
אלנביבמבצשההונאה
שאנובשועהלכך;מסמקםכלאשניראההדין,מןלתקוף,מסולתםאנוכאשרהתאה...עלמושתתפלסמהניהולכל"

ושוקיםשאםהרושם,אתצור*עינואסב,בקרבתיושביםאנוכאשריריים;בחיבוקכיהוביםלהיראותעלינופועלים,
אתלפתותכדיחכותינואתננהלהבהבקרבתו.נמצאיםשאםלהאמין,עשופהאויבוהזקיםאנחנונאשרממנו;
אותותנשבורואזבצבאנו,אי-סדרשקייםפנים,נעמידהאהב,

טסוסון

עלארץ-ישראל,לכיבושאלנביגנרלמבצעיעל
הדלת",פתיחת"מבצעבעתהסופיתהמתקפה
לידלאמרהארץ,כיבושלהשלמתשהביא
באמצעיםבעיקרוהושגהניצחון"הארס,

מבוטלו.היהבוהלחימהר'חלקאסטרטגיים"

לגישהמסכימיםאחריםהיסטוריוניםהרבה
שהחלה",לפניעודהסתיימההמתקפה"זו.

האלהבקרבותמגידו.קרבעלגארדנראמר
כלאתהמנצלמתכנן,כמצביאאלנביהתגלה
אתלהבטיחכדיהמלחמה,באמנותהטמון

כמתנהירושליםאתלהגישכדיהניצחון,
וכדי1917,המולדחגלפניעודלבעלות-הברית

ולהמשיךארץ-ישראל,כיבושאתלהשלים
שלקרבזההיהלא"ו9ופ.בספטמברצפונה

וייוול.סיכםמפקד",שלאלאחיילים,

כלאתאלנביהביןהמלחמהשלהשוניםבשלבים
וניצלהסדירה,המתוכננתההתקפהשמאפשרתהיתרונווק

אתבלחימהשיתףבמשימה,דבקותתוךפעלהואאותם.
פרשים,רגלים,כולל(לרשותושעמדוהזרועות,כל

בזמןהעיקריהכוחאתריכזוים),אווירייהתותחים,
במהירותונעתקף,אגפים,אבטחהמכריע,ובמקום
בנושאלהפתיע.אלנבישאףמכליותראךהצלחה.לניצול
אלנביהפעילהאפשריים,היסודותכלניצולעםיחדהזה,
הונאה,מערךהעיקרייםהסדוריםמהקרבותאחדבכל

ביתר-קלות.משימותיואתלבצעלושאפשר

ההונאהעל
והשיטות,הפעולותהיוזמה,כלסןאתבוללתההונאה

למפעיל,הרצוימידע,שונותבדרכיםלהחדירהמכוונות
להערכת-המצבובאמצעותההיריב,שלהמודיעיןלהערכת

המוטעיתההערכהלמפעיל.הרצויההמגמה,לפישלו
משמעותייםלהישגיםלהביאצריכהההונאהבעקבות

חלקלהיותצריכהההונאהיחסית.קטנותבהשקעות
להיותצריכההיאמכאן,המלחמתי.מהמאמץבלתי-נפרד
המבצעיות.בתכניותאינטגרליתמשולבת
בהערכת-המצבבחשבוןותילקחתיקלטשההונאהכדי

שלהאפשרככלרחבבמגווןלבצעהצריךהיריב,של
האויב,אמוןאתלעוררצריכההיאשיטות.ושלאמצעים
המקורות,מרבדרךשלוהמודיעיןבמערכתלהיקלט
המבצעיות.פעולותיוועלהכנותיועלולהשפיע
האופרטיוויתברמההונאהתכניתשלהמרכזיהייעוד

הכוחותשלהמבצעיתהמשימהבביצועלתמוךהוא
עיקריים:תחומיםבשניוזאתהמסתערים,

מבצעיים,מהלכיםלנקוטהאויבאתלהניעא.
המתכנן.הכוחשלהמשימהאתהמשרתים

ובביצועבתכנוןחולשהנקודותעללחפותב.
השונים.בשלביההמתכנןשלהמבצעיתהמשימה

מקובלצבאייםמהלכיםביצועבצדההונאהשלניצולה
השלוכו-עשרהבמאהכברבעולמנו.המלחמותהחלומאז
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ארקשישראללכיבוש
אשרעדנישין*אישש

לפיקוד-ומטה.במכללהמדריך*התורכילצבאמפלהלהנחילהיתהמטרתוהאסטרטגיתבמדייניםבמלחמתוגדעוןביצעהנוצריםספירתלפני
התורכיותהעתודותאתלמשוךהדרומית,בארץ-,שראלקטנהלקבוצההורההואהראשונות.ההונאותאחתאת

תורכיכוחשבשיגורהסכנהאתבכךולסלקחאלב,מאזורכוחשלאשליהבכךוליצורלהרעיש,בשופרות,לתקוע
היתההאופרטיוויתמטרתוארם-נהריים.לחזית'גדולכדיהטרויאניהסוסנוצלשאחריהבמאהורב.גדולתוקף

שאותהעזה,דרךארץ-ישראלללבהתקדמותקולפתוחחניבעל,העיר.לנפילתולהביאטרויה,מגיניאתלהוגות
לכבושמאדי,ארצ'יבלדסדגנרלקודמו,הצליחלאבקרבותברומאיםבמלחמתוהצבאיחף,ההונאהאבי"
ולנוע1917(,באפרילבו-20-17במרסב)-26-25פעמייםשמותעשהקאנה,בקרבואחרכךטראסימנוסאגם

ירושלים.ולעבריפולעברהברזלומסילתהחוףבסיועוהונאה.הטעיהבטכסיסיכשהשתמשהרומיבצבא
מכדיחזקיםעזהביצוריהיוכברהזהבשלבאולם,עמדובביצועההלחימהבתכנוןההונאהחשיבותעל

חזיתית.בהתקפהלהבקיעםלמצביאיםבהוראותפרוסיה.מלךהגדול,פרידריךגם
המגעוכאשראםתחבולהתצליחקרובותקלעתיםקבע,

