשמר ונמלטו  ,מבלי שעלה בידם להשלים את

מלאכתם  ,כשהם מותירים אחריהם חומרי נפץ ומצלמה .

51

במחיר פצוע אוסטרלי אחד השיגה הפשיטה תוצאות מידיות בשלושה מישורים  :השמדת התבואה
מדרום לח ' לסה  ,פגיעה במסילה ובגשרים שלאורכה ואיסוף מודיעין שטח ( לעות ' מאנים היו שישה
הרוגים  ,שני פצועים

מתוך

 40הק " מ

וחמישה שבויים בדווים .

) 52

נראה כי בסך הכול תובלו

כ  21 -ק " מ של

מסילה

שבין עסלוג ' לעוג ' ה ועוד תשעה גשרים ומעבירי מים  ,ביניהם שני הגשרים הארוכים

.

בקו האחד  ,בן שמונה  -עשרה קשתות  ,מעל ואדי אבו אלהימן ליד עסלוג ' ( מפגש נחל צאלים עם

נחל הימן ) והאחר  ,בן שתים  -עשרה קשתות  ,מעל לוואדי אביאד ( נחל לבן ) שממזרח

51

הפעם הראשונה שבה פעלו הגרמנים בשיטה זו היתה

,

ב 19 -

לעוג ' ה ' .

5

באפריל  ,אולי כתגובה על ' קרב עזה השני ' ; אותם

.

הקצינים טייס וצופה ) ניסו לחבל אז בתחבורה ובאספקת המים בין מצרים לחזית הם הנחיתו את מטוסם ליד
המסילה וצינור המים שעבר לצדה בביר  -מלמאנה ,

כ 140 -

ק " מ בתוך השטח הבריטי  ,ופוצצו מטרים ספורים של

,

הצינור  ,וזה תוקן עוד באותו היום  .המ " מ  ,יומן המלחמה  24 ,במאי , 1917
המטה הכללי האימפריאלי  ,לונדון  ,מברק מס '  24 , AM 1954במאי 33 / 935 , 1917

95 4367

Cross 61 Cockade lournal 11 , 3 ( Autumn
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.ע

1970 ( ,

.

ההיסטוריון הרשמי של

צינור המים  ,ראה :

21

.ק

"

 ,ע the Air ,

כי פשיטת האוויר הגרמנית

the War 1

,

גרסה הרואית ובחלקה לא מדויקת על הפשיטות הגרמניות ראה :

 . 8-9 , 27קע . 21 May 1938 ,
52

8 . Flangan , ' The ; PRO , WO

917נ Major Serno : Part 3 , The Tide of Battle Turns ,

ה  RFC -טעה בקבעו

Odord 1928 ,

wo

 ; PRO ,מארי אל ראש

0

ב 24 -

,

Reports 0

במאי כוונה רק כנגד

 H .A. Iones , The Oש . Ralieghעע.

cial History

 Palestine ' , Flying ,חן 'Vigilant' , ' Special Mission

~

תודתי לפרופ ' נפתלי קדמון על הפניית תשומת לבי

היקף השמדת התבואה אינו ברור  ,חטיבת הפרשים הקלים האוסטרלית מס '

1

למאמר זה .

דיווחה על השמדת

60

טון תבואה

.

במשולש ח ' לסה  -עסלוג '  -תמילת ראשד  ,בעוד שהשדרה המדברית מסרה על השמדת כמות כפולה ראה  :חטיבת
הפרשים הקלים האוסטרלית מס '
53

1

( לעיל  ,הערה

; ) 46

,

מפקדת כוח המזרה לעיל ,

המקורות מציגים נתוניפ סותרים על היקף החבלה והם נעים בין

כ  21 -לכ 36 -

הערה . ) 37
.

ק " מ חישוב של כמות המטענים

שהיתה ברשות הכוח מול כמות הפסים שניתן היה להשמיד באמצעותם מצביע על המספר הנמוך כמספר

הנכון .

