מעבר הכרחי מאידך .הכח הטורקי נפרס אפוא
באופן אופטימלי ,מבחינתו ,וגילה רוח לחימה גם
כשהיה ברור לחלוטין שהוא מנותק ,לא יכול
לקבל סיוע ותגבור ,ואין לו
גורל המערכה .הגם שלא היה זה כוח מן הדרג
הראשון  -הוכיחו הטורקים כחיפה יותר משמץ
של נחישות ,אומץ ולחימה נכונה  -אולי כניגוד
סיכוי

לדימוי המקובל על לחימתם .אך
שהצל"ש היחידי בקרב על חיפה

להשפיע על

אירוני

הוא,

שהוענק בצד

הטורקי ,היה דווקא לבנותיו של סנדרס ,ששהו
בחיפה בעת המלחמה והיו בעיר כשזו השערוה45.
ליריב ,גם המפקדה
התוקף :בדומה
הכוח
הבריטית לא ייחסה לחיפה חשיבות כלשהי
ארץ-ישראל.
כנראה
במהלך המערכה הסופית על
הניחו אלנבי ויועציו כי העיר תיפול ,עם מישור
החוף הצפוני כולו ,כאשר ימוגר הצבא בשומרון
לקרכות-
ובגליל .את כיבוש חיפה הותירו אפוא
מאסף בשולי התנועה העיקרית צפונה ומזראה.
באופן מפתיע ,לא ניצלו כלל האנגלים את היותה
של חיפה ,ולמעשה כל החוף שכינה יכל 7עכו,
בטן' רכה' כערפו של האויב .אלמנט האיגוף,
שהיה נכס עיקרי בתפיסה הטקטית של אלנבי ושל
הפרשים ,לא בא לידי ביטוי בתפיסה המערכתית,
ולמעשה רוב ההתקפות בה היו התקפות-חזית.
איגוף ארוך יותר ,שהיה כרוך בהנחתת כוח חזק
לטול-
הרחק בעורף הצבא המרוכז בין נצרת

כרם/שכם היה מסייע הן לפריצת החזית ,הן
לערעור המורל והן ליצירתה של טבעתמהודקת
על שני המחנות הטורקים ,דבר שנעשה רק
בהמשך הקטע שבין ג'נין לבית-שאן .הנחתת
פרשים בחוף הים בראשית המערכה  -במרחק
 35ק"מ מן המפקדה הראשית בנצרת ,היתה
עשויה להכריע מהר יותר את גורלהמערכה ,ואולי
אף למנוע יצירתהחזיתבטבריה-צמח .מעניין גם
שהאנגלים לא ניצלו את עדיפותם הימית לצורך
הרעשת חיפה ואזורה ,הן בראשית המערכה אך
בעיקו בעת -הקרב על העיר .דומה שגנרל
אלנבי ,איש פרשים מובהק ,לא היטיב לנצל את
יתרון הכוח הימי שלרשותו ,ולא חזר על מבצעו
המבריק של הצי הבריטי בימי המערכה על עכו
ב 46.1840-לקח זה לא עלה ביוקר ,כסופו של דבר,
בשלההתמוטטותהמהירה שלהמחנותהטורקיים
בארץ-ישראל.
בדרג המקומי בלטו לעומת זה הנקודות החיוביות
של ניהול המלחמה .תכנית ההתקפה על חיפה
מלמדת על קריאת שטת ובחירת צירי תנועה
טובים באגף הדרומי ובאיגוף הצפוני .נעשה
שימוש נכון ב'גישה העקיפה' כדי לתת פתרון
לבעיה המיוחדת של ארטילריה מרוחקת כעומק
בשטח  -על ידיהחדרת כוחות קטנים וזריזים
בצירמוסתר .כניהול הקרב עצמו בלטו המיומנות
הקרבית של האנגלים ,החלמהפעלת ארטילריה'

