
כפיוהעמדות,החפרותמלחמת
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שהופיערומל,ארויןמאת

בסוגיההדןמערכות","בהוצאת
הנ"ל.



בארגוןחפרותמלחמת
גבוהבמקוםנמצאנוהתקדמות-מה.היווהחדשותעמדותינו

יתר-על-כן:עומדים.מיםעל-ידינטרדנולאושוביותר
ומקלסיםמחפורותבהכנתהוחללחפירה.נוחההיתההאדמה
הארטילריהלפגזיחדיריםבלתיהיוואלהמטרים,4---6בעומק

להטרידנו.המשיכהשעדייןהצרפתית,
ולקצין-לימשותפתשהיתהשלי,למחפורת-הפיקודלהגיעכדי

אשכיוונוהצרפתיםארבע.עללזחולנאלצנונספחפרשים
להדליקיכולנולאמכךוכתוצאהעשןבושנראהמקוםלכל
עצמותינו.מחעדוקפאנוהיוםבמשךאש

ומחנה-עמדת-עתודהחזית,:ימיםעשרהבכלחילופיןנקבעו
היוהמשובחותולמחפורותלעמדותהודותלסירוגין.-נופש

הגבירההצרפתיתשהארטילריהלמרותקלות,החזיתאבדות
כנראההיתהלסוללותיהםהטורדת.אשהאתליוםמיום

היתהשתחמושתהשלנו,הארטילריהלעומתבשפע,תחמושת
רחוקות.לעתיםרקבאששפתחהכךכדיעדמצומצמת
תוךעברו-ואפרילמרספברואר,-החדשיםשלושת
הצרפ-העמדותבכיווןתעלותחפירתעל-ידיעמדותינו,שיפור
הרגליםרגימנטשללצדולהתבצרבכוונהב"מרכז",תיות
אתלהקדיםבינוארב-29הצליחאשרשמימיננו,ה"20!

לה-בורדייר.עמדתלפניולהתבצרה-124הרגימנס

כלפיהשמאליבאגפנוהתקדםה-123הגרנדיריםרגימגט
ושובשובבמזרח.המרכז""חפרותלרשתשהתחברהסימטייר,
קוקורבזובדרךביניהן.חוברוואחרקדימההתעלותהוארנו
הצרפתייםהתילסבכיאלהגענוולבסוףהצרפתים,אלהחזית
העיקרית.עמדתםשלפני

שהופיעומרגמות,ועל-ידיארטילריהעל-ידיהופרעהעבודתנו
בחפרות.נפגעורביםוהייליםהראשונה,הפעםזובחזית

ומצבורי-הפיקודמוצבילעורף,והמעברותתעלות-הקשר
שלפר-הצרפתית,הטורדתלאשבקביעותנתוניםהיוהאספקה

בעורף,למחנה-נופשהפלוגהכשעברהלמדי.יעילההיתהקים
המסוכן,השטחאתשעברולאחרנשימת-רווחהכולםנשמו
במשךעלינו,הוטלהכללבדרךהחזית.מאחוריק"מ4-3

הנופלים.חברינואתלקבורהעגומההחובהכאלה,מנוחות
וחלקתרבוהחזיתבקווהאבדותהמנוחותפחתוהזמןבמשך

מאוד.התרחבהביערהקבורה
הקד-החפרותאתולילה,יוםהאויב,כיסה1915מאימתחילת

לפצצות-כינוישהםובינוניים,קליםעפים"ב"מוקשיםמיות
כאלהמטילי-מוקשים'"שלביחסהשקטהיריקולמרגמה.
מקולותבהרבההיהחלשאמנםהמנוסים.החרגוןללוחמימוכר
ביותרהעמוקהמהשינהלעוררנובוהיהדיאךהאחריםהקרב

לראותאמנם,היה,אפשרהיוםלאורמהמחפורות,ולגרשנו
מהם.מחסהלמצואשהותלנווהיתהבמעופם,ה"מוקשים"את

לאגימאמאידךהמופגז.בשטחלהימצאלאהיהמוטבבלילה
אש-הארטי-בשעתהמחפורתאתולעזובלהתעורראישטרח
המטרדת.הצרפתיתלריה
אתהמערערתהקרבומתיחותהיומיומיותהאבדותאףעל

