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הרקע
ב-9הבריטי,הצבאעל-ידיירושליםכיבושלאחרמייד

-הצלחתואתלנצלאלנביגנרלנצטוח1917,בדצמבר
לאלץהיתהבריטניהממשלתמטרתבהתקדמות.ולהמשיר

על-ידיהאפשרי,בהקדםהמלחמהמןלצאתתורכיהאת

לעברנמרצתוהתקדמותצבאותיהעלמכת-מוותהנחתת
עםתורכיהשלדרכי-התקשררתאתשינתקדברחלב,

ראש-הממשלהג'ורג',לויךכיום).עיראק(מסופוטמיה
בריטיםחייליםשלהנוראהטבחלאחרעתה,שדגלהבריטי,
בעלות-בריתהחיסולשלבמדיניותבאירופה,איפרבמערכת

יפהבעיןראהלאהתידובבמזרחמבצעיםעל-הריגרמניהשל
התארג-שלבתקרפההכרחישכיאלנביגנרלשלטיעונואת

לי-בארץ-ישראלבעונת-הגשמיםניסיונווכיוהתאוששות,נות

בקנה-מבצעים,עלחמורותמגבלותתטילזועונהכיאותומד
ה-ואחהקורפוסאתשקידםלאחרהציע,לפיכךנרחב.מידה

שבאגףכוחותיואתגםיקדםכיכוחותיו,שלהמערבישבאגף
קילומטריםכ-15לירדןהנשפךn'JID?לוואדיעדהמזרחי
מסילת-הברזל,קובבנייתממשיךובעודוהמלח,ליםמצפון

החג'אזיתמסילת-הברזל.נגדיפעל-אספקתותלויהבו
שמדרוםהתורכייםהכוחותאתלנתקכדישבעבר-הירדו,

באורחהשמאליאגפואתלקדםקיוהבהמשךלרבת-סמון.
מסילת-בסלילתלהמשיךכדילטול-כרם,בכיווןהדרגתי

המלכותי.הציבסיועבשפלה,למתקפה-רבתיולהתכונןהברזל
הואהמתקפה.השהייתאתיפהבעיןראהלאג'ורג'לניר
-הירקון-עוג'המנחללהבדילהשני",הירקון"המכונה)*

ליפו.'שמצפון

לארץ-שיגרולפיכך'-מהלומהבהנחתתמחירבכלרצה
לעומתו,אלנכי,כתגבורת.ממסופוטמיההודיתדיביזיהישראל
בינוארג-4שנקבעהנוכחיהקואתלייצבהצורךעלעמד
ולאחרמצפון,ראש-גשרוהקיםהירקוןאתשצלחלאחר1918,

לשכם.הכביששעלרמאללה),(לאל-בירהמצפוןשהתקדם
עדהמזרחיאגפואתלאבטחהצורךאתהדגישבמיוחד
מיריחו.התורכיחיל-המצבאתכךלשםולסלקהירדן,

בעלות-שלהעליונהבמפקדהממושכיםדיוניםלאחר
כי1918,בינוארב-21בסופו-של-דבר,הוחלט,הברית

אךובבלקנים,באיטליהבצרפת,בהגנהיישארוכוחותיהן
צבאהאתסופיתלחסלבמגמהתורכיה,נגדלמתקפהיעברו

התורכית.ההתנגדותלהתמוטטות-כךעל-ידי-ולהביא
הארץ-ישראלית.לחזיתנוספותדיביזיותהובטחוכךלשם

לייצובהאמורה,תכניתובביצועאלנביההלבינתיים
הגדולההתבניתלמימושמוקדםתנאיממילאשהיתההקו,
אתכבשבפברוארב-21הבריטית.הממשלהשלזויותר,
ביןלירדןממערבתורכייםכוחותנשארולאועתהיריחם

בגורנייהחזקראש-גשרלהוציאעוג'ה,לוואדיהמלחים
ודרומהאלנבי),גשרעתהנמצאבוהמקוםע'ורנייה,(

איבטח,יריחוכיבושחיג'רא.מעגרת-הנהרעל-יד-משם
עדייןסיפקלאאךאלנבי,צבאשלהמזרחיאגפואתאמנם,
ולפיכך;לעבר-הירדןפשיטהלעריכתהצורךדירחבבסיס

הודיעהואעזרה.ואדיעדלפחותלהתקדםאלנביהחליט
יצלחעוג'ה,לוואדישיגיעלאחרכיהמלחמה,למשרדבמברק

אתויהרוסאס-סלט,אתיכבושבמרס,ב-21הירדןאת
תיקוןאתלמנועכדירבת-עבוו.לידהחג'אזיתמסילת-הברזל
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הידידותייםהערביםאתלעודדוכדיהתורכיםבידיהמסילה
השלמתלאחרכיקיוהאלנביאם-סלט.לידכוחישאירבמקום,
וטול-כרם,שכםלעברבהתקדמותלהתחיליוכלזומשימה
באפריל.ב-12

בהתקפהבמרס,ב-8החל,עוטהלוואדיהתקדמו'תלשם
לרמאללה.צפונית-מזרחיתבעל-חצור,היההעיקרישיעדה
בחודש.ב-12הסתריםזהכיבוש

פון-הגנרלהאויב:במחנהחילופי-גבריחלובינתיים
הוחלףבארץ-ישראל,התורכייםהצבאותמפקדפלקנהיין,

לכןקודםשעמדפון-סנדרס,לימןהגנרלעל-ידיבמרטב-1
שניםשלושבתורכיה,הגרמניתהצבאיתהמשלחתבראש
ע'ורנייה),(בגורנייההגשראתלהרוסציוהלימןויותר.
בלבדמזקףולהשאירהירדן,שלהמזרחיתלגדתולסגת

לנהר.ממערב

פייצלשלכוחוהיהאלנבישלבשיקוליונוסףגורם
לאמראיש-ערב.לורנסגםפעלשעמומחג'אז,ההאשמי
טפילה,אתוכבשבערבה,גםפעלעקבה,אתזהכוחשכבש
בפברוארשריכזוהתורכים,למען,מצפוןקילומטריםכ-70
בראשיתבכךהצליהומטפילה,הערביםאתלעקורכדיכוח

חיל-המצבאתלהפחיתאותםאילצהזופעולהאךמרסו
כךומשוםלטפילה,חיל-המשלוחאתלשגרכדימע-תברב11,

