
חיפהלכיבושהקרב
ך891בספטנזבר23-22

בן-ארצייוסיד"ר

למדישוליאירועהיהחיפהלכיבושהקרב

כיבוששלהגדוליםהמהלכיםבמסגרת
העולםמלחמתבימיארץ-ישראל
במקורותמקומונגזרגםומכאןהראשונה,
זהבקרבהיוזאת,עםאותם.המתארים
מבחינהענייןבעליואירועיםמהלכים
-ולקחיהםכאחת,וגיאוגרפיתצבאית
אירועהיותומשוםדווקאהיום.גםיפים
גדולים,צבאממסעייחסיתומנותקבודד
מהלכוואתנסיבותיואתללמודניתן

הרלוונטייםהלקחיםעלולעמודבמלואם,
כיום.*גם

אלכסנדרקרן"על-ידישמומןמחקרבמהלךנכתבהמאמר*
בשנתSlihing)HumboldtVon(Alexandrהומבולדט"פון

הוקרתימסורהכןכמועזותה.עללקרןמודהואני,986,7[
הראשונים.המחקרכשלכיועזרתוהערותיועלשנדעודןלמר

ואתהקרבאתלתארהינההבאיםהדבריםמטרת

ארץ-ישראל,לכיבושהסופיהמאבקבזירתמקומו

הקשורותמבטנקודותכמהכךאגבולהאיר
גיאוגרפית-משניתמטרהוללקחיו.לניהולו

ככלמדויקבאופןלאתרהינה-במהותה

העיקריותוהנקודותההתרחשויותזירתאתהאפשר

זהבקרבכהעדעסקואשרכמקורותשכןשבה,
הקרב.ילאתריבלבדכלליתהתייחסותיש

חדשיםמקורותלהציגהדבריםכוונתאין

הקיימים.במקורותלהשתמשאלאזה,בנושא

בלבדמועטהכמידהכהעדנוצלאמנםחלקם
מלאהגיאוגרפית-צבאיתגירסהלהציגמנתעל-

מרביתמזאת,יתרהלהתרחשויות.האפשרככל

בהצגתהסתפקוזה,קרבשתיארוהמקורות
לאאךמפורטת,במידהחלקםשלו,המהלכים

ללקחיםולאשלו,הגיאוגרפייםלהיבטיםנדרשו
ממנו.הנובעיםהרלוונטיים

המוכרים,המקורותהןמחדשנבחנוכךלשם

שנקודת-מבטםנוספיםמקורותוהןבנושאהעוסקים

מקורותועיקרםלביטוי,כהעדזכתהלאהשונה
ארץ-ישראלעללמערכהקשוריםשהיוגרמניים

חיפה.נעלולקרב

1918בסתיוארץ-ישראלזירת
האסטרטגייםהתנאיםבשלו1819סתיולקראת

ארץ-ישראל.עלהמערכהלחידושוהאופרטיוויים

למעטהארץ,במרכזהחזיתקפאהארוכיםחדשים
קושנכשלו.הירדן,בגשריאחדיםתקיפהניסיונות
לכיווןהרצליה)(רשפוןמאזורהשתרעהחזית

לגבטיפסומשם-בידיהבגבעותדרום-מזרח,
הירדןעמקלעכרוירדשילה,לנחלמשיק-ההר

הגנרלהקדישהקיץבמשךליריחו.שמצפוןכאזור
שרבות-הצבאלהכנתהזמןאתאלנבי

ובמקומןלאירופההועברוהמקוריותמיחידותיו
התקשורתלשכלולהמערכה,לתכנוןאחרותהובאו
המפקדהשלרבתיולהטעיהיחידותיו,וביןבינו

גםהשתנההסתיולקראתהטורקית-גרמנית.נ
הגרמניתוההתקפהבאירופה,הכוחותמאזן

תכניתגיבשוהמלחמהבמשרדנשברה.הגדולה

שאפשרמנתעלבארץ-ישראל,למתקפת-חורף
1919.כאביבהמערבחזיתאתלחזקיהיה

ההכנותמרביתאפוא,הושלמו,1918בספטמבר

למערכההיהנכוןואלנביהברית",צבאות"של

עלגםאוליותשפיעהארץגורלאתשתחרוץ
אחרות.חזיתות

מחנותשלשהניצבואלנבישלצבאומול
המחנה'תיסופרוק"".4ברמהאחדכלטורקיים,

מישורעלהגןדיוויזיות,חמששכללהשמיני'

