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השלטון התורכי ,הושנ רשיון רשמי והובטחה העזרה המקומית למודדים ,חברי
הקבוצה באו לארץ בשנה  .1871ראשית פעולתם היתה בפביבת רמלה ,על פני
השפלה הצפונית .מסיבת מחלה הוכרח מנהל הקבוצה לחזור לאנגליה ,ובמקומו
נתמנה סיךניט-דךיק .יחד עם דךיק בא מהנדס מלכותי צעיר - ,הלויטננט קושר- ,
שהתפרסם אחר כך כהוקרה של הארץ .העובדים סבלו הרבה מן המלריה .בשעת
עבודת המדידות תקפה גם את דריק התקפה קשה של קדחת .בערבותהירדן התגברה
המחלה אשר בה מת אחרי-בן בירושלים (ב  ,)1874קונדר צירף אז לעבודה לויטננט
צעיר בן  ,24בשם קיצ'נר  -הוא הלורד קיצ'נר ,שנתפרסם ברבותהיפים בפעולותיו

הצבאיות במצרים ובסודן ,ושימש מיניסטר-מלחמה בראשית המלחמה העולמית,
חברי המשלחת חיו במחנות .אחרי שגמרו למדוד איור אחד היו מעבירים
את כליהם על דבשות גמלים וחונים באזור אחר.חיי המחנה הקשים גרמולמודדים
מחלות וסבל רב .פעמים היו נתקפים ע"י חיות טרף .גם סכנת הערבים היתה
אורבת מסביב ,בסביבות עזה פרצו סכסוכים עם הערבים,שהיומוסתים נגדהאנגלים
*הכופרים* -בימים ההם היתה גדולה השנאה בין המוסלמים ובין הנוצרים .באחד
מימי יולי  ,1875כאשר חנו האנגלים בקרבת צפת ,התנפלו עליהם מתושביה
הערבים ,כמאתים איש ורצו להרגם 1אולם אחדים מאנשי המשמר הספיקו להגיע
לצפת ,והביאו משטרה ואת סוכן הקונסול הבריטי (שהיה יהודי) .לולא הקדימה
העזרה לבוא ,היו ודאי נהרגים כולם .העבודה נפסקה אז ,והמודדים הפצועים
הובאו אל מנזר הכרמל לריפוי ולמנוחה .הקונסול הבריטי דרש להעניש קשה את
המתנפלים ,ועל צפת הערבית הוטל קנס של 340לירות לטובת החברה הבריטית ,אך
בטרם שולם הקנס באו האנטלים לידי הסכם עם הערבים וכרתו עמם בריתידידות.
בסוף שנת  ,1877אחרי עבודה שארכה כמעט שבע שנים ,בהפסקות שונות ,נשלמה
עבודת המדידות .המודדים הספיקו למדוד את כל עבר הירדן המערבי- ,מדן ועד
באר שבע .אז חזרו העובדים לאנגליה לעבד את ההומר הרב שנאסף ולרשום את
המפה.
אחרי עבודה מאומצת יצאה המפה לאור בשנת  11880היא נקראה על שם
החברה "פלסטיין אכספלורישן פנד" ,ובקיצור :פ,א.פ. - .ק.ש .ק' המפה של עבר
הירדן המערבי נדפסה ב 26-גליונות גדולים .קנה המידה .1:63.360 :הגובה
צוין במידת הרגל האנגליה .שמות המקומות הערבים ,שמספרם הגיע ל,9000-
מובאים בכתיב רומי .הרבה מהשמות הערבים סומנו זו הפעם הראשונה על
מפה ,יחד עם המפה יצאו לאור שלושה ספרים עבים  -בשם וזכרונות" -
המביאים חומר רב וחשוב להכרת ארץ ישראל פרקי הספרים מסודריםלפי גליונות
הפסה .כל פרק מחולק לשלושה א) טופוגרפיה ב) ארכיאולוגיה ג) אטנוגרפיה.
בפרקים מובאים תרשימים וציורים רבים ,שהוננו בעיקר על ידי קונדר וקיצ'נר.
כרך אחד מכיל רשימה של כל שפות המקומות הנזכרים בגליונות המפה ,בכתיבם
פרופסור לערבית
הערבי ובתרגום אנגלי .התרגום נעשה בידי החוקר הנרי
בקמברידז' ,אישיותו של הנרי פלמר זה ראויה כי נעמוד עליה קצת .האיש הזה
מיזג בתוכו תכונות של חוקר מקורי ,נוסע נועז וסוכן מדיני רב-כשרון ,ודמותו
שימשה דוגמה לרבים אחריו .פלמר תרגם את הקוראן לאנגלית .בשנת  1869חקר