רבת-עטון,עללהתקפהכשרההשעהאתאלנביחשב

שלחיל-המשלוחיוחזראםכי.גימא,מאידךסבר,הוא
מטן,עלבהתקפתולפייצלהדבריסייעלרבת-עתון,האויב
שלהמזרחיתלגדהאלנבישלכוהותיוהתקדמותכייצויין,
לביןהבריטיחיל-המשלוחביןמגעלראשונהיצרההירדן

פייצל.שלהבלחי-סדיריםהערבייםהכוחות

ולרבת-עמוןלאע-סלטהראשונההפשיטה

1918באפריל2-במרס21

הקרקע
מתרוממיםהיו-דומבקעתוטרשיים.הםתלוליםמואבהרי

אלרבה,בחדותכךואחרבמתינותתחילההשטח,פני
שלזהעלבמעטעולהשגובההעצומת-ממדים,רמת-גיר

הרי-יהודה.
הדרךנמשכתגורנייהשלידהירדןממעברת

דרךעוברזהציררבת-עמון.אלהעתיקה
שונת-נשרין

לאט-סלט,
מגורנייהלרבת-עמון,גדול)כפר(צוילחדרךומשם

כבישהדרךהיתהאט-מלטאחריאהדיםקילומטריםעד

כלכהלכה.הוחזקלאאךהתורכים,על-ידישנסללרעוע,

שבילי-בהמות.אלאהיולאתואברמתעלהציריםשאר

דרךעברחיג'לא,במעברתשראשיתוהללו,השביליםאחד

לרבת-עמון.נעורהכפר
הכבישמןהסתעפהאחרתדרך

לשונת-נימרין,מורהית
דרךועברה

לרבת-עין-אט-סיר

לאט-אבו-טורהואדידרךשבילהוליךלכבישמצפוןעמון.

מדרום-מערבקילומטריםחמישהנפגש,זהשביל;טלט
ממעברתהבאבשביללאט-סלט

שלושה-עשראום-שורם,

מלאיםהיומעברות-הירדןגורנייה.לגשרמצפוןקילומטרים

הקיץ.בימותגםהחוהגובהעדמים

שלתחנת-'הרכבת
קילומטריםכשלושהנמצאהרבת-עמון

גשר-הקמרונותהיוהמסילהבקוהתורפהנקודותלעיר.מצפון

לתחנה.שמדרוםוהמנהרהויאדוקט)(

יו11ע!2:

ב-החזיקהבריטיהמודיעיןבידישהיוהידיעותלפי
רבת-עמון

ה-48.הדיביזיהמןה-150,מרגימנט-הרגלים'חלק
מסילת-הברזללאורךמזקפיםבשורתגםהחזיקרגימנטאותו'

הרגימנטמןגדודועמוהרגימנט,מןאחדגדודהחג'אזית.
ביןפרוסיםהיובלתי-סדירים,צ'רקסייםופרשיםה-159

הבריטיםהירדן.גדותעלבמזקפיםוהחזיקולאם-סלט,גורנייה

בינוניים,במקלעיםמוגברהגרמני,ה-703הגדודכיידעולא

משם,חזרכברמטפילה,הערביםבגירושלסייעשנשלח
מנולאאף-על-פי-כןרבת-עתון.לקרבתבמרסב-21והגיע
הבלתי-סדיריםמןלבדהבריטים,צליחתבעתהאויבכוחות

רבת-עמוןביןרובאים,כמ-1,500יותרשבתוכם,
הירדן.לנהר

למבצעהבריטיהכוחותסדר
המבצעיתהאחריותאתהטילהחיל-המשלוחמפקדת
המזרחית.בגזרהשהחזיקה-%%,הקורפוסמפקדתעללפשיטה
הדיביזיהמפקדשי,מייג'ור-ג'נרלנקבעלמבצעהישירכמפקד
האוסטרלית-הרכובההדיבחיהנכללו:שי"ב"כוחה-60.

הקיסרית,רוכבי-הגמליםחטיבתה-60,הדיביזיהניו-זילנדית,
ההרריתהארטילריהחטיבתה-10,הכבדההארטילריהסוללת

גשרי-הפונטוןשדרתקלות,שריוניותחטיבתה-%ו,הבריטית
המדברי.הקורפוסשלושדרת-הגישורה-13,

ט1ויגולה'הינערך
הרכבתבאמצעותהוקםהראשיהלוגיסטיהבסיס
ליריחו.משאיותעל-גביהאפסניההובאהמשםבירושלים,

על-גביהרכובותהעוצבות,שלהאספקהשדרותהיווממנה

לשונת-הכבישעלהאפסניהאתלאסוףאמורותגמלים,

נימרין,

הרנכנירצ

היהבמרס.19בלילהירדןאתלצלוחנצטיהשלגנרל
ובעת-ובעונה-תיל-הרגלים,בעזרתאס-סלטאתלכבושעליו

דרוםשבילידרךלרבת-עמוןהישרהפרשיםאתלקדםאחת
הופנתהתשומת-לבומסילת-הברזל.הריסתלשםהרמה,

שלפיגשרגשר-הקמרונות,המסילה:שללנקודות-התורפה

196647אוקטובר195,הערכות""



שביןהגשריםלמנהרה,גשר-הקמרונותביןהיהידיעות"
שנמצאוגשר-עץעצמההמנהרהאל.ליבאו,לתחנתרבת-סמון

בלתי-מדוייקות,היולרשותושעמדוהמפותאךלעיר.מצפון

עםכלל.קייםהיהלאלמנהרהגשר-הקמרונותשביןוהגשר
המערביתלגדהלחזורהסתם,מןיהיה,אמורהמבצעהשלמת

רכוביםגייסותוכןבאס-מלט,פלגההשארתתוךהירדן,של

עמה.התקשורתלאבטחת
בשניהירדןאתלגשרשיהגנרלהחליטכךמשום

לפרשים,פונטוני-פלדהגשרייבנהחיג'לאבמעברותמקומות:
וגשר-שית-חביותסטנדרטי,גשר-פונטוניםייבנוובגורנייה

כדיותתקדםהמעברות,בשתיתצלח180חטיבהרגלים.

