
אל-לאיזורהבריטיםהגיעו1917בינואר

אחדיםנצחונותכברהיומאחוריהםעריש.

בהדרגהנסוגאשרהתורכי,הצבאעל
וב-במנדבהברומני,תעלת-סואץ.מאיזור

ההתקדמותאתלבלוםהתורכיםניסורפית
החליטעתה;הצלחהללאאך-הבריטית

התורכי,הכוהעלשפקדהגרמניהקצין

להתחפרקרסנשטיין,פוןקרסקולונל

שיךואלילידעמדהתפסתהילהלהגנה.

עזה.נחלעלאשרלשלאלממערבנוראן,

מסילת-הברזלעלבמישריןחיפהמכאן

עלבעקיפיןוגונןלבאר-שבעהתורכית

אולם,קטן.חיל-מצבנמצאבהשגםעזה,

במרס,ב-5לבן,;זובעמדתובטחלאהוא

ואליעלהתקפהמתכנניםהבריטיםבעוד

ונסוגהעמדהאתלפתעפינהנוראן,שיך

יחידות-הציבהואעזה-באר-שבע.לקו

ובבאר-שבעבעזהמשנה
כוחועיקר;

ובג'ממהאש-שריםבתלבכוננותנמצא

כוונותלהתבהרותממתילרוחמה),ליד(
הבריטיהמפקדמארי,גנרלהבריטים.

עזה.אתלתקוףהחליטהעליון,

בשחרהחלהעזהעלהראשונההמערכה
נסוגוהמחרתיוםבערובבמרס.ה-26

בעיקרנכשלהההתקפההתוקפים.הכוחות

הרחקמפקדותמיקוםתיאום,חוסרבשל
בעטיונגרםאשרזמן,ובזבוזמשדה-הקרב

ההתקפהתחילתאתשמנעכבד,ערפלשל

השפעההיתההמערכהלתוצאותבמועדה.
מנסי-להימנעהתורכיםהחלטתעלישירה

עזה-באר-קובהחזקתולהמשיךנוספתגה

שבע,

17בבוקרנפתחהעזהעלהשניההמערכה
שניבזירההופעלולראשונהבאפריל.

גז,ופגזיטנקים:נשקשלחדשיםסוגים

אולםמאניות-מלחמה.החוףאלנורואשר

ולקראתהקרב*להכרעתדיהיהלאבאלה

ההתקפה.הופסקהערב

השבולאבעזההכפולההצלחתםלאחר

לחיזוקניגשוהםנסיגה.עלהתורכיםעוד

עזה-כבישלאורךנמשכואשרעמדותיהם,

כשבאר-שבעבמזרח,שריעהעדבאר-שבע

נפרד.כמוצבמוחזקת

תגבורותהזרימווהםגאההתורכיהמוראל
זו.לחזיתניכרות

במי-הןעליהםהשפיעוהבריטיםתבוסות

מבחינההצבאי.במישורוהןהמדינישור

להס-אםעתה,להחליטצורךהיהמדינית

כיבושאתולנטושמצריםבכיבושתפק
המאמציםאתלהגביראוארץ-ישראל

ארץ-אתלכבושהוחלטלבסוףזה.באיזור

למצרים.נשלהובלבדטנקיםשמונה.
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ראשית,:טעמיםמכמהזאת;ישראל

וצריךנכשלהבשספןהצרפתיתהמתקפה

הקיפאוןאתלשבורדרךלמצואהיה

להגיעהחלושנית,המערב.בחזיתשנוצר

תורכיים,ריכוזיםעלידיעות
לכ-במטרה

למצואחייבואשרבגדד,אתשובבוש
הב-המטה-הכללישלישית,אמצעי-נגד.

הר-לסלוניקיהכוחותבהבאתראהריטי

נאלץהואאולם;בצדהשכרשאיןפתקה
במזרת-התיכון,הדיביזיותאתלהשאיר

ראש-הממשלה,שללהוראותיובהתאם

יהנולפחותבארץ-ישראלג'ורג'.לויד

שחשובומהנוח,מאקליםהללוהיחידות
בריטי.פיקודתחתיימצאוהן-יותר

ישכיעתהברורהיההצבאיבמישור

;התורכיםלעקירתחדשהבתנופהצורך
להרחיבוצריךנוספותתגבורותדרושות

אתלהמשיךכדיהתחזוקהתשתיתאת

בהצלחה.הפעולות

ארץ-ישראלאתלכבושמשהוחלטואמנם,

בעלות-הבריתשלתגבורותלהגיעההלו

ואיטליהצרפתגםאולםבריטיות,בעיקר(

להדגישנועדואשרסמליים,כוחותשלחו

באיזורי).שלהןהפוליטייםהאינטרסיםאת

גנרלחדש,ומפקדשופרוהתחבורהאמצעי

בולטניצחוןשנחל-אלנביאדמונד

לידבקרבהשלישיתהארמיהעלבפקדו

חילילמפקדהתמנה-בצרפתאראם

למצריםהגיעאלנביגנרלהמצרי.המשלוח

הדיפ-המשא-ומתןהסתייםכנרעתאותה
ארץ-ושלסוריהשלעתידןבדברלומטי
נחתם.סייקס-תיקווחוזהישראל

אתלידיונטלבובו-191728ביוניד-ב2
הפיקוד.