נישאת' על גבי סוסים ,והמשך בהסתערויות
מהירות אל מול עמדות המקלעים .אומץ-לב,
תעוזה וקור-רוח,אלמנטים כה נצחייםבמלחמות,
הם שהכריעולבסוף אתהקרב כפי שהוכרע ,ומנעו
את הצורך בהבאת כוחות נוספים.קריאת-הקרב
של המפקדים בקו-המגע עם האויב ,הכיאה
לשינוי מהיר שלהתכניתהבסיסית וגרמה להפלת
האגףהחזק הטורקים ,מדרונות נוה-שאנן,
על
של
דבר שהביא להכרעת מערך ההגנה העיקרי על
העיר.
יוצא ,אפוא ,שבשניהצדדים היו אלההדרגים
העליונים שלא היטיבו לנצל את היתרונות
המערכתיים הפוטנציאליים של חיפה ,ולא
השתמשו בהם לקידום מטרותיהם .תרומתם
הייתה דלה גם בכל הקשור לקרב עצמו ,שנערך
בסופו של דבר למרות ששניהצדדים הניחו שלא
יזדקקו לו ,כל אחד מטעמו שלו .על הקרב עצמו
השפיעו דרגי הפיקוד המקומי ,הןבמסגרת הכוח
המגן ,והן בוו של התוקף .הקרב על חנפה
במלחמת העולםהראשונה היה ,אם כן ,קרב בודד,
שולי ,מרוחק ממסעי המלחמה הגדולים ,אך
במהלכו וסביבו שבו וניגלואותםיסודות-מלחמה
שהיו נכונים הן להתקפת-פרשים ארכאית,
כביכול ,והן לצורתהקרב שאליה אנומתכוונים גם
כיום.
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לחיכוך החיצוני ,שעליו דיבר קלאוזביץ

המחזוריים
בין

מאופן ניהולה.
חיכוך פנימי .השפעות
בתוך
המדינה ובתוך הצבא כמו) דינמיקה ארגונית
פנימיות

בתוך הצבא
דעת-הקהל

משנתו של

נכונה את תמונת הקרב .הנדל
המודיעין בימינו
מרכזיותו של

הצבאי והמלצה להימנע מתיאוריה דוגמטית.
גישה רציונלית לניהול המלחמה יחס) כין
היסטוריים.

למצוא

מדגיש הנדל את
המאפיינים את יחסי

הצבאי.

אמצעים ומטרות(.
הצורך ללמוד מתקדימים

בקלאוזביץ

הנדל
ולעדכן את
קלאוזביץ בכמה תחומים חשובים :
.1
יחסי הגנה-התקפה .לעומת קלאוזביץ ,שגרס
עליונות קבועה של ההגנה על ההתקפה,

יציבותם גם אל מול האתגר של התמורות
הטכנולוגיות .להלן כמה מן העיקרים היציבים :
א.
המלחמה כאמנות ולא כמדע.
עליונות
המדינית
ב.
הבקרה
על
המעשה

ד.

פגמים

.5

הנדל
ובמשנתו .נהפוך הוא ,בהתבסס על הידע
וההתפתחויות ,בעיקר
שהצטברו מאז מותו,
החומריות ,שחלו מאז ,במיוחד בתחום הטכנולוגי,

הוכיחו את

תפקיד החינוך מושג)
אי-ודאות"("
מכנים כיום
בשדה הקרב.
בין
תיאוריה
ודוקטרינה
הבחנה
בתחום

את עליית חשיבותו של המימד הכלכלי של
המלחמה ושל תהליך בניין הכוח ,החורצים
את גורל המלחמה לא פחות ,ואולי אף יותר,

והניסיון

.2

הקרוב למה

המפקד/המצביא.

מרכזיותם של אומץ הלב וההעזה.
ח.
המרכזיות
התרומות
אחת
של
למחשבה האסטרטגית קשורה ליצירתו של עולם
מושגים בתחום זה .הכוונה
למושגים כמו:
טקטיקה ,ריכוז הכוח ,מרכז הכובד ,ניצחון,

והמהיר,

שאנו

חשיבות

רס"ן ~
כמעט לחלוטין מתפקידו של העורף במלחמה,
והתמקד בניהולה כשדה הקרב ,מדגוש הנדל

קלאוזביץ

הלוגיסטיקה ועוד .דוגמאות אחרות להמצאות
ששינו את פני המלחמה הן המצאת מנוע השריפה

ג.

לעצמאות.

.7

מקורו

-

בגורמים

שמחוץ

למדינה

ולצבא.
הכרעה .בימינו כבר אין התניה ברורה בין
הכרעה בשדה הקרב והשגת היעדים המדיניים
כפי שהיתה
קלאוזביץ.
בתקופתו של
במלחמת גרילה אפשר לנצח גם בלי להכריע
מבחינה צבאית ,ובמלחמה גרעינית הכרעה
משמעותה הרס הדדי.
הפתעה אסטרטגית .הגידול העצום בניידות
וקיצור ממדי הזמן והמרחב יצרו הזדמנויות
של הפתעה אסטרטגית ,שבזמנו של קלאוזביץ
היו רק אפשרויות תיאורטיות.