אתלכבושתכניתוהתגבשההבעיות,אתשלמדלאחרהואשניהם".אתלנצלהואכלללכישלון.נידוןהאלים
התבניתהתבססהעזהבאיגוףרקלאחרכיבושבאר-שבע.העורמה".לדרךלפנותהכוחחייבפעםלא"המליץ,
הבאים:השלביםאתוכללהצ'טווד,גנרלשלרעיונותעלפרידריךאמרההונאה,שלייעודהאתלהגדירבנסותו
ארבע(ההתקפיהכוחשלמרביתבסודיותריכוזא.התכליתאבלבלתי-מוגבל...התחבולותמגוון"הגדול,
האגףמולרכובותדיוויזיותושתיחל'רדיוויזיותהאויבאתלאלץדהיינוהיא,אחתכולןשלהסופית
באר-שבע;בגזרתהתורכיםשלהמזרחיוכךיעשה,שהואאנו,שמתאוויםמוטעה,צעדלנקוט
התמרוןחופשאבטחתבאר-שבע,מתחםכיבושב.נעוררהאויבובלבהאמיתית,כוונתנואתלהסוותנצליח
;במקוםהמיםמקורותואבטחתהמזרתיבמרחבכוונותינר'.לטיבבאשראשליה

באגףהביצוריםמערךעלמהירההסתערותג.וביצעבהונאהאשרתכנןאלנביזואסקוראתבעבודה
עזה;לקוהאויבוהסגתהתורכיםשלהמערביהצבאעל-ידיארץ-ישראלכיבוששלהשוניםבשלבים
מקווי-מיםעלהשתלטותפרשים,על-ידיאיגוףד.בפיקודו.הבריטי

הכוחותוחסימתשקמה)נתל(חסיבוואדי
הטרדתם;אומעזה,הנסוגיםהתורכיים

המשדפיתיחהמתקפהוחדירהללבארץ-ישראל.ה-השלישית"עזהב"מערכתההונאה

אי-ההצלחהבעקבות1917יוניבתחילת
שנוידהמקיפה,הונאהתכניתצורפהזוהתקפיתלתכניתהבריטיםשל

ולהכניתהאמיתיתלכוונהבאשרהאויבאתלהוגותבמערכותעזה,ובעקבותהחלטתקבינטהמלחמההבדיטי

היו:יעדיההעיקרית.המכהארץ-אתולכבושהמצרי,המשלוחחיל"אתלתגבר

להבקעה;והעיקריהראשוןכיעדעזהמערךהצגתא.ביוניב-28ונטלאלנבי,אדמונדגנרללאזורהגיעישראל,

תגבוראתלמנועכדיבהפתעה,באר-שבעכיבושב.לאחדלמזרח-התיכוןהגיעאלנביהכוח.עלהפיקודאת
בעיר,המיםמקורותאתלהבטיחוכדיהגזרהבולטניצחוןשנחלואחריבצרפת,3ארמיהעלשפיקד

הבארות;פיצוץאתולמנועשלבקשהאותוכשמלווהלאזורהגיעהואאראפ.ליד
ארבעהלפנילא-המתקפהמועדהצגתג.ממשלתבדיטניה,"לכבושאתידושלים,לגיד-ג'ודג',ראש

בנובמבר.הבריטי.לעםהמולדחגכמתנתולהגישה

י~
וש
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העלהמודיעיןכקציןקורותיואת*
יימןפרקיבספרו,מינרצהאגן

לאורשיצאמזרת-תיכוני,
שקמונה","בהוצאתבעברית

1973.חיפה,

פעולותנעשוההונאהתכניתבביצועמוקדמיםכצעדים

היקףשלמרביתלהעלמהכוונושבהןשהעיקריותרבות,

באר-שבע.לכיבושההכנות

עזהמולבגזרההוחזקובעלות-הבריתשלהגיסותרוב

לגזרתהועברואזורקההתקפה,פתיחתלרגעעדכמעט
קורפוסשלהתנועותכלוחשאיות.במהירות-באר-שבע

אתלכבוששתוכננו(הרכובהמדבריהקורפוסושל20
נחל(שללהלוואדיממזרחהכינוסלשטחיבאר-שבע)

במחנותהושארוהכוח,העברתעםבלילה.נעשוהבשור)

הארכתפעילות.המשךשביימוחיילים,שהתרוקנו
אתלתספקצריכיםשהיוהמים,וצינורמסילת-הברזל

לשלביםנדחתהבאר-שבע,לעברמזרחהבתנועתםהגיסות

הציודריכוזההכנות.ביצועשלביותרהמאוחרים

ביותר.הקצרובזמןמצומצםבשטחנעשהוהאספקה

למשוךהיהשייעודןמודיעיניות,הונאהפעולותנעשו

לגזרתעתודותיוואתהתורכיהפיקודתשומת-לבאת

עזה.

עדהפרשיםדיוויזיותשלשגרתייםסיוריםבוצעועוד

הסיוריםתכליתלבאר-שבע.מסביבהמערךלביצוריסמוך

העיר,עלהמתקפהלקראתהגזרהלימודכפולה:היתה

בעירנותלפגועשנועדהסיורים,שלשגרההפגנתתוך

ביצועבעתגםהכוונותבאיתורשיטעהכדיהאויב,

כוזבים,מוצפניםמברקיםשודרוהאמיתית.המתקפה

ולגביההתקפהיוםלגבימוטעיתלהערכהלהביאשנועדו
שלבלבדהמודיעיניתחשיבותןאתוהדגישומיקומה,
חיזקובכךבאר-שבע.בגזרתהשגרתיותהסיורפעולות

שאיןהתורכי,המודיעיןבקרבההכרהאתהבריטים
למתקפה.הכנהמשוםבסיורים

מפניחששותלעוררשנועדושמועות,הופצובמקביל,

ביםמוחלטתשליטהששלט(הבריטיהצישלנחיתה

התגלוהצישלספינות-עזרעזה.שלבעורפההתיכון)

החוףבקרבתהמיםעומקבמדידתעוסקותכשהןבמכוון

רוכזכןלנחיתה).כהכנהלהתפרשצריכהשהיתהפעולה(
כוחכביכוללהשיטכדי.אל-באלחבדירסירותשלצי

להתקפהנקבעה"נ"שיוםכךנערךהזמניםלוחנחיתה.

