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  שלמי תודה

מחקר זה, שכתיבתו משכה כשש שים, לא היה יכול לבוא לעולם אלמלא עזרתם של רבים וטובים. זכיתי 

להסתייע באשים, מומחים בתחומיהם, שתרמו לי מידיעותיהם ומזמם בפש חפצה. כמובן שכל שגיאה, אשר 

  ייתכן ופלה בעבודתי, היא שלי בלבד.

י העמוקה למורי ורבי, ד"ר גד קרויזר, אשר ליווה אותי מתחילת לימודיי במחלקה ללימודי ארץ ראשית, תודת

אילן. הבתו המעמיקה, רוחב ידיעותיו, הקפדתו וועם הליכותיו של -ישראל וארכיאולוגיה באויברסיטת בר

  ד"ר קרויזר ליוו אותי בכל שלבי המחקר והכתיבה, ועל כך אי חב לו רבות. 

בודת המחקר, זכיתי לקבל את עצותיהם של כמה מטובי החוקרים, העוסקים בתחום. ברצוי להודות במהלך ע

לפרופ' יגאל אייל, חלוץ המחקר הצבאי על המרד הערבי בישראל; לפרופ' אלון קדיש, שתרם לי מיסיוו בוגע 

פ' מת'יו יוז, שייעץ לי בוגע לביטאוי הרגימטים; לפרופ' יגאל שפי, שסייע לי ביצירת קשרים מעבר לים; לפרו

לארכיוים בבריטיה; ולד"ר סטיבן ווגר, שהעמיד לרשותי את עבודת המחקר שלו בוגע למודיעין הבריטי 

במרד. תודתי תוה גם לעובדי הארכיוים השוים, אשר סייעו בידי להגיע למקורות השוים, עליהם מבוסס 

דוק ואיריס סרדס מארכיון צה"ל ואורלי לוי, מהארכיון לתולדות המחקר. בארץ, היו אלה אילה אלון, אבי צ

ההגה, שתמיד עו ברצון לכל שאלה ובקשה מצדי; בבריטיה, סייעו בידי דבי אשר, מארכיון המזרח התיכון 

בקולג' סייט אתוי, אוקספורד; לריסה בולטון, ממרכז הלמידה תמסייד, מצ'סטר; קפטן (בדימ.) גאווין 

רכיון רובאי אלסטר; איאן הוק, מארכיון רגימט אסקס; גורדון לית', ממוזאון חיל האוויר המלכותי; גלאס, מא

סוזה ג'רוויס, ממוזאון רגימט המפשייר; ריצ'ארד האטר, ממוזאון המשמר השחור; דומייק מק'קרי, 

ין, ממוזאון רגימט מארכיון המשמר האירי; גאווין וילקי, ממוזאון אשי הרמות בסקוטלד; סטיב ארסק

הווארד; מאט לוד, ממוזאון קאמבריה; ג'ון פאדוק, מהמוזאון הצבאי של מרסיה; אליה סטייס, ממוזאון 

. תודה מיוחדת לקפטן (בדימ.) רוברט קזובה, ועדת חבר העמים לקברי מלחמההצבא ביורק; רוי המיגטון, מ

המשמר הסקוטי; לקפטן (בדימ.) כריסטופר יאפ,  מארכיון משמר קולדסטרים; לרס"ל ג'ימי פלאט, מארכיון

ממוזאון מערב קט; לג'ף קרומפף, מהמוזאון הצבאי בצ'סטר; ולפטר דולי, ממוזאון רגימט המלך בלקסטר, 

  על קבלת הפים בה זיכו אותי, במהלך ביקוריי במוסדות בהם הם עובדים.

גורדון, -רה את עריכת המחקר: צ"מ רקפת לויןאי חב תודה למפקדיי במשטרת ישראל, על תמיכתם בי, שאפש

  מדמוי, ס"צ מירב רוזטל ויצב אבשלום פלד. -צ"מ הדס שפירא

ערך. ראשית, לחברי ועמיתי, -ברצוי להודות לחבריי, אשר סייעו בידי לפתור סוגיות שוות והשיאו עצות רבות

ת פירות מחקרו; ליגאל גרייבר, מומחה שאין אורי קוסובסקי, שהעמיד לרשותי את ידיעותיו הרבות, כמו גם א

קסאם; לזיו לבי, על עצותיו בוגע לחימוש, ששימש את המתקוממים, כמו גם על -שי לו לארגוו של אל

רשמי של משטרת -המסמכים הייחודיים מאוספו האישי, שהעמיד לשימושי; למרטין היגיס, ההיסטוריון הלא

מן, איאן ורוי, אשר עזרו לי ליצור קשרים עם יחידות צבא בבריטיה המדט; לזוג הקולולים לבית ווסטר

ותרמו לי מידיעותיהם בוגע לארגון, אותו חקרתי ואשר בו הם משרתים; לאיאן פרקהורסון, שסייע לי רבות 

  באיסוף מסמכים באגליה; ולחברי היקר, אלי ברעם, על עזרתו הרבה בכל הקשור לשפה הערבית. 

וילדיי, עמה, תמר ומיכאל. תודה לכם על שהייתם אתי  ,מוקה מכל, לאהובי: רעייתי, ועהתודה אחרוה, ע

  וסליחה, על שלא הייתי אתכם מספיק.
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  תקציר

, "הגדולהמרד הערבי בארץ ישראל גד " מחקר זה עוסק במערכה הצבאית, שיהלו כוחות הביטחון הבריטים

. במהלך תקופה זו התמודד הצבא הבריטי, יחד עם חיל האוויר המלכותי, 1939לסוף דצמבר  1936בין אפריל 

היקף ומעשי טרור רבים, שהוציאו לפועל -ירדי, עם לוחמת גרילה רחבת-הספר העבר-משטרת המדט וחיל

ן השלטוות והיישוב העברי) ברחבי הארץ. בתקופות מסוימות הצליחו קבוצות חמושות ערביות ("כופיות" בלשו

קבוצות חמושות אלה להשתלט, הלכה למעשה, על אזורים רחבים של הארץ ולהציג את בריטיה כמי שמתקשה 

למלא את תפקידה בארץ ישראל. למרות היתרוות בכוח אדם, באמצעי לחימה ובטכולוגיה, מהם הו 

התקוממות הערבית פרק זמן ממושך והעמידה בפי הצבא אתגרים יכרים. למעשה, הייתה הבריטים, משכה ה

המערכה גד המרד הערבי הממושכת ביותר, שיהל הצבא הבריטי בין סוף מלחמת העצמאות האירית בשת 

וח . על מת להצליח בה, הציב הצבא בארץ ישראל את חילות המשל1939-, לפרוץ מלחמת העולם השייה ב1921

  הגדולים ביותר, שיצאו מחוץ לשטח הממלכה המאוחדת בתקופה שבין מלחמות העולם.

שתי מטרות מרכזיות מובילות מחקר זה. הראשוה היא לתאר, באופן מהימן ומדויק ככל היתן, את שיטות 

-תהפעולה השוות, בהן קטו הבריטים כגד המרד, תוך בחיתן בהקשר המתאים: תורת הלחימה הבריטית ב

הזמן. המטרה השייה היא להבין את התוצאות, שהיו לצעדים הצבאיים, לצד השפעתם על התפתחות המערכה. 