בלאתפקידיהם,אתמילאווהבלגבוה,המורלהיההעצבים
בינינויחסונוצרקםאפילוכימצאנולהפליא.עדפקפוקים

היתהמכלקשההחרגון.שלזורווית-דםכברת-ארץלבין
לאלעולםלעורף.שהועברוקשההפצועיםמחברינוהפרידה

שקיעתעםפגז.רסיסעל-ידינקטעהשרגלוהרובאיאתאשכח
בתורבדם,מוכתםמעיל-רוחגביעלפנינהעלנשאוהוהחמה
למראההרגשתיאתלבטאבפימליםהיולאהצרה:ההפרה
הואאךלעידוד,ידואתללחוץרקיכולתיהצעיר.החייל
אלאחזור.במהרהכך.כלנוראזהאיןלויטננט!"אמר:

זכהלאהאמיץהבחורלרגל-עץ".אזדקקאםאףהפלוגה,
לבית-החולים.בדרכומתהוא-בזריחתההשמשאתלראות

פלוגתי.לרוחאופיניתהיתהזוהכרת-חובה
מעץטרומיותמסגרות-דיפוןמספרקיבלנומאיבראשית
החפרותבדפנותלצמדים,אוליחידמחפורותלהתקיןויכולנו

בקרנתמשמרות-החילופיןאתלשכןיכולנוזובדרךהקדמיות. .rlnr-לביצוריכל-כךסמוךעתההיההקדמיהקויבצומ
בנולירותיכלהלאהצרפתיתשהארטילריההעיקריים,האויב
פעי-אתהגבירהזאתלעומתצבאם-הם.אנשיאתלסכןבלי

העתודה,עמדותהאספקה,דרכיבעורף,היחידותנגדלותה
החניה.ואזוריהפיקודמוצבי
מילאלאשעדייןבכיר,לויטננס-ראשוןממניקיבלזמןבאותו
רצו;הרגימנטמפקדט'.פלוגהעלהפיקודאתקרבי,תפקיד

האנ-עםונשארתיסירבתיאניאךאחרת,לפלוגהלהעבירני
לכן.קודםעליהםפקדתיאשרשים

נספחתט'פלוגההיתהמאי,במחציתימים,עשרהבמשך
לצדובנטל,לידהחרגוןבמרכזשנמצאה-67,חי=רלרגימנט

מדול-היתהזותוקפניתיחידהה-123.הגרנדיריםרגימנטשל
שררהכאןרבים.וקרבות-רימוניםמהתקפותכתוצאהדלת,

ארטילריהאשבפנימגןלעמדותאחר.מסוגחפרותלוחמת
רימון,בטווחהתנהלהקרבכלרב.ערךיוחסלאומרגמות

שקי-חול.שלנמוכיםקירותומאחורישטוחותשוחותמתוך
הארגוןכישהעידומועטיםשרידיםרקנותרובגמלבסביבת

השמידההצרפתיתהארטילריהאששכןלפנים,צפוףיערהיה
בעודהגדעים.רקנראוקילומטריםובמרחקהעצים,כלאת

קרבפרץקבלתו,לפניהשטחאתמסייריםהנמוכיםהמפקדכם
מספרלנונגרמוובורחבה,בחזיתרימוני-ידשלעז,אךקצר,

!לנוצפוילאשרדוגמהזוהיתהאבדות.

בארגוןחפרותמנחמת

פי צ19701אוגופמ209עחוכר1נמ



רגשותתוךהחדשיםתפקידינואתעלינוקיבלנוהמחרתביום
לעצמנוובנינוהחפרותאתמיידהעמקנוכמנהגנו,מעורבים.
והמרג-הארטילריהאששלועזיםפתאומייםצרורותמחפורות.

