לוח*פתים למאורעות םלופה*תמחל 4הראשונה
תמיד ניתן היה בלוח-פאורעות זה לתחום תחומים מפורשים וקבועים בין
על המעיין לזכור שלא
פעולות-
החזיתות וזירות המלחמה השונות  -אשר מהן אף השתנו מדי-פעם בצירופיהןנ במידה שמוזכרות
אויר הן כלולות בחזית המערב.

(? )1 9 14
26.6

-

25.7
31,7
31.7
1.6
1.6
2.6

-

3.8
3.6

-

4.8
4.6
5.6-4.6

-

יורש-העצר
פרנץ-פרדיננד,
הארכידוכס
האוסטרי ,נרצח בסריקתו ע"י לאומני סרבי
צעיר.
אוסטריה מכריזה מלחמה על סרביה.
גיוס כללי ברוסיה.
גיוס כללי באוסטריה.
גיוס בללי בגרמניה.
גרמניה לכריזה מלחמה על רוסיה.
*
* .
אולטימטום גרמני לבלגיה ,בדרישת מעבר
לגייסות  .גרמניים.
גרמניה מכריזה מלחמה על צרפת.
אולטימטום בריטי לגרמנית בדרישה לכתף
נייטראישית בלגיים
*
.

9.6
15.6

בחזית

המערפי

ראשית פלישה גרמנית לבלגיה.
כניסת בריטניה למלחמה נגד גרמניה.
הגרמנים משתלטים על העיר ליאו/
מצור על כל מצודות ליאז/
י* *
גמר התנווית בלגית באזור-המבוצר של
*
ליאז'.
בלותרינגיה,
ותשלונה.
התקפת הצרפתכם
כניסת הגרמניט לבריסל.
נסיון התקדמאש צרפתי וארדאנים וסיכולו.

 פתיחת הסכרים ע"י הבלגים באזור הנהר26,9
*
איזר ,בדרום-מערב ארצם.
הים""
הברית
בעלי
ןררמה0~01-9.51-
מזה
של
יקל
והגרמנים מזה.
תכרצמ1,91-ש 11,22--אימר הראשונהי
.
*

20.6

בחזיתהמזרח
לירום-מזרח* פולין
תימדקתה-ע40אוסטרי
-

*
הרוסית.
*
'
 9,8-26,8ו -מערכת טנגברג במזרח פרוסתי השמדת)
הארמיה הרוסית של סמסונוג(.
 - 31.6-2.9מערכת לבוב .קלוש לבוב ע"י הרוסים.
ש - 1,181.4--מערכת אבג:וסטובו והדיפת הארמיה הרוסית
של רננקאמף(.
י.5י"~.0ש המערקה יפני ורשה.
 כניסת תורכיה הנלחמה,5.11
תכרעמ--21.1-י :1,לודז/
ש1,1,3=21,62-ת נסיון למסע התקדמות תורכי בדרום
י
מערב קבקז  -וכשלונו.

בזירת הבלקכים
אוסטרי

אבגוסט-ספטמבר -נסען פלישה
בהתקפות-נגד סרבית.
 נסיון פלישה אוסטרי  -והדיפתו בהתקפות-נובמבר
נגד סרבית.

- 14.8-20.6
20.6
21,6
 - 4.8-23.6מערכת מתסנן
ה5-
הארמיה
הצרפתית
24.6
 הנסיגות שלשל)
לאנאזאק( ושל הארמיה הבריטית של)
פראנץ'( גרומהש *
 כבוש לובן.25.6
 קרב לא-קאטו.26.8
6,9-10.9
 מערכת המרנה.תוברק 9.51-9.21-על הנהר אן.
הגרמנית
26.9
 פתיחת ההרעשהעל אנטורפן.

באץ נהרייה
 געוש בצרה ע"יהבריטים.במלחמת"הים
4הטבעת הסיירת הגרמנית אנדן"" ליד א%
הקוקוס.
השטדת הקייטתהגרמנית שלפון-שפא לזרפאלקלאנד.