ספרו של הנדל מבטא ,בעת ובעונה אחת ,מימד
של המשכיות ,בדמות ההכרה המחודשת בתרומתו
הייחודית של קלאוזביץ לפילוסופיה של המלחמה,
ומימד של חדשנות ,בדמות התאמת כמה מיסודות
לנסיבות
הטכנולוגיות
והאסטרטגיות
משנתו
שהשתנו מאז מותו .התאמה זו מקנה
קלאוזכיץ משנה דינמיות וחיוניות.

למחשבת

ואש
י

המשך מעמ' 13
חשובה גם דחי1'.
מתרחשים כאשר סביבה סוערת הופכת לסביבה
אנטרופית ,כפי שקורה לעתים במבצע צבאי.
המקרים

הקיצוניים

ביותר

בארגונים
צבאיים
קיימות מספר
להנהגת מדיניות של נטילת סיכונים .האחת היא,
לנהוג על פי קווי המחשבה של התיאוריה
הקלאסית של ארגונים ,שעל פיה ככל שעולה

גישות

גוברת הנטייה להעביר לדרגים בכירים יותר את
ההחלטות הקשורות בנטילת סיכון ,ויהיו קטנות

ככל שיהיו .ארגונים צבאיים אינם יוצאים מכלל
זה ; אלה הם ארגונ?ם גדולים ,מרוכי נדבכים .אם
אין רוצים שהם יהפכו להיות ,כמו כל יתר
הארגונים
הביורוקרטיים ,כי אז חייבת להתפתח
למדיניות
הסיכון
שלהם.
גישה מודעת

הדרג כך גדלה זכותו של מקבל ההחלטות ליטול
סיכונים .גישה אחרת גורסת שיש לנהוג על פי

להערכתנו ,גישה מודעת כזו בתכנון של
מערכות פיקוד ושליטה צבאיות צריכה להכיר
בתועלת שכקיום קווי מחשבה שונים ,ואפילו

הלוגיקה המתימטית ,שעל פיה כדי לשמור על
רמה מסוימת של סיכון כולל ,צריכים מקבלי
ההחלטות בדרגים הנמוכים ליטול על עצמם,

סותרים ,בקשר לנטילת סיכונים .במקום לנהוג לפי
הארגונית
התיאוריה
הקלאסית ,או לפי קו
המחשבה המתימטי של פתור הסיכונים ,חייבים

מפני

הארגונים הצבאיים להתיר נטילת סיכונים בכל
רמה ,המסוגלת לנצל ביעילות את ההזדמנויות,
הטבועות בעצם המצב ,שבו היא נמצאת .בסביבה

יחסית ,יותר חופש לנטילת
סיכונים,
שמבחינה סטטיסטית הסיכומם
מצטמצמים
כאשר
מקבצים יחדיו החלטות קטנות רבות.

מערכות ז)( אינן מתבססות במפורש על אחד
מקווי המחשבה הנורמטיוויים הללו של מדיניות
פיזור הסיכונים .הן משקפות הנחות מובלעות

הסיכונים בהתאם לקו המחשבה של
הארגונית הקלאסית .בסביבות היוצרות

כלפי סיכונים הטבועות בתכנון הנדסי,
בדרך כלל ,לנושאים כאלה .בלא תשומת לב
מיוחדת מטופלים הסיכונים הצבאיים ,כמו כל

אתגרים יציב ,חייב פיזור הסיכונים להתקרב לזה
המוכתב על ידי קו המחשבה ומתימטי .אולם,
בסביבה אנטרופית ,המציגה שינויים סוערים,

האדיש,

סיכון אחר בתיאוריית קבלת" החלטות מבוזרת",
המהווה את הבסיס התיאורטי בנושאים אלה
לתכנון מערכת  )(1אי התייחסות מודעת וזהירה
ב-ז)(
לנושא זה
סייע להאיץ תהליך המוכר לנו
מהמציאות של ארגונים
ביורוקרטיים אחרים.