הקו,כללאורךרימוני-ידקרבותבלויתהצרפתיות,מות
העמדותלתוךנדףהחםהאוירבמזגהרף.בליהעסיקונו
עדייןרביםצרפתייםהרוגיםהמתים.'גויותשלהאיוםהסרחון

לקברםיפולנולאאךוביניהן,עמדותינונוכחמוטליםהיו
החזקה.האויבאשמפאת

שעותנמשכורימוני-ידקרבותמתיחות.רביהיוהלילות
אםידענולאשמעולםכל-כךעזיםוהיורחבה,חזיתלאורך
מאחוריאללהגיעהצלוחאוהמקומותבאחדהאויבפרץ

שהמטירוהאויבשלסוללותכמההצטרפולכךשלנו.קו-החזית
לילהמדירבות,פעמיםחזרהדברמהאגפים.חסימהאשעלינו

עצבינו.עללהעיקהחלמהרהועדבלילה,
-משמאלנמצאמקודמי,ירשתיאשרהמחלקתי,מוצב-הפיקוד

מטריםכשניהיתההחפרהקרקעיתמחלקתי.גזרתבעורף
ארובהמעיןירדההקדמי,בחלקהמרצפתה,לאדמה.מתחת
להחליקאחדלאדםלאפשרכדידיהרחבהשהיתהאנכית,
ל-4עד-כלומרנוספים,.מסריםשנישללעומק-דרכה

אופקילתאהארובההתקשרהשםהאדמה.לפנימתחתמטרים
שעםלוחותעשויההיתההרצפהגדול.מתיםארוןבגודל

--ן
אחרים.וחפציםמזוןלהחסנתקטניםתאיםנחפרוובכותל
החזיקההחמראדמתכיואםסומכות,היולאולתקרהלקירות
פגזהתפוצצותבשעתזהבתאשילכדמיכיידעתי,מעמד,
שהחלוברגעחיים.ספק,ללאבו,יקבר-פתחהבקרבת
זהצ-ממאורתי,לצאתאיפוא,מיהרתי,בסביבהפוגעיםפגזים
כיווןלפנים,להימצאהיהמוטבממילאלמחלקתי.טרפתי

הלילה.מחציתעריםלהשאראילצנוהלילישקרב-הרימונים

תת-ביקרניאהדיוםנשוא.ללאהיהאלה,ימיםבמשךהחום,
במחפורתי,למטהנמצאתיביותר.נלהבחיילמריקה,הקצין

דיהיהלא.שבמאורתיכיוןהארובה,דרךלשוחחונאלצנו
בעומקשאפילומשוכנעשאנילמריקהאמרתילשנינו.מקום
הארו-מהזבוביםמפלטאיןלאדמהמתחתמטריםארבעהשל

מלאההחפרהשפאתכיוןפליאה,בכךשאיןאמרמריקהרים.
מכתוועםפינה,באותהחופרוהחלמכושנטלהואאותם.

צרפתי.שלוהמושחרתהנרקבתזרועונתגלתההראשונה
במקומולנוחלמתוהנחנוואדמהתמיסת-כלורעליהשפכנו
בשלום,

הרגימנטלגזרתשובנועםהימים.עשרתעללהתגברהצלחנו
המאמציםכלשנעשומצאנולקו-החזית.חזרהנשלחנושלנו
האששעלכיוןביותר,נעימהלבלתיהחפרותמלחמתאתלהפוך

ממוק-מחילותהוסיפווהמרגמותהארטילריהשלהמוגברת
המשמרות-הקדמייםשות..

שלבמרחקנמצאוהיריביםשל
מחוזקותמכוסות-למחצה,בחפרותמזה,זהבלבדמטריםכמה
נלהבים,רימוני-ידקרבותתוךעברווהלילותבתיל,היטב
נימהצדכלרגליהעלחיל-המצבכלאתהקימופעםשמדי
עברולאהשגי,שלוהעמדותההתקדמותדרכיאתלהרוס
התפוצצות.ללאיוםכמעט

אותהממלאיםהיוהאויב,לחפרתמתחתאלעדשנחפרהניקבה' שמעליה,האויבהפרוחאתימפוצציםחומריגפז,

שעהשלנו,החפרותאחתלהרוסהצרפתיםהצליחואחדיום
כולםאתהוצאנובעבודה.בהעסקופלוגתנומאנשישעשרה

קרבות-רימוניםשלאחדותבשעותכרוךהיההדבראךחיים,
למעלהעדאדמהמכוסיםהיומהםאחדיםבימיגעות,וחפירה

