
הראשונהםלופה*תמחל4למאורעותלוח*פתים
ביןוקבועיםמפורשיםתחומיםלתחוםזהבלוח-פאורעותהיהניתןתמידשלאלזכורהמעייןעל
פעולות-שמוזכרותבמידהבצירופיהןנמדי-פעםהשתנואףמהןאשר-השונותהמלחמהוזירותהחזיתות

המערב.בחזיתכלולותהןאויר

4(19)1?
יורש-העצרפרנץ-פרדיננד,הארכידוכס-26.6

סרבילאומניע"יבסריקתונרצחהאוסטרי,
צעיר.

סרביה.עלמלחמהמכריזהאוסטריה-25.7

ברוסיה.כלליגיוס-731,

באוסטריה.כלליגיוס-731.

בגרמניה.בלליגיוס-61.

**.רוסיה.עלמלחמהלכריזהגרמניה-61.
מעברבדרישתלבלגיה,גרמניאולטימטום-2.6

גרמניים..לגייסות

צרפת.עלמלחמהמכריזהגרמניה-3.8
לכתףבדרישהלגרמניתבריטיאולטימטום-3.6

*בלגייםנייטראישית
.

המערפיבחזית

לבלגיה.גרמניתפלישהראשית-4.8

גרמניה.נגדלמלחמהבריטניהכניסת-4.6
ליאו/העירעלמשתלטיםהגרמנים-5.6-4.6

*י*ליאז/מצודותכלעלמצור-9.6
שלבאזור-המבוצרבלגיתהתנוויתגמר-15.6

*ליאז'.

ותשלונה.בלותרינגיה,הצרפתכםהתקפת-14.8-20.6
לבריסל.הגרמניטכניסת-20.6

וסיכולו.וארדאניםצרפתיהתקדמאשנסיון-621,
מתסנןמערכת-4.8-23.6

של(ה-5הצרפתיתהארמיהשלהנסיגות-24.6
של(הבריטיתהארמיהושללאנאזאק)
*גרומהשפראנץ')

לובן.כבוש-25.6
לא-קאטו.קרב-26.8

המרנה.מערכת-6,9-10.9
אן.הנהרעלתוברק-9.51-9.21

אנטורפן.עלהגרמניתההרעשהפתיחת-26.9

הנהרבאזורהבלגיםע"יהסכריםפתיחת-26,9
ארצם.בדרום-מערבאיזר,*

מזההבריתבעלישלהים""יקלןררמה-01-9.51~0
מזה.והגרמנים
הראשונהיאימרתכרצמ-1,91ש--11,22

*.

המזרחבחזית
פוליןלירום-מזרח*אוסטריתימדקתה-ע20.6-40
*הרוסית.*

מערכתו-9,8-26,8
'

השמדת(פרוסתיבמזרחטנגברג
סמסונוג).שלהרוסיתהארמיה

הרוסים.ע"ילבובקלושלבוב.מערכת-31.6-2.9
הרוסיתהארמיהוהדיפתאבג:וסטובומערכת-ש--1,181.4

רננקאמף).של
ורשה.יפניהמערקהי5.י"~0.ש

הנלחמה,תורכיהכניסת-5.11
לודז/תכרעמ-21.1--י,1:
בדרוםתורכיהתקדמותלמסענסיוןש-21,62=1,1,3ת

וכשלונו.-קבקזמערבי

הבלקכיםבזירת
והדיפתו-אוסטריפלישהנסעןאבגוסט-ספטמבר-

סרבית.בהתקפות-נגד
בהתקפות-והדיפתו-אוסטריפלישהנסיון-נובמבר

סרבית.נגד

נהרייהבאץ
הבריטים.ע"יבצרהגעוש-22,11

במלחמת"הים

א%לידאנדן""הגרמניתהסיירתהטבעת9.114
הקוקוס.

לזרפון-שפאשלהגרמניתהקייטתהשטדת-1,12
פאלקלאנד.