מיסר,

* בינתים נשלח קיצ'נר אל האי קפריסין ,שעבר אז לרשותה שלבריטגיח ,לערוך חפה מפורטת של האי,
כדוגמת המפה שלארץ-ישראל.
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ברעש ,עד כי עססמון"מוג" .אז תקף שאול בכל צבאו וזכה בנצחון גדול -נצחונו
הראשון על הפלשתים" ,ויושע ה' ביום ההוא את ישראל ,והמלחמה עברה את

בית שנן".

מיור הבריגדה חשב בלבו :עמעבר זה ,שני הצוקים וחלקת האדמה השטוחה,
עודם במקומם אל נכון :שנויים מעטים מאד חלו בארז ישראל במשך הדורותא,
והוא העיר את הבריגדיר משנתו .יחד חזרו וקראו את ספור המעשה .אז שלח
הגנרל גששים ,אשר הזרו והודיעו שאמנם מצאו את המיצר ,מוגן ע"י תורכים מתי
מספר ,ושתי שיני-סלע משני עבריו ,הם-הם בוצץ וסנה ,ללא ספק; והרחק למעלה,
במכמש ,זרח אור הירה על חלקת אדמה שגדלה מספיק בקושי לצמד-שורים

לחרוש בה.

בו במקום החליט הגנרל לשנות את תכנית ההתקפה ,ובמקום לשלוח את
הבריגדה כולה ,התקדמה בחשכת הלילה פלוגת רגלים אחת בלבד ,לאורך המעבר
למכמש .מתי-מעט התורכים ויסולקו" בשקט גמור .עברנו בין בוצץ וסנה ,טיפסנו
בצלעות ההר ,ועוד לפני עלות השחר נמצאנו על חלקת האדמה השטוחה .התורכים
"תעוררו משנתם ,חשבו שהם מוקפים בצבאות אלנבי וברחו על נפשם במהומה
ומבוכה רבה .באותו הלילה הרגנו או
כל תורכי במכמש; כך ,איפוא ,חזר
כוח בריטי ,אחרי אלפי שנים ,על הטקטיקה של שאול ויהונתן ,וגם הצליח בה.

לייני

דיר זאב וילנאי

מפרת ארץ-ישראלבימי המלחמה העולמית

המלחמה העולמית  1914118העשירה בהרבה את אוצר המפות שלארז-ישראל.

הארץ שימשה שדה-קרב לצבאות התורכים -הגרמנים והבריטיים ,ושני הצדדים
ערכו מפות מפורטות לצרכי המלחמה .אולם כיסוד לפעולה הקרטוגרפית שימשה
לשני הצדדים הלוחמים ,בעיקר ,המפה הבריטי ת הגדולה של ה.פלסטיין
אכספלורישן פנד".
"פלסטיין אכספלורישן פנד*  -הקרן לחקירת ארץ-ישראל  -נוסדה בשנת 1865
בחסותה של המלכה ויקטוריה .הקרן ביצעה הרבה מפעלים מדעיים בחקירת הארז,
והיא מוסיפה להתקיים עד היום.יוזמי המפה והמוציאים לפועלהיו למעשה ,אנשי
מיניסטריון-המלחמה הבריטי ו*המהנדסים המלכותיים* .המיניסטריון היה זקוק למפה
יסודית של ארץ ישראל ,שהיא אזור קרוב לתעלת סואץ ,ותחנה חשובה בפרשת
הדרכים של האימפרי
ה הבריטית .חוסהרזה'מפות גרם תקלות קשות לצבא הבריטי
במלחמת"רי
ם  ,1854,6והנסיון המר
עורר את האחראים לעניני הצבא להכין
מפות של שדות מלחמה משוערים.
בשנת  1870הוחלט
הפיניסטייון למלחמה על עריכת מפת א"י ,נקבע התקציב לעבודה זו ,ומשרד-
ארגן לשם כך קבוצה ראשונה של *מהנדסים מלכותיים*
(רויאל אינג'ינירס) .בראש הקבוצה הועמד הקפטן סטייארט ,אחרי פשא ומתן עם