לפנישבועלהתחילעמדוהפעולותאולם,באר-שבע.על

עזהביצוריעלבהדרגה,שתגברשיטתית,בהפגזהכן
הים.חילתותחיעל-ידי

ועםבאר-שבע,כיבושלאחר-התכניתשלב'בשלב
שלהמזרחיהאגףעלההתקפהלהמשךההתארגנות

על-ידי-21קורפוסשלהטעיהתוכננה-התורכי

עזה.שלהאגף.המערבימביצוריחלקעלהתקפהביצוע
מודיעיןשבראשהמשלוח,חילמפקדתשלהמודיעין

הפעילמינרצהאגן,'ריצ'ארדקולונלעמדשלוהשדה
שהיההונאה,מסרהעברתעלשהתבססההונאה,תכנית
הועברהמסרהתורכי.המודיעיןבמערךלהיקלטצריך

מסמני"ובאמצעותכוזביםמוצפניםמברקיםבאמצעות

התורכי.המודיעיןלידיבמכווןפרנפלףשלל/
אפשרהתכניתביצועשלהראשוניםבשלביםכבר
הצופןובהםמסמכים,לאסוףלתורכיםמינרצהאגןקולונל

הורההזה,בצופןחוזרשימושתוךיותר,מאוחרהבריטי.
לטעתשנועדובקשר,מברקיםלהעבירהבריטיםלקצינים
הבריטיםבכוונתאיןכיהמסקנה,אתהתורכיבמודיעין
השאר,ביןבנובמבר.ארבעהלפניבמתקפהלהתחיל
נוסעהמפקדלאן"בריטי:קולונלשלשאלההועברה
ו'זמןולכמה

באוקטובר,ב-29לסואץנוסעהמפקד":היתההתשובה
בנובמבר".בארבעהבערךויחזור

מגלההיההמזרחייםהכינוסבשטחיהכוחותריכוז
זובאר-שבע.אתלכבושהבריטיהפיקודכוונותאת

יעדשהפכהובביצוע,בתכנוןורגישהחלשהנקודההיתה
עליה.לחפותהיתהמטרתםההונאה.למתכננימרכזי

שעמדגרמניקציןשילר,קפטןאלכווןההונאהמאמץ
מינרצהאגןבאזור.התורכיהצבאשלהמודיעיןבראש
לגביהגרמניעמיתואצלמוטעיתהערכהלבססהתכוון
אפשרוהבריטיהמודיעיןאלחוטניויעדה.ההתקפהמועד

שליחידהדיווחהשבומברק,לקלוטשילרשללמאזינים
שמסביבההרריהאזורכיהרכוב,המדבריהקורפוס

אחרים,מברקיםלפרשים.עבירבלתיהנולבאר-שבע
נועדובאוקטובר,31עדבספטמברמ-24יום-יוםששודרו
כפעילותבאר-שבעבאזורהבריטיתהפעילותאתלתאר

עצמהההתקפהואתכלום,ולאמאחוריהשאיןשגרתית,
ההאזנהמערךבאזור.מקיפהסיורפעולתכעוד-

ופענחן.הללו,התשדורותאתקלטאכןהגרמני-תורכי
לשתולמינרצהאגןקולונלשלהמפורסמתהתחבולהעל
בעשרהביומנוהשדהמודיעיןראשסיפרהונאתימידע

1917:באוקטובר

האחרוןבזמןהאויב.בהונאתהיוםאתביליתי
כלהמכילמטה,קציןשלדמהפנקסבהכנתעסקתי
היוםשלנו.הקשייםועלהתכניתעלשטויותמיני

במגמהלבאר-שבעמצפוךמערבלשדהאותוהוצאתי
שצלחתילאחרחשד.לעוררמבליהאויבבידילהפילו

שריעה.לעברצפון-מערבבכיווןפניתיעזהנחלאת
שפתחתורכיפטרולמצאתיגרבולידיפהרכבתי
לערך,אחדמילמהלךבדהירהנמלטתיבמרדף.מיד
ויריתיהסוס,מןירדתיעצרתי.לכןחדלו.הםואז

מדי,יותראותםהרגיזזהדראי-006.ממרחקבהם
כלמרביציםכשהםהמרדף,אתמידחידשווהם
הכושרשעתהיתהזאתבלתי-מזיקה.אשהזמן
התרמיל,אתריפיתיהסוסעללעלותובהתאמצישלי,
שהוכתםרובי,אתשמטתישלי,המימייהואת]
עשיתיובעצםשלי,הסוסמןטרידםבקצתקודם
עודכלוברחתישנפצעתי,לחשוב,לעוררםכדיהכל
ואנימספקת,במידההתקרבובינתייםבי.נפשי

היהשבוהתרמיל,אתמפילכשאנימשםעקרתי
ראיתישלי.הצהרייםוארוחתמפותמיניכלהפנקס,
ולכןוהרובה,התרמילאתומריםנעצר,מהםאחד

חמקתימהרהעדהביתה.כרוחקלעתהנישאתי
התרמיתומהצלחתממעשיימאודמרוצהמידיהם,
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הריבפנקס,שרשוםמהסמךעליפעלורקאםשלי.
שלושההופלוהכל,בסךגדולות.לחוללעתידיםאנו

אצ'וובקפטןעלעליבספטמברב-21הראשוןפנקסים.
באחדהשניאותו;מצאולאהתורכיםאבלניל,

הכזיבזהגםאוסטרלי,קציןעל-ידיבאוקטובר
היהשליוהניסיוןכלל,רדפולאוהתורכיםהואיל

היודונה,וגאיבולסדאמלני,אלנבי,השלישי.
שוביאחרימידהתחבולה.עלשידעוהיחידים,
שלבמפקדההאבדהעלמסרתיהתרמילמהפלת
רשלנותיעלהגיבוושםהמדבריים,הרוכביםחטיבת
אתשיחזירפטרוללשלוחביקשתיםיתירה.בגסות