מתוגברוהיהשומרון,הריגבעותעדהחוף

נערךההרגבעלגרמניים.גדודיםבשלושה
ירושלים-שכם.ציראתשחסםהשביעי'המחנה'

ולואתאתורכ,לימיםכמאל,מוצטפאהיהמפקדו

בעבר-הירדןחנההרביעי'המחנה'דיוויזיות.ארבע

הברזלמסילתועלהמעבריםעלוהגן-המזרחי
גרמני.וגדודדיוויזיותשלושולוהחג'אזית,

עמדובראשהבנצרת,התבססההחזיתמפקדת
שסייע-מחון.])Sanders)vonפון-סנדרסלימן

עלבהצלחהוהגןהטורקיהצבאלשיקוםבעבר
הטורקיםלרשותילופילג.5עלכמערכההדרדנלים

אווירי-גרמניוגףארטילריה,סוללותמספרעמדו

מנחיתות-אוויריתשסבל300,מס'

םילגנאה.6מולמתמדת

אדם,בכוחמעדיפותנהנההבריטיהצבא
משוכלללוגיסטיובמערךמסייעבנשקבציוד,
הפרשיםדיוויזיותמחדשנבנוהקיץבמשךלמדי.

המדבריותהיחידות"כמסגרתוהחמישיתהרביעית
הפרשים,ודיוויזיותIco~s)MountedII(DesertIהרכובות"

פרשיםויחידותאוסטרליותיחידותכללווהן
חלקןחי"ר,דיוויזיותארישהיולצידןםיידוה.7

בארץ-ישראל.שאורגןמעורבבריטי-הודיבהרכב

כבדותארטילריהסוללותעלהתבססהסיוע
בריטיאוויריכוחועלקלה,וארטילרית-פרשים

ואוסטרלי.'

היטיבהאךפשוטה,הייתהאלנבישלתכניתו

השונההאיכונךואתהשונותהזרועותאתלשלב

החי"ריחידותעלאלנביהטילכללית,לוחמיו.של

השרוןבאזורהמחופרהחזיתקואתלהבקיע
הפושיםיחידותמעבראתולאפשרהנמוכות,והגבעות
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זהבשםלאכסניההסמוכההגרמניתהמגוריםשכונת-כשלסייס""

קיווהזהכאופןעמק-יזרעאל.לעברצפונה

ובמקבילהטורקים,שלהמערביהאגףאתלמוטט

שכםלעברצפונהירושליםמכיווןללחוץ
שליטהדברשלבסופולהשיגמנתעלובית-שאן,

פעולהמכללולהוציאהמערבית,ארץ-ישראלעל

ביבושהשני,השלבעלהטורקי.הנוחמירבאת
ה-22עדהצבאמפקדיבפנילדברהעזלאסוריה,

רקלמעשההוכנוזוכלליתלתכניתבספטמבר.
השרון""הגייסות,ברמתפקודות-מבצעשתי

מבצעיםהתפתחובמהלכהאך-ו"שכם"

למימושםינוש.9לשמותשזכומקומייםוקרבות
ולהונאהלהטעיהגםאלנבינזקקהתכנית

להתקפההאויב.לצפותלמפקדישגרמוממושכים,

מסילת-הברזלבסיסעל-עבר-הירדןבחזיתדווקא

החג'אזית.