מראשיהם.
עלהסמוכים,הצרפתייםמוצבי-החוץאתלכבושנסיונותינו

מוצביםמרובות.באבדותכללבדרךנגמרוהתקפות-פתע,ידי
לגמריחסומיםהיואליהםהמוביליםהתעלותוקטעיאלה
שבמצדיותהצרפתים,הציפוביותרהקללשאוןדוקרני.בתיל

הלכואלהתנאיםמק"בים.באשהמחסומיםאתב"מרכז",
על-ידיהמצבאתלתקןקיוינוואנועצבינו,אתוערעיו

ה"מרכז".עלהסתערות

ההמרכז"עלהתקפה

והמר-הארטילריהעל-ידיוחצישעותשלוששלריכוךלאחר.
ב"מרכז'הצרפתייםהמעוזיםרשתאתלתפוסעלינוהיהגמות,

עמדותבפיתוחעמלהאויבוסימטייר.בגסללה-בורדייר,-
בהכנו"המצמנטעסקשבועותבמשך1914.אוקטוברמאזאלו

מרגמותהוצבולקו-החזיתסמוךזו.התקפהלקראתיסודיות
פלוגותלפגזים.חדירותבלתיבעמדותוכבדות,בינוניות
מפורקותמרגמותאספקה,בהבאתולילהיומםעסקוהעתודה

הצרפתיתאש-ההטרדההצרות.תעלות-הקשרדרךותחמושת
ימיםלאחריוני,בסוףנפגעו.הסבליםמקבוצותורבותגברה
קו-החוית.אלס'פלוגהחזרהבמהנה-נופש,מספר

הופתענו
וכבדה,בינוניתכלי-ארטילריה,שלהרבהמספרלמראה

לעצי-פרימתחתמטוסים,מפניומוסוויםהמוצבים,
בקרבת

מספקת.בכמותהמצויההתחמושתמראההיהמשמחבינרויל.
ביותר.מצויןבמצב-רוחלעמדותנכנסנוהפעם

בשעתהסתערות.פלוגותלחמשמפורטותתכניותהכיןהרגימנט
כקילומטרבעתודהלהשארמחלקתיעלהיההארטילריהריכוך
מאחורילנועעל*נרהיההזינוקלשעתקרובל"מרבז'.מצפון

ההס-דרגבעקבותלבואההתקפההתחלתיעםהמוצא,קו
וכלי-התחפרות.תחמושתרימונים,לוולספקתערות

במרו-באש.התותחיםריכוזיפתחוביוני,ב-051530,בשעה
הענ-המרגמותשלהכבדותהפצצותקדימהמעלינועפומים

עצומה.היתההפצצותהשפעתמ"מ.ו-210305בנותקיות,
לפנינפערועמוקיםומכתשיםבאוירהתרוממועפרסילוני

לרסיסיםנופצוהחזקיםהצרפתייםביצררי-השדהעמדותינו.
מחסומי-תילשורשי-עצים,קורות,בני-אדם,כבפטישי-קסם.

האויבשלהרגשתומההיינותמהיםבאויר.הועפוושקי-חול
כזה.חזקמטר-אשראינולאמעולםכי-

והכב-הבינוניותהמרגמות,פתחוההסתערותלפניאחתשעה
ריכזוהצרפתיםוהביצורים.סבכי-התילהמצדיות,עלבאשדות,
אךההסתערות,אתלשבורכדישלהםהארטילריהאשאת

בתוהו.עלומאמציהם
מדיסמוךוהיהדליםבכוחותהוחזקשלנוהקדמיקו-החזית

אתחרשהצרפתיתמהארטילריהחלקהעיקרית.האויבלעמדת
באוירוהעיףלפנימטרכמאהפגעאחדפגזמאחורינו.האדמה

וחזרתיהסתכלתיבינואר.שנהרגצרפתי,שלגויתושרידיאת
תכול-אפורעשןעמודדקות.,15לנונותרובשעון.והסתכלתי
אשם.אתהצדדיםשנימשהגבירוהנוףעלהאפילמההפגזה, חזקהלאש-אויבגלויההיתהלנושהוקצתהתעלת-הקשר,
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ה,,מרכז"עמדותהתקפת

ולהתרחקמפקודותילסטותהחלטתיואניהבוקר,כלבמשך
אדמהרצועתדרךבנונפשנועודכלרצנומטר.כ-100הצדה
תעלת-דרךפרצנואחרהשקע.בתחתיתמהסהומצאנוגלויה

בליסביבנומתנפציםצרפתייםכשמסכי-אשהחזית,לקוהקשר
ומולנוזהבצדזהשכבוההסתערותפלוגותאנשיהרף.