והכנותתכנון
הכניטים

בדקועזהעלהשניההמערכהלפניעוד
באגףלהתירםהאפשרותאתהבריטים

עלישירותלהסתערבמקוםמזרח)(ימין

והעדרהתחבורהמצבמחמתאולםעזה.

מהדרךלסטותהיהניתןלאהמיםמקורות
לפניזמן-מהשפת-הים.לאורךהישרה

גנרלעל-ידיעובדהאלנביגנרלשלבואו
באגףהמתקפהרעיוןלפיתכניתצ'טווד
אושרהקלים,בשינוייםזו,תכניתימין.

אלנבי,גנרלעל-ידיובוצעה
תוךאלמאליוהמתבקשקו-ההתקדמות

דרךשפת-היםלאורךהיהארץ-ישראל

עםשיתוף-פעולה:היויתרונותיועזה.
וק-הראשיציר-האספקהעלחיפויהצי,

אולם,המים,בהספקתיחסיתמועטיםשיים

ומסוגליםחזקיםעזהביצוריכברהיועתה

האטיהתהליךהבקעה.נסיוןנגדלעמוד

היהספק;לאישקסםלאמצורשלוהיקר

היל-שלעוצמתומלואאתלנצלניתןאם

מחיל-בהרבהחזקשהיה-הפרשים

הפ-שהמישורמאתר-התורכיהפרשים

נשלטימלייח~וואדיעזהואדישביןתוה

מצפון.רכסעלתורכייםביצוריםבאש
אתלתקוףהיתהאיפוא,שנותרה,הברירה

קישקה,עלשנשעןהשמאלי,התורכיהאגף
לבאר-מצפון-מערבקילומטריםכ-16

לאזהבאיזורהתורכייםהביצוריםשבע.

יותרנוחיםהיוהקרקעופנימושלמיםהיו

להתקפה.
תפיסתעלהתבססההבריטיתהתכנית

לבאר-שבע,שמצפון-מערבבשטחעמדות

התור-ביצורישלמזהגבוהבהיותואשר

שאפוכמו-כןבתצפית.שליטהיאפשרכים
לתתכדיההשוףהאגףאתלנצלהבריטים

הרכובים.לכוחותנאותההזדמנות

לערוךתיכנןהתכנית,הוגהצ'טווד,הגנרל
ומנהל-תובלתייםשיפוריםהקיץבמשך

אלולהטילוכוחלרכזיאפשרואשרתיים,
לחוריירה.באר-שבעשביןהגבוההשטח

מוקדםבשלבלכבושלצורךמידעהיההוא

תורכיכוחהחזיקבהעצמה,באר-שבעאת

ה-ביןתמרוןמרחבלהשיגכדיעצמאי,

לנצלוכדיהתורכיהשמאלילאגףעיירה
הת-להמשךהחיונייםמקורות-המיםאת

אישראלנבישהגנרללאחרהקרב.פתחות

הב-למשרד-המלחמההוגשההתכנית,את

הגשמתלשםנוספים,לכוחותדרישהריטי
דיביזיותשתיכללההדרישההתכנית.

חמי-תוספת(מטוסיםארטילריה,נוספות,

ומספרהנדסהכוחותאסקדרונים),שה
ושירותים.קשריחידות

בשלושהכוחותיואתאירגןאלנביהגנרל
קורפוס)בכלדיביזיותשלוש(קורפוסים

פיקודתחתבריגדותארבעמותירכשהוא
הכללית.המפקדהשלישיר

:כדלקמןהתכניתהיתההעיקרייםבקויה
דיביזיותארבעבןכוה-מחץשלריכוזו
האגףמולרכובותדיביזיותושתיחי"ר

באר-שבעומולהתורכיםשלהשמאלי
;
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הספקת-והבטחתהעיירהשלמהירכיבוש

במהירותהסתערות,מכןלאחרממנה;מים

התורכיםשלהשמאליהאגףעלהאפשרית,
תיל;עזהלעברהאויבמערךו,,קיפול"

באיגוףלזנקעתבאותהנכוןהפרשים

חסיואדישלמקורות-המיםאתולתפוס

אומעזההנסוגיםהתורכיםאתולבלום
להטרידם.