מקוםלחיפהנודעלאזותכנית-אבבמסגרת
המתכנניםשלהנסתרתשההנחהודומהמרכזי,

השגתעםיפול""הצפוניהחוףמישורכיהייתה
עיקרובעמק-יזרעאל.התחתוןבגלילהשליטה

מהירהולפריצההחזיתלשכירתהופנההמאמץ

בשלביכיהיהברורזאתעםמגידו-נצרת.לכיוון

עלחיפהשללמעגןהצבאיזדקקהבאיםהלחימה

שבסיסיהםוהפינוי,קווי-האספקהאתלקצרמנת
כןועלארץ-ישראל,וכדרוםבמצריםעדייןהיו

מןכוחכךלשםלהקצותצורךיהיהכלשהובשלב
י0.תרצנבאזורשתהיההדיוויזיה

ארטילריתהכנהלאחרבספטמבר,ב-19
והעברתהחזיתפריצתהחלהממושבת,ואווירית
אלנבישלההצלחהצפונה.הפרשיםיחידות
צרהבגזרהואיכותיתכמותיתעדיפותביצירת
התקדמותשלמהירקצבוהכתיבהרבה,הייתה

והןבשרוןהןהקוויםנפרצוהיוםבמשךהכוחות.
לעובדה.הייתההטורקיםונסיגתשכם,בגזרת
אתהפרשיםכברעברוהראשוןהלילהבחצות

שחרעםפשטולתקיפההשניוביוםמגידו,אזור
מקוק"מ100מרחקנצרת,עלמפתיעבאופן

פון-סנדרסאתשבוכמעטזובפשיטהההתחלה.

רביםמטהקציניבשבילקחומקוםומכלעצמו,

יזרעאלעמקחסימתמסמכים.שללולקחו
הובילו-מדרוםולחץ-מצפוןובית-שאן
המחנותומןטורקים,רבבותשלבשבילנפילתם
יחידותשבריאלאנותרולאוהשמיניהשביעי