חטיבהלרבת-עצון.הכבישדצ9שמשניבגבעותלאבטח
ואדידרךמשמאלהותנוע180,הטיבהפניעלתחלוף179

בתרנייה.כעתודהתשאר181חטיבהואילו-אבו-טורה
הפרשיםשחטיבתבעודבחיג'לא,יצלחוהרכוביםהגייסות
השמאלי.אגפםאתותאבטחהיל-הרגליםעםתנועה-1הקלים
שלאחדרגימנטשתעבירלאחרהרכובה,הדיביזיהשאר

תתקדם180,חטיבהשללפיקורההניו-זילנדיתהחטיבה
תנועבעקבותיהועם-אס-סיר.נעורדרךלרבת-עתון

תתקדם180,חטיבהשללפיקודההנירזילנדיתהחטיבה
תנוצבעקבותיהועין--אם-ציר,נעורדרךלרבת-עמם

ותסייעסירות-מנוע,בשלושים-המלחאתתצלחחוגרים
השמאלית.הגדהבטיהור180לחטיבה

גוונ(י12ע1

גשמיםגרוע,מזג-האוירהיההפשיטהתאריךבהתקרב
מלאהיההירדןמרס.בחודשהרגילמןכבדיםירדו,עזים
הפעולהנדחתהלפיכךביותר.מהירושטפוגדותיו,עד

ר-2021בלילבמזג-האויר.שיפורחלאכןובמשכםליומיים,

הכוחות.ריכוזהושלםבחודש
הבריטיחיל-האוירסיירבמרס,21הבא,היוםכלבמשך

שעהעדחשודהתנועהבכלהבחיןולאטובה,בראות
לגורנייה,האויבשלחיילי-חי"רמאותהתקרבושבה1500,
הכוחתוגברכךמשוםלחיג'לא.-גונדות-פרשיםושתי

חיג'לא.במעברתהנהראתלצלוחהיהשאמור

במרע22
0001,בשעהבחודש,ה-22ביוםנאה.היההמבצעליל

קטנותבסירותבגורנייה,הירדואתלצלוחהבריטיםניסו
מכליישחלקכךכדיעדחזקהיההנהרזרםאךוברפסודות,

אחרוחלקהצליחה,ממקוםהרחקלגדה,הזרהנסחףהשיט
הזרם.במורדכלילנסחף

ניסיוןנעשהבתוהו,שעלומאמציםשלשעהרבעלאחר
הוכתרלאזהדברגםאך-בשחיההנהראתלצלוח

באש.הפתחבתנועההרגישהאויב,בהצלחה
לכוהותפניםההצלחההאירהזאת,לעומתבחיג'לא,

וכןסגרמשנה,שלבפיקודומובחריםשחיינים9:הצולחים
חבל,כשבידיהםב-0030צלהואחדים,אוסטרלייםמהנדסים

הוחזרהזואנשים;שישהבתרפסודההמזרחיתלגדהוגררו
וחהר-נוספיםשישההעבירההמערבית,לגדהאחר-כך
בלתירוביםלאשפרטהתנגדות-אויב,כלהיתהלאחלילה.

התנהלהרפסודותבאמצעותהראשוןהגדודצליחתמדוייקת.
האש.התחדשהואזהבוקר,אורעדבשקט

ניסיוןעללוותר180חטיבהמפקדהחליטבינתיים
בגורנייהבחיג'לא,מאמציוכלאתולרכזבגורנייה,הצליחה

סיימהב-0810בלבד.הנדסת-שדהפלוגותשתיהושארו
האוסטרלית-ניר-הרכובההדיביזיהשלהנדסת-השדהפלוגת

שהואותוךלפרשימ,הפונטונימגשרבנייתאתזילנדית

פא.
לרבת-עמולהפשיטה

מקרא

ותקהן ~aaiתורכיים-גרמנייםבוחנה

111"בריטייםכנחנה

xx~-]cאך=יה
ג%%עורבוע
%%דיביזיה
%חטיבה
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גשר
הפונטוויס

נייהבגור

לפניצליחתואתהשניהגדודסייםיה,בגשרגםמסתייע

הגשרלמקוםהגיעוהחטיבהגדורישארבבוקר.1000השעה
ומסעליל-שימוריםלאחרתשושיםכשהם1330,בשעהרק

יריהו,דרךמתרנייהארוךרגלי
המב-מפקדשי,הגנרלשללדעתוהסכיםהקורפוסמפקד

באבידותכרוךיהיההיוםלאורההתקפההמשךכיצע,
לגייסותיולתת180חטיבהלמפקדהותרלפיכךכבדות.
בינתייםהליל.הצותעםרקבהתקדמותולהמשיךמנוהה,

המק-אשמרביתאתלשתקתותחי-ההריםסוללותבידיעלה
אתלחדשנצטוותה181הטיבההאויב.שלהבינונייםלעים

180.הטיבהשלפעולתהלהמשךבמקבילבגורנייה,הגישור

בפרוז23
לאחר180,חטיבההשיקה0230בשעהבמרטב-23
מ'כ-1,000שעברבקוהליל,חצותעדהנהראתשהצתה
מאמציהכלאךנעור.לכפרהדרךצדימשנילנהר,ממזרה

כךומשוםשוב,נכשלובגורנייהלצלוח181הטיבהשל
ביותרהטובהפתרוןכילמסקנהההטיבהמפקדתהגיעה
בשללצליחהביותרהרצויהשהיתהזו,בנקודהלגישור
המזרחיתהגדהעלהתקפהבאמצעותהואהכביש,עלהימצאה
הניו-הרכיברגימנטיהקלעיםנצטוהב-0400חיג'רא,מביוון
אתלצלוה180,הטיבהשלפיקודהתחתשנמצאזילנדי,
גורנייה.עדהשמאליתהגדהאתולטהר-בחיג'לאהנהר

מכןולאחר30~0,עדהצליחהאתסייםהקלעיםרגימנט
התנגדותעלהתגברותתוךוצפונה.מזרחהפטרוליםשיגר
68ועמםלגורנייה,היוםצהריעדהפטרוליםהגיעואויב

ירדוגםבינתייםבינוניים.מקלעים4-שללוכןשבויים,
הנירזילנדיםהגיעובטרםועודבנהר,המיםפנימעט
אתלצלוה181שהסיבהשהייניםהצליהוהמזרהית,לגדה
עברכברגשר-הרגלים,הושלםבוהמועד1630,עדהירדן.