למצואהכרחיהיההתכניתהצלחתלשם

תובלה,נקודות-תורפה:לשלושפתרון
וסודיות.מים

כבישיםמהעדרנבעההתובלהבעיית

עוביהעזה-באר-שבע.לקומדרוםסלולים

התכנוןבעתלהתבססאפשרותמנעהזו

מסילת-הברזלמראשממוכנתתובלהעל

היהנחוץלפיכך,בשדה.היחידותאל

בבהמות-משאלהרבות
החריףזהדבר;

המים.-השניהקושיאת
שלהשמאלילקצהעזהואדישביןבאיזור

מים.מקורותכללהיולאהתורכיהאגף

התוקףלכוחלספקיהאניתןכיהוברר
באר-שבעעדמים

המשךיראמכןלאתר;
;מהעיירהמיםבהספקתתלויההתקדמות

באר-שלכיבושההשיבותגברהממילא

במהירות.שבע

חיי-במהירותבאר-שבעאתלכבושכדי

עדיף,בכוחלתקוףהבריטיםהיובים

בעיירהחיל-המצבעללהתגברשיוכל

שלהשמאליהאגףאתלתקוףושיאפשר
הנד-בעוצמהכוחריכוזואולם,התורכים.

:השלישיתנקודת-התורפהאתיצררשת
יהיהניתןכיהאמיןלאאישהסודיות.

נגדלתנועהההכנותאתלחלוטיןלהעלים
אולםהתורכים,שלשמאלואגףבאר-שבע

שתנועההתורכיםאתלשכנעניתןכיקיוו
הא-ההתקפהואילוהטעיהאלאאינהזו

עזה.נגדהפעם,גםנועדה,מיתית
כוונותיהםבדברהתורכיםאתלהטעותכדי

:הכנותבסדרתהבריטיםפתחוהאמיתיות
ממשיתהתקפהלערוךתוכנןראשית,

;כבדהבהרעשהמלווהעזהעלנמרצת
מסילת-שלבנייתההמשךנדחהשנית,

ההפ-שטתבתוךעזה,לואדימעברהברזל

שלישית,;האפשרככלמאוחרלשלבקר,

ל-שמטרתםהטעיה,מעשישורתבוצעה

הפעו-כיהרושםאתהתורכיםאצלעורר

נועדובאר-שבעלעברהבריטיותלות

-האמיתיתלמטרהבאשרעינייםלאחז

פנקסהתורכיםלידינפללמשל,כך,עזה.
ממנובריטי,קצין-מטהשלאבוד""כיס
יכולאינוהבריטיהמפקדכילהביןניתן

ותו-מיםהספקתשלהקשייםעללהתגבר

לבאר-הסמוךבאיזורגדוללכוחבלה

שבע.

הפרשיםדיביזייתשיגרההקיץכלבמשך

לביצוריועדמעזהסיורפטרולשבקו
אתלהרגילנועדוהסיוריםבאר-שבע.

בכיווןהבריטיםשמאמצילמחשבה,האויב
ול-להפגנת-נוכחותיצטמצמובאר-שבע

ה-,,ע"ביוםהתורכיםמבוכתעלהוסיף
;

הברי-הכוחותכייחשבוהאחרוניםאלה

נוסףפטרולאלאאינםהתוקפיםטיים
תשדורותנוספואלהלפעולות-הטעיה(

על-להתפענחשנועדובצופן,מתאימות

הסיוריםאיפשרוכלכמוהתורכים).ידי
ולקציגי-למפקדיםהללוה,,שיגרתיים"

סמוךולסיירהשטתאתלהכירהמטה
התורכים.לביצורי

שמועותהפצתהיונוספותפעולות-הטעיה

עזהעלמהיםמונחתתפעולהאודותעל
הבריטיםאל-בלח.בדירסירותציוריכוז

ניצולעל-ידימעז,מתוקלהוציאניסואף

שלהיעד(התורכיםשלהאויריתעליונותם

מחוכמות.הסוואהלפעולותהקיץ)

קנטרהומקיפות.רבותהיולקרבההכנות

לידםאשררבים,מזחיםעםלנמלהפכה

אתולפרוקלעגוןגדולותאניותיכלו

מסי-כבישים;נסללומחנות;נבנומטענן.

