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:חשוביםתחומיםבכמהקלאוזביץ

שגרסקלאוזביץ,לעומתהגנה-התקפה.יחסי.1
ההתקפה,עלההגנהשלקבועהעליונות
המחזורייםהשינוייםאתהנדלמדגיש

שניביןהעוצמהיחסיאתהמאפיינים
בימינו.האלההמרכיבים

לחיכוך,מקורבוראהקלאווביץהמודיעין.2.

לקרואהמפקדיכולתאתהמשבשגורם

עלמצביעהנדלהקרב.תמונתאתנכונה
כאמצעיבימינוהמודיעיןשלמרכזיותו

כליהיותוועלהקרבבשדההחיכוךלצמצום

על-ידיהמלחמהשליעיללניהולחיוני

המצביא.

שלבזמנוצבאי.ררג-מדינידרגיחסי3.
גםבדרך-כללהיוהמצביאיםקלאוזביץ
אותםהטרידהלאולכןהמדיניים,המנהיגים
הדרגיםשניכיןההרמוניהשאלתבמיוחד

אתמתארזאת,לעומתהנדל,האלה.
כתקופתנו.ביניהםביחסיםהגוברתהמורכבות

התעלםשקלאוזביץבעודחזית-עורף.יחסי4.

במלחמה,העורףשלמתפקידולחלוטיןכמעט

הנדלמדגושהקרב,כשדהבניהולהוהתמקד

שלהכלכליהמימדשלחשיבותועלייתאת
החורציםהכוח,בנייןתהליךושלהמלחמה

יותר,אףואוליפחות,לאהמלחמהגורלאת

ניהולה.מאופן

בתוך-פנימיותהשפעותפנימי.חיכוך5.
ארגוניתדינמיקהכמו(הצבאובתוךהמדינה

בחשיבותדרמטיתועלייההצבאבתוך
-מלחמה)בניהולוהקונסנסוסדעת-הקהל

המצטרףפנימי,חיכוךלכללמצטברות
קלאוזביץדיברשעליוהחיצוני,לחיכוך

למדינהשמחוץבגורמיםמקורוואשר

ולצבא.

ביןברורההתניהאיןכברבימינוהכרעה.6.

המדינייםהיעדיםוהשגתהקרבבשדההכרעה

קלאוזביץ.שלבתקופתושהיתהכפי

להכריעבליגםלנצחאפשרגרילהבמלחמת
הכרעהגרעיניתובמלחמהצבאית,מבחינה

הדדי.הרסמשמעותה

בניידותהעצוםהגידולאסטרטגית.הפתעה7.
הזדמנויותיצרווהמרחבהזמןממדיוקיצור

קלאוזביץשלשבזמנואסטרטגית,הפתעהשל

תיאורטיות.אפשרויותרקהיו

מימדאחת,ובעונהבעתמבטא,הנדלשלספרו

בתרומתוהמחודשתההכרהבדמותהמשכיות,של
המלחמה,שללפילוסופיהקלאוזביץשלהייחודית

מיסודותכמההתאמתבדמותחדשנות,שלומימד

והאסטרטגיותהטכנולוגיותלנסיבותמשנתו

למחשבתמקנהזוהתאמהמותו.מאזשהשתנו
וחיוניות.דינמיותמשנהקלאוזכיץ

יואש
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ביותרהקיצונייםהמקריםדחי.'1גםחשובה
לסביבההופכתסוערתסביבהכאשרמתרחשים
צבאי.במבצעלעתיםשקורהכפיאנטרופית,

גישותמספרקיימותצבאייםבארגונים

היא,האחתסיכונים.נטילתשלמדיניותלהנהגת

התיאוריהשלהמחשבהקוויפיעללנהוג
שעולהככלפיהשעלארגונים,שלהקלאסית

ליטולההחלטותמקבלשלזכותוגדלהכךהדרג
פיעללנהוגשישגורסתאחרתגישהסיכונים.
עללשמורכדיפיהשעלהמתימטית,הלוגיקה

מקבליצריכיםכולל,סיכוןשלמסוימתרמה

עצמם,עלליטולהנמוכיםבדרגיםההחלטות
מפניסיכונים,לנטילתחופשיותריחסית,

כאשרמצטמצמיםהסיכומםסטטיסטיתשמבחינה
רבות.קטנותהחלטותיחדיומקבצים

אחדעלבמפורשמתבססותאינןז()מערכות
מדיניותשלהללוהנורמטיווייםהמחשבהמקווי
מובלעותהנחותמשקפותהןהסיכונים.פיזור
האדיש,הנדסי,בתכנוןהטבועותסיכוניםכלפי