בארגונים כאלה נוטים מקבלי ההחלטות בדרגים
הנמוכים לא להסתכן אפילו ברמת הסיכון שהם
זכאים לה על פי גישת התיאוריה הקלאסית של
הארגון .יתר על כן ,ככל

שהארגון גדול יותר כך

חיצונית

יציבה,

התוצאה

תהיה

נטילת

פיזור

התיאוריה
פיזור

שלא ניתן לשערם מראש ,יש להעניק את הזכות
ליטול סיכונים לרמות העומדות פנים אל פנים מול
השינויים האלה.
מותירה
מקום
סיכונים בארגון
סותרים בדבר נטילת סיכונים
ובמצבים שונים.
הרעיון

אימוץ

מדיניות

של

גמישה כזו

מדיניות
לקווי

פיזור
מחשבה

כרמות

שונות

פירושו

להניח

יותר

רחבי

חופש קבלת החלטות גדול
הארגון ,בכל מקום שניתן להצדיק זאת .אולם ,עם
בכל

החופש צפה ועולה סכנת האנרכיה .לרוע המזל,
אין אמות מירה פשוטות להשגת האיזון הנכון בין
חופש לאנרכיה .לפיכך ,ארגונים מצליחים להשיג
איזון על ידי שהם מאפשרים תחילה להביא לידי
ביטוי את קווי המחשבה הלפתרים ,ולאחר מכן
מתקנים חריגות בקו זה או אחר .יש לשים לב לכך
שגם בתהליך איזון כזה החופש נמצא באופן
טיפוסי

בעמדה

נחותה.

ההישענות על
פחות

ערובות

חופש
מאשר

מקנה ,מעצם טבעה,
ההישענות על שליטה .רק במבט לאחור אפשר
לראות לעתים שהחופש הוכיח את עצמו .הרבה
יותר קל לראות מה יילך לאיבוד אם תרפה

השליטה המוכר) והידוע( מאשר מה יושג על ידי
הענקת חופש החידוש().
כאשר משתנה הסביבה של הארגון ,נוצרת
נטייה להפרת האיזון שהושג ,יהיה אשר יהיה.
הטכנולוגיה הצבאית

התחכום הגובר והולך של
לכיוון
יוצר
של
לחץ כולל
מציב איום כזה ,והוא
יתר שליטה .אין זה שינוי מכוון ,אלא תוצר לוואי
האנושיות
של הניסיון לשפר את המגבלות
אתגרים

שמתמודדים עם
הבולטות בשעה
טכנולוגיים ,כלומר  -לחצי זמן ומידע מוגברים.
אולם ,התמיכה בתפקודים אלה עלולה לגרום
לפיחות ברצון וביכולת בתפקור אנושי חיוני אחר,
בכישורים,
הלא היא הפעלת תעוזה ,הכרוכה
שניתן פחות למחשב אותם.
העדר חופש הולם
כבהירות רק בלחץ הקרב ,אלא שאז עלול להיות
מאוחר מכדי לתקן את חוסר האיזון שנוצר .על כן,
ההכרה בתעוזה והבנתה הם נושאים ,שיש לבחון
במערכת

עלול

להיחשף

אותם במקביל כבסיס לתכנון מערכת ז)(.
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הסיפורהמלא שלהפשיטהנותרבגרסההחסויה של דו"ח
היליוי.הגרסה הבלחי חסויהשפורסמהומקורותאחרים
שהמתכנניםומקבליההחלטות לא נהגו,
מצביעים כילמרות
אולי,בדיוק לפיהחישוביםהמשוואתייםבהערכתהסיכונים,
ככלזאת היויסודייםבצורההראויה לציון.
לתיאורמלא שלשרשותהפיקוד,ראה  ]983(:ן .Earl
ניוזוויק 12,כיולי , ]982עמ' .22
ניוזוויק,שם.
ניוזוויק,שם.
אדוארדלוטתאק מצביע על דגם הפיקוד האחיד "-כעל

הנורםהעיקרי,כשהוא מצייןבמיוחדאת א()שילובהיחידות
משלושהזרועותשאינןנהנותמאמוןהדדיעמוק זו לוו ללא
אימוניםמשותפיםממושכים ; כ()הימצאותם שלארבעה
מפקדים,כמקוםמפקראחד ,תוךהסרת הכללהבסיסי של
אחדות"הפיקוד ; -ג()הפיקוח עלהמבצעבאמצעותנדבכים
רבים שלסמכות .אף על פי כן ,כאשר -היה צורך לקבלאת
החלטתהמפקדהיחידהכמבצע -ההחלטה'להפסיקו -
הוטלההאחריותבמוררשרשרתהפיקור עלהאדם בישהמזל
שנמצאבשטח  -קולונלצ'רלי א.בקווית. 1984(".עמ'.)45
 .28ראה:
 administration:(/חן Leadershipס1זח;0ן9. 5.
[:[ :Row,lPeterson
sociolovjcali
;Iintefpretation.
Evans(on.I
of
 soclalpsychologyאז? Wieck.א .ן)0., :759חט8
 searchח!organizing.]979; PetersandWaterman.
ofexcellence.]983.