והס-הוכפלהאל-בלחדירעדלת-הברזל

להארכהקבוצות-עבודהאומנו;תעפה
;ההתקדמותבעקבותהמסילהשלמהירה
צינורות-מיםוהוארכוהורחבו

נקדחו;

מעיי-עלשלאל,;מיםמכליונבנובארות

הוקם;הראשילבסיס-המיםהפכהנותיה,

ופותחמיםשלרבהכמותשאגרסכרשם

ולהעמיסלמלאניתןשבאמצעותומתקן,

אמצעי-לשעה.מיםפחי2,000גמליםעל

לכלאךמפות.ושורטטושופרוהקשר

לעו-משניתחשיבותהיתההללוההכנות

המוראל.שבהרמתהחשיבותמת

גנרלשלהראשונותמהחלטותיואחת
מקהירמפקדתואתלהעבירהיתהאלנבי

רפיח.שבקרבתאל-כלאב,באוםלמחנה

מת-נוכחות"להפגין"הגנרלהחלמכאן

במשטר-הוחלוביחידות.החזיתבקוימדת

הח-אשרהדיביזיותכאשרנמרץ,אימונים
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באר-שבעעלהקרב

תורניותמסירךא"8
ס"0ירבתוס41נן=
יי19.1917,"ם

ש8
הייוי:

לשיברנ8%

בגדדלנפילתבגדד,נפלהעתבאותהאך
אמנם,;רבהומדיניתדתיתמשמעותהיתה

כמנהיגהאךבתבוסות,התנסתהתורכיה

להרשותיכלהלאהאיסלםשלהדתית

הקדושותהעריםארבעתאתלאבדלעצמה

עתההיואלועריסמביןבידה.המופקדות
בעודאויביהבידיובגדד,מכהשתיים,
ירושליםעלואילובמצורנתונהמדינה

סכנה.מרחפת
כיאיפוא,החליט,הגרמניהפיקוד-העליון

לבעלת-שתשיבמרשימהפעולהדרושה

בסוףהמתערערת.אמינותהאתבריתה
לנסועפאלקנהייןפוןהגנרלנצטוהאפריל

עלהתורכיהפיקודעםולדוןלתורכיה

בגדד.אתולכבושלשובשמטרתומבצע

הרמטכ"ללשעברפאלקנהיין,פוןהגנרל

אילדרים""שכונהמבצעיזםהגרמני,

העותו-באימפריהאולם,ברק")."דהיינו(

הבי-מהירותעםהכינויהתיישבלאמנית

מהכוחמעטאךהיה1917קיץובסוף;צוע

יסודיתנאילקרב.נכוןלמבצעהדרוש

בארץ-החזיתייצובהיהבגדדלכיבוש

מדאיגותידיעותלהגיעהחלווכעתישראל

למתקפהוהכנותבריטייםריכוזיםעל

קרובה.
לכיבושהתכניתכיהובררוכהכהבין

ערהיהפאלקנהייןפון:תוגשםלאבגדד

בארץ-ישראלהחזיתשהתמוטטותלכך,

שהיתהמלב,שכן;המבצעאתתסכל

ה-ודרכיאילדרים","לכוחהכינוסשטח

כיבושבשלייחשפולמסופוטמיהתחבורה
פאלקנהייןפוןהציעלכןארץ-ישראל.

לארץ-ישראלאילדרים""צבאאתלהעביר

תכניו-אתתסכלאשרמתקפהשםולערוך

אילםבקבן.בעודןהבריטים,שלתיהם
והצררהתורכייםקוי-התחבורהמגבלות
מנקודהבמהירותכוחותלהעתיקיכולתם

במחציתדיים.לונהיריםהיולאלנקודה

מחלבה-7הארמיהבהסעתהוחלספטמבר
לרכזההיתההמטרהארץ-ישראל.לחזית

פטרו-משגרותהחזיתקואתבתורןזיקו

לק-בהכנותשיטתיבאופןומורקותלים

אלה,אימוניםשלפניהן,המשימותראת

בהכ-עוסקיםכיהידיעההמצביא,נוכחות

ב-התגבורותגדול,בהיקףלהתקפהנות

העל-הפיקודכיוהידיעהובציודכוח-אדם

כל-זולחזיתרבהחשיבותמייחסיון

הגייסות,מוראלאתלהריםעזרואלה

המחלות,עלהלוהט,החוםעללהתגבר

השכיחו-הכלומעל;מהביתהמרחקעל

התבוסותשתישהותירוהמרהטעםאת

בעזה.הקודמות
ומאו-מוכשריםהאנשיםהיוהסתיובסוף

החדשותוהיחידותהחדשהציודמנים,

אח-בשלבי-ליטושעמדההתכניתנקלטו,

לסיומן,קרבוהמנהלתיותוההכנותרונים

למתוכנן.בהתאם

מר-רוכזוסודיותעללשמורהרצוןבשל

הרגעעדכמעטעזה,מולהגייסותביה

במ-מזרחהלהעבירןכוונהתוךהאחרון,

להתחילתוכנןכמו-כןובחשאי.הירות

גוברתשעוצמתן-התקפיותבפעולות

ה-יוםלפנישבועעזהנגד-בהדרגה

מתו-אדירההרעשהתונחתלבסוף;ע""

כוח-המחץיוצברוואשבתילויתחי-הצי.