הראשיתלמפקדהכשחזרתישאבד.התרמיל
שדרשקיבלאזלישסיפראלנבי,אצלהתייצבתי

נתבקש,שבוהמדברית,הרוכביםמחטיבתנזעם
שכאלהניסיוןוחסריצעיריםקצינים"להעסיקשלא

רשלנותיעל-ידיישוערלאנזקושגרמתיבסיורים"
סכלותי.ונעל-ידי]

מכתבגםבונמצאבתיק,שהיוולמזוןלכסףבנוסף
באנגליה.בנוהולדתעללומודיעההיאשבוהרוכב,מאשת
כללאחרמסמךהנולד.הרךעלפרטיםרצוףהיההמכתב

שלהימניהאגףמןקציןשלהאישיותהערותיואת
נכללוכןנובמבר.בסוףתחלההתקפהשלדעתואלנבי,

לפניההתקפה(אלנבימטהכלפיעוקצניותהערותבו
אחרות,בהערותטיפשי).מעשההנההגשמיםעונת

באר-שבע,גזרתלעברמעטהפעילותעללהצביעשנועדו

באר-שבעבגזרתהקציניםבקרבהמוראלכיהקצין,כותב
למועדונםהיומיהמשלוחאתמצמצםשאלנביכיווןירוד
בלבד.אחדגמללכדי

ספטמבר,בראשיתשהוצאהכללית,הוראההיתהבתיק
שנבנתההביצורים,מערכתאתוללמודלהכירקציןלכל

התורכייםהביצוריםלמערכתמודלשהיתהבאבו-סיטה,
נוספים,ומסמכיםמפותבתיקהיוכןעזה.חוףבקרבת
בדברהמדברילקורפוסאלנביממפקדתמברקוביניהם
תנועותמניעתלוודאכדיהימנילאגףקציניםשליחת
חשובניירפיסיים.מחסומיםעל-ידילבאר-שבעמסביב
לתורכיםלסייעהיהשייעודןבצופן,אותיותכמההכיליותר

הקרובים.בימיםהבריטיותהרדיוהודעותאתלפענח
אכןהתיקכיוידא,שמינרצהאגןלאחרשעותכמה
שלשולתנועלהמסמכיםהיוהתורכים,על-ידינאסף
הבריטייםהחייליםקיבלולמחרתשילר.המודיעיןקצין

עלוכיפטרול,במהלךמטה,קציןשלתיקשאבדהודעה,
אלנבי.שללמטהולפותחוומבלימידלהחזירוהמוצא
בריטיקציןשללארוחהעטיפהניירשימשהזוהוראה
אותה.מצאתורכיופטרולטיפסר:"

על-ידישפוענחמוצפן,מברקגםהועבריוםבאותו
להעבירוישהתיק,הימצאעם"כינאמר,ובוהתורכים,

המסמכיםלפיבנלא5'גנרלשללמטהלפותחוומבלימיד
מועדכיהגרמני-תורכי,למודיעיןהתבררהתיקבתוך

אזור-ההתקפהוגזרתנובמבר,בסוףכנראה-ההתקפה
עזה.

שנינאשרהממצאיםבאמיתותסופיתשוכנעשילר
לחפשלהםהורוכיבחקירה,סיפרובריטייםשבויים
הכללית.למפמדהלפותחומבליולהחזירוחשוב.תרמיל

בקרבולהטמעתםההונאהמסריבהעברתלהצלחה
העובדה,גםתרמההגרמני-תורכיבצדהמצבמעריכי

הקרבמטוסימוחלט.אוויריתעליונותהיתהשלבריטים
הטייסיםשלויכולתםמבריטניה,שהגיעוהחדשים,
הביאוהגרמניים,הטייסיםשלזועלשעלתההבריטיים,

הגרמניםאתאילצהנ"מאשנקיים".גשמיםשללמצב
בשינוייםלהבתיןלהםאפשרהולארב,מגובהרקלצפות

אלהתנועהבשלבהבריטיים.הגיסותשלבהיערכות
הבריטיםהחזיקוהמבצע,תחילתליוםבסמוךהיעד,
מוקדםגילוילמנועכדיהפעולהלמרחבמעלקרבמטוסי

גרמניים.טייסיםעל-ידיכוונותיהםשל
באגףבהתקפהלהשתתףשתוכננוהגיסות,פריסת
הצדהולהועידהבהדרגה,בוצעהבאר-שבע,לעברהמזרחי

ככלרבזמןעזהבגזרתשהושארולאחרדרום-מזרחה,
לכיווןמסילת-הברזלסלילתהושלמהבמקביל,האפשר.

באר-שבע.
קורפוסושלהרכובהמדבריהקורפוסשלהדיוויזיות

באזורהיערכותולשטחיכינוסלשטחיבלילותהועברו20
למנועכדיחלוצה)(וחלסהמשאבים)באר(עסלוג'ביר
שני-התורכי.המודיעיןעל-ידיהכוחריכוזאיתוראת

ורקהעיקרי,המאמץבגזרתרוכזומהגיסותשלישים
עזה.מולהושארדיוויזיות)שלוש(21קורפוס

המודיעין,מהערכתהושפעההתורכייםהגיסותפריסת
דיוויזיותשלושרקשנקלט.ההונאהמסרעלשהתבססה
שהייתה7,ארמיהבמרחבנשארו3התורכימהקורפוס
הדיוויזיותחמשלעומתבאר-שבעלגזרתאחראית
שבאחריותעזהבגזרתשפרסו22,ומקורפוס20מקורפוס
8.ארמיה

ב-29כימתברר,יותר,מאוחרשנתפסהפקודה,מתוך

דיוויזיותששכיהתורכי,המודיעיןעדייןהעריךבאוקטובר
אלאלחשושלבאר-שבעואיןעזה,מולעומדות

רכובהדיוויזיהושלאחתדיוויזיהשלמתנועותיהן
ידיעותלהםהיוכיהתורכים,טענוהרשמיתבהיסטוריה(

שהועברהמידע,בעקבותהבריטיות).התנועותעלברורות
באזורההתבצרותפעילותנחלשההתורכיים,למפקדים
ודיוויזיה7דיוויזיההחוף,לאזורהוחזרויחידותבאר-שבע.