לבתשומתבלאכאלה.לנושאיםכלל,בדרך
כלכמוהצבאיים,הסיכוניםמטופליםמיוחדת

מבוזרת",החלטותקבלת"בתיאורייתאחרסיכון

אלהבנושאיםהתיאורטיהבסיסאתהמהווה
וזהירהמודעתהתייחסותאי1)(מערכתלתכנון

לנוהמוכרתהליךלהאיץסייעב-ז()זהלנושא
אחרים.ביורוקרטייםארגוניםשלמהמציאות
בדרגיםההחלטותמקבלינוטיםכאלהבארגונים

שהםהסיכוןברמתאפילולהסתכןלאהנמוכים
שלהקלאסיתהתיאוריהגישתפיעללהזכאים

כךיותרגדולשהארגוןככלכן,עליתרהארגון.

אתיותרבכיריםלדרגיםלהעבירהנטייהגוברת

קטנותויהיוסיכון,בנטילתהקשורותההחלטות
מכלליוצאיםאינםצבאייםארגוניםשיהיו.ככל
אםנדבכים.מרוכיגדולים,ארגונ?םהםאלה;זה
יתרכלכמולהיות,יהפכושהםרוציםאין

להתפתחחייבתאזכיהביורוקרטיים,הארגונים
שלהם.הסיכוןלמדיניותמודעתגישה

שלבתכנוןכזומודעתגישהלהערכתנו,
להכירצריכהצבאיותושליטהפיקודמערכות

ואפילושונים,מחשבהקווישכקיוםבתועלת
לפילנהוגבמקוםסיכונים.לנטילתבקשרסותרים,

קולפיאוהקלאסית,הארגוניתהתיאוריה
חייביםהסיכונים,פתורשלהמתימטיהמחשבה
בכלסיכוניםנטילתלהתירהצבאייםהארגונים