באר-שבע.נגדהמזרחילאגף

הד-טייסותמאנגליההגיעוהסתיובשלהי

הוציאוהתמודדויותמספרלאחר;שות

בשמיהשליטהאתהגרמניםהטייסיםמידי

הוירה.

מוכנים.הבריטיםהיועתה

מהלומהלהנחיתכדיבאר-שבעבאיזורהתורכים
תורכיהשלמצבההיה1917בתהילת

בחזיתותהושמדוגייסותיהמיטבקשה.
גרמניות.מטרותלמעןוהרומניתהרוסית

היחידותתבוסה.נחלובעיראקכוחותיה
סינימדברלאורךנסוגושבארץ-ישראל

לה-שנועדההמשלחתהבריטי.הלחץמול

נב-הערביהמרדאתולמגרמכהאתציל

;לוואג'פייסלשלאגפיתתנועהבגלללמה
בקרבות,כלשהיהקלההיתהמרסבחודש

כתו-והןהרוסיתהמהפיכהפרוץבשלהן

בעזה.הבריטיתההתקדמותמבלימתצאה

כוחו-בעודהבריטיםשלהימניהאגףעל

שכונו-קרסנשטייןפוןקרסשלתיו
בגזרתם.מצמדיתויקו-ה-8"הארמיה

להגיעהארמיההספיקהטרםעודאולם

אלנבי.הגנרלתקף-לחזיתבשלמותה

הקרב
ב-ל-31אלנביעל-ידינקבעה"ע"יום

קורפוס-המדבר"שלפריסתםאוקטובר.

היער-בשטחיאאה-והקורפוסהרכוב"

בתהליךנעשתהבאר-שבעלעברכות
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ה"ע"יוםבלילהצדדיםהיערכות

בריטים

חכוםחרץחכך

מול:ימיןאגף
קורפוס-"באר-שבע,

הרכוב"המדבר

אנזק'/"דיביזיה
האוסטרלית,הדיביזיה
1ח-7הרכובההבריגדה

פרשים11,000סה"כ
תותחים26-1

10,53,60,דיביזיות
קורפוס"הבריגדה741

1הקיסרי"הגמלים
רובאים47,500סה"כ
תותחים216-1

ו-12פרשים5,000
תותחים

52,5475,דיביזיות
מקובץכוחועוד

סת"ם1שונותמיחידות
1,000רובאים,35,500
תותחיםו-218פרשים

רובאים85,000
פרשים17,000

תותחים475

תורכים

תפוחתרכבהכוח

השמיניתי*הארמיה
ה-צצהקורפוס
ה-ופצצהקורפוס

באש-שריע
/

:חארמיחעתודת

השביעיתי**מארמיה
ה-3הקורפוס

העוצמהסה"כ
:התורכית

353,יביזיות
16,2654,יביזיות

719,פיזיות"
xv)קורפוס

בקאו-(ח-24ודיביזיה
ח-27חדיביזיח1ח),

דיביזיית1בבאר-שבע)
ח-3*'"פרשים,

רובאים(45,000-40,00
פרשים,1,50
תותחים301

ב-27רקלחברוןהגיעההשביעיתהארמיה

פאל-פוןהעליון,המפקדואילובאוקטובר

המת-תחילתבעתמסהו,עםהיהקנהיין,

;לירושליםחלבביןברכבתקפה,
לירוש-

בנובמבר.1ב-רקהגיעלים

*

עיירהבאר-שבעהיתההנדונהבתקופה

כל-כלכלית-ישוביתחשיבותללאקטנה

אזורי,מסחרימרכזהיתהאמנם,היא,שהי.

אולם;שלההטוביםמקורות-המיםבשל
בשלהיביותר.צחיחהיהכולוהאיזור

להתקפותכבסיסהעיירהכשנבחרה1914,
הגר-בהבנותעלת-סואץ,עלהתורכים

העוצמההפגנתלשםאחדיםבתיםמנים

דברשלבסופואולם,;הגרמנייםוהעושר

מכפריותרמעטאלאהעיירההיתהלא
ומלוכלך.גדולערבי

סביבמבוצרותעמדותהכינוהתורכים
-ומדרוםמדרום-מערבכולה.באר-שבע

-מהעיירהקילומטרים5--6במרחק

בגדרות-מוגניםביצורים,שורותנחפרו

והםבקפדנותנבחרהביצוריםמקום;תיל

לר-היטב,נבנוהעמדותהשטח.עלחלשו

וגדרות-תיל.כיסויי-ראשסחפורות,בות

העדר-עומק.היההמערךשלהעיקריהפגם

אחדקו-ביצוריםהיההמקומותברוב
נחפרולהומצפוןלעירממזרחבלבד.