טבריה-צמח,באזורחדש,בקולהגנהשהתארגנו

סוריה.יישבדרוםלדרעאומשם

מעברגםבמקבילעתהנמשךהבריטיהלחץ
הכוחותכברסגרוספטמברסוףולקראתלירדן,

והגרמניםהטורקיםשאראתוהסיגודמשק,על

הוכרעארץ-ישראלצפוןעלהקרבלחלב.צפונה

באופןשנוהלומלחמה,ימיעשרהבתוךאפוא
יצירהבכוחות,נכוןשימושבהםונעשהמבריק

ארוכיםמהלכיםותכנוןבכוח,עדיפותשלוניצול

ן2.םילגר-ליחופרשיםיחידותשלונועזים

הקרבותשלהמהירהלהתפתחותבמקביל

ממנה,לחלוטיןמנותקבאופןולמעשהצפונה,

שהניחוכפיחיפה.לכיבודוהמהלךגםהתרחש

הנסוגהצבאמגוףחיפהאכןנותקההמתכננים,
לאשהניחו,כפישלאאךעימו,התקשורתומדרכי

המשמראדרבא,מגיניה.ידיעלהעירננטשה

שאתיעיל,במערךלהגנההתארגןבהשהוצב

לבלוםשלוהנשקשלהסיכויחוסראףעלעצמתו,

מהרה.עדהבריטיםחשותוקפיו,את

:ואויבקרקע
העירעלהקרבותראשיתעד-המגןוהכחחיפה

חיפההייתההראשונההעולםמלחמתערב

מואץהתפתחותתהליךשלבשיאושרויה

313-31247מערכות



ביטוייוה-19.המאהבמחציתעודשראשיתו-

וגיאוגרפיים.דמוגרפייםהיוזהתהליךשלהעיקריים

עםוכללהמהיר,בקצבגדלההעיראוכלוסיית

עדותבניתושבים,כ-25,000הקרבותפרוץ
גיאוגרפיתמבחינהומגוונים.שוניםולאומים

החומות,מביןלכןקודםרבזמןהעיריצאה

השכונהמןהחוף,מישורלאורךוהשתרעה
ברמתבמזרח.סאליכואדיועדבמערבהגרמנית

העברי,הטכניוןאתלבנותהחלוהתיכונהההר

גרמנית,וקיטנופששכונתשכנההכרמלובהר

הכותרתגולתגדולים.בתי-הבראהשלושהשבה

מסילת-הברזל,הייתההעירשלבשגשוגה

אתוהפכהשבסוריה,לדרעאממנהשהוליכה
שלהים-תיכונילטרמינלהימיומעגנהחיפה

האימפריהמפעליפארהחג'אזית,הרככת
הנהלתזו,מסילהימיה.בערובהעות'מאנית

הפכועבורה,שנבנהוהמזחהדגןמחסניהרכבת,

אזורימידהבקנהחשיבותבעלתלעירחיפהאת
י3.בחרנ

יתרונותנוצלולאלמדי,תמוהכאופן

ניהולבעתהטורקיםעל-ידיאלהאסטרטגיים

משכולאואףובארץ-ישראל,בסיניהמלחמה
השוניםבשלביםהתוקפיםשלמבטםאתאליהם

תפסולאהנמלוהןהרכבתמסוףהןהמערכה.של

תפקידשוםהטורקיםשלהאופנסיוויבשלב

בשלבינוצלולאהםדומהובאופןמהותי,

ומעבראספקהדרכיפניהםעלהועדפוהמגננה.

צפוןדרךומייגעים,ארוכיםיבשתיים,כוחות
ודרומה.ג'נין-שכםעפולה,הירדן,עמקסוריה,
שהתפתחהככלוהורעהלךחיפהשלמצבה

אירופהעםהסחרושיתוקהמעגןסגירתהמלחמה.

חייולשיתוקאוכלוסייהשללעזיבהגרמו

ובמשךבה,שררגדולעוניוהמסחר.הכלכלה
בסיסייםומוצריםמזוןחסרוארוכהתקופה

היווהמעגןהנמללסגירתהסיבותי4.םירחא
סוחראניותתקיפתמפניהחששהאחת,:שתיים
שלטושאניותיהםוהצרפתי,הבריטיהציעל-ידי
והשנייההתיכון,היםשלהמזרחיתבגזרה

שלאפשריתנחיתהמפניהטורקיםשלחשש-
הביאזהחששי5.ותברקבובמעגןהבריתכוחות

ואתהמזחאתבעצמםלמקשהטורקיםאת
ימימצורעצמםעלהטילוהםובכךסביבתו.

סיפקאויבכוחותנחיתתמפניהחששמרצון.
כיבתואנהעדתייםמיעוטיםלרדוףעילהלטורקים

מכךסבלוכזו.בנחיתהלאויבלסייעעלוליםהם
מנזרנזירייותרואפילוגם,אלאהיהודים,רקלא

צרפתבחסותמסורתיבאופןשהיוסטלה-מריס","
ן6.המחלמבהאויבת-
.

פעםלפחות-הוכחהצרפתיםמפניהחשש
וניתוץהנזיריםגירושלאחרכאשרכמוצדק,אחת

בסמוךשעמדהנפוליון,חללילזכרהאנדרטה
המלחמהספינתהמפרץכמימיהופיעהלמנזר,

למפקדהודיעומפקדהרנן"ארנסט"הצרפתית

ביתעלהרעשהלהנחיתעומדהואכיהעיר

במזימההאשימוהושהנזיריםהגרמני,הקונסול

הורעשוקצרזמןבתוךרכושם.עללהשתלט
בפינתשעמד(הקונסולביתמפליאהכדייקנות

ומפעל-מתכתדהיום)הגפןורחובהציונותשד'

י7.תיזא'גחהלתחנת-הרכבתבסמוךשנבנהגרמני

מצמצוםמאודאפואהושפעחיפהשלמעמדה
מהרעבהאוכלוסין,מדלדולהימית,הפעילות

אךונסיבותיה.המלחמהומתנאיומהמחסור,

עירבהראווהדרוםיפומגורשיהיהודיםדווקא

ניהולשכללהממושכתלשהייהוהתארגנומקלט,

המלחמה.'ישנותכלבמשךוחברהחינוךמוסדות

הגרמנים,ובעיקרהטורקים,היטיבוזאתלעומת

נופש'כמקוםחיפהשלהתאמתהאתלנצל

הכרמל,שלהנוחהאקליםבזכותוהחלמה
סייר71918-191בחורףשבו.האכסניותותשתית

הראשיהרפואהקציןשטויבר,ד"רזהבאזור

לשמשהכרמלאתוייעדפון-סנדרס,שלבמטה

לשהותנהגו,1918ובקיץלגייסותיו,נופשמקום

באכסנייתהתארחוהםרבים.וחייליםקציניםשם
במנזראורן.כעצימוקפתשהייתהכרמלהיים""
ממוצאנזירע"ימ-1916שנוהלהכרמליטי,