לז

את מדבר סיני ,ונדד בין תושביו הבירואים ,בשם עבדאללה אפנדי .בשנת
 1882יצא שנית למדבר סיני ,בשליחות סודית מטעם הממשלה הבריטית -להשפיע
על תושביו ,שלא יצטרפו אל המצרים אשר מרדו אז באנגליה .באוגוסט ,1882
בנדדו במדבר בלוית שני קצינים בריטיים ,התנפלו עליהם ערבים מהמארב והרגו
את שלושתם .סיר צ'רלס ווךן ,חוקרה של ירושלים ,גילה את עצמות הנרצחים,
והן הועברו אל כנסית סנט-פאול בלונדון.
יחד עם המפה הגדולה על עבר הירדן המערבי ,יצאו לאור גם כמה מפות
מיוחדות ,בקנה-מידה של  1:168,960א) מפה תנכית ,ב) מפה לפי הספריםהחיצוניים
וספרי יוסף-בן-מתתיהו (פלויוס) ,ג) מפה לפי הברית החדשה והתלמוד ,ד) מפה
הידרוגרפית .המפה של פלסטיין אכספלורישן פנד היא מהמפעלים החשובים ביותר
בתולדות חקירת הארץ .היא פתחה לפני החוקרים את הארז לכל פרטיה ,ושימשה
בסיס רחב לברר על פיה שמות של מקומות קדומים,
מיום שנערכה המפה ועד עכשיו חלו שינויים כבירים בפני הארץ .נוספו
בה מושבות עבריות רבות ,איזורי מסעים ויערות ,כבישים ,מסילות ברזל ,גשרים,
דרכים וכו' .חלו שינויים גם בשמות הכפרים הערבים .כך ,למשל ,רשום במפה
זו ישוב ערבי בצפונה של יפו ,בשרון ,בשם טבסור - ,שאינו ידועבימינו -
והוא השם הקודם של סך2ת-אזון ,הכפר הערבי הקטן שעל יד המושבה רעננה.
בשרון התיכוני נזכר השם אלמוגר שאינו ידוע עכשיו ,והמקום נקרא כיום חךשת
בית-לידי (נסביבותיה של נתניה) .הנהר הנקרא עכשיו בפי הערבים בשם ואדי
תוארית (בעמק חפר) ,נקרא במפה נהר אסכנדרון .מזרחהליפו מסומן הכפר אבן-ברק
(היא בני ברק הקדומה) ,והוא נקרא עכשיו יותר בשם אלחיריה .הכפר הערבי
אליהודיה נקרא עכשיו גם בשם אלעבסיה ,על שם הקדוש שייך עבאס הקבור
בכפר זה ,שקברו מצוין גם במפה של פ,א,פ,
הקרן הבריטית התחילה אז להכין גם מפה של עבר הירדן המזרחי .אך
הספיקה לחקור רק אזור קטן בחלקו המרכזי .החברה הגר מנית לחקירת הארץ
ערכה מפות יפות של עבר הירדן הצפוני :הגלעד הצפוני ,הבשן והגולן .המוציא
לפועל היה המהנדס הגרמני גוטליב שוטקר ,תושב חיפה.
בשליש האחרון של המאה הי"ט התחילו האנגלים בחקירות מוקדמות בשביל
לערוך מפות של מדבר סיני .לסיני היה לא רק ערך ארכיאולוגי רב בגלל המקום
לו חשיבות
החשוב שהוא תופס בתולדות ישראל .קרבתו אל תעלת סואץ'
אסטרטגית רבה ,עוד הנרי פלמר הנ"ל ,שבילה במדבר הזה שנים ,ובו מצא את
מותו ,ערך תרשימים ממנו .לאחר שסיימה החברה הבריטית את מלאכת המפה
של עבר הירדן המערבי ,החליטה לחקור את מדבר סיני והאזורים הסמוכים לו.
משלחת אחת נשלחת בשנת  .1881בראשה עמד החוקר פרופ' הול ,ובין חבריה -
היה שוב קיצ'נר ,חברי המשלחת יצאו פאילת (עקבה) ,השוכנת על חוף ים סוף,
ועלו צפונה ,דרך הערבה ,עד ים-המלח .המשלחת פרסמה את תוצאות עבודתה בספר
מיוחד .ב ,1913-בערב המלחמה העולמית ,נשלחה משלחת מדעית קטנה אל ארץ
הננב ומדבר סיני ,לחקור אותם ולערוך מפה מפורטת מהם ,בראש משלחתזו עמד
ארכיאולוג צעיר  -לורנס ,שהתפרסם אחר-כך במרד הערבי .על עוזריו של לורנס
נמנה ס.פ .ניוקומב ,שהיה אח"כ יד ימינו בפעולותיו הצבאיות בערב ושימשקצין
בצבא הכיבוש הבריטי בארץ.