מטרות אלה מאפשרות להבין לעומק, לראשוה, כיצד התמודדו כוחות הביטחון הבריטים עם האתגר, שהציבה 

  בפיהם ההתקוממות הלאומית של ערביי ארץ ישראל.

של מקורות ארכיויים, שתיעדו את ההתרחשויות בארץ ישראל. אלה כוללים המחקר מבוסס על מגוון רחב 

מסמכים, שחיברו פקידי ממשלה וקציי צבא ומשטרה במסגרת תפקידם; ביטאוי הרגימטים הבריטים; 

דוחות מודיעין של ארגון ההגה; מכתבים ויומים אישיים; מסמכי שלל, שלכדו מידי המורדים; העיתוות 

ערבית והעברית בת הזמן; ועוד. כן עזר המחקר בראיוות, שערכו לאורך השים עם ותיקי הבריטית, ה

המערכה, בספרי זיכרוות ובספרות מחקרית, שעייה בתחומים הקשורים למרד או ללוחמה בריטית כגד 

  התקוממות. 

הפיקוד הבכירים, עם שילוב זה, בין מקורות המתארים את ההיסטוריה "מלמעלה", קרי כאלה שחוברו בדרגי 

מקורות "מלמטה", מאת האשים שהשתתפו בלחימה בפועל, הוא חיוי. זאת משום שמערכה כגד התקוממות, 

יותר מכל סוג אחר של מלחמה, איה ערכת במשרדי המטה הכללי, וגם לא במפקדות הדיוויזיה או הבריגדה. 

קטות, בדרך כלל בדרג הפלוגה או המחלקה. את הפעולות הקרביות בלוחמה שכזו מוציאות לפועל יחידות 

משום כך, מספק החיבור שבין המקורות תמוה מקיפה ומהימה של ההתרחשויות. במקביל, הדבר מאפשר 

להבין טוב יותר את הגורמים להחלטות, אותן קיבלו המפקדים, כמו גם את התוצאות, שהיו ליישומן בפועל על 

  ידי הלוחמים.

לים יתוח כמותי, ראשון מסוגו, של המערכה ותוצאותיה. יתוח זה מבוסס על את התמוה המחקרית מש

איסוף דקדקי של תוים, הקשורים בפעילות הקבוצות החמושות, בפעילות כוחות הביטחון ובתוצאות שהיו 

 לשתי אלה. חשיבותו של מחקר כמותי שכזה היא בתובות, אשר הוא מציע בוגע ליחסי הגומלין שבין מעשי

  המורדים ופעולות הצבא. 

, היה הצבא הבריטי בעל יסיון עשיר בדיכוי מרידות ברחבי האימפריה ולרשותו 1936כאשר פרץ המרד, באפריל 

עמדה תורת לחימה מגובשת, שוסחה בכתובים, ואשר ועדה להחות את המפקדים בעת התמודדות עם אויב 

קדי הצבא במהלך המערכה, הכרתה והבתה הם תאים סדיר. מאחר ותורה זו עמדה לגד עייהם של מפ-לא



 ב
 

להבת פעולותיהם של כוחות הביטחון. לכן, בוחן המחקר את תורת הלחימה הזו ומסח את  הכרחיים

  עקרוותיה ואת שיטות הפעולה העיקריות, עליהן המליצה.

, אחדות הפיקוד וריסון תורת הלחימה התבססה על חמישה עקרוות מרכזיים: יוזמה והתקפיות, הגה, מודיעין

הכוח. עיקרו של המחקר, אם כן, הם פרקים המוקדשים לדרכים, שבהן יישמו הכוחות בארץ ישראל את 

העקרוות האלה. דרכים ושיטות אלה בחות בפירוט עבור כל עיקרון, תוך התייחסות לשיקולים שהחו אותן, 

רה היא לאפשר לקורא להבין בדיוק, כיצד פעל הצבא לשיויים שחלו בהן לאורך הזמן ולתוצאות שהיו להן. המט

  הבריטי במרד ומדוע. בדיקה זו היא הראשוה מסוגה, שערכה במחקר אודות המרד הערבי.

התבוות שכזו במרד הערבי מציעה מספר מסקות חשובות. ראשית, כי מפקדי הצבא ביקשו ליישם את 

בהחיות הממשלה, בארץ ישראל ובבריטיה. שית,  החיותיה של תורת הלחימה, אך רצום התגש לעתים

שהשיטות בהן קט הצבא במרד התפתחו לאורך הזמן, בהתאם לאתגרים שהציבו המורדים, לסדר הכוחות 

שעמד לרשות המפקדים ולהחיות הדרג האזרחי הממוה. לדוגמה, חיל האוויר המלכותי פיתח שיטות, שאפשרו 

קרקע בלחימה גד המתקוממים. בדומה לכך, הקימה ממשלת המדט בשת למטוסיו לסייע ביעילות לכוחות ה

את גדר הצפון, מכשול קרקעי בגבול עם שטחי המדט הסורי, במטרה להקשות על מעבר מתקוממים  1938

  ואמצעי לחימה, כמו גם כדי לסייע ליחידות הצבא, שסיירו באזורי הגבול, לפגוע בקבוצות החמושות. 

י הצבא לא דבק בתורת הלחימה באופן עיוור וכי במהלך המערכה חלו שיויים לא רק מסקה וספת היא כ

פעלו בארץ ישראל יחידות  1938באופן בו יושמה, אלא גם בהערכת כוותן של המלצותיה. לראיה, החל בקיץ 

ה, שקמו לוחמות קטות, שביקשו לפגוע באויב על סמך מודיעין מדויק, תוך פעולה בלילה וביום. יחידות אל

), התבססו על כפירה מודעת בכמה מהחותיה של Wingateביוזמתו של קצין המודיעין הבריטי אורד ויגייט (

תורת הלחימה, בוגע ללוחמת לילה, ליכולת לאסוף מודיעין ולסכה, שבהפעלת כוחות קטים במשימות 

  גייט ויישם אותן בקה מידה רחב.התקפיות. מחקר זה מראה, לראשוה, כיצד אימץ הצבא את המלצותיו של וי

תחום וסף, שחשיבותו דוה, היא החשיבות שהייתה לסיוע מצד הקהילות המקומיות, הערבית והיהודית, 

למערכה הצבאית. חלקם של תושבים אלה באיסוף מודיעין, הגה על יישובים ומתקי תשתית ולחימה 

  חה הבריטית לדכא את המרד.  במתקוממים, היה אחד הגורמים החשובים, שהביאו להצל

תובה אחרת עוסקת בעמדה הרווחת כיום, במחקר כמו גם בזיכרון העממי היהודי והערבי, לפיה הבריטים 

דיכאו את המרד באלימות רבה וללא סייגים משפטיים או מוסריים. ביגוד לגישה זו, מחקר זה מציע כי הצבא 

לוחמת, לא פעל בדרך כלל -ם כלפי אוכלוסייה לאהבריטי, שאמם קט בצעדי עישה ותגמול רחבי

  אבחה.-ב"ברוטליות" ומע, ככלל, מאלימות קטלית וחסרת

לבסוף, בחיה איטגרטיבית של פעולות הצבא לאורך המרד, לצד ממצאי המחקר הכמותי, מאפשרים להבין 

זכות כל אלה, בחן המאבק כיצד התפתחה המערכה, כמו גם את ההשפעות שהיו לפעולות הצבאיות על המרד. ב

גד המרד הערבי בהקשרו המתאים, כדוגמה ללחימה אימפריאלית בריטית גד התקוממות
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  הצגת המחקר

  ושא המחקר

  

  ושתיים וחצי אוכלת האש בשדות 

  מתוצרת הארץ! 