שבמושבהופרוסואגנרשלובפונדקיהםגרמני,
מסויםבשלבכיאפואייפלאלאי9.ריעבהגרמנית

להגזבחיפהששהוהגרמניםהחייליםכלהתגייסו

שביקשהטורקיהכורתמפניהאורןיערעל

תיזא'גיחה.20הרכבתאתלהסיקכדילחטבם

הטורקי-גרמניהכוחמחדשהתארגן1819בקיץ

משמררקבחיפההיה1918יוניעדבארץ-ישראל.
משימתושעיקרובנשק,בציודמוגבלטורקי
מפקדעמדבראשוהים.מןנחיתהלמנועהייתה

ארטילריכוחנטלהמעגןהגנתעיקרואתזוטר,

הוצבו-מ"מ150-הגדוליםתותחיואוסטרי.

1918ביוניי.םינרואה2בחורשתהכרמל,הרעל

הקורפוס'מןהגרמניהתגבורכוחהגיעעם
מערךאתפון-סנדרסשינהלחזיתהאסיאני'

המפקדה,כאמורהתמקדהבנצרתהכוחות.
וירת'נופוןוירת'שלבפיקודוכחועימה

Wdrthnau)אסע.(WUr(hכוחלפרוסאיפשרזהדבר
בחיפה,ולמקמו-ה-17הגדודמןמוגבר

היתההכוונהלאלב.22בשםמאיורשלבפיקודו

שעיקרדיוויזית-רובאים,הקיץבמשךשםלבנות
שעדנראהאךערבים-מקומיים,יהיומגויסיה

חטיבתית.מסגרתרקליצורהצליחוהקרבותפרוץ

עמדות-תותחיםשוניםבאתריםהוכנוכןכמו

הופנוולעירמ"מ,77תותחים-הרריים,רוכם-
כבדימלומקלעיםמכונות-יריהשלידועלאמספר

ההטעיהמאמציבעקבותכספטמבר,ה-18-16בין

איש,300ובוכוחמחיפההועברהאנגלים,של

המזרחי,הירדןלעברגרמנים,חייליםגםשכלל

ללוד.23הנשקכליומספר

היהלבנותביקשהעירמפקדשאותוהמערך
לרשותו,שעמדבכוחבהתחשבלמדי,ונועזמקורי

מערךמצוינת.שטחקריאתעלמעידזאת,עםאך

קוומרתיע,משההקו:24קוי-הגנהשלשהכללזה
אלהכלכשעלהבנוי,השטחכתוךוקועיקרי

ק"מ15-7לטוחשהגיעהארטילריתקשתמחפה

פלוגתיתמסגרתכללהאתראהקוהעיר.מן

בצומתהרכבתגשרבאזורשהתמקמהמוגברת
המערךהיום).קשישתל(קסיסתלעלג'למי,
ידועות,לאבמסגרותכוחותשלשהכללהעיקרי

ורתקתצפיתכוח:הבאיםכאתריםשהתמקמו

קליםהררייםתותחיםושנימכונות-ירייהשכלל

:משוערנצ"מ(נוה-שאנןרכסשלהצפוניבמורד
זהרכס1:50,000(.חיפה,במפת15252435,

והמדרוןארוכים,לטווחיםובאשבתצפיתשולט

בחזיתהןהוצבוהמקלעעמדותוטרשי.תלולשלו

בקצהאגד','לחניוןמעלכיום(שלוהמזרחית

במדרוןוהןנוה-שאנן)בשכונתהגלילרחוב

הקריותלצומתמעל-כיום(עכולכבישהצופה

שלושעדשתייםשכללשני,כוחפוסט).צ'ק-
אפשרימעברעלהוצבכבדותמכונות-יריה

אתר(ההר.ממדרוןמטרים1200במרחקבקישון,

מחיפההמוליךבכבישהקישוןגשרסביב:משוער
חיפה,מפת15362454,נצ"מל'מספנות-ישראל',

משפך""יצרואלהכוחותשני1:50,000(.