והחביותהפונטוניםגשרירפסודות.גביעלאהדגדוד-חי"ר
כך-בחיג'לאנבנהנוסףוגשר-פונטוניםב-2130,הושלמו
גשריםהמישהשי"כוה"לרשותעמדובמרס23יוםשבערוב

הירדן,על
כלהלן:הכוהותמצבהיהלילהבאותו2200בשעה
;המזרחיתבגדהדרגיה,לרבות181,הטיבהנמצאהבגורנייה
קיאתוהרחיבההצליחה,את179חטיבהסיימהבחיג'לא
נמצאוהרכובההדיביזיהמתוך;גורנייהלעבר180הטיבה

היוהדיביזיההלקיושארהמזרהית,בגדהרגימנטיםשני
בחיג'לא,לצליחהנכונים

בהטיבהרובןמעטות-יחסית,באבידותעלתההירדןצליחת
נערר).ו-1פצועים58הרוגים,)18026

הפסדאךאס-סלט,עללהתקפהמוכןהכלהיהעתה
.היההצליחה,קשיישלבעטייםשנגרםהמימה",יממה
ההפתעהאפקטאתומנערבת-עתון,מגינילטובתבוודאי

הבריטית.הפשיטהמן

במרס24
השלימהבה24שלובוק'רובמרס24/23לילבמשך
תותהני-הטיבתבחיג'לא.המעבראתהרכובההדיביזיה

לדיביזיהלסייעכדיבגורנייה,הגשראתעברההשדה
בהתאםבהתקדמותלפתוחשיגנרלהורה0530בשעהה-60.

181הטיבהביןהתפקידיםלהחלפתפרט(המקוריתלתכנית
דיביזיונית).עתודההפכההאחרונהזו;180לחטיבה

ותטיבהמימיןהתקרמה181הטיבהב-0830.ההלהההתקדמות
התנגדותהקדמי.בקוגדודיםשניחטיבהכשבבלמשמאל,179

הטיבהבלתי-סדורה.הארטילריתואשוקלה,היתההאויב
הגיעהניו-זילנדית,פרשיםגונדתנמצאהפיקודהשתחת181,

המחבר.-הבריטיתהרשמיתההיסטוריהגירסתלפי)*
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להיעצרמשנצטוותהלאס-סלט,מדרוםקילומטרים6עד.

ראשים:לשלושהנתפצלההרכובההדיביזיהחשיכה.עם

וחטיבתה-2הקליםהפרשיםחטיבתעםהדיביזיה,מפקדת
החטיבה;נעורדרךלרבת-עתוןנעההקיסרית,רוכבי-הגמלים
קודםהועבראשרהרגימנטהושבשלפיקודההניו-זילנדית,

ונעהבשונת-נשרין,הכבישאתנטשההתי"ר,לסיועלכן
בבקעתנעהה-1הקליםהפרשיםחטיבתעין-אס-סיר;דרך

בסביבתהירדןעלהשמאליכשאגפהעמדותותפסההירדן,
זוחטיבהכולו.הכוהשלאגפואתלאבסהכדיאום-שורט,

מאום-ה-3האוסטרלייםהקליםהפרשיםרגימנטאתשיגרה

אס-סרט,לעברשורט

היתההידיעותפיעל:חדשיםעיכוביםצצועתהברם,

לזאתובהתאםגלגלית,לתובלהמתאימהנעוראלהדרך
-(Limbersדיופניםעםה-2הקליםהפרשיםחטיבתנעה

מהרהעדאולםוציוד.תחמושתנושאידראופניות),עגלות
נימרין,לשונתכלי-הרבבאתלהחזירהחטיבהמפקדנאלץ

גמלים.גביעלוחומרי-הנפץהתחמושתאתולהעביר

שנכערך25

הלילהכלנמשךקשה-עבירותבשטחהמייגעהמסע

0430בשעהבמרס25עדהגיעהשדרהוראשבמרס),)25/24
חטיבתהתקדמותלנעור.מדרום-מערבקילומטריםכל-6

למקום-הגיעהוהיאיותר,עודאטיתהיתהרוכני-הגמלים

הניו-זילנדיתהחטיבהגםיום.באותוב-1930רקהתניה

בחודש25ביום0130משעהוחנתהרכבה,אתלהחזירנאלצה
מנעור.הבאהלשדרהלהמתיןכדיעין-אם-סיר,בצומת
הדרכיםאתשהפךעז,בברדמעורבגשםירדבמרסב-25

רגליהםשברוונפלהשהחליקוהגמלים,וחלקלקות.לבוציות
נפילתם.במקוםמהםבאחדיםלירותצורךוהיה-

בלבד,מועטמרחק181חטיבההתקרמהיוםבאותו
חטיבהאס-סלט,לפניקילומטריםכשני1615בשעהונעצרה

אבו-טורה,ואסיבמעלהבנתיבהבזהירותהתקדמה179

שקיבלהעדמסביב,הגבעותעלמזקפי-אבטחההצבתתוך

שלפיכיוןןלהתקדם,בהשהאיץשי,הגנרלמןתשדורת
ממולה.כוחות-אויבכלבנמצאאיןסיוררהאוירשלהדיווח

הדרךעםהוואדיובמפגשבמהירות,לנועהמשיכההיא
גרגימנטפגשהמאס-סלט,קילומטריםכ-6מאום-שורם(

רגימנטה-1.הקליםהפרשיםמחטיבתהאוסטרלייםהפרשים

גונדת-החלוץערב.באותועודאם-פלסאתלכבושנצטווהזה

בשעהלעיירהונכנסהבדרכה,בהתנגדותנתקלהלאשלו
שלהשדרהראשגםלשםהגיעשעתייםוכעבור-1800

179.חטיבה

במרס26
שלהראשיתהשררההמשיכהבחורשן2652לילבמשך
ובוץ,בגשםידייןהאוסטרלית-ניריילגדית,הרכובההדיביזיה

הניו-זילנדיתבחטיבהפגשהבהורש26ובבוקר-נעורדרך

רוכבי-הגמלים,וחטיבתהניו-זילנדיםעץ-אס-סיר,בצומת
הטיבתואילובמקום,נותרולאפיסת-כוחות,הגיעושבהמותיה