והמרגמות.התותחיםשלהאחרוניםהפגניםהתפוצצו
אנשינורחבה.חזיתפניעלהחלהההסתערות08451השעה
ומחסומים,מכתשיםמעלדילגוהמוסוות,מעמדותיהםהגיחו
אש.ירקוהצרפתייםהמק"ביםהאויב.עמדותלתוךופרצו
אחדיםמימין.מק"ביםבאשנפגעפלוגתנושלהמסתערהדרג

במכתשיםונעלמובמרוצתםהמשיכוהרובאךנפלו,מאנשיו
נשאאישכלבעקבותיהם.באהמחלקתיסוללות-מגן.ומאחורי

תח-אורימוניםמלאיםשקיםאומספראתים-מסענואת

אשם.אתלירוקהמשיכומימיןהצרפתייםהמק"ביםמושת.
הסוללות.עלוסיפטנושלהםהאשצרורותדרךבקפיצותעברנו
ופצועיםהרוגיםצרפתים,תל-חרבותכולההיתההגאההעמדה

העקורים.והעציםהקורותהדיפוהלוחותבסבךמפוזריםהיו
בימיעודשהוקמו-המחפורותשלהללוהדיפוןלוחות
בחייהם.רביםלצרפתיםעתהעלו-השלום

עורףובעמדותרימוני-ידקרבותהתפתחו.ולפנינומימיננו
ואיל-הכיווניםבכלשדה-הקרבאתצרפתייםמק"ביםטאטאו

שמאלה,ועברנונעצרנולהטה.השמשמחסה.לתפוסצונו
שלהמסתערהדרגבעקבותבזחילה,התקדמנוואחר-כך
השניה.הצרפתיתלעמדההמובילהתעלת-הקשרדרךפלוגתנו,

הצרפתילקואשהאתבינתייםהעתיקהשלנוהארטילריה
שאותודרומה,מסר150במרחקהקבועב'),מרכז""(השני
הפגזותחידושלאחרביולי,ב-1רקלכבושצריכיםהיינו

הרגימנט,שלהמסתערהדרגאנשיוהמרגמות.הארטילריה
בהסתערותכברהמשיכוא',מרכו""בטיהורעסוקיםהיושלא
ב'.מרכז""כלפי

ראינולוומעברעז,קרב-רימוניםגעשלפנינומטרכשלושים
הצרפתייםהמק"ביםאשמטר.כ-80שלבמרחקב',מרכז""את

ופלוגתלתעלות-הקשר,מחוץתנועהשלאפשרותכלמנעה
כנראה.נעצרהלפנינו,מרחק-מהשנמצאהשלנו,ההסתערות

באגןבכדורקשהפצועבתעלהשכבמריקה,הצעיר,מפקדה
לו.לדאוגשלאביקשהואאךחזרה,לשאתורציתיהירכים.

אתקיבלתיואני-אחרונהלחיצת-ידלקחוהו.אלונקאים
בבית-החולים.היוםלמחרתגועמריקההחזית.עלהפיקוד
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שלנוהארטילריהב/מרכז""שלחיל-המצבעםבקרבנכנסנו
התקפהולאחריהםרימוני-יושלמטחיםמספרלירות.חדלה

בתעלה,ברחמהיליהמצבחלקב'.ב"מרכז"ואנו-נמרצת
מןחלקבעודנכנעו.והיתרהפתוח,השדהדרךנסואחרים
המשיךומשמאלה,מימינההאגפיםבהבטחתעוסקהיחידה

תעלת-דרךעברנודרומה.להתקדםהעיקריכוח-ההסתערות

ללאשבי,ולקחתלהפתיעוהצלחנומטרים3שעומקהקשר
הלאהמטרכ-100מסהו.כלעלצרפתימפקד-גדודהתנגדות,

בשיפועהשטחנטהלפנינוגדולה.לקרחההתעלהיצאהמזה
עבות.יערידיעלמעינינושנסתרויין-לה-שטו,עמקאלגדול