פחותהיואלועמדותרובאים.חפירות
יקר-מצרךשהיה-תילוללאמבוצרות

כילזכורהראוימן;לתורכיםמציאות

אלה.מכיווניםלהתקפהחששולאגםהם
המפקדפיקודתחתהיוההתקפהביום

-בייאיסמט-בבאר-שבעהתורכי
ארבעפרשים,1,000רובאים,כ-4,000
מקלעים.וכחמישיםתותחיםסוללות

נעובאוקטובר,ל-31אורהלילה,במשך
היחידותמכלבריטיםחייליםכ-40,000

ה-,,ע"יוםעתויעמדות-ההסתערות.אל

עליקלהמלאהירחשלשאורוכך,נקבע
מזג-היהמאידך-גיסא,הגייסות.תנועת

אתאפףכבדוענן-אבקמחניקהאויר

המסתערחיל-הרגליםהצועדות.השורות

כ-2,000--בעמדותיולהימצאהיהאמור

בשעה-התורכיםמביצורימטר2,500

כשנים-לעבורעליוהיהתחילה0400.

והסיוריםהארגוןסידוריקילומטרים.עשר
0300ובשעהעצמםהוכיחוהמדוקדקים

במקומותאאה-הקורפוסכוחותכלהיו
מראש.המתוכננים

הו-74ה-60הדיביזיותשלההתקפהחזית

שתיביןשהתחלקומטר,כ-5,000היתה

בריגדותשתיהציבהאחתכלהדיביזיות.

"ח-אחקורפוס

:חמרכז'
עבאסאןבאיזור

אל-כביר,
חרכובחבדיביזית
יומנרי""

:שמאלאגף
עזה,מול

ח-21חקורפוס

העוצמהסה"כ
:חבריסית

ולחיפוי.לעתודהנועדזהכוח
רובאים.4,500--5,000בממוצעהיותורכיתדיביזיהבכלקרסנשטיין.פון-מפקדה*.
פחה.פאווזי-מפקדהי*"
ב-6רקלרמלהוהגיעהמחלבבדרכהנמצאהה-עתהקורפוסשלה-20הדיביזיה'***

בנובמבר.

דרום-לכיווןלצד"צעידה"שלהדרגתי

באר-לכיווןקודמהמסילת-הברזלמזרח.

אמארהדרךמשלאלנסללתכשהיאשבע,

מגמלי.לשםנסללשניקוכרם.לעבר
התקפההתורכיםערכובאוקטוברב-27

אךבריטי,מוצבכבשוואףמקדימה

נהדפו.
כני-אתהשליםהרכוב"קורפוס-המדבר"

27-הלילותבמשךלשטחי-ההיערכותסתו

הראשוןבלילהבאוקטובר.ו-2829-28

ברכיבהאנזק""הרכובההדיביזיהעברה

המ--ובשנילחלסהאל-כבירמעבאסאן

האוס-הדיביזיהבעודעסלוג',עדשיכה

ההנ-אנשילחלסה.עוברתהרכובהטרלית

בארות,בפתיחתעסקוהקורפוסשלדסה
כש-האמורים,באזוריםשנסתמו-חלקית,

או-מאבטחתה,,אנזק"שלהבריגדותאחת

באיזורהריקים-מאדם,המחנות,כלתם.

מואריםהםכשבלילותשהיו,כפיהושארו

הגייסותהוסתרוהיוםבשעותכמקודם.

האויב,טייסיבהםהבחינולאוכךהיטב

האשבשלרבמגובהלצפותנאלצואשר

מתוךהבריטית.האויריתוהעליונותנ"מ

הקרב,לאחרשנתפסהתורכית,פקודה

עדייןהאמיןבאוקטוברב-29כימתברר

דיביזיותששכיהתורכי-גרמניהפיקוד

באר-שבעמולואילועזהמולערוכות

בלבד.דיביזיותשתימצויות

*

הארץ-ישראליתשבחזיתהתורכיםעל

שה-האספקהמדכדכים.וסתיוקיץעברו

קרסנש-דפוןאליבאזעומה.היתהגיעה

בשלמהתותחיםרביםלהסיעניתןלאטיין

פשטוועריקותמחלותבסוסים.מחסור

הארטילריהשלהמתעצמתוהאשבשורות

כבדות.לאבידותגורמתהחלההבריטית

רבהתגבורתמקבליםהבריטיםבעוד
בלבד;זעירותתגבורותהתורכילצדהגיעו

ב-התמהמהושנשלחומהתגבורותחלק

דרכן.
תחתהועמדאשרהכוחשלארגונו-מחדש

לארמיותוחלוקתופאלקנהיין,פוןפיקוד
מפקדתמכבר.לאזהבוצעהו-8,ה-7

9% 1973מרץ226,מערכות""