  ואגלי השלטון, אך גם הוא משתמש 

  בשיטות... 

  מתוצרת הארץ.

 1938תן אלתרמן, "תוצרת הארץ",  -

  

מרד הערבי הגדול בארץ ישראל" היה האתגר הביטחוי המשמעותי ביותר, עמו התמודדה האימפריה "ה

) לפרוץ מלחמת העולם השייה (ספטמבר 1921הבריטית בתקופה שבין סיום מלחמת העצמאות האירית (יולי 

ישוב העברי, אשר במשך כשלוש שים פעלו בארץ ישראל קבוצות חמושות, "כופיות" בפי השלטוות והי 1).1939

, כדי לסכל מעורבת בפעילות טרוריסטית ,גרילה עקובה מדם-קראו תגר על השלטון הבריטי ויהלו כגדו מלחמת

זמן מסוימים עלה בידי המתקוממים, שהיו מעטים יחסית -את כיוו של בית לאומי יהודי. במשך פרקי

הציג את האימפריה הבריטית, שהייתה אז למעשה בחלקים רחבים מהארץ ול-וחמושים בדלות, לשלוט הלכה

  גודלה, כמי שמתקשה למלא את תפקידה בארץ ישראל. -בשיא

מגוון עקרוות, תפיסות ומגבלות עיצבו את האופן שבו פעלו כוחות הצבא בארץ ישראל והשפיעו על יהול 

קרי מאבקים בין  המערכה, כמו גם על תוצאותיה. אלה כללו את תורת הלחימה הבריטית ל"מלחמות קטות,"

תאים המקומיים יוזמות של מפקדים ויחידות צבאיות בהתאם לצבא סדיר לארגוים חמושים מקומיים, לצד 

וגורמים משתים רבים וספים. כל אלה מהווים את הבסיס להבת המערכה הצבאית לדיכוי המרד הערבי, 

  שהייתה עבור הבריטים "המלחמה הקטה" הגדולה מכולן.

  

  חקר ושאלות המחקרמטרות המ

. היסטוריה של המערכה הצבאית לדיכוי המרד הערבי, על מרכיביה השויםה את לתח לעומקמחקר זה מבקש 

, שהתגבשה עד אז באימפריה הבריטית תוך התייחסות לתורת הלחימה הבריטית גד התקוממויותלאור וזאת, 

  ולתאים המקומיים , ששררו בארץ ישראל. 

                                                            
, להלן), Imperial Policingמערכות  "שיטור אימפריאלי" ( 13-בין שתי מלחמות העולם היה הצבא הבריטי מעורב בבתקופה ש 1

הירדן וארץ ישראל), באפריקה (סודאן, סומליאלד הבריטית) ובאסיה -בעיקר במזרח התיכון (מצרים, מסופוטמיה, קפריסין, עדן, עבר

רמה, שגחאי). מבין אלה, דרש המרד הערבי את הצבתם של כוחות הצבא הבריטיים מערבי בהודו, בו-(הודו גופא, הספר הצפון

הגדולים ביותר (עד להיקף של גיס, בשתי תקופות שוות) ולמשך הזמן הארוך ביותר (לא כולל יחידות הצבא ההודי, שהיה כפוף גם 

 :Anthony Clayton, “‘Deceptive Might’: Imperial Defense and Security, 1919-1968”, inהוא לאימפריה הבריטית). ראו: 

Judith M. Brown and Robert Louis (Eds.), The Oxford History of the British Empire: Volume IV, The Twentieth 

Century (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 288 
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  על מספר שאלות מרכזיות:המחקר מבקש לעות 

כיצד  ?הערבי המרד במהלך הבריטי הצבא בפי שיצבו, המרכזיים המבצעיים האתגרים היו מה .1

 התבסס המעה לאתגרים אלה על תורת לחימה סדורה? באיזו מידה ?התמודד עמם

 תשיטו היו מה: לתח יש כך לצורך? בארץ יישם הבריטי שהצבא הצבאיות בשיטות חידושים היו האם .2

 שיטות האם? יישומן תוצאות היו מה? ישראל בארץ הצבא כוחות השתמשו בהן, העיקריות הפעולה

 בזמן הבריטי בצבא הוגה הייתה אשר, התקוממות כגד הלחימה שבתורת ההחיות את תאמו אלה

 ? הערבי המרד

 היו ומה, לכך גרמו אשר הגורמים היו מה, כן אם? המרד לאורך הפעולה בשיטות שיויים חלו האם .3

 הוק, ללא קשר לתורת הלחימה?-האם היו בהם יוזמות אד ?הללו השיויים תוצאות

  מה היו התוצאות של הפעילות הצבאית? כיצד השפיעה זו על התפתחות המרד? .4

מה היה חלקו של היישוב היהודי במערכה? מה היו הגורמים שהביאו את הבריטים לשתף עמו פעולה?  .5

 ף פעולה זה?באילו תחומים התבצע שיתו

אמצעים אלימים עד כמה כוה הטעה, הרווחת במחקר העדכי ובפולקלור, לפיה המרד הערבי דוכא ב .6

  וחריגים, ללא התחשבות בדעת הקהל או במגבלות החוק?

דיכוי צורך לאלימות מאורגת האופן שבו הפעילו הבריטים עייו של מחקר זה הוא היסטוריה צבאית, קרי 

משום כך, מתמקד המחקר בהיבטים הצבאיים של המערכה ובאופן שבו פעלו הכוחות בשטח, אל  .המרד הערבי

. היבטים אחרים של המערכה, כגון המאמצים הדיפלומטיים והפוליטיים של הצדדים המעורבים, המורדים מול 

במידה חורגים מתחומו של מחקר זה והם זכרים בכלליות ורק או ההשפעות החברתיות שהיו לאירועים, 

  אופן ישיר על המאמצים הצבאיים.בשהשפיעו 

  

  

  מצב המחקר

 ם.כוללת מספר ושאי ,המבקשים לעסוק במרד הערבי בארץ ישראל ,ההיסטורית הרלווטית לחוקריםהספרות 

הלאומיות הפלסטיית; היישוב העברי בארץ ישראל והתפתחות הכוח המגן; התפתחותה של המרכזיים שבהם: 

בארץ ישראל; האימפריאליזם הבריטי; התקוממויות והלחימה כגדן, ובמיוחד יסיוו של מדייות בריטיה 

הצבא הבריטי במערכות מסוג זה;  ועוד. כפי שראה להלן, על אף שהמרד היווה ושא למחקרים רבים, טרם 

טיות בחה הפעלתם של כוחות הצבא בו באופן שיטתי, במבט "מלמטה למעלה" ותוך התמקדות בסוגיות טק

  ומעשיות שהעסיקו את היחידות.

  

  היסטוריה של הלאומיות הפלסטיית

למרד הערבי מקום של כבוד בהיסטוריוגרפיה של הלאומיות הפלסטיית והיחס הרווח אליו הוא כאל אבן דרך 

פלסטיית, או למצער כתהליך  לקיומה של זהות לאומיתה הוכחעבור החוקרים כמשמש המרד בהתפתחותה. 