ממנונצרת-חיפה,הכבישצירהתנקזשבמרכזו
זהבמערךשלישיכוחהאויב.להתקדמותציפו

והואמכונות-יריה,שלושעדשתיםהואגםכלל

דיונות-חולעלהקישון,לשפךמצפוןהוצב

מספנות-ישראל').'אזור-כיום(מוגבהות

אומעכו,אויבהתקרבותלחסוםהיהתפקידו
היוזהשלמערךנראההעיקרי.המערךאיגוף

מטריםכ-800פז','גשרבאזורעמדות-עומק

ידועבלתימספר-ולבסוףהראשון.לקוממערב

וכמבואותהעירבסימטאותהוצבחייליםשל
העיר.שלעמוקלאיגוףמחששהמערביים,

קניםיטנישכללוהעיקריות,התותחיםעמדות
כרמלהיים"."אכסנייתבקרבתהיוכבד,ותותח-חוף

אכסנייתכיןבלבולישאחדיםבמקורות
אףשנקראההגרמניתהשכונהוביןכרמלהיים""

כילהדגישאפואראויכרמלהיים","היא
בשכונתולאהאכסנייהבסביבתהוצבוהתותחים
התותחיםמוקמופולספיעלהכומסה.'2המגורים

ספרואתהמלווהבמפהוגםלאכסניה,מדרום
האכסניה,לאתרמדרוםעמדותשתימסומנות

בדיקהול.26ממערבמסומנתנוספתעמדהכעוד

רכסלאורךאלה,מעמדותכימראהבשטח
ומכלבכינון-ישיר,לירותאףהיהניתןפנורמה','

גדוליםבטווחיםהמטרהעלעיןתצפיתתוךמקום

שמשכונתבעודחיפה-נצרת,צירלאורך
היום,שלרוטשילד"בית"באזורכרמלהיים","

להדגישראויישירה.תצפיתאפשריתהייתהלא

פולסאצלהמסומנותהתותחיםעמדותאת
ואינןאצלובהמשךנזכרותשאינןבנווה-שאנן,

שלההגנהתפיסתאחרים.במקורותכללמופיעות
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1918במרסהגרמניד~ווירחילעל-ידישנעשהחיפהשלאווירתצלום

ויחסיהשטחבתנאינכונהאפוא,הייתה,חיפה
המירבאתלנצלהיהניתןשבובאופןכוחותיו

בלוחמים.והןכבדבנשקהןלרשותו,שעמד

הבנויהשטחבתוךהגנהעלפאתי-היעדהעדפת
השכונותשלהגיאוגרפייםלתנאיםנכונההייתה

אותןלתחוםהיהניתןלאאשרבחיפה,המזרחיות
פרשים.למתקפתחשופותהיווהןיעילהגנהבקו

אךהקרב,אתהמפקדניהלמהיכןברורלא

בבית-הספרעתבאותהשכנההטורקיהצבאמפקדת

לעברמחיפהשיצאברחובסקרה-קר','הקתולי
הנשיה.77העירלסמטאותמחוץהכרמל-מערבה,

הראשוןהכיבושכשלון
בספטמבר,ב-19הגדולההמתקפהבמהלך

כוחותיואתלהחזיקאתראהחיפהמפקדקיבל

צפונההנעיםאויבטוריעלידיעותבשלככוננות

העיקריהמאמץואולםףוחה.'7מישורלאורך

השנישביוםכךמזרחה,מעטנסבהבריטי

בחיפהכיזהמפקדלדווחעודהספיקלמערכה

עתאותההייארה.29מרחבבמלואאויברואיםאין
קובייצובכאחדוהגרמניםהטורקיםעסוקיםהיו

מקשרכלילנותקהחיפהלצמח.טבריהביןההגנה
קשרעדייןנותקלאגםאםהכוחות,עםיבשתי
ב-21/9פון-סנדרסהורהבאמצעותוהרדיו,