22,11
9.11
1,12
],ע

י

פחזך המעיב

8

 פשיטה ראשונה של ספינות אויר גרמניות19.1
על אנגליה..
 - 10.51-13.5ערכת~ נאב-שהאל.
 - 22.4-25.5מערכת איפר השניח.

-

והדיפתו

1

.

4
= התקפת-גא',ים גרמנית
22.4
 - 15.5-25.5קרב פסטיובאר.
 -6.10-25.9מערכת לואוס.
 הקשה שבפשיטות ספיגוא אויר13.10
לונדון ומזרק אנגליה.

ראשונה.
צפלין"" על

בחזית ,המורח

23.3
3.5

-

14.5
3.6
22.6
19.7
5.8
7.6
26.8
7,,6.9
17,9

 מערכת טרנופול. -כבוש וילני ע"י הגרמנים.

כניעת מבצר פשמישל לרוסים.
גורליצה-
פריצת החזית הרוסית בגיזרת
טארנוב ע"י הגרמנים והאוסטרים.
הגרמנים והאוסטרים מגיעים עד לנהר סאן.
פשמישל נכבשת מחדש ע"י האוסטרים.
כיבושה מהדש של לבוב.
פתיחת מערכה שלישית לשי ורשה.
פנוי ורשה ע"י הרוסים* .
כבוש מבצר קובנו ע"י הגרמנים.
מערכת ברסט-ליטובסק,

23.5
2,7-29.7
6.12

5.10

 הארמיה האוסטרית-גלמנית של) מקנון( הוצת6. 10
את הדנובה ומתקדמת לתוך סרביה.
 .הצבא הבולגרי פולש לתוך סרביה.13.10
 -כבוש אוסקוב מקופלה() ע"י הבולגרים.22.10
ונובמבר-דצמבר-נסיגת הסרבים לעבר אלבניה כלפי)
האי קורפי(.
*
 קרבות קאצאנק.4.11
 כבוש מזנסטיד.2.12

*

*

בהירת הים התירון
6,4-25.4

בזירתהבלקנים
כיהיתבריטייםיציפתיים עויימבהזףסלו-שבצפוז יוז.
ניקי

*

 מערכת28.9
 -4.1-22.11מערכת קטסיפה
 ראשית המצור התורכי על כות.* 8.12
*
*

244

--

בערת מצרים
-ההתקפההתורכיתהראשונה עלתעלת סואץ.

* 18,2
19.2

-

*-

3.2
 6.11עד) פברואר  - )1917פתיחתן פעולות האיבה קלי
הסנוסים*,בג*ול קירינייקה ,ופעולות הברי-
טים נגדם.

בארם

כותיעל-חמירה

עליית בעלי הברית בחוף גליפולי.
איטליה מכריזה מלחמה על אוסטריה,
מעראק איזונצו הדגישתה ברצועת הספר
*
האיטלקית-אוסטרית.
*
של בעלי-הברית
הודעה על פנוי חל-המשלוח
מן הדרדנלים.

-

נהרתם

ובפרם

*

במלחמת*הים

*

* 7.2

*

-

הקרב הימי ליד דוגר-בנק בים) הצפוני בט
נרשסניה לגרמניה(.
פתטית הסיה-הצוללותי הגרסני על בריטניה.
פתיחת ההתקפה הציית הבריטית על הדר-
דנליונ
וסיטאניה"~ הוטבעה ע"?
אנית הנוסעים
צוללת גרמנית.

( 6יי. )4
* **

*

בחזית המערב
21.2

 פתיחת ההתקפה הגרמנית על ורדן. -כבוש מצודת דואומון.