משמש המרד כדוגמה לכוותו של העם להיאבק על אדמתו גיבושה. בסיפר הלאומי הפלסטיי,  שזירז את
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להתגדות לגבורה, כמופת זה  הקשרבמשמשות  1939-1936. השים וזכויותיו כגד מדכאיו, הבריטים והיהודים

  2כדוגמה למימוש עיקרון ה"עמידה האיתה" ("ֻצמוד").ועממית 

 סיפור תולדותיה של לאומיות זו. הותי ביתן למצוא התייחסות אל המרד כחלק ממשום כך, במחקרים רבים

בספרם של יואל מגדל וברוך קימרליג,  3דוגמאות לכך יתן למצוא בספרו של יהושע פורת, "ממהומות למרידה",

, e”“Remembering and Imagining Palestinכמו גם ספרו של חיים גרבר,  4"פלסטיים: עם בהיווצרותו",

) הרחיב את הטעה, Andersonצ'רלס אדרסון ( 5העוסק באופן שבו הובתה הזהות הלאומית הפלסטיית.

שימש רק לגיבוש זהות לאומית פלסטיית, אלא אף היה תהליך של ביוי אומה, שהדיכוי לא בכותבו כי המרד 

  6הבריטי שם לאל.

 Sayigh ,(“Theספרה של רוזמרי סאיע' ( יחס דומה יתן למצוא גם בכתביהם של מחברים ערבים, כמו

Palestinians: From Peasants to Revolutionaries”,7  או הספר“Popular Resistance in Palestine” מאת ,

), אשר בוחן את המרד בהקשר מאבקם האלים של ערביי הארץ כגד המפעל הציוי Qumsiyehמאזן קומסיה (

, העוסק בהקשר זה, הוא ספרו של שאדי סלום, הבוחן את השפעתו של מחקר מעיין וסף 8ומדית ישראל.

  9השיח' קסאם על המרד הערבי, כחלק מבחית השפעתה על הזהות הפלסטיית.

חוקרים אחדים ביקשו להסביר את ההתקוממות באמצעות זיהוי תהליכים חברתיים וכלכליים שעברו על 

בשים שקדמו לה ובמהלכה. בין אלה יתן למות את  הערבים בארץ ישראל, ובמיוחד על הכפריים שבהם,

                                                            
 ,Heroes and Martyrs of Palestine: The Politics Laleh Khaliliו: לדיון במקומו של המרד בזיכרון הלאומי הפלסטיי, רא 2

of National Commemoration (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) 
 ) (להלן: פורת). 1978עובד, -אביב, עם-(תל 1929-1939פלסטיית -ממהומות למרידה: התועה הלאומית הערביתיהושע פורת,  3
ל קימרליג ומגדל שוי במחלוקת וקיימת ביקורת עליו מצדם של חוקרים ישראלים ופלסטיים כאחד. עם זאת, ראייתם מחקרם ש 4

פלסטיים: עם את המרד הערבי כאירוע מכון בלאומיות הפלסטיית מקובלת על מבקריהם. ברוך קימרליג ויואל שמואל מגדל, 

 Saleh Abdel Jawad, “Kimmerlingליג ומגדל). לדוגמה לביקורת עליהם, ראו: ) (להלן: קימר1999אביב: כתר, -(תל בהיווצרותו

and Migdal: The Palestinian People: A History”, Journal of Palestine Studies 33:3 (2004), pp. 110-112 

 קימרליג ומגדל). ) (להלן:1999אביב: כתר, -(תל פלסטיים: עם בהיווצרותוברוך קימרליג ויואל שמואל מגדל, 
5 Remembering and Imagining Palestine: Identity and Nationalism from the Crusades to the Haim Gerber, 

Present (London: Palgrave Macmillan, 2008)  
6  l of Palestine StudiesJournaCharles W. Anderson, “State Formation from Below and the Great Revolt in Palestine”, 

47:1 (2017), pp. 39-55  
7 (London: Zed, 1979) The Palestinians: From Peasants to RevolutionariesRosemary Sayigh,  
8 (London: Pluto  Popular Resistance in Palestine: A History of Hope and EmpowermentMazin B. Qumsiyeh, 

Press, 2011)  
-בפלסטין כמקרה 1936[תופעת הקסאמיה: מרד  אלפלסטייה מוד'ג'(ן) 1936א(ל)ט'אהרה אלקסאמיה: ת'ורת די פוזאת סלום, שא 9

  ).2008בוחן] (דמשק: דאר א(ל)טליעה אלג'דידה, 
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 Nadan(,14ועמוס דן Mansour(13 )ג'ורג' מצור ( 12מחמוד יזבק, 11),Steinקת שטיין ( 10,אדרסוןמאמריהם של 

בוחן -זאב, המציגה את תופעת העיור בחיפה המדטורית כמקרה-לצד עבודת הדוקטורט של עמה בן

מאמרו של איתמר רדאי הרחיב מעט את היריעה, בבחו את המעמד  15ת בארץ.להתפתחויות שחלו בחברה הערבי

   1920-1939.16הביוי הערבי בשים 

מחקרים אחרים התמקדו במרד עצמו, באופן שבו חווה על ידי המשתתפים בו וביחסי הגומלין שהתקיימו 

 17,ם במרד הערבי בארץ ישראל"אוחה, "פלאחי-במסגרתו בחברה הערבית. ראויים לציון ספריו של יובל ארון

), Swedenburgמחקר בולט וסף הוא ספרו של טד סוודברג ( 19ו"מרד ערבי בארץ ישראל". 18"חרב מבית"

“Memories of Revolt” ות שערך עם ערביםהמבקש להציג זיכרון חברתי של המרד, כפי שהוא משתקף בראיו ,

   20שהשתתפו בהתקוממות, או שהיו עדים לה.

ות העוסקות בדמויות שפעלו במרד הערבי מאפשרות גם הן ללמוד על ההתרחשויות. כזה למשל הוא ביוגרפי

בתועה הלאומית הערבית בארץ ישראל  חוסיי-אלמהתדי, העוסק בחלקו של חאג' אמין -ספרה של עבלה אל

דוגמה וספת הוא   21וכולל פירוט אודות חלקו של המופתי בצד המדיי של המרד. 1937עד לצאתו לגלות, בשת 

קאוקג'י, אותו היא -) את סיפור חייו של פוזי אלParsons, בו מביאה לילה פרסוס (”The Commander“הספר 

מר סרחאן ומצטפא כבהא פרסמו שתי  22ערבית לגריבלדי או גווארה.-מציגה כדמות רומטית, מעין מקבילה פן

                                                            
10 Eastern Middle 1936”, –Charles Anderson, “The British Mandate and the Crisis of Palestinian Landlessness, 1929

Studies 54:2 (2018), pp. 171-215  
11 Kenneth W. Stein, “Rural Change and Peasant Destitution: Contributing Causes to the Arab Revolt in Palestine, 

1936-1939”, in: Farhad Kazemi & John Waterbury (eds.), Peasants & Politics in the Modern Middle East (Miami: 