ההזדמנויות,אתביעילותלנצלהמסוגלתרמה,

בסביבהנמצאת.היאשבוהמצב,בעצםהטבועות

נטילתפיזורתהיההתוצאהיציבה,חיצונית

התיאוריהשלהמחשבהלקובהתאםהסיכונים

פיזורהיוצרותבסביבותהקלאסית.הארגונית
לזהלהתקרבהסיכוניםפיזורחייביציב,אתגרים

אולם,ומתימטי.המחשבהקוידיעלהמוכתב
סוערים,שינוייםהמציגהאנטרופית,בסביבה

הזכותאתלהעניקישמראש,לשערםניתןשלא
מולפניםאלפניםהעומדותלרמותסיכוניםליטול

פיזורמדיניותשלהרעיוןהאלה.השינויים

מחשבהלקווימקוםמותירהבארגוןסיכונים
שונותכרמותסיכוניםנטילתבדברסותרים

שונים.ובמצבים

להניחפירושוכזוגמישהמדיניותאימוץ

רחביבכליותרגדולהחלטותקבלתחופש

עםאולם,זאת.להצדיקשניתןמקוםבכלהארגון,

המזל,לרועהאנרכיה.סכנתועולהצפההחופש
ביןהנכוןהאיזוןלהשגתפשוטותמירהאמותאין

להשיגמצליחיםארגוניםלפיכך,לאנרכיה.חופש

לידילהביאתחילהמאפשריםשהםידיעלאיזון

מכןולאחרהלפתרים,המחשבהקוויאתביטוי
לכךלבלשיםישאחר.אוזהבקוחריגותמתקנים

באופןנמצאהחופשכזהאיזוןבתהליךשגם
חופשעלההישענותנחותה.בעמדהטיפוסי

מאשרערובותפחותטבעה,מעצםמקנה,
אפשרלאחורבמבטרקשליטה.עלההישענות

הרבהעצמו.אתהוכיחשהחופשלעתיםלראות
תרפהאםלאיבודיילךמהלראותקליותר

ידיעליושגמהמאשרוהידוע)המוכר(השליטה

החידוש).(חופשהענקת

נוצרתהארגון,שלהסביבהמשתנהכאשר
יהיה.אשריהיהשהושג,האיזוןלהפרתנטייה

הצבאיתהטכנולוגיהשלוהולךהגוברהתחכום

שללכיווןכולללחץיוצרוהואכזה,איוםמציב
לוואיתוצראלאמכוון,שינויזהאיןשליטה.יתר

האנושיותהמגבלותאתלשפרהניסיוןשל

אתגריםעםשמתמודדיםבשעההבולטות

מוגברים.ומידעזמןלחצי-כלומרטכנולוגיים,

לגרוםעלולהאלהבתפקודיםהתמיכהאולם,
אחר,חיוניאנושיבתפקורוביכולתברצוןלפיחות

בכישורים,הכרוכהתעוזה,הפעלתהיאהלא

אותם.למחשבפחותשניתן

להיחשףעלולבמערכתהולםחופשהעדר

להיותעלולשאזאלאהקרב,בלחץרקכבהירות

כן,עלשנוצר.האיזוןחוסראתלתקןמכדימאוחר

לבחוןשישנושאים,הםוהבנתהבתעוזהההכרה

ז().מערכתלתכנוןכבסיסבמקבילאותם
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ליתרונותוהביאלגזרההתאיםטנקיםשלרב

בגזרתממושךיחסילשקטהביאההפעולהרבים.
עלכתגובההמחבליםירולאוכעקבותיההחרמון,

קרית-שמונה.
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זרפולשהבסתלשםקונבנציונליתבמתכונת
בנסיוןעסוקזרה,ארץשלוניהולהכיבושהולשם
היתההתוצאהבארצו-הוא.עצמוזהדברלעשות
ופעולותאמצעיםונקיטתלגמרימוטעיתגישה

אילוכפעולות-מלחמהלתרצםהיהשאפשר
ויחידהאחדהחיוניהצדהאויב.בשטחיבוצעו
השכיללאשאותואזרחות-טובה","פעולתשל

הוגנתטובה,התנהגותדווקאהיהלפתח,הצבא
ארצו-הוא.אוכלוסייתכלפיהגייסותשלוממושמעת

הטוביםוהשירותיםהעזרהכלאיןזאת,בלעדי
בצורהלספקםהצבאשמסוגלכפריים,בשטחים

הםכללבדרךואשרלאוכלוסיה,נפלאהכה
אחידת-עיניים.אלאהיחסים,לשיפורלתרוםעשויים

מטבעהוליד,הצבאשלהקונבנציונליהארגון
השינוייםקונבנציונלי.מסוגמבצעיםהדברים,

הקורפוסיםמפקדיבשורותהבלתי-פוסקים
בנצחוןשםלהםלקנותשאפושכולםוהדיביזיות,

כשאיןזה.מצבשיפרולאוראוותני,מהירצבאי
המלחמה,אתשתנהלחזקהעליונהסמכותבנמצא

מעורב,היהגור,מוטהאלוףהפיקוד,אלוף
ובפיתוחה,החטיבהבהכנתחיובי,באורח

המבצעילניסיונוהודותהמבצע.לקראתובמיוחד
הסגולותאתהפיקודאלוףהביןוהעשירהמגוון

סדירהשריוןבעוצבתהטמונותהמבצעיות,
בביטחוןהמבצעיתיכולתהאתומיצהומעולה,
הפעלתגמול.ובפעולותאשבתקריותשוטף,

קשהבשטחמשוריינתגמוללפשיטתהחטיבה
החלטההייתהשגרתיבלתיאויבונגדביותר

פעולותעלצה"לבתפיסתוראשוניתיוצאת-דופן
קלחת"מבצעביותר.ויעילהנכונהוהוכחהגמול

סדרתשכללהמערכה,הייתה2"קלחת"
שבוצעהמשותפת,מבצעיתמגמהבעליקרבות

ומימשהמשותפים,וכמרחבבזמןאחת,במסגרת
הניסיוןכאחת.טקטיותומטרותאסטרטגיתמטרה

והיוהוטמעו,נלמדו,שהופקו,והלקחיםשהצטבר
הצפון.פיקודבמרחבאחריםלחימהלמבצעייסוד

בר-כוכבאמשהאלוף

לפעולותהשריוןכוחותבמיצויתפניתהיה2"
גמול.