יצפונהקילומטרימכ-25עודהתקדמהה-2הקליםהפרשים

DWאם-סלסהראשיתבדרךרכב-אהבבשדרתהבחינה-
רבת-עטון,

אחד.רגימנטבןבכוחאותהולכדה
שדרת-האויב

1ושבוייםקרונותוכןמכוניות-נוסעים,4משאיות,19מגתה
להיחלץאפשרותכלבלאבבוץ,שקועיםהיוכלי-הרכבאך

לרבת-עמון,מיידלהמשיךהפקודההגיעהבינתייםמתוכה

החיילים,בגדיאתומייבשתמפציעההחלההשמשכיאףאך
-הפקודהלמילויאפשרותכלהדיביזיהמפקדראהלא

קשה-עבירותבשטהרצופיםלילותשלושהבןמסעלאחר

שהתקדםשי,לגנרלהודיעהואהבהמות.תשישותועקב
בתנועהלהמשיךיוכלכילשונת-נשרין,מפקדתועםבינתיים

ביצועעלהורהאף-על-פי-כןברם,1בוקרעםלמחרתרק
ומדרותמצפוןהחגואזית,מסילת-הברזלעלפשיטותשתי

הניו-החטיבהבביצועהדרומית,הפשיטהלרבת-עסון.

כ-11במרחקקטע-מסילהפוצץובה-יפהעלתהזילנדית,
הצפונית,הפשיטהאולם;לרבת-עמוןמדרוםקילומטרים

בהתנגדות-נתקלהה-2,הקליםהפרשיםחטיבתבביצוע

תוצאוונבלאונהדפה-אויב
נצטוותה181חטיבהבחודש.ב-26נשתההחיל-הרגליםגם
שלושגדודי-חי"ר,שנישלניידתמעופפת"שדרה"ליצור

להתקדםכדיניו-זילנדית,וגונדת-פרשיםתותחי-הריםסוללות
לגייסותסיועלהושיטוכדיבחודש)ב)-27רבת-עצוןלעבר

באס-סלט)שהושאראחד,גדודפחות(179חטיבההרכובים.

חטיבהתחזוקתה.עללהקלכדידרומה,לחזורפקודהקיבלה
שלשיפורובמלאכתוהחלהלשונת-נשרין,התקדמה180

למדי.רעועכאמור,שהיה,הכביש,

ביקרווז2
הרכובההדיביזיההמשיבו0900,בשעהבמרס,ב-27
עדייןהיתההקרקעבהתקרמותן.רוכבי-הגמליםוחטיבת

לעין-הניו-זילנדיתהחטיבהחלוץהגיע1030עדטובענית.

בעודלרבת-עמן,דרומהמזרחיתיחציכקילומטרעמאן,
קילומטרים5למרחקהגיעהה-2הקליםהפרשיםשחטיבת

מכונסתהתקפהעלמיידפקדהדיביזיהמפקדמתחנת-הרכבת.
החבלהאףועלנבלמה,זוהתקפהאךוממערב,מדרום

רכבתהגיעההקודם,בלילההדרומית)בפשיסט(במסילה
לחבלהבריטיםהצליחובינתייםברם,העיר.לתוךמדרום
לאעדייןכיואף1להומצפוןלעירמדרוםבמסילהשוב

חטיבהשלהמעופפת"ה"שדרהמכותרת.העירהיתהנכבשה,
צ'רקסיםביןאלימהשבטיתמריבהעל-ידיבדרכהעוכבה181

ולאלרבת-עמת),צפון-מערבית(בצוילחלערבים-נוצרים
לחץ-כמו-כההורגש,יוםבאותולעיר.יוםבאותוהגיעה

הירדן.בבקעתהאגףאבטחתעלאויב

בבערתו28
רבת-שלהכיתורבקשתהבגתותההזיקובחודשב-28

חזקותהיושלאהאויב,מצדהתקפות-נגדוהדפועמון,
מפקדעםלפגישההתקדםהמעופפת"השדרה"מפקדבמיוהד.
רבת-עסון,בהויתהאוסטרלית-ניו-זילנדיתהרכובההדיביזיה

לתקוףהציעהשטח,מןחלקבדרכולסיירשהספיקוכיוון
ומחמתלעירשמסביבהפתוחהשטחבשלחשכה,עםרק
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החשי-אתהדגישהדיביזיהמפקדמספקת.ארטילריההיעדר

ההתקפהתחילתעלוהורהחשכה,לפניהעירשבכיבושבות
בינתייםיפה.עלתהלאזוהתקפהגםאך-1300בשעה

179חטיבהעלכישיגנרלמפי181חטיבהלמפקדנודע
181חטיבהלתגבורמקדמיםועל-כןאס-סלט,חזקת"הוטלה
גדודיםשניעםיחדבאם-סלט/קודםשהושארמגדודיה,אחד

החטיבהמסוגלתאםביררהדיביזיהמפקד180.מחטיבה
לתגבורת,להמתיןתעדיףשמאאוהתקפתה,אתלחדש
בשניתוהציע-לתגבורתלחכותבחרהחטיבהומפקד

הסכים,הדיביזיהמפקדכן.לפניולאהחשכה,בחסותלתקוף

בחודש.ב-020030לשעהההתקפהאתוקבע

בנערתו29
שלהמערביתהגדהמןתגבורתהאויבהתישבמרסג-29
מצפון,אס-סלםעלמאייםוהחלדמיה,גשרדרךהירדן

;בבקעת-הירדןהאגףאבטחתעל-שאתביתר-וכן
נתוניםהבריטיםשלהעורפייםעורקי-התחבורההיולפיכך

האוסטרליםהפרשיםבידיעלהזאת,עםחמור.איוםתחת
הבטיחוכךידיועלצפונה,האגףאבטחתאתלהרחיקהקלים

בבקעת-הירדןהאויבהתעצמותאום-שורט,מעבראתלחלוטין

בשונת-העתודהמןחי"רגדודלשגרשיגנרלאתאילצה

שונת-נימריןואילויבבקעההאוסטרליםלתגבורנימרין

י)1!11()11!,1!111"!,,.י..,1ש",'%!(1!1,,'11((1!"י11.1"(,"!נ1י1!יו!11"1111י'."'(".י,.עע((ג"יי1".%(ן',.1וש,י...'..'"1"1',