Florida International University Press, 1991), pp. 143-170 (להלן: סטיין)  
 (להלן: יזבק). 185-205), עמ' 2000כ"ב ( הציוות", 1936-יזבק, מחמוד. "מפלאחים למורדים: גורמים כלכליים למרד הערבי ב 12
13 , 2:1 (2012), pp. Settler Colonial Studies(1937)”, George Mansour, “The Arab Worker under the Palestine Mandate 

190-205  
14 Journal of the 39”, -Led National Palestinian Revolt, 1936-Amos Nadan, “Economic Aspects of the Peasant

Economic and Social History of the Orient 60(5) (2017), pp. 647-682 (דן :להלן)  
, עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק בין כפר לעיר: חיי מהגרים כפריים פלסטיים בחיפה בתקופת המדטב, עמה בן זא 15

 .2010גוריון, -מהדרישות לקבלת דוקטור לפילוסופיה, אויברסיטת בן
16 Journal 39”, –te, 1920Arab Middle Class Under the British Manda-Itamar Radai, “The Rise and Fall of the Palestinian

of Contemporary History 51:3 (2016), pp. 487–506  
 ).פלאחיםאוחה, -) (להלן: ארון1982אביב :פפירוס, -(תל 1936-1939פלאחים במרד הערבי בארץ ישראל אוחה, -יובל ארון 17
אוחה, -) (להלן: ארון1981ביב: מכון שלוח, א-(תל חרב מבית, המאבק הפימי בתועה הלאומית הפלסטייתאוחה, -יובל ארון 18

 ).חרב מבית
  ).מרד ערביאוחה, -) (להלן: ארון2013(ירושלים: אריאל,  1936-1939מרד ערבי בארץ ישראל יובל ארון אוחה,  19
20 kansas: (Ar 1939 Rebellion and the Palestinian National Past-Memories of Revolt: the 1936Ted Swedenburg, 

University of Arkansas Press, 2003) (ברגלהלן: סווד)  
חסיי והאתגרים -[חאג' אמין אל )1916-1937אלחאג' אמין אלחסיי וא(ל)תחדיאת אלוטיה פי פלסטין (עבלה אלמהתדי,  21

 ).2012)], (עמאן: דאר אלמאיא, 1937-1916הלאומיים בפלסטין (
22 (New  1948-Qawuqji and the Fight for Arab Independence, 1914-Fawzi Al The Commander:Laila Parsons, 

York: Hill & Wang, 2016) (סלהלן: פרסו)  
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 23חמד, מראשי ההתקוממות באזור השומרון,וחאג' מ-רחים אל-מווגרפיות המוקדשות לדמויות מהמרד, עבד א

לאלה יתן לצרף מספר פרסומים העוסקים   24ובשיר אבראהים, שפעל כשופט מטעם בית הדין של המורדים.

וכן מספר סקירות  26חוסיי-אלשפעולתו בישרה את המרד, ובחאג' אמין   25קסאם,-דין אל-בשיח' עז א

מחקר וסף, חריג באופיו, הוא ספרו  27חמד עקל.ובמרד, אותן פרסם מביוגרפיות קצרות על מהיגים בולטים 

של ח'אלד עוץ' על המשורר והלוחם וח אבראהים. מחקר זה מתמקד בשירתו הלאומית של אבראהים, אותה 

  28חיבר במהלך המרד.

יחסות באופן מפתיע דווקא הפן המעשי של המרד, כלומר האופן שבו לחמו הערבים כגד הבריטים, זכה להתי

פחותה במחקר. עיקר המקורות העוסקים בכך הם חיבורים פרי עטם של מחברים ערבים, בין אם כאלה שטלו 

בין אלה בולטים שי ספריו של צבחי יאסין, שהיה  29חלק בהתרחשויות ובין אם מחברים מאוחרים יותר.

" (המרד הערבי הגדול 1939-1936קסאם. האחד, "א(ל)ת'ורה אלערביה אלכברא פי פלסטין, -מאשיו של אל

) מוקדש לתיאור מפורט ומדוקדק של הפעולות הקרביות ברחבי הארץ, תוך ציון שמותיהם 1939-1936בפלסטין, 

השי, "חרב אלעצאבאת פי פלסטין" (מלחמת הגרילה  30של מפקדי הקבוצות השוים, כולל הזוטרים שבהם.

ן סופה של מלחמת העולם הראשוה ועד לפעולות בפלסטין) בוחן את לוחמת הגרילה בארץ ובשכותיה, למ

ספר זה כולל פרק המוקדש למרד, המוצג בהקשר של  31הפדאיון בשות החמישים ובתחילת שות השישים.

לוחמת גרילה בכלל, והמאבקים גד האימפריאליזם המערבי במזרח התיכון בפרט. עם זאת, כתיבתו של יאסין 

הזמן, -מצוא בספריו סתירות בולטות עם מקורות אחרים, ובכלל זה בילוקה במספר מגרעות. ראשית, יתן ל

במיוחד בכל האמור בתוצאות שהיו להתקפות המורדים, תוך הצגת המרד כרחב וכקטלי מכפי שהוא מצטייר 

                                                            
[עבד אלרחים אלחאג' מחמד:  1936-1939עבד א(ל)רחים אלחאג' מחמד: אלקאאד אלעם לת'ורת מר סרחאן ומצטפא וכבהא,  23

 ).עבד א(ל)ראחים) (להלן: סרחאן וכבהא, 2000] (רמאללה, 1939-1936המפקד הכללי של מרד 
[באשיר אבראהים: שופט ומורד במרד  1936-1939בשיר אבראהים: אלקאצ'י וא(ל)ת'אאר פי ת'ורת מר סרחאן ומצטפא וכבהא,  24

 ).בשיר אבראהים) (להלן: סרחאן וכבהא, 2000] (רמאללה, 1939-1936
(להלן: גרייבר);  51-63), עמ' 2009( 187, אריאלקסאם וראשית הטרור הפלסטיי",  דין אל-ראו לדוגמה: יגאל גרייבר, "שיח' עז א 25

 Nafi, Basheer M. “Shaykh Izz Al-Din Al Qassam: A Reformist and a Rebel Leader”, Journal of Islamic Studiesוגם: 

8:2 (1997), pp. 185-215  
 Mattar, Philip. “The Muftiפלג); וגם: -) (להלן: אל1989ביב: משרד הביטחון, א-(תל המופתי הגדולפלג, -לדוגמה, ראו: צבי אל 26

of Jerusalem and the Politics of Palestine”, Middle East Journal 42:2 (1988), pp. 227-240  
אזק, המפקד הכללי של ר-מחמד עקל, "עארף עבד א(ל)ראזק אלקאאד אלעאם לג'יש א(ל)ת'ורה פי סוריה אלג'וביה" [עארף עבד א 27

ראזק"); וגם: מחמד עקל, "עבד א(ל)רחים -(להלן: עקל, "עבד א 79-75), עמ' 2013( 16 חוליאת אלקודסהמרד בסוריה הדרומית], 

חוליאת המפקד העליון של המרד בפלסטין],  -חאג' מוחמד -רחים אל-אלקאאד אלעאלי ל(ל)ת'ורה פי פלסטין" [עבד א –אלחאג' מחמד 

 רחים").-(להלן: עקל, "עבד א 88-80), עמ' 2014( 18 אלקודס
] (צרת: ]1936-1939וח אבראהים: המשורר העממי של מרד  1936-1939וח אבראהים: א(ל)שאער א(ל)שעבי לת'ורת ח'אלד עוץ',  28