מפקדשנתמנהוחסר-נסיוןצעירקציןנוטה
מבצעיםשלבמונחיםכהרף-עיןלחשובדיביזיה

זומעיןכתבותהופיעופעםלאדיביזיוניים.
1כ-200,בהשתתפותבן-יומייםמבצע":בעתונים
וייט-קונגשלמעוזנגדוייטנאמייםחיילים

לסייגוןמצפוןקילומטריםארבעיםבמרחק
תוצאות.כלללאלמעשהד'יוםבבוקרנסתיים
אשהנתפסהזהבמבצעכימסרוצבאייםמקורות

נהרגמכוחותינווחיילהווייט-קונגשלאחת
כדיעדכנותהיוהידיעותכללאצלפים".ביריות

כך.
המקבילשטחעלשפיקדבמלאיהבריטיגנרל

שלתפקידולדעתומהופעםנשאללדיביזיה,
הדברהבנתי,כמיטב":השיבהואדיביזיה.מפקד
מסוגבמלחמהדיביויהמפקדעלהמוטלהיחיד

תסופקשלחייליםלכךולדאוגלהתרוצץהואזה
אמר.ויפה."!שלהםהבירה

חוסר-גםהולידהקונבנציונליהפיקודמבנה
שלמלחמתוהיאהמריהזוטרות.בדרגותיוזמה

אולםהמוקדמים,בשלביובעיקרהזוטר,המפקד
פקודותללאלפעולהעזלאזוטרמפקדשום

רבותפעמיםבכתב.לושתוגשנהוהעדיףמגבוה,
לו"זאת:שאלהוייטנאמייםקציניםשאלתי
א'מנקודהרגליםחילפלוגתלהוליךנצטווית
המשמרמוצבפניעלעברתובדרכךב',לנקודה
סרהייתהאםוייט-קונג,על-ידיהמותקףהאזרחי
היתההתשובה"?ב'לעברממשיךאולהםלעזור
דרכיממשיךהייתי"מהכלל,יוצאללאתמיד,
שלפעולתוהצילהלוהכל,ככלותב"'.לעבר
הבכיריםהקציניםהיוהמוצב,אתהזוטרהקצין

מסתיימיםהדבריםהיולואך;בכךמשתבחים
הקציןשלבצווארונתלההקולרהיהבכי-רע
הבכירהקציןתמידנושאשלפיוהעקרוןהזוטר.
בשורותיהם.נודעלאבשבח,זוכהוהצעירבאשמה

ודיביזיותקורפוסיםפיקודישלקיומם
עצמםשהםמחוזות,כמהפניעלהמשתרעים

כליעוררזוטרים,צבאקצינישללפיקודםעמדו
ועלמבצעיםעלהשליטהבמישורקשייםהרף

כפוףהיהגיזרתו,כמפקדהמחוז,ראשמודיעין.
אחראיהיהמחוזכראשאולם;הדיביזיהלמפקד
דיים,הנשיאשלובימיוהפנים,מיניסטריוןלפני
שליטההיתההגיזרהלפיקודעצמו.הנשיאלפני
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המחוז,בתחוםהצבאיים-למחצההכוחותעל
משולביםמבצעיםהפכההכפולההפיקודושיטת
וצבאיותאורחיותפעולותביןפעולהותיאום
פתרון.כמעטלהשאיןלבעיה

באורחמזויןצבאמקיוםנוספתצדדיתתוצאה
המיועדיםכלי-נשקהפעלתהיאילנויצנב5וק,

נגדלמבצעיםיפיםשאינםקונבנציונליתלמלחמה
כגוןהללו,מכלי-הנשקכמהגריליה.כוחות

נגדחסרי-תועלתכמעטהםללא-רתע,תותחים

כוחותלגביקטלנייםיהיוהםאךמורדים,
המורדים.בידיויפלויאבדואםהממשלה

צבאשמהווהזובבעיההדיוןאתהרחבתי
הארץבתוךשמאזן-הכוחותשסבורנימשוםגדול,
לגביהןביותר,החיוניותהבעיותאחתהוא

לגביוהןארץאותהשלהפוליטיתהיציבות

הפעולותביןהמלאהפעולהתיאוםהבטחת
מההמרי.בעתהצבאייםוהמבצעיםהאזרחיות
היטב,ממושמעמובחר,קטן,צבאהואשדרוש

מסייעים,וציאווירהילעםקל,ציודובעלתוקפני
כדיגבוהה,ניידותלולהעניקמספקתיכולתבעלי
תמיכהשלהראויהצבאיתפקידואתלמלאשיוכל

עקרונות-לחמשתכהתאםהאזרחית,בממשלה

זה.בפרקשהותווהיסוד

תומפסוןרוברט

*
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שלעדותוראההנזירים.על-ידירקלאנמסרואלהתיאורים16.
:בחיפהשסיירהגרמני,המשלוחבחילראש'רפואהקצין

'aufheiligemhitreiter:Deutsche~...1.1)[[1ןןטןןןשSteuhcrl
,922.Oidcnburg~Bcrlin.Boden,),שטוייבר):להלן

45[-146.דרקסלר.
24,גל'ןי)Jrte.1*:ו9י-491כרמל.זו:פרשהעל17.