לאזורכעתודההועברו15,בקורפוסמאוגדותשהיו19,
סוללותשלבשרשרתתוגברעזהביצורימערךהזה.

ממונעות.וביחידותבמקלעיםארטילריה,
ביצועבשלביגםלפעולהמשיכהההונאהמערכת
עלמסיוויתהפגזההחלהבאוקטוברב-27ההתקפה.

להפגזה.הצטרפווצרפתיותבריטיותתותחיםספינותעזה.
מגמתאתההפגזותשירתובאשהטעיההיותןמעצם

ההונאה.
לבייםכדיחייליםכמהנשארועזהבגזרתבמחנות

תורכיים,מטוסיםשערכובצילומים,פעילות.המשך
מצריותפרדותכמהדמיים.היואלהבמחנות.סוסיםנראו

למחנות.סביבאבקלהעלותצריכותוהיובמחנות,הושארו
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ן,

24י,4



ההונאהתכנית-הסופיתהמתקפה

ןן

ע'/הכוחריכוזהסתרת



ניוושלאוסטרליהשלהגיסות'
זילנד.

הימנילאגףהועבראיש)מיליוןרבע(אלנבישלצבאורוב

התורכים.על-ידיהתגלהשהדברמבלי

במסגרתבאר-שבעלכיבושהקרבהחל310555בשעה

המסתערים,הרגליםגיסותעזה.עלהשלישיתהמערכה

מחלוצהלילימסעאחרי0800,בשעהבערךשהגיעו
התורכיים.הגיסותאתלהפתיעהצליחועסלוג',ומביר

שהגיעהלפניהעירכיתוראתהשלימוהרכוביםהגיסות

הושלםיוםאותובמהלךעודתורכית.תגבורתלאזור
לשלביםהחשוביםהמיםמקורותונתפסוהעיר,כיבוש

לחבלהספיקושהתורכיםמבליהמערכה,שלהבאים

חומר-נפץ,שלמטעניםכמההופעלורקלמעשה,בהם.

נזקים.כמעטגרמושלא

הצלחההיתהכימינרצהאגן,קולונלצייןהקרבבסיכום

גדולה:

נכון,הלאבמקוםעתודותיוכלאתריכזהאויב
לאהבא,החודשבשלהיכלשהילהתקפהוציפה
פונתהובעקבותיוהושלם,באר-שבעכיבושעכשיו.

התקדמותקוונפתחעזה,גםבנובמברשבעהבשחר

בקרבהחלואלנבישלוגיסותיוארץ-ישראל,לתוך

ירושלים.שיעדוורדיפה,התקדמות

1918והפוגתירושליכוכיבוש

כיבושהולאחרבפלשת,המרדףהחלבנובמברבששה

לכיבושיהודהלהרימזרחההבריטייםהכוהותעלו

ניצולשהיהלמרדף,הפכהצפונההתנועהירושלים.

הבריטייםהגיסותהתורכים.התמוטטותשלההצלחה

הונאהתבניתהפעלתאפשרהשלאבמהירות,פעלו

מלווה.

ירושלים,אתלכבושהראשוןהניסיוןמשנכשלרק
בקרבות.קצרההפוגהעלאלנביהחליטבנובמבר,ב-24

שהיתה8,התורכיתהארמיהבגזרתהטעיהמאמץהוצע

דיוויזייתעלשהתבססהזה,המאמץהחוף.באזורערוכה
לירקון,מעברראש-גשרלתפוסהוטלשעליהאני'ק,'

7,התורכיתהארמיהלגזרתכוחותהעברתלמנוענועד
ירושלים.אזורלהגנתגםאחראיתשהיתה

ואפשרההנחל,אתחצתהרכובהניו-זילנדיתבריגדה

ובשייחתחנות)עשר(חדרהבחרבתגשרראשיהקמת

התקפת-נגד,התורכיםערכובחודשב-25כבראולם,תוניס.

מראשי-הגשר.הבריטייםהכוחותאתוהדפו

קרבותימישלושהלאתרבדצמבר,באחד-עשר

גנרלנכנסהתורכיים,הכוחותונסיגתירושליםבמבואות
ירושלים.לתוךאלנבי

הפעולהבלילה,בדצמברבעשריםהירקוןצליחת

התורכייםהגיסותאתהפתיעה1917,בשנתהאחרונה

הנחלאתלחצותהיהניתןלאלהערכתם,עיתויה.בעצם

הונאהבמערכתלוותהלאהפעולהאולם,זו.בתקופה

המשלוח.חילמפקדתשלבדרג

חייבהמהמלחמהתורכיהשלהמוחלטתהוצאתה

היתהיכולהלאזואךבארץ-ישראל,ההתקדמותהמשך

כוחותיוהתאוששותלפניאלנבי,לפילהתבצע,

מחדש.והתארגנותם
אתלגבשאלנבישלמפקדתוהחלה1918בינואר

ולבנון.סוריהארץ-ישראל,כיבושלהמשךתכנית-האב
היו:התכניתשלבי

וניתוקהירדןעבראלמזרחההחזיתהרחבתא.

רבת-עמון;באזורהחיג'אזיתהברזלמסילת

החוףמישורדרךחיפה-טבריהלקוהתקדמותב.
האספקה;לקבלתבחיפהנמלופתיחת

לדמשק,החוראןודרךהחוףלאורךצפונהעלייהג.

חאלב.אתלכבושוממנה

מאוחרשהפכהלהונאה,בסיסיתתכניתגםהוכנה
ההכנהשלביכלאתשליוותהמפורטת,לתכניתיותר

העיקרייסודהארץ-ישראל.כיבושלהשלמתהסופיבמבצע

המערבית.בגזרהעיקריבמאמץלפרוץהכוונההסתרתהיה

הירדןבקעתדרוםנכבש1918פברוארבמהלך

שלהמרכזיחלקה-1918מרסובתחילתהמערבית,

אפשרוהירדןגשריותפיסתהללוהכיבושיםהבקעה.
ובאזורבעבר-הירדןהתורכיםקווילעברלפשיטותיציאה

רבת-עמון.