 ).1995אגודת עין אבל, 
 –" 1936-1939המרד הגדול בפלסטין לצמן, "לסקירת הספרות הפלסטיית בוגע למרד עד לראשית שות התשעים, ראו: ליבת הו 29

, עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת סוגיות מרכזיות ופולמוס היסטוריוגרפי בראי המקורות הפלסטיים

 .1998אילן, -תואר מוסמך, אויברסיטת בר
] (קהיר: משרד 1936-1939בי הגדול בפלסטין, [המרד הער 1936-1939א(ל)ת'ורה אלערביה אלכברא פי פלסטין, צבחי יאסין,  30

 ) (להלן: יאסין).1967התרבות, 
 ).חרב אלעצאבאת) (להלן: יאסין, 1967[מלחמת הגרילה בפלסטין],  (קהיר: דאר אלכאתב,  חרב אלעצאבאת פי פלסטיןצבחי יאסין,  31
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כמו כן, כתיבתו של יאסין איה מגובה במסמכים ויתן להבחין  32במסמכים אחרים בי הזמן, היתים לאימות.

קסאם, כמו גם לתפקיד שמילא בתועה הלאומית -שפעות אפשריות שהיו לעובדת היותו מחסידי אלבה בה

פה, -), המבוססת על תיעוד בעלEl-Nimrימר (-הפלסטיית בהמשך. ביגוד לכך, עבודת הדוקטורט של סויה א

יהן תוך עמידה באמות מציגה את אופן ארגון של הקבוצות החמושות, דרכי פעילותן ויחסי הגומלין בין מהיג

מקור  33מידה אקדמיות ומאפשרת להבין, ולו באופן חלקי, את המרד כפי שתפס בעיי המתקוממים עצמם.

מעיין וסף הוא ספר ההדרכה "אלחרב אלפדאאיה פי פלסטין" (מלחמת הגרילה בפלסטין) שפרסם הצבא 

גד ישראל, כולל בחיה מדוקדקת יחסית . הספר, שעייו הכשרת לוחמים למאבק 1967לשחרור פלסטין בשת 

  1936.34של שי קרבות משת 

מחקרים וספים, העוסקים במרד עצמו מהזווית הערבית או בהיבטים שוים שלו כוללים את ספריהם של יוסף 

כן ראוי  38קדר.-כמו גם אסופת המאמרים בושא שערך יאסין עבד אל 37ובולוס פרח 36מצטפא כבהא 35רג'ב,

לצד הספרות הביוגרפית, מאפשרים מחקרים  39של כבהא, המוקדש לעיסוק בבתי הדין של המרד. לציון מאמרו

אלה לשרטט תמוה, אמם לא מלאה, של האופן שבו פעלו המורדים ובמיוחד לגבי ארגון של הקבוצות 

וב חלקי החמושות, פעולותיהן העיקריות ומהיגיהן הבולטים. מצד שי, המידע המופיע במחקרים אלה הוא לר

הזמן שחוברו על ידי המורדים, כמו גם של קודת המבט -וחסר, ויכרת בהם ההשפעה של מיעוט התעודות בות

  של המחברים.

  

  היישוב והכוח המגן

בספרות העוסקת ביישוב היהודי בארץ ישראל סקר המרד הערבי בעיקר בהקשר של התפתחות הכוח המגן. 

ארגון היסטוריה הרשמית של בלמאורעות המרד ולהשפעותיהם  לדוגמה, יתן למצוא התייחסות רחבת

                                                            
), שבוצעה ע"י Sigristהמשטרה הבריטי סיגריסט (שתי דוגמאות ימחישו הטיה זו בכתיבתו של יאסין: לדבריו, ההתקשות בקצין  32

, הסתיימה במותם של הקצין ושלושה חיילים וספים. למעשה סיגריסט ושוטר וסף רק פצעו. ראו: 12.6.1936-מורדים בירושלים ב

 Matthew Hughes, “A History of  ; והשוו למסופר במאמרו של מת'יו יוז, המבוסס על ראיון עם אחד המתקשים:212יאסין, עמ' 

Violence: The Shooting in Jerusalem of British Assistant Police Superintendent Alan Sigrist, 12 June 1936”, Journal 

of Contemporary History, 45:4 (2010), pp. 725-743  

חיילים ואיבדו שלושה  30הרגו המתקוממים : לדבריו, 8.10.1936-בדומה לכך, שוגה יאסין בתיאור תוצאות הלחימה בכפר צור, ב

הזמן) פגע. -, ע"פ מקור ערבי בן30מאשיהם. למעשה, רק חייל בריטי אחד פצע באורח קל, בעוד שמספר לא מבוטל של מתקוממים (

October,  th8 “Report on Action at Kafr Sur and Wadi at Tin on; השוו לדין וחשבון צבאי על הלחימה: 136ראו:  יאסין, עמ' 

1936”, TNA WO 32/4443  
33 , Research Thesis 1939 in Palestine: A Study Based on Oral Sources-The Arab Revolt of 1936Nimr, -Sonia F. El

submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Exeter, 1990 ימר).-(להלן: א  
[מלחמת הגרילה בפלסטין:  אלחרב אלפדאאיה פי פלסטין: עלא צ'וא תג'ארב א(ל)שעוב פי קתאל אלעצאבאתמחמד א(ל)שאער,  34

 ).1967לאור יסיון העמים בלוחמת גרילה] (בירות: הצבא לשחרור פלסטין, 
) 1986אלאסואר, בפלסטין: מחקר צבאי] (עכו: דאר  1936-1939[מרד  פי פלסטין: דראסה עסכריה 1936-1939ת'ורת יוסף רג'ב,  35

 (להלן: רג'ב).
 ).1988: מיעיו והשלכותיו] (צרת, 1936[המרד הגדול של  אלכברא: דואפעהא ואעכאסאתהא 1936ת'ורת מצטפא כבהא,  36
[מתולדות המאבק המזוין הפלסטיי: שביתה  1936-1939, מן תאריח' אלכפאח אלפלסטיי אלמסלח: אצ'ראב ות'ורהבולוס פרח,  37

 ).1991] (חיפה: האגודה לפתוח חברתי, 1939-1936ומרד, 
 ).2007]  (קהיר: אלמחרסה, 1936[המרד הלאומי הפלסטיי של  אלוטיה אלפלסטייה 1936ת'ורת עבד אלקאדר יאסין, (עורך),  38
 הדין").-(להלן: כבהא, "בתי 26-35), עמ' 2005( 92 זמיםפלסטיי", -הדין של המרד הערבי-מצטפא כבהא, "בתי 39
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חשוב לציין כי חיבורים אלה אים מחקריים וכי הם  42.(אצ"ל) והארגון הצבאי הלאומי 41הוטרות 40ההגה,

דוגמה לסקירה של השיויים להם   כתבו ביוזמת יוצאי הארגוים המתוארים בהם, אם ההגה ואם האצ"ל.