נמצאהה-60הדיביזיהמולהחזית.בקו
גבעה"בשםשנודעבמשלטחזקהעמדה

הקו-התורכילפנימטרכ-1070800"",
לקוהגישהאתחסמהזועמדההעיקרי.
ה-74הדיביזיהמתותחיומנעההעיקרי

כדילהםהדרושהקצרלטווחמלהתקרב
גדרות-התיל.אתלהבקיע

כבדהבריטיתהרעשהנפתחה0555בשעה
עשןהגבעהעלנוצרמהרהעדהגבעה.על
;לצפותיכלולאשהתותחניםסמיך,כה

שלושת-למשךההרעשההופסקהעל-כן
האשלשקוע.לאבקלהניחכדישעהרבעי

הגבעהנכבשהבו-0830ב-0745חודשה
קלות.באבידות

החי"ריחידותנעוזהראשוןשלבמשך

לאחרמיידהראשי.התורכיהקולעבר
התו-סוללותקודמו1070,גבעהשנתפסה
והחלוכבדה,אש-ארטילריתתחתתחים,
הצ-ועדמ-1030התיל.מחסומיאללירות
בעודבביצוריםהתותחיםהלמוהריים

ה-לנקודתבזחילהמתקרבהיל-הרגלים

ה-פקודתניתנה1225בשעההסתערות.

ה-74הדיביזיהשמפקדלמרותהסתערות,

היתההתילפריצתכימשוכנעהיהלא
אתלגזורצריךכיהתברר,ואמנם;יעילה
שורתכלנכבשה1330בשעהביד.התיל

לבאר-שבע.חלסהכבישביןהעמדות
ב-1,200הסתכמואאה-הקורפוסאבידות
ונלקחותורכים500נשבולערך.חיילים
תותחי-שדה.שישהשלל

אנזק""הרכובההדיביזיהשלהחלוץכוח
0600,בשעהבחודש,ב-30מעסלוג'יצא
טרשיבמשעולצפון-מזרחלכיווןופנה
אל-ואדיבאפיקועולההמתפתלקשה,

נעהה,,אוסטרלית"הדיביזיהאמשאש.
קילומטריםכ-25לאחרה,,אנזק".בעקבות
אחתבריגדת-,,אנזק"השדירה:התפלגה
היתהמשם;לביר-ערערהלנועהמשיכה
לעבראל-חמם,בירדרךלהגיע,אמורה

שארחברון.כביששעלאס-סקסיביר
ה,,אוסטר-והדיביזיהה,,אנזק"דיביזיית

חשם-אלצפונהורכבושמאלהפנולית"

לבאר-שבע.ממזרחקילומטריםכ-10זנה,

להיתק-פרטתקלה,ללאעברהליליהמסע

על-ידיהושמדאשרתורכי,בפטרוללות

באוקטובר,ב-31השדירה.שלהחודכוח
ביר-לקוה,,אנזק"הגיעו0800,בשעה

ה-הדיביזיהאבו-ארקייק.ביר-סליםחמם
חשם-מאחוריאלהתקדמהאוסטרלית""

יותרמאוחרותבמפותמסומנתזוגבעה
1069.כ-נ.ג.

הב-נעהבינתייםהקורפוס.כעתודתזנה,

מדרוםע'נם,ראםלכיווןה-7ריגדה
לבאר-שבע,

ה,,אנזק"דיביזייתהחלה0900בשעה

הר-קורפוס-המדבר"בתכניתהשניבשלב
לעיירהממזרחהביצוריםכיבוש-כוב"

היההביצוריםמרכזלה.ומצפון-מזרח
הצפוניתהגדהעלהמתנשאא-סבע,תל
מה-קילומטריםכ-5במרחקהוואדי,של

בוונחפרותלוליםמורדותלתלעיירה.
חלשהואולמקלעים.לחיל-רגליםחפירות
השטחהמישור.ועלהוואדיאפיקעלהיטב

התקפהאיפשרלאבאש,והנשלטהפתוח,
מסוסיהםאיפוא,ירדו,הפרשים;רכובה
סול-מיעדם.מטריםכ-1,500שלבמרחק