ותורכייםגרמנייםמקורותלפיתמערכח

רובאים,כאלףרקחלקנטלוהירדולצליחתהתורכיתבהתנגדות

רבת-סמוןשלחיל-המצבאהדות.וגונדות-פרשיםתותחים,שישה

שב-הגרמניםעםיחדתורכיים,דו"חותפיעלבמרס,ב-27כ%

ואולםתותחים.ו-10בינוניים,מקלעים70רובים,כ-%150-תוכו

על-הירדןצליחתעלפון-סנדרס,לימןהגרמני,המפקדמששמע,

המצוייםהגייסותכלאתמע-תברי11לשלוחפקדהבריטים,ידי

ההתקפהבענייןדתשק.לידחנואומסילת-הברזלעלששמרובעין,
שנשלחזהה-703,הגרמני'הגדודמפקדכתבהאחרונה,הבריטית
להסבירקשה"צפונה:מכןלאחרוחזרבטפילה,הערביםלדיכוי

במשךבהשזכהההצלחהאתהבריטי)(האויבניצללאמדוע
התקדמותוואתלעירכניסתואתלמנועהיהאי-אפשטהלילה1

עמדוחעו".לעורףמשם

ן;1,,ג,;1(י1((11%1:י':1(י,ש1,"1ש,יי'1,יל"';ו',1,11"11('1(111,11,1(י(;1ש1י.."'.,',.'1.י.1"'יי'ן1!ו"שן"1"1~ש'"1,-',,

לאבידותשגרמוגרמניים,מטוסים13על-ידיהופצצהעצמה

להצפתהירדןגאותגרמהבינתייםובציוד.בבהמותבנפש,
שמיש.שנשאראחד,גשרלהוציאוהגשרים,הנהרגדות

מצפון;-ברבת-עתוןלאויבהגיעהנוספתתגבורת
שמצפוןההרוס,הגשרלידהרכבתאתנטשוהתגבורתהיילי
מפקדנתיאשלאאף-על-פי-כןברגל.העירהוהמשיכולעיר,

הודיעשיגנרל;האוסטרלית-הניו-זילנדיתהרכובההדיביזיה
לפנותעומדשהאויבהרושםמתקבלהאלחוטמהאזנתכילו
ערביםשליחידותשתיכילוהודיעוכןרבת-עמון.את

לשמורהתנדבוהבריטים,עםהפעולהממשתפיידידותיים,
אתלמנועכדימסילת-הברזל,נותקהשבהםהמקומותעל

האויב.על-ידיתיקונה

ונסיגהאחרונההתקפה

במרס30
רבת-עללהתקפהנוספתפעםהגייסותנפרסוכאשר

הדרומיתשהזרועבעודיבעוזוניתךהגשםהתחדשעמון,

שלהתקפתהנבלמהיעדיה,אתהשיגההתוקףהכוהשל
עםהעיר.ממצודתמדוייקתאשעל-ידיהמערביתהזרוע
הרכובההדיביזיהמפקדלהתקפת-נגד.התורכיםעברושחר

הארטילריהכלאתלרכוהורההאוסטרלית-ניו-זילנדית,

לאחרברם,המצודה.אתלתקוף-ובסיועההמצודה,על
ואפיסת-הכוחותזו,הסתערותאףנבלמההתחלתיתהתקדמות

הבא,בלילהלהצלחהסבירסיכויכלמנעההגייסותשל
ועלההתקפה,הפסקת,עלהורהשי,הגנרלבכךומשנוכח
שיהבהירלקןקודםכברהעיר.אתלכבושהניסיוןנטישת

ישאםרבת-עמון,אתלכבושאמנםיוכלכיאלנבילגנרל

גדולה,תגבורתכךלשםלהביאייאלץאךבדבר,הכרח
-המליץעל-כןניכרות.באבידותכרוך'הכיבושיהיהוכן

נסיגה.על-העירבכיבושכורחאיןאם

שי"ל"כוחה-xxהקורפוסהורהיוםבאותו1745בשעה

ראש-גשרהשארתתוךהירדן,שלהמערביתלגדהלסגת
בגורנייה.

באפריל2-במרס31

שימשהשכמסגרתההנסיגה,פקודותהוצאוהלילהבמשך
מלילנמשכההנסיגהעורפי.כמשמרהניו-זילנדיתהחטיבה

מרבת-האויבהתקדםבמהלכהבאפריל,2עדבמרס31/30

לגרוםהצליחלאחיל-פרשיםובהיעדררבה,בזהירותעמון
הפרעות.לה

והושלמהוקר,גשוםבמזג-אוירנמשכהעצמההנסיגהגם
ירוד.היהבמבצעחלקשנטלוהגייסותמוראלבאפריל.ב-2

פלי-בהמוניחסומיםהיושאם-סלט,הדרךוביחודהנתיבים,

ניכרמספרגםביביהםאךנוצרים,מרביתםמייללים,טים

בהגיעכךכלגלויהשמחההביעואלהפליטיםמוסלמים.של
התורכים.שללחוירתםלצמותהיוולאכיעדהבריטים,
הרו-215היוהבגיטיםאבידותהושגה.לאהמבצעמטרת'

לפיהיההתורכיםאבידותנעדרים.ו-123פצועים1,010גים,
גרמנים)61ביניהם(שבוייםו-986-יותרגבוהותההערכה,

הכישלוןהריםזאתעםהבריטים.לידינפלותותחיםו-4
התורכי.הצבאמוראלאתהבריטי

הבאותהסיבותאתמונההבריטיתרשמית"ההיסטוריה
:הפשיטהלכישלון

הירדן".בצליחתהשעות24בןהעיכוב1.

הארטילריה,קידוםאתבעיקרשמנעהגרוע,מזג-האויר2.

למרבה(הטובעניתוהקרקעהמשובשותהדרכיםמחמת
נסיגתבעתמואבהרימעלהשמשזרחההאירוניה
הפשיטה).שלהקרהלימותמשוועבניגודהגייסות,

חסרות-אוניםשהיוהשריוניות,אתלהפעילהיכולתתומר3.
אלה.בתנאי-בוזן

טמירתו-ובמיוחדהתורכים,שלהעיקשתהתנגדותם4.
ברבת-המצבחילאכן,(ברבת-עתוןהגרמניהגרודשל

--
-יותרממושךהיההעיכובכימסתברמפורטתבבדיקה*

המחבר.