ע,[

4

.

ראשונה.גרמניתהתקפת-גא,'ים=22.4
פסטיובאר.קרב-15.5-25.5

לואוס.מערכת6.10-25.9-
עלצפלין""אוירספיגואשבפשיטותהקשה-13.10

אנגליה.ומזרקלונדון

י
81

המעיבפחזך
גרמניותאוירספינותשלראשונהפשיטה-19.1

אנגליה..על
נאב-שהאל.ערכת~-10.51-13.5

השניח.איפרמערכת-22.4-25.5



23.3
3.5

14.5
3.6
22.6
19.7
5.8
7.6
26.8

7,,6.9
17,9

6,4-25.4

23.5
2,7-29.7

6.12

3.2
עד(6.11

המורחבחזית,
לרוסים.פשמישלמבצרכניעת-
גורליצה-בגיזרתהרוסיתהחזיתפריצת-

והאוסטרים.הגרמניםע"יטארנוב
סאן.לנהרעדמגיעיםוהאוסטריםהגרמנים-
האוסטרים.ע"ימחדשנכבשתפשמישל-
לבוב.שלמהדשכיבושה-
ורשה.לשישלישיתמערכהפתיחת-
*הרוסים.ע"יורשהפנוי-
הגרמנים.ע"יקובנומבצרכבוש-
ברסט-ליטובסק,מערכת-

טרנופול.מערכת-
הגרמנים.ע"יוילניכבוש-

התירוןהיםבהירת
*גליפולי.בחוףהבריתבעליעליית-

אוסטריה,עלמלחמהמכריזהאיטליה-
הספרברצועתהדגישתהאיזונצומעראק-

האיטלקית-אוסטרית.
*

*

בעלי-הבריתשלחל-המשלוחפנויעלהודעה-*

הדרדנלים.מן

מצריםבערת
סואץ.תעלתעלהראשונההתורכיתההתקפה-

קליהאיבהפעולותפתיחתן-1917(פברואר
הברי-ופעולותקירינייקה,הסנוסים,*בג*ול

*נגדם.טים

הבלקניםבזירת

סלו-בהזףעויימיציפתייםבריטייםכיהית-5.10
יוז.שבצפוזניקי

הוצתמקנון)של(האוסטרית-גלמניתהארמיה-.106*
סרביה.לתוךומתקדמתהדנובהאת

סרביה.לתוךפולשהבולגריהצבא-.13.10

הבולגרים.ע"ימקופלה)(אוסקובכבוש--22.10
כלפי(אלבניהלעברהסרביםונובמבר-דצמבר-נסיגת

*
קורפי).האי

קאצאנק.קרבות-4.11
מזנסטיד.כבוש-2.12

ובפרםנהרתםבארם*

כותיעל-חמירהמערכת-28.9
קטסיפהמערכת4.1-22.11-

כות.עלהתורכיהמצורראשית-8.12*
**

במלחמת*הים

בטהצפוניבים(דוגר-בנקלידהימיהקרב--244
לגרמניה).נרשסניה

בריטניה.עלהגרסניהסיה-הצוללותיפתטית-18,2*

הדר-עלהבריטיתהצייתההתקפהפתיחת-19.2

דנליונ*

*
ע"?הוטבעהוסיטאניה"~הנוסעיםאנית-7.2*

גרמנית.צוללת

*** .יי4()6
המערבבחזית

ורדן.עלהגרמניתההתקפהפתיחת-
דואומון.מצודתכבוש-
לחוףורדןעלהגרמניתההתקפההרחבת-

מאאס).(מאזהנהרשליברעמה
וו.מצודתכבוש-

-הגרמניםע"יחדשיםגאזפגזיהפעלת.=

*ורדן.לידהתקדמותםופסגת הסוט.מערכת-

והמפנה-לונדוןעלהצפלינים14פשיטת-2.9
האויר.ספינותבפשיטות

מוש-בלתיאך-ראשונהניכרתהפעלה-15.925.9:

סום.הנהרעלבקרבותםיקסגשל-כלת
הברי-הארמיהע"יהמל,בויוןלידהמכה,-

הרביעית.טית
ע"ידואומוןמצודתשלפחדשכיבושה-

הצרפתים.
עלהראשונההגרמניתפשיטת-הססוסקמ-

לונודו.
ורוךיקרהצרפתיהנגדהתופת-

***

המורחבמזית**
ע"יהתורכית)ארמניהקנייתארורוםכבוש-ק15

*הרוסימ.
טביבוהקרבותהרוסיההתקדמותנסיוןמרס-אפריל-

נאכוץ/אגם
הרומים.ע"ישהביזונשהתורכינמלכבוש-18.4
חזיתשלהארמיות(הרוסימסע-ההתקדמות-4.6

בוולין).ברוסילובגנרלכפיקודדרום-מערב,
חזיתשלהארמיות(הרוסיההתקדמותמסע-5.6

גליציה.במזרחדרום-מערב)
חויתשלהארמיות(הרוסיתומ4לת;וה-עסמ-15.7

שבגליציה.ברודאלידדרום-מערב)
הרוסים.ע"יארזניג'אןכבוש-.15.7

התיכוןהיםבזירת
טרתטינו.מערכת-15.5-4.6
גוריציה.מערכת-14.6--6.6

וערבמצרים*םיניבזירת
פון-קרסנשסין)קראםשפיקודהתורכיהמסע-16.4

סואץ.תעלתאל
קאתיר.קרב-24.4

21.2

25.2

6.3

7.6

20.6

113.1

24.11

26.11

15.12



התורכים.נגדבחג'אזהערבי"המרד"התחלת-6.6
הכו-*והדיפתלתעלה,ממזרחרומני,מערכת-4.6-5.6

השליבמסע-סיניהתורכיים-הגרמןייםחות

שלהם.
המדברנאותעלמשתלטיםאוקטובר-נובמבר-הבריטים

מטהאבה.קרביהמערבי"שב"מדבר
עדמגיעא"יאלהבריסיההתקדמותמסע-דצמבר

אל-עריש.

סיסטובו.לידמקנזןכוחותע"יהדנובהחציית-23,10
לבוקרסט).דרום-מערב(

סרביה.שבדרוםמונסטירשלכיבושה-מחדש-23.10

גרמניים.כוחותע"ינכבשנובוקרשט-6,12

ואפרםפארפ*נהריים
סאנהיאי-יאט.מערכת-22.4--6.4

בפניכותשלהקריטיהמצבחיל.כניעת-29.4
התורכים..

לערעורלא-גדולותבריסיותהתקפותסידרת-דצמבר
לחידקל.ממערבהחורכיםעמדת

ועמלהמת"הים*

יוטלאנד.מערכת-31.5

בי;המפשייר""הבחיטייהסיירתהטבעת-5%

*
קיסצ'נר,לורדפילדמרשל-בההאובדים

הבריטי.המלחמהמיניסטר*

הצפון*ביםסיירותקרב-19.8
אתונה.למולבריטיציימפגן-4.9
*יון.עלימיהמגרהטלת-19.9

*

-3.1

24.2

17.8
28.8
5.9

12.9
22.10

*הבלקניםמזירת
מונטנגרו.בירתצטיניה,ככוץ-
כוהותע"ינכבשהאלבננה,בירתדורצו,-

*גרמניים-אוסטריים.
אוססריה.עלמלחמהמכריזהרומניה-
הינבליסנר6.לתוךהרומניםהתקדמות-
בולגריהעלגרמניצבאשלסע-התקדמות~-