מטרכ-200מימין,היער,בקצהאגפינו.בשניהקשראתאיבדנו
קצרקרב-אשולאחרבאש,פתחנוניכר.אויבכוחראינומאתנו,
לשמא-הקשראתחידשתישעהאותההיער.לתוךהאויבנסוג

כמו-כן1כאןעדשהתקדםהראשון,הגדודשליחידותעםלנו
יחידותמכלכוחותעתהשכללופקודי,אתמחדשארגנתי
מדרוםמטרכ-300הגנהבעמדתופרסתיםהשלישי,הגדוד

קולנשמעשעדייןוכיווןהגלויהימניאגפנובגללב/ל"מרכז"
להמשיךרצויכבלתילינראהמימין,מאחורינוהמרהקרב

דרומה.בהתקדמות

להתגברהצליחהלאשמימיננוהיחידהכיהודיעהחולית-סיור
שפירושוכיווןדאגהליגרםזהדברא'.ב"מרכז"יעדהעל
עמדות-חסימההבאות,השעותלקראתלהכין,שעלינוהיה

ב"מרכז"כברלאזהשכבשנוהעמדותלאבטחתובעורף,באגף
אתשלחתיההגנהאתלחזקכדיהמערב.מןהתקפותמפניא'

שכןעשיתי,סובואכןאלה,לעמדותשליהלוחמיםותיקי
אחרהתקפההצרפתיםכאןהנחיתוהקרובותהשעותבמשך

הקפדתיהאבודות.עמדותיהםאתולרכושלשובכדיהתקפה,
המצב.התפתחותעלידעשהמג"ד
במורדהראשון,הגדודשלפלוגותכמההתקדמומשמאל
עלהודיעוהפטרולים-הקדמייםכלהפייט.לערוץעדהעמק
עםבמצבדנתילפנים.מטרכ-300ביער,חזקיםאויבכוחות
עללפקודהחליטוהואהראשון,הגדודמפקדאולריק,קפיטן
ט'.לפלוגהמשמאללהתחפרגדודו

בעתודהאחתשתלקההחוקתיקרתתנית.בהתחפרותהתחלנו
החסימהעמדתולחיזוקורימוני-ידתחמושתלהבאתוניצלתיה
כוונהמתוךשהופיעוצרפתיות,יחידות-סיורב'.ב"מרכז'

גורשו.חזיתנו,אתלבחון
עומקהיהקצרזמןולאחרקלה,היתההחמרבאדמתהחפירה
הארטילריההיתהההתקפהתחילתמאזממטר.למעלההתעלה

ב',מרכז="עלבאשפתחהעתהאךלמדי,שקטההצרפתית

נראהשלרשותה.הנשק-הכבדכליבכלמאחורינו,שנמצא
כבדההיתהאשםשכןשם,נמצאיםאנוכיהאמינושהצרפתים

והקשרהעורף,עםקשרינונותקושעותמספרלמשךמאוד.
הצלחנומהרה.עדהואגםניתקלגדודהמחלקהביןהטלפוני
הפלוגה.בגזרתמחלקת-מק"ביםלהציב

הארטילריהופגזיוחצי,מטרשללעומקהתעלההגיעהערבעם
תרועותביערנשמעולפתעמאחורינו.נפלועדייןהצרפתית
מכונס.במערךהקרובמהיערעלינוהסתערוהאויבחצוצרה,

ארצה,ליפולהמרוכזתאשנואותואילצהמהרהעדאולם

בארגוןהגרמניםעמדותעלצרפתיתהתקפה

א



תוךבמטרותינולקלועיכולנולאובגללוקל,קפלהיהבקרקע
יתכןמעמדתנו.מטר80למרחקהגיעכשהאויבאלאשכיבה
להיותהיתהעלולהב',מרכז""בסביבתיותר,מרוחקתשעמדה
מאידךאךיותר,טובהיהשםהאשששדהודאייותר.טובה
עםיחדאותנולחסליכולההצרפתיתהארטילריההיתהגיסא

הת-רימוני-ידוקרבותבעוצמה,התקיפוהצרפתיםהעמדות.