מלבד שני הגשרים הארוכים מעל נחל צאלים ונחל לבן  ,חובלו הגשרים העיקריים הבאים  :גשר בעל שמונה

,

קשתות מעל ואדי אמירין נחל בשור  ,ליד אשלים )  ,גשר בעל חמש קשתות מעל ואדי חרובה ( נחל באר  -חיל

)

וגשר שש קשתות מעל ואדי חסניה ( נחל ניצנה )  .ראה  :גדוד הנדסת שדה אוסטרלי מס '  , 1יומן המלחמה ,
14 /36/ 12 , 1917ש  ; AWMגאלט ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  ; 353ויוול ( לעיל  ,הערה  ; ) 5השדרה המדברית לעיל  ,הערה
23

; ) 40

מקניקול ( לעיל  ,הערה

; ) 41

פאולס ( לעיל  ,הערה

; ) 44

השדרה המדברית ( לעיל  ,הערה

) 46

.

במאי

הפשיטה על מסילת הרכבת העות ' מאנית בנגב 1917 ,

ב -
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 ,י" 47

~
95

wo

IPRO

?תרדה 128

_ _.
)

"

-,
k

He aec
$

,

תרשיש גשר הרכבת
בן שמונה הקשתות
מעל ואדי אמירין ובו
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ל

תרצרל הלךך )1י  :כ1רדי7נין שטח רמידע

עי

מים

אף על פי שאיסוף מודיעין טופוגרפי והיכרות עם השטת לא נמנו במקורם עם מטרותיה המוצהרות

.

לסיכום

של הפשיטה  ,כפי שהוצג לעיל  ,ללא ספק הם היו מתוצאותיה החשובות תוך כדי התנועה של

הפעיה של חיל
ההנדסה המלכותי

הגייסות ליעדיהם  ,כמו גם בשעת הסיורים המואצים שביצעו הפרשים במרחב  ,נאסף מידע חדש

~

( 71א095/שסאע )

ועדכני על יכולת פעולתם  ,על תנועתם ועל אבטחתם של גופים גדולים בשטח הדרומי  ,ובכלל זה

על הדרכים העיקריות והמשניות מצפון לדרום וממערב למזרח .

54

המידע החדש על מקורות המים היה ללא ספק בעל משמעות  ,אם כי לא באותה המידה שייחסו לו
פרסומים מאוחרים  .בהערותיו לטיוטת ההיסטוריה האוסטרלית הרשמית טען שאובל כי
תוצאת הסיור הזה היתה שד~ ערכנו כי בעבודה שתארך שבועיים יוכלו אנשי ההנדסה שלנו לפתח מקורות
מים שיספיקו לצורכיהן של שתי דיוויזיות  ,ויאפשרו להן להיערך בשני המקומות [ ח ' לסה ועסלוג ' ] ,
ולתקוף את באר  -שבע ממזרח ,

מבלי לנוע לאורך חזית האויב או להפריע להיערכות הרגלים בעסאני .

55

אולם המסמכים  ,הגם שהם מאשרים כי במהלך הפעילות נאספו נתונים חדשים על מצבן של בארות
המים בעלסה ובעסלוג '  ,סותרים את טענת שאובל שהוא למד מהם על יכולת הבארות להרוות שתי

דיוויזיות שלמות  ,מיד לאחר הפשיטה דיווחו משתתפיה על שבע בארות שאותרו באזור  ,שעל רובן
54

ראה למשל  :הטיבת הפרשים הקלים האוסטרלית מס '  3אל מפקדת הדיוויזיה האימפריאלית הרכובה ,
 1 ( % 5 , onבמאי  ; AWM 4 / 10/3/28 , 1917מפקדת הדיוויזיה האימפריאלית ,
'  May 1917וט)1-% 4זOf % %

,

דוח סיור ממזרת לוואדי עזה ,
55
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שאובל אל גאלט ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  328טענת גאלט ששאובל הורה על סיורים למציאת מים במהלך

.

.

הפשיטה אינה נתמכת במסמכים ראה  :גאלט ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  376באשר למידע הדש על מקורות מים ראה
גם  :מפקד השדרה המדברית אל מפקדת כוח המזרח ,
'  23 May 1917חס Operation
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 129שקדרה

על מסילת הרכבת השת ' מאנית בנגב 1917 ,

היו זקוקות

.