הדוכאהעלאתיםכהבולגרים-
הבולגרים.ע"יקונסטנצהכבוש-

** .י4((
המעץחזית~

'*

הינדנבורג".קו"אלגרמניתתכניתיתנסיגה-14.3-5.4

גראפיתעלמלחמהמכריזהארה"ב-6.4
אגאם.מערכת-5.4-9.4

רכס.רמי.ולהבריטיתההתקפה-9.4-14,4

-ניבלבפיקואהצרפתימסע-ההתקדמוא-16.4
.ה-ו"מערכמ-שטמטמו"השניה,תכרעמ--14"

ל-21,5(.עד(וכשחונןשלישית

.הצרפתי.בצבאסדרשמרידותראשית-3,5

שגיידה-דקם.מערכת-5,5

משחץ.מערכת-7.6-14.6
ל-10עד(השלישיתפןיכת*איו~ףפתיחת-31.6

ב(ובמבר).
פחשטגדשנל.קרבות-21.10

יידנ8שטפ'קרבות26.1-ש--11.01
ראשונהרציניתהבקעה(קומברהתברעמ-21.3-11.02

אך-טנקיםגרמנית*באמצעותחזיתשל
למולההישגיםחלקוהפסדעהודות,ללא

גרמנית).התקפת-נגד

המזרחבחזית
ברוסיה.המהפכה
גליציה.במזרחרוסיהתקדמותנסיוןפתיחת

קורנילוב.ע"יהאליץ'כבוש
כשלוןזלוצ'וב,לידהגרמניתהתקפת-הנגד
בי(לי).23עד(הרוסיתההתקדמות

רבות.רוסיותביחידותמרידות
בבוקובינה.רוסיתנסיגה

טשרנוביץ.אתכובשיםהגרמנים-,6.*
וא-הגרמניםפלישתעםפיטנה,מעיכת-6,8-3.9
צבאנסיגתמולדאביה,לישןאוסטרים*

*רומניה.

הגרמנים.ע"יריגהכבוש3.9-7
אזל,(הבלטיימהאייםאתכוקשיםםיגמיגה-01,11--01.02

ודאגו).מואון
בחוסיהןאוקטובר.מהפכת-7.11

הרוסי.הצבאשלהתפרקותותהליךנובמבר-דצתבר--

הרוסית.בחזיתחלקיתנשקשביתת-5.12

מעצמות-המרכזביןבפיקשחנינשקשביתת-6.12

ורומניה.

המזרח.בחזיתנשקשביתת-15.12

הוליכוןהיםכזירת
צניזיא4.הנהרעלאיטלקיהתקדמותעסמ-6,01-5.41

לים.ועדמטולמינובחזיתאיטלקיתהתקפה-19.8
קפורטו.מערכתש-24.111,81-

מצרים*א"-וערבבזירת

ןרפית.ע"יהקרב--11.1

שריוןמכוניותע"יסיוההמדברנאותכבוש--4.2

הסנוסימ).נגדהפעולותוסיום(בריסיות

הראשונה.עזהמערכת-28.3
השניה.עזהמערכת-19.4

לורנסשלבפיקודו(חיג'אזיםערביתפלגת-6.6
עקבה.אתכובשתבריטי)ובסיוע

מרס
1.7

10.7
19,7

19.7
.81



במסעםהאשי81מל*קאתתופסיםהרוסים-12,3השליתית.mpתכרעט-01.13--11.7 פרס.בצפון-מערב
האזיקיןמעברערטגיעיםרוסייםגורסות-4.4

ארם-נהריים...בגבול
ממארה.כבוש-19.9
רסאדי.כבוש-28.9
שרגאס.קרב-30.10

במלחמת*הים*

עיימוגבלת"בלתיצולעתמלהמה"הכרזת--1.2
גרסנה:.

הגרמנית.הצוללותמלחמתשלפגיעותיהשיא-אפריל
הברייהימיתבהובלההשיירותשיטתהנהגת*-מאי-יוני

בכלל).הגרתןבעליושל(טית
מצוללות.נגדנמלהמהמכריעמפנה-ספספבה

בקטגט.ימיקרב-2.11

נהלתהמת"(הצומת,תחנת"לידך-,,הקרב
שורק").