הראשון-בעבר-הירדןבמבצעאלנביפתחבמרסב-26
יחסיתהפוגהשלזובתקופההחשוביםהמבצעיםמשני

היוהאמנםהסופית.המתקפהלביןירושליםכיבושבין

מבצעיהיושמאאואלנבי,כהגדרתפשיטות,רקאלו

בעבר-הירדןרחבהיותרהרבהלמתקפהכושליםפתיחה

מסילות-הברזללצומתבמהירותלהגיעכוונהמתוך

?בדרעאהדרכיםולצומת

ששירתו,הריפשיטות,בגדרהמבצעיםהיואכן,אם,

בקפידה.שהובנההבסיסית,התכניתאתהונאה,כמאמץ

בעודהמזרחילאגףהתורכיםתשומת-לבאתריתקוהם

החוף.לגזרתכידוע,תוכנן,העיקריהמאמץ

שנייםעדבמרס)21רבת-עמוןלעברי'פשיטי'בתכנון

במבצעהמרכזיהקושילעברההונאהמאמץכווןבאפריל)
צלחוהכוהותהירדן.לצליחתהראשיהאזורהסתרת-

אתלמנועכדיהירדןלאורךרביםבמקומותרחבהבגזרה
בחלקוכוחותמנועמסירותהונחתוכןהכוח.כללאיתור
180(בריגדהשל(אחדמאמץרקהמלח.יםשלהצפוני
קועלשהגנוהתורכיים,הכוחותאתלהפתיעהצליח
שנבנהגשר,בעזרתהירדןאתצלחההבריגדההירדן.

במעברה,היום)שלאלנביגשרבאזור(חג'להדירבאזור

התורכים.על-ידינצפתהשלא

באפריל))24לא-סאלטהפשיטהבמבצעההונאהעל

התורכיםהיחסי.לכישלונההסיבהזוואולימעט,ידוע

למזרחו,לירדןממערבכוחותבחשאילהעבירהצליחו
רבות.אבדותלהםוגרמוהבריטיים,הגיסותאתהקיפו

הסופיתההתקפהבמהלךההונאה
השפעההיתההעולמיתבזירה1918שנתלמאורעות

אלנבישלהמשלוחחילארץ-ישראל.זירתעלישירה
בעלות-שלהניצחונותשרשרתאתלהמשיךהיהצדיך

העולם.מלחמתאתלסייםשעמדוהברית,
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בארץ-ישראלהחזיתקוהתייצב1918שנתבמהלך

פולג)נחלשפךבאזור(לארסוףמצפוןהתיכוןהיםמחוף
ולירדןעוג'הואדילעברמזרחההשומרוןוהריהשרוןדרך

פיתוחהזההקואפשרקרקעיתמבחינהליריחו.מצפון

באזור-המישורייםהאזוריםבשנימרכזיהתקפימאמץ
התורכיהכוחבמזרח).(הירדןבבקעתאובמערב),(החוף

לשעבר(יארמיותכקבוצתארץ-ישראלבחזיתנפרס
בנצרת.שישבסאנדרס,פוןלימאןשלבפיקודואילדריכרץ"

בפיקוד8ארמיה8(.7,)4,ארמיותשלושמנההכוח
התיכון.היםחוףהמרחבלכלאחראיתהיתהפחהג'באד
השומרון,בהרישישבהכמאל,מוסטפאבפיקוד7ארמיה
ארמיהירושלים-שכם.הצירלהגנתבעיקראחראיתהיתה

הכלסךעבר-הירדן.עלהופקדההקטן'"ג'מאלבפיקוד4
נערכולמעשה,אך,דיוויזיות.ארבע-עשרההכוחמנה

היואלהוגםלוחמים,אלףמארבעיםפחותבחזית

ההתנגדותירודים.מוטיווציהוברמתלחימהבכושר
בעזהשהיתהמזוכחלשהנחזתההבריטיתלהתקדמות

התבססההתורכית-גרמניתההגנהתכניתובבאר-שבע.
בדרגהפרוסלכוח-לקרהיצמדות"הפשוטהכללעל

שלגיסותיולפניעתודה.כלהיתהשלאכמעטהראשון
מסובכת.היתהלאשפריצתוודק,חלשקועמדאלנבי
חלקהכאשרמרובהמחשבההוקדשההזההשלבלתכנון

רב.היהבתכנוןההונאהשל
אלנבישלהסופינו"ההתקפה"בתכנוןהבסיסיהעיקרון

ומאמץהימניבאגףהאויבוריתוקמגעשמירתהיה
החוף.באזורהשמאלי,באגףעיקרי

נועדהזו,מבצעיתתכניתשליוותהההונאה,תכנית
מאמץולבייםהשמאלי,באגףהמאמץאיתוראתלמנוע
הירדן.בבקעתהימני,באגףהתקפי

כימתברר,הזהבשלבההונאהמאמציאתכשבוחנים

ברוכבים,בלוחמים,המוחצתהבריטיתהעליונותלמרות

אלנביהקדישהגיסות,ובמוראללחימהבציודבנשק,
נקודותעללחפותנועדהזולהונאה.רביםמאמצים
ולהניעהמבצעיות,המשימותובביצועבתכנוןהחולשה

אתולהחלישמשנית,לגזרהכוחותלהזיזהאויבאת
בה.להפתיעוכדיהעיקרית,בגזרהכוחותיו

כוונוההונאה,תכניתבמסגרתשהופעלוהאמצעים,
אתלהסתירהגיסות,שלהאמיתיהריכוזאתלהעלים
ומאמץכוחותריכוזולבייםהחוף,באזורלהתקפהההכנות
לה.ומזרחההירדןבבקעתהימניהבריטיבאגףהתקפי

ההכנותוהסתרתהכוחהגוזהעלמת
החוףבמישורלהתקפה

המשלוחחילשלרובורוכזהדלוו"מבצע"פתיחתלקראת

דלפין,גנרלבפיקוד21קורפוס-החוףבאזורהבריטי

בפיקודהרכובהמדבריהקורפוסרגלים,דיוויזיותחמשובו

המבצעלקראתפרשים.דיוויזיותשלושובושובל,גנרל

למישוריהודהומהריהירדןמבקעתלהעבירהיהצריך

הרכובה,הפרשיםדיוויזיית(דיוויזיותשלושהחוף
60(,הרגליםודיוויזייתהרכובההאוסטרליתהדיוויזיה