25.2
 הרחבת ההתקפה הגרמנית על ורדן לחוף6.3
ה מ ע ר ב י של הנהר מאז מאאס().
 כבוש מצודת וו.7.6
הפעלת =.פגזי גאז חדשים ע"י הגרמנים -
20.6
ופסגת התקדמותם ליד ורדן.
*
 מערכת הסוט. פשיטת  14הצפלינים על לונדון  -והמפנה2.9
בפשיטות ספינות האויר.
 אך בלתי מוש- - 25.9 :15.9הפעלה ניכרת ראשונה
כלת  -של סג ק י ם בקרבות על הנהר סום.
ע"י הארמיה הברי-
 המכה ,ליד בויון המל,13.11
טית הרביעית.
 כיבושה פחדש של מצודת דואומון ע"י24.11
הצרפתים.
 פשיטת-הססוסקמ הגרמנית הראשונה על26.11
15.12

לונודו.
 -התופת הנגד

הצרפתי יקר ורוך

**

*
*
במזית המורח
 כבוש ארורום קניית ארמניההתורכית( ע"יק15
הרוסימ.
*
מרס-אפריל -נסיוןההתקדמות הרוסי והקרבות טביב
אגם נאכוץ/
 כבוש נמלשהביזונשהתורכי ע"יהרומים.18.4
מסע-ההתקדמות הרוסי הארמיות) של חזית
4.6
דרום-מערב ,כפיקוד גנרל ברוסילוב בוולין(.
 מסעההתקדמות הרוסיהארמיות) של חזית5.6
דרום-מערב(במזרח גליציה.
תומ4לת;וה-עסמ הרוסיהארמיות) של חוית
15.7
דרום-מערב( ליד ברודא שבגליציה.
 כבוש ארזניג'אן ע"י הרוסים.. 15.7
בזירת הים התיכון
- 15.5-4.6מערכת טרתטינו.
- 6.6--14.6מערכת גוריציה.
16.4
24.4

בזירת מצרים*םיני וערב
המסע התורכישפיקודקראם פון-קרסנשסין(אל תעלת סואץ.
 -קרב קאתיר.

 התחלת המרד" הערבי" בחג'אז נגד התורכים.6.6
והדיפת הכו*-
4.6-5.6
 מערכת רומני ,ממזרח לתעלה,התורכיים-הגרמןיים במסע-סיני השלי
חות
שלהם.
אוקטובר-נובמבר-הבריטים משתלטים על נאות המדבר
שב"מדבר המערבי" י קרב מטהאבה.
 מסע ההתקדמות הבריסי אל א"י מגיע עדדצמבר
אל-עריש.

מזירתהבלקנים
-3.1
24.2

-

6.4--22.4

*

31.5
5%

על הדוכאה

19.8
4.9
19.9

12.9
22.10

ים את
 הבולגרים כ -כבוש קונסטנצה ע"י

חזית~

המעץ

 מערכת כניעת חיל .המצבהתורכים..
 סידרת התקפות בריסיות לא-גדולות לערעורעמדת החורכים ממערב לחידקל.

*

' *

פתיחת נסיון התקדמות רוסי במזרח גליציה.
כבוש האליץ' ע"י קורנילוב.
התקפת-הנגד הגרמנית ליד זלוצ'וב ,כשלון
ההתקדמות הרוסית עד)  23בי)לי(.
מרידות ביחידות רוסיות רבות.
נסיגה רוסית בבוקובינה.

בפני

ועמלהמת"הים
*
*

 נסיגה תכניתית גרמנית אל קו" הינדנבורג".14.3-5.4
 ארה"ב מכריזה מלחמה על גראפית6.4
5.4-9.4
 מערכת אגאם. - 9.4-14,4ההתקפה הבריטית ול רכס.רמי.
 מסע-ההתקדמוא הצרפתי בפיקוא ניבל -16.4
תכרעמ "14--השניה ,ו"מערכמ-שטמטמו" ה. -
ל.)21,5-
שלישית וכשחונן עד)
.
 ראשית סדרשמרידות בצבא הצרפתי.3,5
שגיידה-דקם.
 מערכת5,5
 - 7.6-14.6מערכת משחץ.
ל10-
 פתיחתפןיכת*איו~ף השלישית עד)
31.6
ב)ובמבר(.
 קרבות פחשטגדשנל.21.10
ש -26.1 11.01--קרבות יידנ8שטפ'
תברעמ 21.3-11.02-קומברה הבקעה) רצינית ראשונה
של חזית
גרמנית*באמצעות טנקים  -אך
ללא עהודות ,והפסד חלק ההישגים למול
התקפת-נגד גרמנית(.