196661אוקטובר195,מערכות"



מהלךבמשךברציפותהצפוןמןוהלךתוגברעמור
עללשמורשהתנדבושהערבים,בכךפלאואיןהלהימה,

חיל-המצבכללבמרםב-28ממנו.טואטאוההרוס,הגשר

ה-126,ה-חי"ררגימנטה-48,הדיביזיהמפקדתאתבעיר

הגרמניה-חי"רגדודפרדות,עלרכובהי"דרגימנט
כלי-נשק,כ-70עםבינונייםמקלעיםפלוגותששה-703,

תותחים).תשעהוכן

נד11גיצעפהינו51קלנין
שי"כוח"שלהפשיטהתחילתיום-1918במרסב-21

בצרפת,הגרמניתמתקפת-האביבהחלה-לעבר-הירדן
מאורעשלהשפעתונפרצו.הסוםבאיזורהבריטייםוהקוים

אלנבימיידית.היתההתיכוןהמזרחבזירתהקרבותעלזה

על-שיוחלפובריטיים,גדודיםשלרבמספרלשחררנצטוח

ב-23לאירופה.המוחלפיםאתולשגרהודיים,גדודיםידי

ולהפעילבריטיתדיביזיהמיידלשחררהפקודהניתנהבמרס

ממסופוטמיהשהגיעהה-7ההודיתהדיביזיהאתבמקומה

באפריללעיל).כאמורלארץ-ישראל,כתגבורתושוגרה(

לאירופה.לשיגורנוספתבריטיתדיביזיההובנה

למייג'ור-ג'נרלנמסרבקעת-הירדןגזרתעלהפיקוד

האוסטרלית-ניו-זילנדיתהרכובההדיביזיהמפקדצ'ייטור,

כוהואתהילקהוארוכבי-הגמלים.הטיבתעלגםשפקד
ממזרהבגודנייה,ראש-הגשרעלהגנהאחתקבוצהלשניים:
ראש-גשר,בצורתכאןגםעוטה,ואדיעל-והאחרתלירדן,

גדר-תיל.הוקפועמדותיוכללוואדי.מצפון

ראש-הגשראתלתקוףהתורכיםניסובאפריל11שחרעם

סוףועדיוםמאותונכשל.ניסיונםאך-גורנייהשל

המשתפיםדבלתי-סדירים,הערבייםהכוהותהיבלוההודש

ומרביתעמ1,ביזורבמסילת-הברזלהבריטים,עםפעולה

להםלסייעההליטאלנביעל-ידיהם.נהרסושםהתהנות
בבקעת-הירדן;בהפגנת-כוח

כיהרושםאתליצוררצה.בכך

הפעולהביצועמע-תבר11.לכיבושמחודשניסיוןצפויבקרוב

לפיקודושקיבלהגזרה,מפקדצ'ייטור,הגנרלעלהוטל

כבדהארטילריהסוללת180,חטיבהאתגםזהלצורך

ראש-ההזקתנמסרההפעולהלמשךתותחי-מצור.וסוללת

ב-18הודית.להטיבהצעיטור,שלכוהותיוהחזיקובוהגשר,

בשונת-התורכיםעמדותבהרעשתהבריטיםפתהובאפריל

כקילומטר-למקום-חניההיוםלאורצעדה180והטיבהירמינ1,

הדיביזיהעלהיההלילהבמשךגורנייה,מגשרמערבהוהצי

לנועומשםעמדות,ולתפוסהירדואתלצלוחהרכובה
שלאנצטוהצ'ייטורגנרלהאויב.מערךשלאגפולכיוין

עליויהאהאויב,ייסוגאםאךבקרב-של-ממש,להסתבך

מכניסהמקרהבכללהימנעאולם-בעקבותיולהתקדם
לאם-סלט,

התנגדותשכןכך,לידיהדברהגיעלאלמעשה
פקודתניתנה1830שבשעהכך,כדיערנמרצתהיתההאויב
הצולחים.הכוחותלבלכלליתנסיגה

כוחותשלשיגורםבעדמנעהזושהפגנת-כוהיתכן
היאכיספקמכלנעלהאך-למעןמרבת-עמודתורכיים

-אלנבינאלץשבהבזירה,האויבערנותאתהגבירה

לירדן.ממזרהנוספתפשיטהלבצע-קצרזמןכעבור

ע"ס-סנטהשניההפשיטה

1918(במאי4-באפרילש3

למסעהרשמיתהבריטיתההיסטוריהעורךפולס,סיריל
הסבראתפתחהראשונה,במלחמת-העולםארץ-ישראל

במואב"אלה:במליםלאם-סלםהשניהלפשיטההגוהמימ
לשלולהתאוהאלנביאדמונדסירהקציר.מועדהתקרב

שע-והחיטההשעורהשלהחשובהמלאיאתהתורכיםמן

בהז--לנתקההליטולפיכךבקרלבע,להיקצרהיהתיד

שבמונח-נשרעהאויבכוהותאת-הראשונהדמנות

באם-להחזיק-בהצלחהפעולתותוכתרואםולהשמירםז

כיווןהערבים.כוהותעל-ידיכוחותיושיוחלפועדסלט
שלבתהליךעתבאותההיהנתוןהבריטישהיל-המשלוח

-הודייםבכוהותלאירופה,שנועדובריטיים,כוחותההלפת
מהציתעדהפעולהביצועאתלדהותמעדיףאלנביהיה
אותושחנהבני-מאכר,הערביהשבטשלמשלחתאך;מאי
לגורנייה),מדרומימזרהקילומטריםכ)-30במידבאזמן

לירדן,ממזרחבהתקדמותלבריטיםלסייעוהציעההופיעה
תאריךלאחרשכןבמאי,4לפניהפועלאלתוצאשזובתנאי

משוםקשיי-אספקה.מהמתלהתפזרהשבטבניייאלצוזה
בעתאךיבאפרילב-30במבצעלהתחילאלנביההליטכך

השבטשבניכיווןמוטעה,שיקולזההיהכיהתבררהמבצע
על-ידישוהדוכיסברהגמקיימת(בהבטחתםעמדולא

מפעולה).נמנעוכךומשוםהתורכים,

ההליטהוא;למבצענוסףנימוקאמנםהיהאלנבילגנרל

בשפלת-העיקריתמתקפתואתיותר,מאוחרבמועדלהנחית,

בכוונתוישכיהרושםאתליצורמעונייןהיהולכןההוף,

כוחות-אויבלמשוךכדיובעבר-הירדן,בבקעת-הירדןלפעול

לגדתוהנהרשלהמערביתהגדהמןהאפשרככלרבים
למתקפתוההתנגדותאתכךעל-ידיולהקטיןהמורבית,
היהעשוימואבברמותבריטימאחזיתר-על-כן,העיקרית.