סא"ל מיל'() ד"ר צבי לניר ,ד"ר ברוך
פישהוף וסטיוון ג'ונסון
ש

המשן מעמ' 25
מצבורי נשק ובסיסים גדולים .המחבלים העבירו
אתהתארגנותם לעומק שטח לבנון,הרחק מגבול
ישראל.
ובין-זרועי
בין-חילי
שיתוף
אפשר
פעולה
לחטיבה להתגבר על שטח הררי קשה,שהתנועה
מוגבלת בו לצירים מסוימים.
השילוב של אש רבה ,סיוע אווירי רב ומספר
רב של טנקים התאים לגזרה והביא ליתרונות
רבים .הפעולה הביאה לשקט יחסי ממושךבגזרת
החרמון ,וכעקבותיה לא ירוהמחבלים כתגובה על
קרית-שמונה.
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במתכונת קונבנציונלית לשם הבסת פולש זר
ולשם כיבושה וניהולה של ארץ זרה ,עסוק בנסיון
לעשות דבר זה עצמו בארצו-הוא .התוצאה היתה
גישה מוטעית לגמרי ונקיטת אמצעים ופעולות
שאפשר היה לתרצם כפעולות-מלחמה אילו
בוצעו בשטחי האויב .הצד החיוני האחד ויחיד
של פעולת אזרחות-טובה" ",שאותו לא השכיל
הצבא לפתח ,היה דווקאהתנהגות טובה ,הוגנת
וממושמעת שלהגייסות כלפיאוכלוסייתארצו-הוא.
בלעדי זאת ,אין כל העזרה והשירותים הטובים
בשטחים כפריים ,שמסוגל הצבא לספקם בצורה
כה נפלאה לאוכלוסיה ,ואשר בדרך כלל הם
עשוייםלתרוםלשיפורהיחסים ,אלאאחידת-עיניים.
הארגון הקונבנציונלי של הצבא הוליד ,מטבע
הדברים ,מבצעים מסוג קונבנציונלי .השינויים
הבלתי-פוסקים בשורות מפקדי הקורפוסים
והדיביזיות ,שכולם שאפו לקנות להם שם בנצחון
צבאי מהיר וראוותני ,לא שיפרו מצב זה .כשאין
בנמצאסמכות עליונהחזקהשתנהל אתהמלחמה,
56

אלוף הפיקוד ,אלוף מוטה גור ,היה מעורב,
באורח חיובי ,בהכנת החטיבה ובפיתוחה,
ובמיוחדלקראת המבצע .הודות לניסיונו המבצעי
המגוון והעשיר הבין אלוף הפיקוד את הסגולות
המבצעיות ,הטמונות בעוצבת שריון סדירה
ומעולה ,ומיצה את יכולתה המבצעית בביטחון
שוטף ,בתקריות אש ובפעולות גמול .הפעלת
החטיבה לפשיטת גמול משוריינת בשטח קשה
ביותר ונגד אויב בלתי שגרתי הייתה החלטה
יוצאת-דופן
וראשוניתבתפיסת צה"ל על פעולות
גמול והוכחה נכונה ויעילה ביותר .מבצע קלחת"
 "2היה תפנית במיצוי כוחות השריון לפעולות
גמול.
נוטה קצין צעיר וחסר-נסיון
שנתמנה מפקד
דיביזיה לחשוב כהרף-עין במונחים של מבצעים
דיביזיוניים .לא פעם הופיעו כתבות מעין זו
בעתונים  :מבצע" בן-יומיים
בהשתתפות כ1,200-
חיילים וייטנאמיים נגד מעוז של וייט-קונג
במרחק ארבעים קילומטרים מצפון לסייגון
נסתיים בבוקר יום ד' למעשה ללא כל תוצאות.
מקורות צבאיים מסרו כי במבצע זהנתפסה אשה
אחת של הווייט-קונג
וחייל מכוחותינו נהרג
ביריות צלפים" .לא כל הידיעות היו כנות עד כדי
כך.
גנרל בריטי במלאיה שפיקד על שטח המקביל
לדיביזיה ,נשאל פעם מהו לדעתו תפקידו של
מפקד דיביזיה .הוא השיב  :כמיטב" הבנתי ,הדבר
היחיד המוטל על מפקד דיביויה במלחמה מסוג
זה הוא להתרוצץ ולדאוג לכך שלחיילים תסופק
הבירה שלהם  !".ויפה אמר.
מבנה הפיקוד הקונבנציונלי הוליד גם חוסר-
יוזמה בדרגות הזוטרות .המרי היא מלחמתו של
המפקד הזוטר ,בעיקר בשלביו המוקדמים ,אולם
שום מפקד זוטר לא העז לפעול ללא פקודות