בחזית המזרח
המהפכה ברוסיה.

סאנהיאי-יאט.

-

מערכת יוטלאנד.
הטבעת הסיירת הבחיטיי המפשייר"" ; בי
האובדים בה  -פילדמרשל לורד קיסצ'נר,
מיניסטר המלחמה הבריטי.
קרב סיירות בים הצפון*
מפגן ציי בריטי למול אתונה.
הטלת המגר ימי על יון* .
*

י)4
.
)

הבולגרים.

*

פארפ*נהריים ואפרם

הקריטי של כות

29.4

ככוץ צטיניה ,בירת מונטנגרו.
דורצו ,בירת אלבננה ,נכבשה
גרמניים-אוסטריים.
*
רומניה מכריזה מלחמה על אוססריה.
התקדמות הרומנים לתוך הינבליסנר.6
סע-התקדמות~ של צבא גרמני על בולגריה

17.8
28.8
5.9

19.7
1.8

23.10
6,12

דצמבר

ע"י כוהות

-

מרס
1.7
10.7
19,7

23,10

 חציית הדנובה ע"י כוחות מקנזן ליד סיסטובו.דרום-מערב) לבוקרסט(.
 כיבושה-מחדש של מונסטיר שבדרום סרביה. -בוקרשט נכבשנו ע"י כוחות גרמניים.

*

 הגרמנים כובשים את טשרנוביץ.*.6
,
פלישת הגרמנים וא-
6,8-3.9
 מעיכת פיטנה ,עם*
אוסטרים
מולדאביה ,נסיגת צבא
לישן
*
רומניה.
 -7כבוש ריגה ע"י הגרמנים.
3.9
םיגמיגה 01.02--01,11-כוקשים את האיים הבלטיימ אזל),
מואון ודאגו(.
 מהפכת אוקטובר .בחוסיהן7.11
נובמבר-דצתבר --תהליך התפרקותו של הצבא הרוסי.
 שביתת נשק חלקית בחזית הרוסית.5.12
בפיקשחני בין מעצמות-המרכז
 שביתת נשק6.12
ורומניה.
 שביתת נשק בחזית המזרח.15.12

כזירת הים הוליכון
עסמ 6,01-5.41-התקדמות איטלקי על הנהר צניזיא.4
 התקפה איטלקית בחזית מטולמינו ועד לים.19.8
ש -24.111,81-מערכת קפורטו.

בזירת
11.1
4.2
28.3
19.4
6.6

מצרים*א"-וערב

ן
 -הקרב ע"י רפית. -כבוש נאות המדבר סיוה ע"י מכוניות שריוןבריסיות וסיום) הפעולות נגד הסנוסימ(.
 מערכת עזה הראשונה. מערכת עזה השניה. פלגת ערבית חיג'אזים בפיקודו) של לורנסובסיוע בריטי( כובשת את עקבה.

תכרעט mp 11.7--01.13-השליתית.
 1,11ך,,-הקרב ליד תחנת" הצומת ,תהמת") נהל
שורק"(.
 כבוש יפה14.11
 כבוש ירושלים.9.12
*
צליחת הירקון.20.12

הזירתהחשקנים

8.1
י1,,
5.4--24.4
6.5--9,5

11,3
4.2-23.2

 כבוש כגדד ע"י הברימיס. קרבתן בהזית חידקל ,התורכים נאלציםלסגת  1הבריטים בפיקולו של מור כעשים
י
טחדש את כות.

5,4.-21.3

ן391-4

4.4
19.9
28.9
30.10

.

פנוי דוברוג'ה ע"י כוהות פחמניים
פנוי גאלאז,
מערכת יויראן בהזית' הטקדונית.
מערכת דויראן השניה,

-

4

12,3

בארם נהרי*

ורוסים.

*
*

*1

*

ש)  9 1ש(

בהסית המעץ

*

 ההבקעה הגרמנית הגאולה בהזית הבריטיתבפלאנדריה י הפעלת הטקטיקה ההדשה ל"
.
ה ס ת נ נ ו ת.
.
 -הה קעהמרמסת על ועהר  "4בהאת
המשסת
תשיסתזע.