שלהקשההקיציבאקליםהשהיהאתמגייסותיולחסוך
בקרבות,הלקשנטלוייול,א.פ.פילדמרשלבקעת-הירדן.

עמקעלכיבארץ-ישראל"",מסעי-המלחמה"בספרומציין
לארץ-ישראל:הבריטיהרשמיהצבאיבמדריךנאמרהירדן

מאחרזה,באיזורהקיץבתקופתהאקליםעלדברידועלא"

אתבושיבלהאהדתרבותיאדםולואנמצאלאכהשעד
הקיץ".

עצב1נלהבריטיסדר-הכוחות
שכללהרכוב,קורפוס-המדברעלהוטלהפעולהביצוע

האוסטרלית-ניו-הרכובההדיביזיהאת:זופעולהלצורך

מערכות""בהוצאתעברית)*
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פחותה-60הדיביזיההאוסטרלית,הרכובההדיביזיהוילנדית,
בתהליךנוספ'הכמו-כןה-20.ההודיתיההטיבה181,חטיבה
בפי-הודיים,רגימנטימשבימחרש,חיל-המשלוחשלארגונו

שניוכןהקיסרי,השירותשלחטיבת-הפרשיםשלקודה
שוסל.גנרלנתמנההמבצעכמפקדנוספים.רגימנטים

נ1יועלקו
אלפי6--8שללוחםכוחלאויבהיהלירדןממזרה

בקורפוסמאוגדיםהכביש,צדימשניבגבעותמרביתםחיילים,
ורבת-עשןאחדות,פלוגותרקחנובאס-סלטה-;;וע,

גדודים.3-2על-ידיהוחזקה

התכנית
יאגףחיל-הרגלים:כלהלןלהיערךהיתהאמורההפשיטה

הדי-ואילוהתורכי,המערךשלהצפוני)(הימניהאגףאת

הירדןבבקעתצפונהתתקדםהאוסטרליתהרכובהביזיה

תגבורת-למניעתפלוגת-אבטחה,הצבתתוךלנהר,ממזרח

לאם-במהירותתתקדםהדיביזיההמערבית.הגדהמןאויב

לאחרוצפון-מערב.מערבמכיווןאחדות,בדרכיםמלט,
ולאחרצפון,לכיווןהגנתהוארגוןהעיירהשלכיבושה
ילכוחינועמירת,לעבראבטחהלשםצוירת,ביבוש
לעברהראשיהכביש

התורףמןלתקוףכדישונת-ניתרין,

חיל-על-ידיבחזיתמרותקבעודו-שםהתורכיהמערךאת

-זהכבישכילימד,הקודמתהפשיטהלקחהרגלים.

השמישלמעשה,היחיד,הצירהוא-לאם-סלטהמוליך
כאם-האוסטרליתהרכובההדיביזיההופעתלרכב-גלגלים.

בתקשורתלהפרעותתגרוםסלט
הדיביזיההאויב.שלהעיקרית

הרכובה
האוסטרלית-ניו-זילנדית,

תוחזקארטילריה,ובלאמוקטנת

ה-60.לדיביזיהכעתודה

היהזולפשיטהשהוקצההכוח

בפשיטהשנפרסמזהיותרגדול

ל-הנוגעבכלבעיקרהקודמת,

זהדבראולם;רכוביםגייסות
הלוגיסטיות,הבעיותאתהחמיר

היההאביב,זו,בעונהכיאף

ל-בשפעטבעימרעהבנמצא

הלוגיסטי,התכנוןאךבהמות.

הקודמת,הפשיטהשללזהשדמה

בידיעלהמשלאכליל,נתמוטט

מערךאתלכבושה-60הדיביזיה
בשונת-נינזרין.האויב

הביצוע
באפריל30/29
שובנבנהבאפריל30/29בליל

בחו-ב-29חיג'לא.במעברתגשר

הדי-עזבההחשכה,רדת'עםדש,
האוסטרלית-ניר-זי-הרכובהביזיה
בהשאירהשלה,המחנהאתלנדית
ב-בחודשבו-30דולקים,אורות

אבו-טורה.ואדיבמעלהראש-הגשר,אתיצאה0400שעה

צילגד"ו1
הגדודיםהיוכן,לפנילשעתייםקרוב-דהיינוב-0215,
הניסיוןיעדיהם.מולערוכיםה-60הדיביזיהשלהראשונים

נכשל,נשריןלוואדימדרוםלקו-הרכסלהגיעהראשון
מצפתבו-0830.ב-0730נוספים,ניסיונותשנינכשלווכן

לבריטים,פניהאתתחילהההצלחההאירהאמנםלוואדי

אשעל-ידיההתקדמות,שםגםנבלמה0800בשעהברם,
בודדתותח-הריםשלאשוכןבינוניים,מקלעיםשלאגפית
החליטזו,גזרהעלשפקד180,חטיבהמפקדישיר.בכינון
לגזרתהמצפוןגםבבוקר.למחרתעדההסתערותאתלהפסיק

הבהיר,הירהבאורכבר179,חטיבהנתקלהזוחטיבהשל
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ראשי-הגשרלהחזקתנדרשושלאהכוחותכלגשר.בעוטה

המערבית.לגדהלסגתנצטווהללו,
הרוגים,ב-214הסתכמוזובפשיטההבריסיםאבידות
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הללוהיואילועמם.ההסכםאףעל-התורכיים
שלידהעיקריגוף-האויבהיהלאבדיבורםעומדים

והתנג-הלוגיסטיים,בקשייםלעמודמסוגלשונת-נמרין

לבסוף.נשברתהיתהדותו
אלנביבידיעלהיותררחוקלטווחבילהדגישהדיןמן
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