 וריקה 43מאיר פעיל של חקריהםגוי, בתפיסות וביכולות של ארגון ההגה יתן למצוא במגרם המרד במבה האר

בדומה לכך, ישה התייחסות רחבת להשפעות האתגרים שהציב המרד הערבי בפי  44הראל.-יצחקי (רבקה)

ות שכזו היישוב במווגרפיות שוות, המתייחסות להיבט מסוים של המעה הציוי למרד. דוגמאות בולטות לספר

וספרו של שאול דגן על התפתחותן  45הן מחקרו של יואב גלבר על מגוי המודיעין היהודיים, "שורשי החבצלת"

מחקר משמעותי וסף, הבוחן את שיתוף הפעולה המודיעיי שבין ערבים לכוח המגן  46של פלוגות השדה בהגה.

הוא בהתבוות במקביל על שי הצדדים,  העברי הוא ספרו של הלל כהן, "צבא הצללים." ייחודו של הספר

לאלה וסף לאחרוה מחקרו  47היהודי והערבי, ובחית ההשפעות שהיו לשיתוף הפעולה בייהם על שיהם.

המעמיק של ירון רן, "הערביסט," הבוחן את המאמץ המודיעיי של היישוב היהודי בתקופת המרד, דרך פועלו 

  48של אליהו ששון.

יקדו לימים על הצבא הישראלי החלו את שירותם הביטחוי בזמן המרד, תופסת תקופה מאחר ורבים ממי שפ

 50אברהם יפה, 49זו מקום משמעותי בביוגרפיות העוסקות בהם. כך למשל בספרים שחוברו אודות משה דיין,

 גם חלקם של פעילים זוטרים יותר לא פקד ויתן למצוא את סיפור קורותיהם של 51שמעון אבידן ואחרים.

העוסקים בחייהם של  53ו"שלום על הרובים", 52וטרים יהודים במרד הערבי הן בספרים כגון "איש השורה"

  הוטרים צבי ברר וחיים לבקוב, בהתאמה. 

תלויה בעמדותיהם של -מטבע הדברים, מאפשר העיון בספרות זו לקבל תמוה חלקית של המרד, שאיה בלתי

פרי זיכרוות. היישוב היהודי, יש לזכור, טל ככלל חלק שולי במאבק המחברים, במיוחד כשהדברים אמורים בס

  גד המרד עצמו, גם אם לתהליכים שהתרחשו בקרבו עקב זאת היו השפעות מרחיקות לכת.    

                                                            
  ) (להלן: דיור).1964אביב: מערכות, -(תל ספר תולדות ההגהציון דיור (עורך), -בן 40
  ) (להלן: ריבלין).1962אביב: מערכות, -(תל לאש ולמגן: תולדות הוטרות העבריתגרשון ריבלין (עורך)  41
  ).1965אביב: מוסד קלוזר, -(תל מערכות הארגון הצבאי הלאומידוד יב,  42
 Meir Pail, “A Breakthrough in Zionist Military); וגם:1979ביתן, -אביב: זמורה-(תל ן ה"הגה" לצבא ההגהממאיר פעיל,  43

Conceptions: 1936-39”, in: Michael J. Cohen & Martin Kolinsky (eds.), Britain and the Middle East in the 1930s: 

Security Problems, 1935-39, pp. 190-205   
, עבודת גמר מחקרית 1918-1948בדרך למדיה: הממשל הבריטי, הממסד היישובי, המשטרה והוטרות הראל, -רבקה יצחקי 44

הראל, "חיל -; וגם: ריקה יצחקי2004המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אויברסיטת חיפה, 

משטרת ארץ ישראל: עיוים בתולדות המשטרה ", בתוך: יר מן (עורך), 1945-1936הוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשים 

 הראל).-(להלן: יצחקי 135-99), עמ' 2014י"ד ( עלי זית וחרב, בתקופת המדט הבריטי
  ) (להלן: גלבר).1992אביב: משרד הביטחון, -(תל 1918-1947שורשי החבצלת המודיעין ביישוב יואב גלבר,  45
  ).1995אביב: משרד הביטחון, -(תל פלוגות השדה של ארגון ה"הגה" הפו"ש:שאול דגן,  46
(ירושלים:  : מודיעין, מדייות, התיישבות, התקשויות1917-1948צבא הצללים: משת"פים פלסטיים בשירות הציוות, הלל כהן,  47

 ) (להלן: כהן).2004עברית, 
 ) (להלן: רן).2018(מודיעין: אפי מלצר,  יהערביסט: אליהו ששון והמאבק הציוי במרד הערבירון רן,  48
 ).1997אביב: משרד הביטחון, -(תל אומץ: סיפורו של משה דייןאהוד בן עזר,  49
 ).2008אביב: משרד הביטחון, -(תל האיש ושמירת הטבע -"זורבה הציוי"-מי שלח פרא חפשי: אברהם יפה רן אדליסט ודי יפה,  50
 ).1995יערי, -חביבה: יד-(גבעת בידן גבעתי: האיש שהיה לחטיבהשמעון אשאול דגן ואליהו יקיר,  51
 ).1990אביב: משרד הביטחון, -(תל איש השורה: סיפורו של צבי ברריוסף אשכול,  52
 ) (להלן: ממט).1986אביב: משרד הביטחון, -(תל שלום על הרובים: סיפורם של חיימקה לבקוב וחבריורזיאל ממט,  53
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  מדייות בריטיה בארץ ישראל

רץ ישראל, בהקשר הבריטי, קיים מחקר הבוחן את השפעותיו של המרד הערבי על מדייותה של בריטיה כלפי א

תוך התמקדות בשיוי המהותי שחל בגישתה של הממשלה הבריטית כלפי המפעל הציוי בארץ. המרד תפס 

כאירוע המרכזי אשר השפיע על המעבר מתמיכה בהקמת בית לאומי יהודי למדייות "הספר הלבן" של מאי 

ובמאמרו של אלי  Cohen ,(alestine”“Britain’s Moment in P,54. הושא דון בספרו של מייקל כהן (1939

במאמר מאת רולד צווייג כמו גם  Kedourie (“Great Britain and Palestine: The Turning Point”,55כדורי (

)Zweig(.56 יות האימפריאלית את  סבירמחקרים אחרים ביקשו להיה כלפי המרד בהקשר המדייות בריטמדי

משל, הוא מאמרו של מייקל כהן בוגע לאסטרטגיה הבריטית בארץ הזמן. כזה, ל-לאומיים בי-והתהליכים הבין

  59וצווייג. 58מאת גבי שפר יםכמו גם מאמר 57ישראל בתקופת המרד,

 

  לוחמה בהתקוממות 

בשות השישים והשבעים של המאה העשרים, לאחר גל מלחמות השחרור הלאומי שהתהלו בעיקר באסיה 

אור מלחמת הגרילה המתמשכת בווייטאם, התעורר עיין מחקרי ובאפריקה כגד המעצמות הקולויאליות ול

באופן יהולן של מערכות כגד התקוממות. הושא חזר ועורר עיין מחקרי בראשית המאה העשרים ואחת, עם 

סדיר, למשל בעיראק ובאפגיסטן. -תחילתה של "המלחמה העולמית בטרור", לה לוו מערכות רבות גד אויב לא

ת, תפס הצבא הבריטי כבעל מומחיות מיוחדת בלוחמה מסוג זה, ומחקרים רבים הוקדשו מסיבות שוו

במהלך  , במיוחד לאחר מלחמת העולם השייה, אך גםלהתפתחות תפיסת הלוחמה כגד התקוממות בצבא זה

העשרים. בספרות זו יתן למצוא את ההתייחסויות המחצית הראשוה של המאה עשרה ו-המאות התשע

ת הראשוות להיבטים הצבאיים של המרד הערבי, כמו גם מקורות להשוואה בין המערכה בארץ המחקריו

   60ישראל למערכות אחרות.