קלחת"  "2הייתה מערכה ,שכללה סדרת
קרבות בעלי מגמה מבצעיתמשותפת ,שבוצעה
במסגרת אחת ,בזמן וכמרחבמשותפים ,ומימשה
מטרהאסטרטגיתומטרותטקטיותכאחת .הניסיון
שהצטברוהלקחים שהופקו ,נלמדו ,הוטמעו ,והיו
יסוד למבצעילחימהאחריםבמרחב פיקוד הצפון.

אלוף משה בר-כוכבא

מגבוה ,והעדיףשתוגשנה לו בכתב .פעמים רבות
שאלתי קצינים וייטנאמיים שאלה זאת :לו"
נצטווית להוליך פלוגת חיל רגלים מנקודה א'
לנקודה ב' ,ובדרכך עברת על פני מוצב המשמר
האזרחיהמותקף על-ידי וייט-קונג ,האם היית סר
לעזור להם או ממשיך לעבר ב' "?התשובה היתה
תמיד ,ללא יוצא מהכלל ,הייתי" ממשיך דרכי
לעבר ב"' .ככלות הכל ,לו הצילה פעולתו של
הקצין הזוטר את המוצב ,היו הקצינים הבכירים
משתבחים בכך ; אך לו היו הדברים מסתיימים
בכי-רע היה הקולר נתלה בצווארו של הקצין
הזוטר .העקרון שלפיו נושא תמיד הקצין הבכיר
באשמה והצעיר זוכה בשבח ,לא נודעבשורותיהם.
קיומם של פיקודי קורפוסים ודיביזיות
המשתרעים על פני כמה מחוזות ,שהם עצמם
עמדו לפיקודם של קציני צבא זוטרים ,עורר כלי
הרף קשיים במישור השליטה על מבצעים ועל
מודיעין .ראש המחוז ,כמפקד גיזרתו ,היה כפוף
למפקד הדיביזיה ; אולם כראש מחוז היה אחראי
לפני מיניסטריון הפנים ,ובימיו של הנשיא דיים,
לפני הנשיא עצמו .לפיקודהגיזרה היתה שליטה