היה מידע כללי מוקדם בעסלוג ' נבדקו שלוש בארות  ,אחת מהן נמצאה פגועה וכולן
( שבה היתה ידועה טרם
לניקוי הוערך כי לאחר מכן תוכלנה לספק ' כמות ניכרת ' של מים בח ' לסה
אחת
הפשיטה רק באר אחת ) נמצאו שלוש בארות  ,שביהד תוכלנה לספק מים לחטיבת פרשים
 56הממצאים הללו
בלבד  ,ובתמילת ראשד אומת קיומה של באר נוספת  ,בעלת נביעה מוגבלת
המודיעין בחיל
הוסיפו אמנם למידע הישן  ,אך לא היה בהם כדי לשנות אומדנים קיימים מחלקת
המים
המשלות אפילו לא מצאה לנחוץ לעדכן את המידע המסוכם שהפיצה על אודות מקורות
של
במרהב הפרק הנוגע להיקף נביעתן של הבארות בדרום הארץ שפורסם במהדורת יוני 1917
הקודמת  ,שיצאה
' המדריך הצבאי לארץ  -ישראל ' לא נבדל כמעט במאומה מאותו הפרק במהדורה
מים
לאור שלושה חודשים קודם לכן בשניהם הוערך כי הבארות בשלושת האתרים ביהד מכילות

.

.

.

.

.

.

שיספיקו להשקייתם היומית של שלושת אלפים בעלי היים בלבד  ,כלומר רק לרבע ממספר הסוסים
היו תולדה
בשתי הדיוויזיות  57נראה אפוא כי השינויים שחלו בהערכה הבריטית את פוטנציאל הנביעה

.

של סיורי פרשים ובדיקות הנדסיות שנערכו רק מאוחר יותר ולא היו קשורים ישירות לפשיטה

.

58

תימוכין להנחה כי סוגיית המים במרהב הדרומי לא היתה שיקול מרכזי בעיני המפקדים באותו
מטרות
המועד  ,נמצא בעובדה שלא כות המזרח ולא מפקדת חיל המשלוח התייחסו אליה בסכמם את
הפשיטה
הפשיטה ותוצאותיה  59 .יתרה מזו  ,התכניות ההתקפיות שהציגו דאוני וצ ' טווד מיד לאחר

למרחב

ובמשך חודש יוני עדיין שלחו את הפרשים ישירות מאזור שלאלה  -עסאני ( קרי מצפון  -מערב
דיוויזיות ' בעזרת
ח ' לסה  -עסלוג ' ) מזרחה  ,לעבר באר  -שבע  ,ללא תלות ב ' יכולת ההרוויה של שתי

מקורות המים שמדרום .

60

מה שדווקא הרשים את צ ' טווד באותם הימים היה העובדה כי מרבית הקשתות בגשרים

.

שהותקפו

הוכנו לפיצוץ על ידי התורכים עצמם  ,ככל הנראה מהשש להתקדמות בריטית צפויה בדיווחו

לראש

המסה של היל המשלוח  ,יום לאהר הפשיטה  ,הצהיר צ ' סווד שממצא זה שיכנע אותו שהאויב ' עצבני
באשר לאגפו השמאלי

ובאשר לכוונתנו לפעול בחזית רחבה ולנצל גם כיוון זה ' .

61

בהסתר

רישומה הנוסף של הפעולה היה בהיבטה הטקטי  ,שכן היא הוכיחה את יכולת הניוד והניווט
 ,היא אימתה את הערכת
של גופי צבא גדולים על פני מרחקים ארוכים בתנאי קרקע ומזג אוויר קשים

56
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חטיבת הפרשים הקלים האוסטרלית מס '  ( 1לעיל  ,הערה
57

מדריך צבאי למצרים  ,מהדורה שנייה ( לעיל  ,הערה , ) 33
עמ '

58

41 - 39
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במאי  4 , 1917דח רון  ,נמאן ; PRO ,
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על סוגיית המים והמידע שעמד לרשות הכוחות בנושא זה ערב ' קרב עזה השלישי ' ראה  :מקניקול
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מאנית  -הגרמנית בפיתוח מקורות המים בנגב ובסיני בשנים"
על הפעילות העות '

.

 1916 - 1915ראה  :ש '
המאמצים הגרמניים  -תורכיים בתחומי ההנדסה  ,חיפושי המים והחקלאות בסיני ובנגב במלחמת העולם הראשונה

והשתלבות בני הישוב היהודי בארץ  -ישראל במאמצים אלה  ,ירושלים
59
60
61

צ ' טווד אל לינדן  -בל ( לעיל  ,הערה

.

לעיל  ,הערה
צ ' טווד אל לינדן  -בל ( לעיל  ,הערה
22

; ) 21

) 21

.

1989

ליסדן  -בל אל מוריס ( לעיל  ,הערה

.

) 21

.