יפהכבוש-
ירושלים.כבוש-
*הירקון.צליחת-

.החשקניםהזירת
ורוסים.פחמנייםכוהותע"ידוברוג'הפנוי-
גאלאז,פנוי-

הטקדונית.בהזית'יויראןמערכת-24.4--5.4
*השניה,דויראןמערכת-9,5--6.5

נהרי*בארם
הברימיס.ע"יכגדדכבוש-11,3

.

נאלציםהתורכיםחידקל,בהזיתקרבתן-4.2-23.2
כעשיםמורשלבפיקולוהבריטים1לסגת
יכות.אתטחדש

4***1

1,11

14.11
9.12
20.12

8.1
י,,1

ש)19ש(
המעץבהסית

הבריטיתבהזיתהגאולההגרמניתההבקעה-21.3-.5,4
ל"ההדשההטקטיקההפעלתיבפלאנדריה

ת.וננתסה
.

.
בהאת4"ועהרעלמרמסתקעההה--ן391-4

תשיסתזע.המשסת
המממשf~aקפלועסכמש--חג-ה,4

אמריקאים,גייסותע"יההדשההמהלומה-25,5
קאנסעי.לידדיבתיניתבהתקפה

אן,לנהרצפוניתשמאן-דה-דשם,טערכת-ע-27.6.4
והבריטית.הצרפתיתבהזית

בשאמפאן.גרמניהתקדמותמסעפתיחת-15.7
השניה.מערכת-מרנה-16.7-20.7

ע"יהגרמניתההזיתהבקעתאמיין.מערכת-1--616.5.
והקנדים.האוסטרלייםוהקורפוסיםטנקים
הגרמני".הצבאשלהשחורהים"

באפול.פערכת6-21.,8-3.
* השניה.סורמערכת-3.9--21.8

אראס.מערכת-23.6-3.9

מיהשל.טנ5.לידאמריקאיתהתקפה-16.9

העדנבורג",קו"לשבירתקרבות-ש--12.01.9

הרביעית.איפרמערכתונ28,9-2.1-

השגיה.קומבהתכרעמ-01.6--01,9
מאדארגון.לידאמריקאיתהתקפה-9.10--6.10

מאחריהפתוהלשטהבריטיםכוהותיציאת-5ו)1
הינדנבורג".קו"

סל.הנהרעלתוברק-1.71"-01,52
,,ואלאנסיאן.קרב-111

*
סימברה.הבהרעלקטב-4.11
גרמניה,עפנשקשבייבא-11.11

המזרךבהזיתי*
יםהמלהמהמצבסיםעלרוסנהמחת-10.2

גרמנהג**
taWNפעיותהתה~עות-16.2

תפיסתפטרבורג,לעברא:גימניםהתקדמות-4.3--16.2

פסקוב.אקחכםיטביה,צפת*
לפסקוב.הגרמניםכגיסת-25.2
3.3

ברסטייליטובסק.שנהשיוםהתה-'
ע"יוקריםאוקראעהשלהדרגיהתפיסה-י.5--13

*הגרמנים,

לפילנתגרמנייםכוהותכגיסת-3.4
הרוסתהצבאע"יהתורכ"סהבוטשםפנויפברואר-מרס-

התורכים.הנהותע"יבאטוםתפיסת-4.41
קארס.עלמשתלטיםתורכייםכוהות-26.4
במערבפוטיבנמלקזעלהגרמנימשלוההיל-12.6