על הכוחות הצבאיים-למחצה בתחום המחוז,
ושיטת הפיקוד הכפולה הפכה מבצעים משולבים
ותיאום פעולה בין פעולות אורחיות וצבאיות
לבעיה שאין לה כמעט פתרון.
מזוין
מקיום
באורח
צבא
תוצאה צדדיתנוספת
כלי-נשק
המיועדים
ילנויצנב5וק ,היא הפעלת
למלחמה קונבנציונליתשאינם יפים למבצעים נגד
כוחות גריליה .כמה מכלי-הנשק הללו ,כגון
תותחים ללא-רתע ,הם כמעט חסרי-תועלת נגד
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תיאורים אלהנמסרו לא רק על-ידיהנזירים.ראהעדותו של
קציןרפואהראש'בחילהמשלוחהגרמני,שסיירבחיפה :
'aufheiligem
hitreiter:
Steuhcrl
~. Deutscheןןטןןןש]](1 1..1.
 Boden,Oidcnburg~Bcrlin.להלן ),שטוייבר(:
,922.
דרקסלר.146-]45.
על פרשה זו :כרמל .ו9י *Jrte : 491-ןי( .1גל' ,24
 ,14.6.1915עמ'  ,187שהביא אתגירסתהגרמנים .והדי
הפרשה בעברית,החרות .4.2.]916 ,עמ'  2ןתמונתהבית
ההרוס;KolonieundHeimat,8 .1915,52 ,2 :חודשקודם
לכך ירתה האניה אגרי' ה '4-על חיפהונויהרדטהוף
י)ןיי (,)[. -)1גל'  .3.5.1915.18עמ'.142
חומררב עלארגוןהקהילההיהודיתבעיר וחייהיום-יוםבזמן
המלחמה  :כן-הלל הכהן.מרדכי.מלחמת'העמים'.מהדורה
תשמ"א-תשמ"ה.
חדשהמצולמתומוערת2 .כרכים.ירושלים.
ר' לפ'חיפה'',אינדכס.וערכיםשונים להלן) :בן-הללהכהן( ן
שטוייבר ".9
ןומיס-ררהרכא111-110,ררקסלר146,14(-142:.שטיייבר:.
ץ.979-הגרמנים הרגישו בנוח כשל קירבתהמתיישבים
בני-ארצם ,ובשליכולתםלנהלשיחותכשפההשוואביתעם
בניהמקום.
זוהי ,מן הסתם ,התרומה העיקרית של ח"ל'ם אלה
לארץ-ישראלבעתההיא.תיאורהאירוע:דרקסלר. ]44,
עלשהותם של חייליםאוסטרים כחיפה:דרקסלר:142 .
חורשת-אורנים זו השתרעה ממערב ומצפון לאכסנית
כרמלהיים".ונקראה -חורשת"הקיסר" .כ-כיכרהקיסר.
שבפינתהחורשה .נהנוהגרמנים לחגוג מדי שנה את יום
ביקורו כמקום .כיום מוצבת שםהאנדרטה לזכר ביקורו.
ולידהתותח המנציח את כיבוש חיפהכמלחמת העולם
הראשונה.האתרהמורכב'' הזה נחנךכ 1982-בעת ביקור
נכדו שלהקיסרבחיפה,תודותליוזמתו של א'כרמל.
סרדנס:313.
שם : (45 .וויוול.203,
המתאריםמערךזה.נעשה כאןהניתוח על פי
בהעדרמקורות
תיאוריההתקפה ומפות הקרב שמקורן :פולס ,מול ((:5
פרמטון.237
לקורות שכונת כרמלהיים ".-כרמל 134-133.ו שכונה זו
השתרעה סביב רחוב קלרבמרכז-הכרמל .ומשרידיה
הבולטיםכיוםבשטח  -הוא כיח'רוטשילד'.שהוקם על-ידי
האבנגלים-הגרמנים בנואתאזור
הטמפלרפרוס עודב. ]893-

מערכות נ3213-3

מורדים ,אך הם יהיו קטלניים לגבי כוחות
הממשלה אם יאבדו ויפלו בידיהמורדים.
הרחבתי את הדיון בבעיה זו שמהווה צבא
גדול ,משום שסבורנישמאזן-הכוחותבתוך הארץ
הוא אחת הבעיות החיוניות ביותר ,הן לגבי
היציבות הפוליטית של אותה ארץ והן לגבי
הבטחת תיאום הפעולה המלא בין הפעולות
האזרחיות והמבצעים הצבאיים בעת המרי .מה
שדרוש הוא צבא קטן ,מובחר ,ממושמע היטב,

הנופש ככרמל ככיב אכסניית כרמלהיים""
).(Karmelmissionshcimשניצבה בקצה הרכב .בין רחוב
יפה-נוךושדרות-הנשיא,בדיוקבאתר בוניצבכיום מלון דן"
פנורמה,.שלצורךכנייתונהרסההאכסניההנוכרת.
פולס.מפה .מולעמ': 533מענייןשקציןהארטילריההנרמני
אברהרד-סימון ,אשר שהה כאן כנופש ,לאהזכיר כלל את
מיקוםהתותחים עלהכרמל.
בן-הללהכהן 479.ובית-ספרזהעומדהיוםבמקומו,כרחוב
הקרוי עלשם כובשהארץבאותהמלחמה :רחובאלנבי,מס'
.13
מנדרס.348.
שם.353.
שם.363,
שבוייםגרמניםשנתפסובחיפה.סיפרולכתביםצבאיים כי
ביקשו לעזוב את העירמשנוכחולדעת כי אין טעם להגן
עליה .אךהטורקיםהכריחואותםלהישארולהלחם עמם...
טיימס ,26.9.1918,עמ' .5
הגירסאותשונותכיחסלקרבולתוצאותיו :וויוול,213.מזכיר
30הרוניםו200-שבויים ;פולסמונה40הרוגיםומספרזהה
של שבויים:טיימס "] ,24.9.19עמ' 8העריך אתהשבויים
סנדרס: 373,דרקסלר 173-172 ,ו כוחות אלה הגיעולכמוך
לראיאק -בבקעתהלבנון.
פולס.534,
למעשה היו אלה מכוניות-משא ועליהן מכונות-יריה,
מכונות-יריה"
ב"כוח
המוכסףלמטההכללי.
שאורגנו
וויוול .215 ,כותב באירוניה על קצין זה .וכן פרסטון,
.227-226המתאר את הקצין נוסעברולס-רוים פתוחה.
כשבחרטומה דגלבריטניה ,נכוןלקטף את פריהתהילה,
ולצידו אישפרשיםהמיועדלשמש קצין" העיר..
שחזורהתכנית .על פימרשםהקרב אצלפולס ,מול עמ'533
ועמ'.535
פולס.535.
תיאורמהלךהקרבותנשען עלמקורותבריטייםואוסטרליים
רשמיים :פולס :537-534 ,וויוול ;215-214 ,פרסטון.
: 238-232דומהשהמפורטביותרהואתיאורושלפולס .והוא
נראה גם מדויק יותר חסית' לזה של פרסטון .נולט.
ההיסטוריוןהאוסטרל'הרשמי .החלווה אל הכוח הרכוב
שנכנס לחיפה ,ודווח על כך לט-מס .9.]9.1918.אך ניכר
ההתרחשויות,
שלאקרא נכון אתמפתהקרב ולא הבין את
שכן לפי דיווחונכבשההעיר על-ידי טורמכוניות.
כקטע זהמתקרב נחלקטיעלנחל נדר ,וקופרשתהמים צר
ביותרן 200מ'(.בקטע בו עכרוהפרשים סלול כיום כביש