להסתירכדיאחרות.רבותויחידותארטילריהסוללות

הפקודותשותפי-הסוד,מספרצומצםהכוח,ריכוזאת
הכוחותתנועתוכלבלבד,שותפי-סודלמעטהופצובכתב

הוסתרובנוסף,בלבד.בלילותנעשתהלמערבממזרח
במישורהתפוזיםובפרדסיהזיתיםבחורשותהכוחות

באזור-4דיוויזיהלוד,באזור-האוסטרלים(החוף

הקריה(לשרונהמצפון-מערב-5ודיוויזיהסלמה,
נאסרבמטעים,שהוסתרוהגיסות,עלדהיום).בתל-אביב

מזונםאתחיממוהבריטיםהחייליםמדורות.להבעיר

הוקמולאמהמטבחים.עשןהיתמרותלמנועכדיבכוהל

הבריטייםהכוחותפוזרוהקיץבמהלךחדשים.מאהליםכל

גיסותלקלוטיהיהניתןפריסתםשבאתריכךבגזרה

נוספים.ובמבניםבאוהליםיתבטאשהדברבלאנוספים

שלאכדיהוסוו,הארטילריה,סוללותכוללהיחידות,כל
ע"יבחנים""נערכומהאוויר.בהםלהבחיןניתןיהיה

למקומה.הועברהשהתגלתהויחידהמהאוויר,צילומים
מיסותלמנועכדינוצלההבריטיתהאוויריתהעליונות

בית-ספרהופעלוגרמניים.תורכייםתצפיתמטוסישלסיור

הקמתהירקון.לאורךארוכהתקופהשפעללגישור,
החדשים,הגשריםארבעתלשגרה.הפכהופירוקםהגשרים

הכוחותאתלהעביראפשרולגישור,בבית-הספרשנפרסו

הבריטישהצבאהבריטי,המודיעיןהפיץביפולהתקפה.

לאביב.עדיזוזלא

בבקעתהתקפימאמץושלכוחותריכוזשלביום
והרצוןהחוףלמישורוהעברתםהגיסותהוצאתהירדן,
חייבוהירדןלבקעתהתורכיםתשומת-לבאתלמשוך

רקהושארזובגזרהלהונאה.מפורטתתכניתלהפעיל
אנופק.כוחותובהםמעטים,גיסותשמנהצ'יטוו",כוח"

מחנותהקמתהיוההונאה,במסגרתשנעשוהפעולות,בין
במחנותסוסיםשלמערך-דמהפריסתהירדן,בבקעת

עשוייםסוסיםדחליליאלףחמישה-עשר(שהתרוקנו

הרימופרדות,שגררומזחלות,במכלאות,פוזרומקנבוס
באזורהתורכיותהתצפיותעללהקשותנדיאבק,ענני
במחנות).ערבפעילותשלרושםוליצורנימרין,שונת

הודובטליוני"בבקעה.כוחשלריכוז-דמהבוצע
ימיםכמהובמשךיוםכלצעדוהבריטי~'המערבית

כדיבמשאיותהוחזרולילהועםלעמקמזרחהמירושלים
זושפעילותכדילמחרת.שובזוצעדהלבצעשיוכלו
גרמנייםתצפיתלמטוסיהבריטיהאווירחילאפשרתאותר,

ליירטם.מבליהאזורמעללטוס

לכאורה,לאפשר,כדיהירדןעלנוספיםגשריםהוקמו
אלחוטיתפעילותבוימהזו.בגזרהתוקפיםכוחותמעבר

במעלההרכובהמדבריהקורפוסשללשעברמהמפקדה
בוצעוהחוף).למישורהקורפוסמעברלאחר(אדומים
מביראלנביגנרלשלהכלליתהמפקדהלהעברתהכנות
נסללולירושלים.צריפין)אזור(החוףשבשפלתסאלים

בטענההאזרחייםאורחיומכלפונהובית-מלוןקשרקווי
בלתי-מוגבל.לזמןהמפקדהמשרדיאתלשכןשצריך

lnUS36"הפשר
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תשאבזוהשקפהכילהגית,יש
האיסירמהטלתנוסףעידוד

עיראקייםמטוסיםטיסתעל
בסוף32הרוחבלקומדרום

במטרה1992,אוגוסט
פגיעהלמנועמוצהרת

המערכת.-השיעיבמיעוט

.12O'Brian,CruiseConor
Enough,"10ן5ת"Democracy:

November28Times,The
1991.

maximize;10-למרב**
-maximization-מירוב

המערכת.

אקטון(תסחג)אמריךג'ון'**
היסטוריון)1902-1834(,

פרופסוראנגלי,ומדינאי
בקיימברידג'.להיסטוריה

ופוליטיתדתיתבחירותהאמין

מצפוןשלהעליוןובשלטונו
המערכת-הפרט

שלהאדםבזכויותפגעהיוגוסלוויהצבאספק,כל
וגםהסרביםגםכיההתעקשותבשיטתיות.הקרואטים
שכוחלפנילהפסקת-אשמחויבותםאתיפגינוהקרואטים

ספק,ללאנובעת,עליה,לשמורייכנסהאריםשלהשלום
שכמעטהפראית,העוינותשלמציאותיתהערכהמתוך
האזרחים.ממלחמתכתוצאהשפרצהלשליטה,ניתנתאינה

הדרישותשלמפוכחתהבנהעלגםמבוססתזוהתעקשות
הקשייםמחמיריםהזהבמקרהכלל.בדרךשלוםמכות

מוקדמתהכרהכיהגרמנים,הנחתעקביותרעוד
הצבאשלרצונואתתערערובסלובניהבקרואטיה
גדולותמעצמותשלהבנהועקבללחום,היוגוסלווי
שלהחלטתהנחישותאתיחזקרקהדברכיאחרות,
הגדולה".'סרביה"אתבכוחלהקיםסרביה