גרוזיה.בירתלטיפליט,ונכנסמתקדםקבקז
גםאח"כהצטרפואליו(בריטימשלוי*היל-23,6

סורמנסקבנמלעולהאמריקאיים)כוחות
גם-באבגוסט)2--1רוסיהלצפון

באיכנגלסק).
חדיבוססוקבנמלעולהבריסימשלוהחיל--3.6

יפניים,כוהותגםאח"כ(סיביייהבמזרה
וצרפתיים).אמריקאיים

נכנסיםדנסטרוילג2'שלבריטייםכוהות--4,6

לבקן..
התק-בפניבקועלמגיניםבו'יטחםכוהות-14.9--26,6

אתלפנותנאלציםולבסוףהתורכיםפות
התורכש.בפניהעיר



התיפףהיםבזירת
*פיאבה.וסהרעלמעיכה15.7-23.7-

וכשלתונ-גראפהבאזוראיטלקיתהתקפה-'24,10
איסלקייפכוחותעייפיאבההנהרתיצח-1.7ש--01.62

.ובריטיים.
.*

אוסטרייםכוחותשלכלליתנסיגהראשית-26.10
איסלקית.התקדמותויטוריר-ונטף,מערבת"~.24-ש-11.4

כללית.

*אוססריה.עםשביתת-נשק-4.11

*ועוריהבחקי.
הבריסים.ע"יוכבושהיריחוקרב-19.3-01.2
שבעבהקיאס-מאלטלעברראשתהפשיטה-2.4--21.5

*המזרחק
שבעבה"יאן-סאלטלעברשניהפשיטה-4.5--30.4

המורהך
מגידו.מערכת-25.9--19.9
*דרעהבסביבתלורנסשלהערביםפעולות-18.9--16.9

הכ4דהו2הברזימטילתקוילניתוקשבחורן
היפה,אנוש-מ,9

דמשק.כבוש-1.10
עלפשתלסיםבריטיםכוהות-6.10
תורכלנע4נשקשביתת-31.10

..*

**

נקייםפאק
ינטטרוחגנרלשלבריטימשלוחחי-27.1
נכספי.ית'".לעבר'מבגדו'wlyiל'''.-,

ידפתןינסטרוילגנרלשלמשלוחהיל-17.2
פרס.בצפהאנגלי

הפרסיא*זרבייואן*שהתקדמוהתורסים,-14.6

טברני.אתכובשיה.
הכוחותבפניהתויכיןהארתיהכניעיו-30.10

"-,!.ימייטיי4ה
הפלקנימחזיות

לורדר.הנהרתכרעמ-01,52-01.51*
השיישית.דוראןתמרעמ-81;01--01.91

סקופליא"(אוסקיובשלמחדשכבושה-30,10

ביערתה.עםנשקשביתת-29.10
*,

במלהמת*ה
וזארבריגה,שסטנךעלהבריטיתהפשיטו:-*,23--22.4

*בואןהנרפניבצימרידות*-1111
הדרוצלקשירךעוברהבריתבעליצי-12,11

השתול.והיםלקושטא

הבוטח.לבעליהגרפנ*המלרכהציפסירת-21.11*
*בירורו

.**
*.

7.911ימייפ1ריכיבוש.
נחושוביותהm~mnמעמדותיהםכמהבנפולמשראואתורכים,-_2-*

בזעהמהםונסההקמובגליפאורוהלילהבחודשיא8רב?בטשךהעירומהגנת*
שמתאייר.וארבע-מאותאת.האתרוןהתורכיעעבדנבוקרבהשכמתבבהלה,מהם

מפתחותאתומסריצאירושליםעיריתיטשעקל4באועליהימוממלסר*
שקגםלידימעיה**

בחולש.ה-9יוםצהרולאחרושיסהה-40הדיביזיהלמפקד
המטרותאתותפסווהיתך,eo-nה-33הדיבשיות,שלושכלהתקדמויוםאותו

נתקלהיה60דויביזיהירושלים.סביבהמעגלאתכדעל-ידיבסגרןלהגושנקבעו

בהמילאחרונהשגורשתורכי,משמר-מאסףחזקה*מצדבהתנגדותהר-הצופיםעל

אלנביגמנכנסבדצמברב-11הלל,70בשדהאחריובהשאירוכידונים,קערות

ירושלים.לתוורשמית
מספיוויזלפ.א*פילדפמרשל(-.

בארץ"ישראל")מטעיהמלחמה"(