תוקפני ובעל ציוד קל ,עם היל אוויר וצי מסייעים,
בעלי יכולתמספקת להעניק לו ניידות גבוהה ,כדי
שיוכל למלא אתתפקידו הצבאי הראוי שלתמיכה
לחמשת עקרונות-
בממשלה האזרחית ,כהתאם
היסוד שהותוובפרק זה.
רוברט תומפסון
*
דניה-נשר .היוצא מןהקצההמזרחי שלשכונתדניה .מעניין
לציין .כי כאשר ערכו הבריטים תכניות להגנת צפון
אר-,ישראלבמלחמתהעולםהשנייה ,בנועמדותהשולטות
על נחלזה.מחשש כיישמש ציראיגוףלעברהעיר.עמדות
אלהניכרות עד היוםבשטח נצ"מ) ,)15372405וחלקן היה
בשטחמחצבתנשר.
קציןזהנהרגבקרבותהאחרוניכ שלהדיוויזיה .לידחריתאן,
חאלס:פולס.615,
נתונים שוניםקיימים גם לנבימספריהשבוייםוהחללים.
דו"חמ 1919-מסר על 1351שכויים17 ,תותחים ו11-
-ofthel
Expcditionary:
מכוניות-יריה :
EgyptianI
TheAdvanceI
-olfice.I
ייירא,
1.0""0".
1919.50
(PalestineI ,Starionery
Force.I
כבית-הקברותהצבאי
הרוגיהקרבהזהוקרבותמגידו''נטמנו
הבריטי הישן,בדרך יפובחיפה .שם ישנהחלקהמאחדת
לחלליםההודים .וכן ניתןלראותבקירההנצחהחוברת וכה
שמותהנופליםבאזורחיפהונצרת.
פולס: 538,ארמגדון. 105-104.
סנדרס .י 373אופייני לנתק ביןהדרגים השונים במחנה
התורכיהיתההעובדה שבעודסנדרס מגיעלדמשקתשוש
והמוםמגודלהמתקפההאנגלית  -ובעורהואזקוקלתגבור
תחרויות-סוסים
כוחותיו,מבקשיםממנולהעניקפרסםלמנצחי
בצבאו:סנדרס.364,
 the Crescent:Germany,חס WeberEaglesץ..3).
Austria,andtheDiplomacy
or the iurkishAlliance,
1914-1918,
Ithaca/London,
255.ן.079
נפילת עכוב3-בנובמבר1840אילצהאתהצבאהמצרילסגת
כמהירותמסוריהומארץ-ישראל ,שכןבכךנוחקהקשר בינו
וביןבסיסיוכמצר.ם :
 HunterNarrativeof the Late Expedition10ק.יע..
1842.98-100.
Syria,1. r_ondon.
הכוח הימישהופעלבקרבות היה קטן,ועקרמשימתוהיתה
לנטרלאפשרות לסיוע בציר החוך ,ולאבטח אתפריצת
המעברים עלנחליפלגואלכסנדר:פולס,נספח .714,23

ד"ר ייסי כן ארצי
א*
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