והדיהגרמנים.גירסתאתשהביא187,עמ'14.6.1915,
הביתתמונתן2עמ'916[.4.2.החרות,בעברית,הפרשה
קודםחודש2,52.19158Heimat,und;Kolonie,ההרוס:

ונויהרדטהוףחיפהעלה-4'אגרי'האניהירתהלכך
142.עמ'18.3.5.1915.גל'.](,)י(ןיי1(-

בזמןהיום-יוםוחייבעירהיהודיתהקהילהארגוןעלרבחומר.81
מהדורההעמים'.מלחמת'מרדכי.הכהן.כן-הלל:המלחמה
תשמ"א-תשמ"ה.ירושלים.כרכים.2ומוערת.מצולמתחדשה

ןהכהן)בן-הלל:להלן(שוניםוערכיםאינדכס.חיפה','לפ'ר'
"9.שטוייבר

שטיייבר.:142-)146,14ררקסלר.:1-111ןומיס-ררהרכא,1910.
המתיישביםקירבתכשלבנוחהרגישוהגרמניםץ-979.

עםהשוואביתכשפהשיחותלנהליכולתםובשלבני-ארצם,
המקום.בני

אלהח"ל'םשלהעיקריתהתרומההסתם,מןזוהי,20.
.44[דרקסלר,האירוע:תיאורההיא.בעתלארץ-ישראל

142:דרקסלר.כחיפה:אוסטריםחייליםשלשהותםעל21.
לאכסניתומצפוןממערבהשתרעהזוחורשת-אורנים
הקיסר.כ-כיכרהקיסר".חורשת"-ונקראהכרמלהיים".

יוםאתשנהמדילחגוגהגרמניםנהנוהחורשה.שבפינת
ביקורו.לזכרהאנדרטהשםמוצבתכיוםכמקום.ביקורו
העולםכמלחמתחיפהכיבושאתהמנציחתותחולידה

ביקורבעתכ-1982נחנךהזההמורכב''האתרהראשונה.
כרמל.א'שלליוזמתותודותבחיפה,הקיסרשלנכדו

סרדנס.22:313.
_2.S.203.וויוול,:45)שם
פיעלהניתוחכאןנעשהזה.מערךהמתאריםמקורותבהעדר24.

))5:מולפולס,שמקורן:הקרבומפותההתקפהתיאורי
237.פרמטון

זושכונהו134-133כרמל.כרמלהיים-."שכונתלקורות25.
ומשרידיהבמרכז-הכרמל.קלררחובסביבהשתרעה
על-ידישהוקםרוטשילד'.כיח'הוא-בשטחכיוםהבולטים
אזוראתבנוהאבנגלים-הגרמנים.ב-893[עודפרוסהטמפלר

כרמלהיים""אכסנייתככיבככרמלהנופש
.(Karmelmissionshcim)רחובביןהרכב.בקצהשניצבה

דן"מלוןכיוםניצבבובאתרבדיוקושדרות-הנשיא,יפה-נוך
הנוכרת.האכסניהנהרסהכנייתושלצורךפנורמה.,

הנרמניהארטילריהשקציןמעניין:533עמ'מולמפה.פולס.
אתכללהזכירלאכנופש,כאןשההאשראברהרד-סימון,

הכרמל.עלהתותחיםמיקום
כרחובבמקומו,היוםעומדזהבית-ספרו479הכהן.בן-הלל
מס'אלנבי,רחוב:מלחמהבאותההארץכובששםעלהקרוי
.13

348.מנדרס.
353.שם.
363.שם,

כיצבאייםלכתביםסיפרובחיפה.שנתפסוגרמניםשבויים
להגןטעםאיןכילדעתמשנוכחוהעיראתלעזובביקשו
עמם...ולהלחםלהישאראותםהכריחוהטורקיםאךעליה.
5.עמ'26.9.1918,טיימס,