1,500-שללטוותעדקודמותותחיםלות
נוס-יחידות-פרשיםמהתל.מטרים2,500

הגדהלאורךדהרולקרב,שהוטלופות,
הפ-המישורועל-פניהוואדישלהדרומית

;מהתלמטרים1,500למרחקעדתוח,
כעתמסוסיהם.לרדתהפרשיםנאלצושם

וה-ממזרחהניו-זילנדיםהתלעלסגרו
קרב-מנהליםכשהםמדרום,אוסטרלים

לעב-משךהאוסטרליםשללחצםעז.אש

הניו-זילנ-בפנישעמדומהכוחותחלקרם
הקואתהאחרוניםכבשו1440ובשעהדים

בידיהתלהיה1500בשעההתורכי.
הבריטים.
-פרשיםבריגדתהשתלטהעתבאותה
עזוקרבגדולאיגוףלאחר1300,בשעה

חברוןכביששעלאס-סקטיתלעל-
נשארהכאןהתל.שבקרבתהבארותועל

הימניאגפועלבחפותההיוםכלהבריגדה
הקורפוס.של

אתללכודאלנביהגנרלפקדבינתיים
יחשיךבטרםבארותיהואתבאר-שבע

נטלשובל,הגנרלהקורפוס,מפקדהיום.
פרשיםהתקפתלערוךוהורהמסויםסיכון
עלהוטלהזומשימההעיירה.לעברהישר

ממקו-ה-4.האוסטרליתהפרשיםבריגדת

כעתודה,ניצבהשםחשם-זנה,שלידמה
שיפועזהו;לבאר-שבעישירהדרךישנה
קילומטריםכשישהלאורךהמתמשךקל
תצלומי-מתוךידוע,היהפתוח.שטחשל

ה-לרוחבחפירותחפרושהתורכיםאויר,
נותרהגדרות-תיל.נתגלולאאךמישור
היולאהסוסיםיום.אורשלאחתכשעה

כמ-שלנוסףעיכובחלולפיכךמאוכפים
הבריגדהיצאהב-1630רקהשעה;חצית

המי-לרוחבהתפרסהבמהרהקלה.בדהרה

ה-עלחיפוארטילריהסוללותשתישור.

ושיתקומטרכ-2,500שלמטווחהסתערות

העתודהבריגדתהתורכים.עמדותאת
בעק-לצאתנצטוותהאוסטרלית,הנוספת,

בינתייםלה.ולסייעה-4הבריגדהבות
כלפיבריגדותשתימשםמזרחההתקדמו

לנתקכדיתורכיות,עמדותלעברצפון,
העיירה.את

פתחובמישורהפרשיםשורותבהתקרב
המ-המבנהאולםבאש.תורכייםתותחים

האוסטרליםשלתנועתםומהירותפוזר
תורכייםמקלעיםחמורות.אבידותמנעו

וה-הדועךהיוםבאוראוכנובאששפתחו
לבסוףאותם.שיתקההבריטיתארטילריה

אך;מהירהבאש-רוביםהתורכיםפתחו
ה-לקוהדוהרותהשורותשהתקרבוככל

יותרלבלתי-מדויקתהאשנהפכהתורכי
ויותר.

לנו-שנבוכוהתורכים,כיהסתברבדיעבד

כוו-אתשינולאהמהירה,ההסתערותכח

ואףקצרלטווחותותחיהםרוביהםנות
ראשימעלברובהעברההארטילריתהאש

הפרשים.
כשהפרשיםפנים-אל-פנים,קרבהתפתח
בד-המשיךמהםחלק;מסוסיהםיורדים

ה-נסיגתאתושיבשהעיירהלתוךהרה
תותחיםותשעהתורכיםכ-1,500תורכים.
הרוגים32היוהבריגדהאבידותנתפסו.
פנים-אל-פנים.בקרברובםפצועים,ו-32

סיכום
מעצםלאבבאר-שבעהופתעוהתורכים

הבלתי-ומכיוונהמעוצמתהאלאההתקפה

אניות-מל-והופעתעזההרעשתצפויים.

כיאותםשיכנעובעלות-הבריתשלחמה

הפעםגםתהיההעיקריתההתקפהמטרת

בהט-שהושקעווהמאמציםהפעולותעזה.

שגייסותכך,כדיעדעצמםהוכיחועיה

לאהקרבלאיזורסמוךשנמצאותורכיים
משעמדויתר-על-כן,להתערב.כללניסו

ההתקפהעוצמתעלבבאר-שבעהתורכים
אתכראויניצלוולארוחםנפלההבריטית

ביצוריהם.

הביאהבאר-שבעעלההתקפההצלחת
ושימ-זובחזיתהבריטיתהיוזמהלחידוש

שלגסיסתהבתהליךנוסףנדבךשה
העותומנית.האימפריה

יתפרסםהקוממיותבמלחמתבאר-שבעכיבוש
הקרובות.החוברותבאחת
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