י

?ןיה

* תעלת סואץ נסתחח להצעת אניות בשנת .1869
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מכיון שראשית מלחמה האנגלים עם התורכים בשנות  1914118היתה עלפני
מדבר סיני ,הכינה המפקדה ה תורכית העליונה ,לפי דרישת נימל פחה ,המפקד
הכללי של הצבא התורכי בסוריה ,מפה גדולה של מדבר סיני .במפה  4גליונות.
השמות והביאורים רשומים בגרמניתובתורכית .קנה המידה  ,1:250~00במפה מסומנים
הדרכים והשבילים ,לפי חקירותיו של הקצין הגרמניפון-רמיי.
המפקדה הגרמנית בארץ הקימה אז מחלקת מפות מיוחדת לצרכי-הצבא,
שנקראה בשפה הרשמי :מחלקת המדידותוצי היא התאכסנה במושבה הקטנהביתניה,
הסמוכה לדגניה .המחלקה הכינה מפות של חלקי הארץ השונים ,לפי קנה-מידה של
 ,1:50~00כיסוד שימשה לה המפה האנגלית הגדולה,
ובאו בה תוספות שונות -
על סמך עבודת המודדים הצבאיים הגרמנים ,המפות הוכנו רק לצרכי המפקדים
וברחש כל גליון באה למעלה אזהרה בגרמנית ,באותיות ברורות :שאסור שיגיע
לידי האויב*.
בראשית שנת  1916יסדה .המשלחת הבריטית הצבאית" במצרים מחלקה מיוחדת
להכנת מפותו שמה הרשמיהיה :פלוגה שביעית למדידת-שדה ,עובדיההיו ומהנדסים
מל
מכלוחתמיהי,ם'(רויאלאינג'יניר .%עובדי המחלקה הזאת התקדמויחד עם הלוחמיםבחזית-
ה
כדי לערוך מפות משדות הקרב השונים .עם התמנותו של הלורד אלנכי
למפקד ראשי של שהמשלחת הצבאית" ,העברה המפקדה הראשית ממצרים למקום
קרוב לרפית (רפה) ליד קו החזית ,בגבולה הדרומי של הארז .לכאן הועברה גם
מחלקת המדידות והמפות .ביוני  1917הובאה למחנה רפית מכונה ליטוגרפית להדפסת
מפות .להכנת המפות השתמשו הן בחומר מוכן והן בחומר שסיפקוהטייסים הבריטיים,
שערכו תצלומים באזוריהאויב .לשםדיוקבעריכת המפות ,ובן לשםאיסוףחומרחדיש
בשדות-הקרב ולחיזוק הקשר בין מחלקת המדידות ובין הלוחמים ,הוקמה במחלקת
המדידות ,באוגוסט  ,1918קבוצה לטופוגרפיה צבאית.
מחלקת המדידות הנ"ל הוציאה לאור מהדורה חדשה של מפות פ .א,פ.
בתוספות שונות .הוכנו מפות מיוחדות של אזורים שונים בארץ ,בהבלטת הדרבים,
השבילים והמעינות - ,הכל לצרכי הצבא הכובש .המפות יצאו לאור בשנת .1918
כל גליון (בגודל  100%69ס"מ) מוקדש למחוז מסוים :יפו ,שכם ,ונצרת .מפות
אלו אסורהיה לקחת לחזית ,פן תפולנה לידי האויב .בראש כלגליון כתוב באותיות
אדומות ומאורותעינים. :סודי" .ולמטה, - :לא לקחת אל חפירות-ההגנה בקוהחוית*.
מלבד אלה הכינה מחלקת המדידות הצבאית מפה מפורטת מאד של רוב
חלקי הארז בקנה מידה של  .1:40.000המפה יצאה לאור בגליונותנפרדים .הגליונות
של אזור-סיני הצפוני (עד רפיח) יצאו לאור סמוך לחודש יולי  ,1917מיד לאחר
כיבוש השטחים האלה בידי הצבאהבריטי .בסך הכל הופיעו 26גליונות :שליהודה,
השומרון וחלק מעמק הירדן הדרומי .ההוצאה היתה ארעית ,נודל רוב הגליונות
 64%45ס"מ .גם בראשם היתה הכתובת" :סודי" .בשנת . 1918119הוצאו לאור
גליונות אחדים של מפה זו במהדורות חדשות ע"י מחלקת המדידות של מצרים.
מחלקת המדידות של המפקדה הבריטית הראשית הכינה מפות מיוחדות של
איזור ההזית בדרומה של הארץ ,לפי קנה-מידה  .1:10.000בפפות החחרונות האלו
מסומנות חפירות ההגנה ,גדרות התיל ,עמדות התותחים ,עמדות משמר האויב,
וכד' ,מפות אלו נקראו לעתים בשם *מפות חפירות-ההגנה".
בכל פקודה ,שנשלחה מהמפקדה הבריטית הראשית אל שורות הלוחמים,
מסומן באילו מפות יש להשתמש לצרכי הפעולה ,הצבא הבריטי בא"י השתמש רק