להגיעולנסותעכו,לכווןצפונהמעטלנועלמפקד

שדחה.30הקועלהמגןהכוחאתלתגברלטבריה,

לאשרבמקורותסימוכיןלמעשהאיןואילךמכאן

מולאהאכןואםהמגן,הכוחכמערךהתפתח

העדיףהעירשמפקדדומהכלשונה.י'זוהוראה

אלהשלכוחשיגראךחיפה,עלולהגןלהישאר
אשרהואזהכוחממנה.לצאתמעונייניםשהיו

הרמחיםגדודבאנשיבספטמברה-21בלילנתקל

אתחסםאשר5(,דיוויזיה(13חטיבהשל18
אוגףקצרבקרבנצרת.שלהצפונייםמבואותיה

במקוםעבר.לכלוהופץהותקףהטורקי,הכוח

ייתכןםייובש.32כו-200הרוגים,כ-40נותרו

אולחיפה,לשובהצליחהזההכוחמןשחלק

פתוח,שהיההחוף,במישורצפונהעכודרךלסגת

אכןכיהתבררהשבוייםבחקירתביירות.לעבר
אשרכוחעלגםמדווחבמקורותמחיפה.יצאו
לביירות,כחודשב-26להגיעוהצליחמחיפהיצא

צופר-בחמדון,בגיזרתחדשותלעמדותהופנהמשם

מאחרםינמרגו.'3אוסטריםוחייליםקציניםוכלל
להניחקשהחיפה,כברהותקפהבספטמברבו-22

סבירכןועללילה,באותוממנהיצאשמישהו

באזורשנתקלמהכוחחלקהםשהניצולים

לנצרת.שמצפון
המתעקשכוחיששבחיפההסתברוכהכהבין

כלשהימסגרתלהקצותוצריךמשימתו,על

התקדמותעםהודגשזהצורךעליו.להשתלטות

קוויקיצורשחייבהוצפונה,מזרחההחזית

כךלשםחיפה.במעגןשימושידיעלהאספקה

שלה-5הפרשיםדיוויזיתעלהמשימההוטלה
מאקאנדריוומפקדה,הרכובים",המדברכוחות"

,(McAndrew)המחרת,ליוםמפורטת,תכניתהכין

מסראוויריסיורשלדיווחואולם,בספטמבר.23
לתפסהכללי'המטה'הורהכןועלנטושה,שחיפה

זהלצורךםויה.4'בצהריבחודש,ב-22עודאותה

שריוניות-קלותמספרשכללממונע,כוחהורכב

הקלותהשריוניות"שלה-12הפלוגהמן
תולקה"35.המכוניות"שלסיורויחידתהממונעות",

קצין"קינג,א'בריגדיר-גנרלהוצבבראשו

המושלכסאתלתפוסשיועדנכבד",ארטילריה
הטור,בראשבביטחוןנעקינגהפיח.36שלהצבאי

כברחזקהבאשנתקלאךרולס-רויס,גביעלרכוב

מתלבאההאשג'למי.בצומתהרכבתגשרבאזור
האתראה/השהיהמערךהתמקםשםהסמוך,חרתייה

החליטקינגשותק.קצרהשבהסתערותהטורקי,

למרותמערכהלנועוהמשיך-במשימתולדבוק
בהגיעהעיר.אתנטשלאהאויבכיכברשידע

היום),שלתל-חנן(בלד-א-שיח'לאזורמכוניתו

הטורקים,תותחישלכבדההרעשהסכיכוהחלה

בוהרכבבמערב.הגבעותמןנורוכדוריםוצרורות

בשריוניתמקלטמצאוהואהתהפך,קינגנסע

קשיםובמאמציםנוקבו,המכוניותצמיגיסמוכה.
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ולסגתלאחור,רכבםאתלסובבהנהגיםבידיעלה

בבהלה.
שובהוכיחחיפהעללהשתלטהניסיוןכישלון

ואתאמת,בזמןהקרביהמודיעיןשלחשיבותואת

תנועהבעתגמישכוחותבהרכבלנועהצורך

האוויריהמודיעין/הסיורמגע.לקראתרכובה

לתכנוןבניגודפעלהוזוהמיפקדה,אתהטעה

קריטילאבשלבדווקאנחפז,ובאופןהמוקדם

לתגובהאפשרותכלמנעהכוחותהרכבבמערכה.
והןכליווי,פרשיםאוחי"רבהעדרהןיעילה,

האנגליםשגוכךלסיוע.ארטילריהבהעדר

ניצלולאכאשרהראשונה,בפעםפעמיים:

עםלכן,קודםיוםהאויבכשורותומבוכההצלחה
אךחיפה,מגינישלחלקיכוחועזיבתנצרתטיהור

כשניתןדווקאהעירלקראתמיהרוזאתלעומת

הדרוש.ובכוחמסודרבאופןלפעולהיה

כמובןהייתהטורקית,מבטמנקודת
שבעספקוללאזה,בקרב-אשהצלחה-פורתא

בשטח,שהכיןהמערךמהצלחתנחתמפקדם

היהלאשלו,למפקדיועלה.החייליםומורל

זה,ביוםבחיפההקורהעלמושגכלזהלעומת
בניהולאזעסוקיםהיוהםשכןשלאחריו,ובימים

קיבלולאכךומשוםועבר-הירדן,טבריהחזית

שלהם.במקורותביטויכלאלהקרבות

חיפהכיבוש
היאה-5,הדיביזיהמפקדתלידיהכדורמששב

מלאקרבנוהלבמסגרתכוחותיהאתאירגנה
עלהתבססההתכניתמקסימלי.כוחותובהרכב

עיקרימאמץ:מאמציםבשניממזרח,יוםהתקפת
ההתקפהוכע.37לכיווןמשניומאמץחיפה,לכיוון

כאשר:ציריםבשלשהלהיערךנועדהחיפהעל

משניגוףנצרת-חיפה,הכבישצירעלעיקריגוף

ולהגיעמצפון,העירמבואותאתלאגוףשנועד

נוסףוגוףלעכו,הדרךחסימתתוךהקישוןלשפך
קשה,הרריבצירלעומק-האויבלחדורשנועד
התקרבותהמונעותהתותחיםעמדותאתולחסל
היוהדיוויזיהלרשותשעמדוהכוחותלעיר.

באיכותעדיפותעלשמרועדייןאךמדוללים,
כוחנועדעכולכיווןהמגינים.פניעלובציוד
של13חטיבה-מוקטןחטיבתיפרשים

ועוד'8',הארטילריהסוללתפחותהדיוויזיה
באופןנעוהוא11",קלותשריוניות"סוללת
ומשםלשפרעם,מנצרתמרוחק,צירעלעצמאי
לעכו.

הדיוויזיה,יחידותיתרהוקצוהעיקרילמאמץ

שלבפיקודושלה,15פרשיםחטיבתאתשכללו
1קלות'סיורמכוניות'כוחהרבורד,בריגדיר-גנרל

.13מחטיבה''8ארטילריהוסוללתקדמי,כמשמר
ליטראות13מתותחימורכבתהיתהזוסוללה
מטוסגםהוקצהתצפיתלצרכיסוסים.עלרכובים
מפרשיםכולוהורכבהמסתערהדרגסיור.

חטיבהשלההודיםהרמחיםגדודימשנירובם-

גשרבאזורלעתודהנועדו14יחידות.מחטיבהזו.
יחידותנעובוקרעםבספטמברב-23ג'למי.

ציפוריאתעברהצפוניהכוחליעדיהן.הדיוויזיה

עםשפסקהדלילה,באשבעכוונתקלושפרעם
ריעל.38כניסתו

מבואותעד1000בשעההגיעהעיקריהכוח
לאשנקלע-לקודמושקרהוכמובלד-א-שיח'

כוחותיו,אתהמח"טעצרעתהעזה.ארטילרית

ףוגיאה.39לצירישנועדוהפלוגותאתופיצל

עמוקבאיגוףפנתהמייסור''רמחישלאחתפלוגה

הקישון.שפךלכיווןמערבהכךואחר-צפונה

באזורשהיוהגבוהותהדיונותלאזורעדנעההיא

השעהולקראתהיום),מספנות-ישראל(השפך

המעכראתשחסםכוחעםמגע-אשיצרה1400

הנהר.על
שלשנייהפרשיםפלוגתגםהתפצלהבינתיים

אלבדרכהמכונות-יריה,שתיועימהזה,גדוד
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