הרימו-אוצרהחשכה.רדתלאחראףהשטחכלפניעלחוללו
ובמקלעיםברוביםבעיקר,נלחמנו,ואנומוגבל,היהשלנונים

הפחיתהמתפוצציםהרימוניםועשןאפלהיההלילהבינוניים.
התפוצצוורימוניוהואילשלנו.המאירותהרקיטותמיעילות
50בתחוםנמצאהאויבכיסברנורובינו,לועילפניכמעט
הלילה,במשךחליפותושכךגברהקרבמעמדתנו.בלבדמטר
האויב.התקפותכלאתהדפנוואנו
מאתנומטר50במרחקחולשקיבקירהבחנוהבוקראורעם
מאחוריבהתחפרותבשקידהעוסקשהאויבהעידוהסימניםוכל

חיל-העסיקנוהלילהשבמשךלאחרשלו.החדשהמחסה
משמרתאתהארטילריהעצמהעלנטלההצרפתי,הרגלים
א'ב"מרכז"ברובםהארטילריהפגזינחתולאושרנוהבוקר.
היובקו-החזיתפגיעותבקרבתנו.נפלומהםמעטיםורקו-ב',

ולאיחסית,בטוחים,עצמנוהרגשנוביותר.-משום-בךנדירות
ומצרכיםמזוןלהעבירהיהשעליהןהסבלים,בקבוצותקינאנו
רסיסים.המוכותהקשרתעלותדרךאחרים
הגיעהבמהרההעמדה.בשיפורעסקנוהבאיםהימיםבמשך
בנינומסגרות-עץבעזרתמטרים.שנישללעומקהתעלה

משוריניםמגיניםהצבנוולצמדים,ליחידיםקטנות,מחפורות
בחזיתהארטילריהמאשהאבדותבשקי-חול.נקודות-יריוהקפנו

רסוקותהקשרבתעלותאבדותלנוהיויום-יוםאךמעטות,היו
לעורף.המובילותהפגזים,

ביוני,30שלהמתקפהלקראתשרוכזההחזקה,הארסילריה
ולארטילרית-הקבעאחרת,לחזיתההתקפההצלחתלאחרנעה

על-כל-יעיל.סלועלשםמספקתתחמושתהסרהשלנוהחלשה
ואגובחזיתהארטילריהשלקצין-תצפיתנמצאתמידפנים,
מאוד.זאתהערכנוההי"ראנשי
תעלותינו,אתלהרוסהאויבהחליולישלהראשוניםבימים
המאפשרותמעמדותשנורומרגמהבפצצותביומו,יוםמדי
מבנהבעלותהנןהאויבמרגמותמסויימת.אנפילדיתאש

השיגמכךכתוצאהימועטלפיזוררקוגורמותביותרפשוט
אפשרותהיתהתמידולאישירותפגיעותשלגבוהאחוז
מאבדות.להימנעכדיהמסוכנות,העמדותאתבזמןלעזוב
נהרגורובאיםוכמהניכרות,אבדותלנוגרמואלופצצות
ק"ג.100בנותהפצצותעל-ידישנגרםההדף,מעצם
מפקדכממלא-מקוםשבועות,לחמישהתפקידקיבלתיביולי
אנו,ו-ף.ד'לפלוגותשותפיםהיינובהבגזרה-י'פלוגה
מחפורותהקמתמשותפתתנגיבלפיעיברנוהפלוגות,מפקדי
מטרים8שלבעומקכניסה,ורבותלפגזיםחדירותבלתי
כשקבוצותולילה,יומםנמשכהזועבודההאדמה.לפנימתחת
הקציניםגםשונים.מכיווניםאחתבמחפורתעוסקותאחדות
אתהגבירהזוועובדההמייגעתבעבודהחלקלפרקיםנטלו

מוצבכיתכופותקרהזובתקופההכללית.האחוהרגשות
כשקרההארסילריה.ידיעלאחתשעהתוךנמחהשלםפלוגתי

הדקים,לוחות-העץדפונותהמחפורות,אתראינוכזהדבר
הצרפת-ההפגזותבוצעולאושרנוקלפים.כבניינימתמוטטות

ועברומשמאלהתחילוכללבדרךנוקשה.תכניתלפייות
ולכן,מדי,רבביוקרעלתהכבדהאשתחתהשהיהימינה.