76

במפות הנ"ל .אסור היה להשתמש לשם תפקידים צבאיים כפפות אחרות של הארץ.
העדר שמות המושבות העבריות ,או השמות הערבים החדשים ,במפות הבריטיות
הצבאיות גרם לפעמים מבוכה בקרב הקצינים ,שהשתמשו במפותהללו .לאחר שפרצו
הגדודים הבריטיים את החזית התורכית בדרום ,והתקדמו במהירות רבה על פני
הגבעות של השפלה ,היה להם ביום  14לנובמבר  1917קרב קשה בשטח שבין
רחובות וגדרה  -בסביבות הכפר הערבי מראר .אחרי.הקרב התקרבו הגדודיםהבריטיים
אל המושבה רחובות ,מתוך מבוכה במקצת .במפתם היתה רחובות מסומנת בשמה
הערבי הקודם חירבת דוראן - ,וסבורים היו כי יבואו למקום חרבות עזובות ,והנה
ים אירופיים ותושבים ,השמטים לקראתם,,.ראו לפניהם בת
במפות הצבאיות רשומים כמובן השמוש הערביי ם שלהמקומות .אולם במקרים
רבים לא היו לגבעות או לערוצים שמות ערביים .הצבא נתן להם אז שמות משלה
השמות הארעיים הללו מובאים במפות המלוות את הדו"ח הרשמיים של הכיבוש,
שהוצאו לאור ע"י מיניסטריון המלחמה הבריטי ,בעיקר הרבו בשמות באותם האזורים
ששימשו שדות-קרב חשובים ובהם חנו הגדודים זמן ממושך ,כמו במדבר סיני
המערבי ,בארץ הננב ובסביבות עזה. .הרבה גבעות נקראו על שמם של מפקדים
בריטיים ,במדבר סיני ,אנו מוצאים למשל את הררויסטון -על שם מפקד הבריגדה
ת -כשם
השלישית של הפרשים האוסטרליים .בקרבת הר רויסטון נמצא הריךדי
מפקד הבריגדה הרביעית של הפרשים האוסטרליים .בסביבות עזה מסומנת גבעת
שיטור ,ע"ש גנרל ניו-זילנדי חשוב בצבא הכובש .מקומות אחדים נקראו בשמות
רחובות אוגנים מפורסמים בלונדון ,חורשה בקרבת רפית נקראת -סינט ג'מס פרק,
אחרת ,צפונה לה -רי?'??ס פרק .השבילים שבין שני הגנים הללו נקראו בשמות
של רחובות לונדון :רחוב אוכספורד ,ססרנד ,וכו' .רכס גבעות אחד נקרא על שמה
של אוסטרליה ,שאנשיה מילאו תפקיד חשוב כל-בך בכיבוש הארץ .רכס אחר
נקרא חשק  -השם המשותף לצבאות האוסטרלים והניו-זילנדים ,מקומות אחדים
נקראו בשמות של גדודים :גלעת 1לינגטון ,סידלשסכס ,פנ?רצורי .כמה מקומות
תכונת אדמתם או צבעה :הגבעה החומה ,הירוקה ,הרכה ,וכו',
אחרים נקראו לפי
או על פי צורתם :גבעת הלב ,גבעת הנקניק ,וכו' .במקרים אחדים ניתנו פספרים
לגבעות ,לשם זהוי בשעת הקרב .לגבעה אחת ,מול העיר עזה ,קראו החילים רכס

שמ שון -לזכר הגבור ,שקורות חייו

קשורות בעיר זו,
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