מזכיר213,וויוול.ולתוצאותיו:לקרבכיחסשונותהגירסאות
זההומספרהרוגים40מונהפולס;שבוייםו-200הרונים30
השבוייםאתהעריך8עמ'"[24.9.19,טיימסשבויים:של

לכמוךהגיעואלהכוחותו72173-1דרקסלר,:373סנדרס,
הלבנון.בבקעת-לראיאק
534.פולס,

מכונות-יריה,ועליהןמכוניות-משאאלההיולמעשה
הכללי.למטההמוכסףמכונות-יריה"ב"כוחשאורגנו
פרסטון,וכןזה.קציןעלבאירוניהכותב215.וויוול,

פתוחה.ברולס-רויםנוסעהקציןאתהמתאר227-226.
התהילה,פריאתלקטףנכוןבריטניה,דגלכשבחרטומה

העיר..קצין"לשמשהמיועדפרשיםאישולצידו
533עמ'מולפולס,אצלהקרבמרשםפיעלהתכנית.שחזור
535.ועמ'
535.פולס.
ואוסטרלייםבריטייםמקורותעלנשעןהקרבותמהלךתיאור

פרסטון.215-214;וויוול,537-534:פולס,רשמיים:
והואפולס.שלתיאורוהואביותרשהמפורטדומה:238-232

נולט.פרסטון.שללזהחסית'יותרמדויקגםנראה
הרכובהכוחאלהחלווההרשמי.האוסטרל'ההיסטוריון

ניכראך9.1918[.9.לט-מס.כךעלודווחלחיפה,שנכנס
ההתרחשויות,אתהביןולאהקרבמפתאתנכוןקראשלא
מכוניות.טורעל-ידיהעירנכבשהדיווחולפישכן

צרהמיםפרשתוקונדר,לנחלקטיענחלמתקרבזהכקטע
כבישכיוםסלולהפרשיםעכרובובקטעמ').ן200ביותר

מענייןדניה.שכונתשלהמזרחיהקצהמןהיוצאדניה-נשר.
צפוןלהגנתתכניותהבריטיםערכוכאשרכילציין.

השולטותעמדותבנוהשנייה,העולםבמלחמתאר,-ישראל
עמדותהעיר.לעבראיגוףצירישמשכימחששזה.נחלעל
היהוחלקן15372405(,נצ"מ(בשטחהיוםעדניכרותאלה

נשר.מחצבתבשטח
חריתאן,לידהדיוויזיה.שלהאחרוניכבקרבותנהרגזהקצין

615.פולס,חאלס:
והחללים.השבוייםמספרילנביגםקיימיםשוניםנתונים
ו-11תותחים17שכויים,1351עלמסרמ-1919דו"ח

Expcditionary:EgyptianI-ofthelAdvanceIThe:מכוניות-יריה
1919.501.0""0".-olfice.I,Starionery(,יייראPalestineIForce.I
הצבאיכבית-הקברותנטמנומגידו''וקרבותהזההקרבהרוגי

מאחדתחלקהישנהשםבחיפה.יפובדרךהישן,הבריטי
וכהחוברתההנצחהבקירלראותניתןוכןההודים.לחללים
ונצרת.חיפהבאזורהנופליםשמות
.-104105ארמגדון.:538פולס,
במחנההשוניםהדרגיםביןלנתקאופייניי373סנדרס.
תשושלדמשקמגיעסנדרסשבעודהעובדההיתההתורכי
לתגבורזקוקהואובעור-האנגליתהמתקפהמגודלוהמום

תחרויות-סוסיםלמנצחיפרסםלהעניקממנומבקשיםכוחותיו,
364.סנדרס,בצבאו:

Germany,Crescent:theחסEaglesWeber..3).ץ
Alliance,iurkishtheorDiplomacytheandAustria,

,Ithaca/London,1914-1918ן079..255
לסגתהמצריהצבאאתאילצה1840בנובמברב-3עכונפילת

בינוהקשרנוחקבכךשכןומארץ-ישראל,מסוריהכמהירות
:כמצר.םבסיסיוובין
10ExpeditionLatetheofNarrativeHunter..ק.יע

1842.98-100.r_ondon.1.Syria,
היתהמשימתוועקרקטן,היהבקרבותשהופעלהימיהכוח
פריצתאתולאבטחהחוך,בצירלסיועאפשרותלנטרל

23.714,נספחפולס,ואלכסנדר:פלגנחליעלהמעברים

ארציכןייסיד"ר

א*
44?....-

57נ3213-3מערכות