למשברההססניתהבין-לאומיתלגישהכיייתכן,
כךכללאכיאםנוספת,מובנתסיבהישביוגוסלוויה

עלולהואמדי,מוקדיתערבהאריםאםלחיך.ערבה
סכסוכיםשלמדינילהסדרמחויבותוכילגלות,

צדלהיעשותעלולהואתקנה:ללאנפגעהטריטוריאליים
הרפובליקות.ביןהחדשיםהגבולותשלכפוילשרטוט

בת-קיימאדמוקרטיהלכונןהסיכויכיאפשר,שני,מצד

שיוצאוכך,מחדשישורטטוגבולותיהאםיגדל,בקרואטיה
קונורשטעןכפירוב,הסרביםשבהםהאזורים,ממנה
ןאיירב'וא.2,קרוז

הערכהשלענייןהיתה,לכאורה,ההכרהסביבהמחלוקת
תמרב*דרךאיזוהיתההשאלהתוצאותיה;לגבישונה

כיהסכנה,אתותמזערפוליטילהסדרהסיכוייםאת

להונגריה,ויגלושלבוסניה-הרצוגובינה,יתפשטהסכסוך
אירופה,יציבותלמעןעצמה.לגרמניהגםואולילאוסטריה

מוקדםעדייןאבלהנכונה,ההחלטהשהתקבלהחשוב
ובסלובניהבקרואטיהלהכירההחלטהתצדיקמיאתלומר
הפסימיסטים.אתאוהאופטימיסטים,את-

העמוקיםשברבדיםמשוםנכונההחלטהלקבלמסובן

שתיביןנפתרהשטרםמחלוקת,משקפתהיאיותר
ללאומיות.דמוקרטיהביןהיחסמהלשאלהבנוגעתפיסות

רוציםוצרפתבריטניהארצות-הברית,מנהיגיכידומה,
בשעתושעיבדעקרונותעלהמבוססבין-לאומי,בסדר

הלאומיות.פניעלהאזרחותאתהמרוממיםאקטון,"*
באוסטריהבגרמניה,ההחלטותמקבליכימתברר,

העצמיתההגדרהשלבתחייהכנראה,מצדדים,ובאיטליה
תרבותית,זהותעלבדמוקרטיההמבוססתהלאומית,

התקדמותהושגהאםבכורלאווילסון.מילשהטיפוכפי
במאתהללוהתפיסותשתיביןהמחלוקתביישוברבה

עומדכזהפתרוןכילהניח,איןואכן,האחרונות.השנים
הסף.על

זהשיהיהלהניח,איןכיהוא,בביטחוןלומרשניתןכל
תנאיםלכפותינסואםהבין-לאומי,לביטחוןטובשירות
יחייבכזהצעדהבין-לאומיה.בחברהחברותעלחמורים

עצמית.הגדרהשלצרהתפיסהאומבנית,הומוגניות

ישתפר,הבין-לאומיהביטחוןכילסיכויים,ביחסהדיןהוא

יותררציניתתשומת-לביקדישוהגדולותהמעצמותאס

המיעוטים.לשאלות

תהיה,אשרהמדינית,המפהשתלבשהצורה,תהיה

סדר-היוםבראשלעמודתמשיךהמיעוטיםזכויותשאלת
המאה.סוףעדהבין-לאומי

ע

*

ארביבמבצעיההונאה
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ובידיהםרבת-עמון,לסביבותסוכניםשלחלורנס
גדולותכמויותלרכישתמשא-ומתןשםלנהלהוראות

רבת-ממדים.רכובהלפעילותכהקדמהלסוסיםמזוןשל

ברושם,השתלבווההטעיהההסתרהההונאה,פעולות
1918,בחורףלירדןמעברהפשיטהפעולותשהותירו
בעמק-אנופקדיוויזיית-מובחרתיתידהשלובנוכחות

בפועל,העיקרית.המתקפהכיווןעלרמזוהעובדותהירדן.
יחידותלהעברתהביאושהפעולותברורות,הוכחותאין

ננקטושלאברוראךלמזרחו,הירדןממערבתורכיות
החוף.באזורמתקפהלקידוםמחויבי-מציאותצעדים
התורכית-גרמנית,המודיעיןמפתמוכיחהזאתעםיחד

בשבעה-עשרהמודיעיןבהערכתביבנצרת,שנמצאה

אותרלאהבריטית,המתקפהפתיחתערבבספטמבר,
אתעשתהההונאהשתכניתמכאן,בתוף.הכוחריכוז
ותוכנוסיור,ממטוסהועברשהגיעהיחידהדיווחשלה.
שלהשמאליתבכנפונראותפרשיםיחידותמספר"היה:

70במקוםתותחים301רוכזושבובאזור,וזאתהאויב',
החוףבאזוראלנבימפקדתכן.לפניבושהיוקנים,
כדיגדודים.כשניובוחמר,כמחנההתורכיבסיוראותרה

בלבולולזרועהתורכית,בהערכת-המצבשינוייםלמנע
תקפוהתורכיים-גרמניים,הכוחותבמפקדתואי-הבנה
קשר.וצמתימפקדותבריטייםמטוסים

אתבריטייםמפציציםהפציצוהזריחהאחדימעט
האוהליםמחנותאתר7,8הארמיותמפקדותבנייני

הטלפוניםמרכזייתואתהקורפוסמפקדותשל
נמוכהבטיסהבעפולה.התורכיהצבאשלהעיקרית
מקוויחלקהטלפון.מחוטיחלקניתקוובפצצות

הטלפוניהקשרהערבי.הצבאעל-ידינותקוהטלפון
המאמץבוצעשבההגזרה,מפקדת[טול-כרםבין

בבוקרבשבעחוסלהארמיהמפקדתוביןהעיקרי]
8.ארמיהשלהאלחוטתחנתהושבתהוכן
כרבעשהיתההחוף,שפלתבגזרתלרכזהצליחאלנבי
פרשים900חיילים,35,000בןכוחכולו,החזיתמקו
בצדתותחיםו-130חיילים8,000לעומתתותחיםו-383

כתבלטובתני,המערכההוכרעהלמעשה,"התורכי.
בספטמברבשישה-עשראח%'.ירייהנורתהבטרם"וייוול,
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