מאנשיההחפרהאתפיניתיההפגזה,שהתחילהאימתכל
לשטחתועתקאולתכנית,בהתאםתעבורשהאשעדוחיכיתי

הארטי-בעקבותובאמעזהצרפתיהחי"רהיהלושמאחורינו.
לאזהדברבהתקפת-נגד.אותוהודפיםהיינולהתקיפנולריה

הואהיתרוןכיהרגשנופנים-אל-פניםבקרבשכןהדאיגנו,
לנו.

תעלוסלחפורהתחלנוושובעצמו,עלחזרא'מרכז""מבצע
במרחקשנמצאההאויבעמדתלעברומחילות-מוקשיםקצרות

י"ב,פלוגהאתפלוגתיהחליפהאוגוסטבראשיתמסר.50

אחרלנופשזקוקההיתהי"בפלוגהמרטין.מבצרבגזרת
לאחרשנערכהבהתקפהכן,לפנייוםשסבלההכבדותהאבדות
מאור-ללאבוקרלפנותנעשוהחילופיןמחילת-מוקשים.פיצוץ

הארטילריהפתחהלעמדהלהיכנסהספקנובטרםעודאךעות,
שרועיםמחרידות,דקותמספרבילינוואנובאש,הצרפתית

האשמששככהסביבנו.מוטליםהאויבכשהרוגיהארץ,על
אתלהעמיקהתחלנובקדחתנות,אחינואתהפעלנוופסקה,
הקדמית.בדופןתאיםמספרוחפרנוס"מ180עדהעמדה

היהרצוניהצרפתית.לארטילריית-השדהלחשושחדלנואזרק
שהבאתי.האנשיםשספראותועםשאפשר,כמהעדמשם,לחזור
אתעזבנומכןלאחריומיים:פרינשאההקשההאתעבודת
הפלוגהאתמסרתיהמטרידה.האשאףעלאבדות,ללאהעמדה
במלחמה.הראשונהחופשתיאתוקיבלתי

מסקנותי
שלוששנמשכובהרעשות-ההכנהמספרהפסקותחלוביוניב-30
שעתבענייןהאויבאתלהטעותהיתההכוונהוחצי.שעות

האויבעמדתהושמדהלאמאודהכבדההאשאףעלההתקפה.
ההתקפה.במשךנגדנופעלוקני-מק"ביםומספרלגמרי,
הואחיל-הרגלים.שלהאדירההתקפהכוחבעלילהוכחשוב
הצר-העמדהאתוכבשהתקדםאלאהראשון,ביעדנעצרלא

ומסהושהמגידרבה,כההיתהההתקפהמהירותהבאה.פתית
להתגוננותמוצלחתמהתקפההמעברשבי.ונלקחוהופתעו
עמדותיהםאתיפההכירושהצרפתיםוכיווןבמהירות,נעשה

הסבליםקבוצותקביעתבהן.מהשתמשאנונמנענוהקודמות
עלהעידהמראש,שנעשתהוכלי-עבודה,תחמושתלאספקת

כך,אחרשבאההצרפתיםשאשכיווןמצויינת,ראיית-נולד
המס-לדרגהאספקהאפשרותאתאחדותשעותלמשךמנעה

קוי-הטלפון.אתניתקהוכןתער,
במעלהראשוןתפקידומק"ביםרוביםאשמילאהביוליב-1

קרוב.מטווחעלינושהונחתוהצרפתיות,ההתקפותבהדיפת
פחות.השתמשנוברימונים

שקי-מחסהמאחוריהצרפתיהחי"רהתחפרהשחרעלותלפני

כבראלהשקיםהובאוכנראהלפנינו.מטר50במרחקחול,
לאחרהעורףיחידותידיעלהועברואוההתקפה,במשך

ההתקפה.שסוכלה
האויבארטילריתשלחזקהכשאשהתקפתנו,שלאחרבשבועות

הפלוגה,גזרתשלחלקיםפעםמדיפונולעמדותינו,כיונה
מרשהבהגנהלחי"רהפק"להאבדות.מספראתלהפחיתכדי

שלמטרידהאשנוכחמקומיותנסיגותלבצעפלוגהלמפקד
האויב.
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