יגאל שפי

ץתדרה 130

המודיעין כי השטת מתאים לתמרון בהיקף רב  ,חשפה את פגיעותו של האגף

העות ' מאני השמאלי

.

ורמזה על האפשרות להונות את האויב באגפו הימני בהצביעו לראשונה על משמעותה הרחבה של
הפשיטה סיכם צ ' טווד :
מנקודת ראותי התוצאה ההשובה ביותר של מלאכת היום היתה הידע שנרכש על השטח באזור ח ' לסה  -באר -

.
שבע  -ביר  -איפטיס [ באר  -פטיש ]  -ביר עסאני . . .
מעוניין להתייחס לכך בצנעה  ,מאחר שבכוונתי להשתלט עליו במהלך מהיר אהד  ,בבוא היום .

כל השטח הזה יהיה לנו לעזר רב בהמשך לעת עתה אני
62

לעומת ואת מנקודת ראותו של האויב העות ' מאני  -הגרמני הפשיטה חלפה מבלי שהטביעה ככל
הנראה כל רישום  ,מידי או מאוחר  ,אולי משום שהתרחשה באגף צדדי ולא מאובטח  ,ומשום שהערכת

האויב ליכולת הניוד של הפרשים הבריטים היתה גבוהה מלכתחילה .
,ל

63

ההתלבטות בדבר הדרך הטובה ביותר לפלוש לארץ  -ישראל התחילה  ,כפי שכבר צוין  ,זמן רב לפני

.

שחיל המשלוח הבריטי פסע ולו צעד אחד בכיוון קווי ההגנה העות ' מאניים אולם עד מאי

1917

נשארה

ההתלבטות הזאת במישור התאורטי בלבד  ,כיוון שכל מעייני הבריטים הופנו לדרך הפעולה ה ' טבעית ' ,

.

באגף המערבי שלאורך חוף הים התיכון לאתר שנתקלו פעמיים מול מתחמי עזה במה שנראה כחומה
בצורה  ,ומשום שלא היו מודעים לעובדה כי בשני המקרים היו קרובים להשגת המטרה ורק חוסר

.

נחישותם היה הגורם שהכשילם  ,פנו הבריטים לחפש חלופה מעשית באותה העת ממש התרחשה

.

הפשיטה המוצלחת על מסילת הברזל  ,שבאה אכן בעתה השילוב הזה של חיפוש חלופות על רקע
המפלות החוזרות באגף האחד עם איתור סיכויים מבצעיים בסיסיים לפנייה מזרחה והיווצרות מאיץ
מידי בדמות לקחים חיוביים מהפשיטה באגף האחר  ,הוא שגרם להבשלת האופציה המזרחית כחלופה

.

נבחרת בחשיבתו המערכתית של מפקד כוח המזרח אם עד אותה עת היתה דרך הפעולה הזו בבחינת
תפיסה תאורטית עמומה בלבד  ,הרי שעתה הצטללה וגובשה במטהו לכלל תכנית מעשית  ,כאשר ירד
גנרל אלנבי מכבש האנייה שהביאתהו למצרים כמפקד היל המשלוח  ,יכול היה צ ' טווד להציג בפניו

.

חלופה מבצעית מסודרת אימוצה של החלופה הזאת בידי המפקד העליון  ,עיבודה ושכלולה במטות
הבריטיים במהלך הקיץ והוצאתה לפועל חמישה חודשים מאוחר יותר  ,הביאו להבקעת קו ההגנה
העות ' מאני שהסתיימה בכיבוש ארץ  -ישראל הדרומית ובתפיסת ירושלים

ב 9-

בדצמבר

1917

.

64

62

שם .

63

הפשיטה איננה נזכרת כלל במקורות העות ' מאניים  ,התורכיים והגרמניים שעמדו לרשות המחבר ראה למשל :

.

ההיסטוריה התורכית הרשמית ( לעיל  ,הערה
; PRO , WO 157/ 715 - 733

;) 7

מסמכי שלל שנתפסו בידי הבריטים ( מפוזרים בסדרת התיקים

וכן זיכרונות של קצינים בכירים בחזית ארץ  -ישראל ואף מחקר עדכני :

938 ; Hussein Husni Amir Bey, Yilderim (unpublished
חן

, Istanbul 1921 ( ; H . W . Neulen, Feldgrau

מאשדי

]

11 den T rken zum Suezkanal, Berlinא Kressenstein ,
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