חג-ה -- 4,כמש ועס קפל  f~aהמממש
 המהלומה ההדשה ע"י גייסות אמריקאים,25,5
בהתקפה דיבתינית ליד
קאנסעי.
ע - 27.6.4-טערכת שמאן-דה-דשם ,צפונית לנהר אן,
בהזית הצרפתית והבריטית.
15.7
 פתיחת מסע התקדמות גרמני בשאמפאן. - 16.7-20.7מערכת-מרנה השניה.
 - 6.5--1 1.6מערכת אמיין .הבקעת ההזית הגרמנית ע"י
טנקים והקורפוסים האוסטרליים והקנדים.
הים" השחור של הצבא הגרמני".
 -21 .8-3,.6פערכת באפול.
*
 - 21.8--3.9מערכת סור השניה.
 - 23.6-3.9מערכת אראס.
 התקפה אמריקאית ליד טנ .5מיהשל.16.9
ש - 12.01.9--קרבות לשבירת קו" העדנבורג",
ונ -28,9-2.1מערכת איפר הרביעית.
תכרעמ 01,9--01.6-קומבה השגיה.
 - 6.10--9.10התקפה אמריקאית ליד
 יציאת כוהות בריטים לשטה הפתוה מאחריו(5 1
קו" הינדנבורג".
מאדארגון.

תוברק 01,52-"1.71-על הנהר סל.
 קרב ואלאנסיאן.1 11

,

במלחמת*הים

-הכרזת מלהמה" צולעת בלתי מוגבלת" עיי1.2
גרסנה.:
אפריל
 שיאפגיעותיה שלמלחמתהצוללותהגרמנית.מאי-יוני הנהגת* -שיטת השיירות בהובלההימית הבריי
טית ושל) בעלי הגרתן בכלל(.
ספספבה -מפנה מכריע נמלהמה נגד מצוללות.
2.11
 -קרב ימיבקטגט.

.

*

הרוסים תופסים את האשי81מל*ק במסעםבצפון-מערב פרס.
גורסות רוסיים טגיעים ער מעבר האזיקיןבגבול ..ארם-נהריים.
 כבושממארה. כבוש רסאדי. -קרב שרגאס.

,

*

4.11
11.11

 קטב על הבהר סימברה. -שבייבא נשק עפ גרמניה,

י

בהזית
-

המזרך

10.2
מחת רוסנה על
גרמנהג
* *
16.2
 התה~עות פעיות taWN - 16.2--4.3התקדמות א:גימנים לעבר פטרבורג ,תפיסת
* צפת יטביה ,אקחכם פסקוב.
25.2
 כגיסת הגרמנים לפסקוב.'
 התה השיום שנ ברסטייליטובסק.3.3
י13--5.
 תפיסה הדרגיה של אוקראעה וקרים ע"י*
הגרמנים,
3.4
 כגיסת כוהות גרמניים לפילנתפברואר-מרס -פנוי הבוטשם התורכ"ס ע"י הצבא הרוסת
14.4
 תפיסת באטום ע"י הנהות התורכים.תורכיים
משתלטים
26.4
כוהות
על קארס.
12.6
 היל משלוה גרמני קזעלה בנמל פוטי במערבקבקז מתקדם ונכנס לטיפליט ,בירת גרוזיה.
23,6
 היל משלוי* בריטי אליו) הצטרפו אח"כ גםכוחות אמריקאיים( עולה בנמל סורמנסק
(1--2
לצפון רוסיה
באבגוסט
 גםבאיכנגלסק(.
 -חיל משלוה בריסי עולה בנמל חדיבוססוק3.6
במזרה סיביייה אח"כ) גם כוהות יפניים,
אמריקאיים וצרפתיים(.
 -כוהות בריטיים של ג '2דנסטרויל נכנסים4,6
סים מצב המלהמה

ים

 .לבקן.
 - 26,6--14.9כוהות בו'יטחם מגינים על בקו בפני התק-
פות התורכים ולבסוף נאלצים לפנות את
העיר בפני התורכש.

בזירת הים התיפף
-15.7-23.7מעיכה עלוסהרפיאבה.

פאק נקיים

*

 חי משלוח בריטי של גנרל27.1
מבגדו' לעבר' ית'".
 ' . ,ל''נכספי.
wlyi
 היל משלוח של גנרל ינסטרויל פתן יד17.2
אנגלי בצפה פרס.
זרבייואן* הפרסיא*
 התורסים ,שהתקדמו14.6
 .כובשיה את טברני.
 כניעיו הארתיההתויכין בפני הכוחות
30.10
ינטטרוח

'  -התקפה איטלקית באזור גראפה  -וכשלתונ
24,10
תיצח1.7-ש 01.62--הנהר פיאבה עיי כוחות איסלקייפ
.
ובריטיים.
* .
 ראשית נסיגה כללית של כוחות אוסטריים26.10
ויטוריר-ונטף ,התקדמות  .איסלקית
ש -24.~ 11.4-מערבת"
כללית.
 שביתת-נשק עם אוססריה.4.11
*

 .בחקי ועוריה

*

 - 19.3-01.2קרב יריחו וכבושה ע"י הבריסים.
 - 21.5--2.4פשיטה ראשתה לעבר אס-מאלט שבעבהקי
*
המזרחק
 - 30.4--4.5פשיטה שניה לעבר אן-סאלט שבעבה"י
המורהך
 - 19.9--25.9מערכת מגידו.
 - 16.9--18.9פעולות הערבים של לורנס בסביבת דרעה *
שבחורן לניתוק קוי מטילת הברזי הכ4דהו2
 אנוש היפה,מ9,
 כבוש דמשק.1.10
 כוהות בריטים פשתלסים על בירורו *6.10
 שביתת נשק ע 4תורכלנ31.10

..

ימייטיי4ה! .

חזיות הפלקנימ
*
תכרעמ01,52-01.51-הנהרורדר.

**

*
*

ל

תמרעמ 01.91--01;81-דוראן השיישית.
 כבושה מחדש של אוסקיוב סקופליא")30,10
 שביתת נשק עם ביערתה.29.10
*,

במלהמת*ה

*- 22.4--23,
*-
1111
12,11
* 21.11

-

הפשיטו :הבריטית על שסטנך וזארבריגה,
מרידות בצי הנרפני בואן
*
צי בעלי הברית עובר ירך הדרוצלקש
לקושטא והים השתול.
פסירת צי המלרכה הגרפנ* לבעלי הבוטח.

*

* .
*

,-

"

כיבוש.

*

.

ימייפ1רי 1 91 7.

*  - 2_ -אתורכים ,משראו בנפול כמה מעמדותיהם  m~mnביותה נחושו
מהגנת העירו בטשך רב? יא 8בחודש והלילה אור ליפ בג קמו ונסהה מהם בזעה
מהם בבהלה ,בהשכמת דנבוקר עעב התורכי האתרון את .אייר.וארבע-מאות שמת

לסר ימוממ עליה באו עקל 4יטש עיריתירושלים יצא ומסר אתמפתחות
*
למפקד הדיביזיה ה 40-ושיסה לאחר צהרו יום ה 9-בחולש.
מעיה לידי

גם שק
אותו יום התקדמו כל שלוש הדיבשיות ,ה eo-n 33-והיתך ,ותפסו את המטרות
שנקבעו להגו בסגרן על-ידי כד את המעגל סביב ירושלים .דויביזיה יה 60נתקלה
חזקה*מצד משמר-מאסף תורכי ,שגורש לאחרונה בהמי
על הר-הצופים בהתנגדות
כידונים ,בהשאירו אחריו בשדה  70הלל ,ב 11-בדצמבר נכנס גמ אלנבי
קערות
רשמית לתוו ירושלים.
-.
פילדפמרשל) א* פ .ויזל מספיו
בארץ"ישראל"(
מטעיהמלחמה"
)