                                                            
54 (London: Routledge,  48-ritain’s Moment in Palestine: Retrospect and Perspectives, 1917BMichael J. Cohen, 

  )בריטיה בא"י(להלן: כהן,  (2014
55 Islam in the Modern World and Eli Kedourie, “Great Britain and Palestine: The Turning Point” in: Eli Kedourie, 

Other Studies (London: Mansell, 1980), pp. 93-170 (להלן: כדורי)  
 29 קתדרהרולד צווייג, "בריטיה, ה'הגה' וגורל 'הספר הלבן': איום ההתמרדות היהודית ומשקלו: תוצאות הפוכות אחדות",  56

 .172-145), עמ' 1984(
57  rnal of Contemporary HistoryJou1939”, -Michael J. Cohen, “British Strategy and the Palestine Question, 1936

7:3/4 (1972), pp. 157-183.  
צבא המדיה בדרך: פרקים בתולדות כוח המגן ", בתוך: 1936-1939ישראל -גבי שפר, "המרד הערבי והאירועים המרכזיים בארץ 58

 ג"י קשתהערבים והיהודים",  ארתור ווקופ וה"וטבלים"; ראו גם: גבי שפר, "48-32), עמ' 1996אביב: משרד הביטחון, -(תל העברי

  .160 – 146) עמ' 1971(
59 Ronald W. Zweig, “The Palestine Problem in the Context of Colonial Policy on the Eve of the Second World War”, 

in: Michael J. Cohen. & Martin Kolinsky (Eds.), Britain and the Middle East in the 1930s: Security Problems, 1935-

39 (New-York: Palgrave MacMillan, 1992), pp. 206-215  
ראוי לציין כי יש במחקר עוררין על תפיסת הצבא הבריטי כבעל "דרך מיוחדת" ומוצלחת לטיפול בהתקוממויות, לעומת צבאות  60

 Andrew Mumford, The דוגמה, ראו:אחרים. הדיון בסוגיה מתמקד במיוחד במערכות שלאחר תום מלחמת העולם השייה. ל

Counter-Insurgency Myth: The British Experience of Irregular Warfare (London: Routledge, 2011):וגם ;I. A. 
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דוגמה למחקר העוסק ביסודות לתורת הלחימה הבריטית גד התקוממות יתן למצוא בספרו של ביירון פרוול 

)Farewell ,(“Queen Victoria’s Little Wars”,61 גד הסוקר את המערכויהלה האימפריה כות שת השו

מאת צ'רלס  ”Britain's Civil Wars“ כגון עשרה. ספרים אחרים,-סדירים במהלך המאה התשע-אויבים לא

  Mockaitis,(63  “Theמאת תומס מוקאיטיס Townshend(,62 “British Counterinsurgency” )טאוסהד (

Insurgency”-British Way in Counter  ץ' (מאת דיווידפרFrench(64 וקובץ המאמרים“The British  

Approach to Counterinsurgency”65  ים את התפתחותה של התפיסה הבריטית ללוחמה בהתקוממותבוח

במאה העשרים, באמצעות יתוח פעילות הצבא במערכות שוות. חסרום של מחקרים אלה הוא בהיקפם: 

רוכה יחסית, זוכה המרד הערבי להתייחסות שטחית באופן מאחר והחוקרים עוסקים בושא רחב ובתקופה א

יחסי, מבלי שמסקותיהם של החוקרים מבוססות על מידע מפורט ובדוק וללא בחיה דקדקית של שיטות 

הפעולה שבהן קט הצבא בארץ ישראל. יתרה מזאת, מחקרים שכאלה מתמקדים לרוב בתקופה שלאחר מלחמת 

ההתקוממות היהודית בארץ ישראל, והמערכה לדיכוי המרד הערבי דחקת  העולם השייה, החל במאבק כגד

עבודה מחקרית חריגה בהיבט זה היא ספרו של תומאס בוודן  66., אם היא זכרת בהם בכללבהם לפרקי המבוא

)Bowden (“The Breakdown of Public Security” ות הבריטייםהמשווה את אופן התמודדותם של השלטו ,

   67עם המערכה כגד המרד הערבי. 1916-1921מות באירלד בשים עם ההתקומ

בשים האחרוות זוכה התמודדותם של כוחות הביטחון הבריטיים עם המרד הערבי לעיון מחודש, במסגרת 

המחקר הרביזיויסטי על תולדות האימפריה הבריטית. זרם זה במחקר מתמקד באופן שבו שלטה בריטיה על 

-ים האחרים שהיו תחת חסותה ובמיוחד באזורים המאוכלסים על ידי עמים לאמושבותיה ועל השטח

אירופאיים. מאחר ומחקר זה עוסק במגוי השליטה הקולויאליים, זוכים בו כוחות הביטחון והאופן שבו 

 Gott ,(“Britain’sלחמו כגד התקוממויות להתייחסות רחבת יחסית. כזה למשל הוא ספרו של ריצ'רד גוט (

mpire”E  יםיהל הצבא הבריטי בשו מערכות לדיכוי מרידות שיי1755-1858.68, שע   

                                                            
Rigden, The British Approach to Counter-Insurgency: Myths, Realities and Strategic Challenges, U.S. Army 

War College strategy research project (2008):ראו גם ; Thomas G. Mahnken, “The British Approach to Counter-

Insurgency: An American View”, Defense & Security Analysis 23:2 (2007), pp. 227-232:וגם ;David French, “Nasty 

not nice: British Counter-Insurgency Doctrine and Practice, 1945–1967”, Small Wars & Insurgencies, 23:4-5 (2012), 

pp. 744-761  
61 York: W. W. Norton & Company, 1985)-(New Queen Victoria’s Little WarsByron Farwell,  
62 aber & (London: F Britain's Civil Wars: Counterinsurgency in the Twentieth CenturyCharles Townshend, 

Faber, 1986)  
63 (New York: St. Martin's Press, 1990)  60-British Counterinsurgency, 1919Thomas R. Mockaitis,  
64 (Oxford: Oxford University Press, 2011) 1967-Insurgency, 1945-The British Way in CounterDavid French,   
65 roach to Counterinsurgency: From Malaya and Northern Ireland to Iraq The British AppPaul Dixon (Ed.), 

and Afghanistan (New-York: Palgrave Macmillan, 2012)  
 ,London:  Insurgency: from Palestine to Northern Ireland-British CounterJohn Newsinger)לדוגמה, ראו:  66

Palgrave, 2002)  
67  1939-1921 and Palestine 1936-The Breakdown of Public Security: The Case of Ireland 1916, Thomas Bowden

(London: 1977)  
68 (London: Verso, 2011)Britain’s Empire: Resistance, Repression and Revolt Richard Gott,  
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חשיבותם של מחקרים אלה בוגע למרד הערבי הוא בעיקר בעצם התייחסותם הפרטית לפעילות הצבאית 

שהתבצעה במסגרת המאבק למיגורו, ובהצבת המערכה כגדו במסגרת הרחבה יותר של "מלחמות קטות", 

הלה בריטיה ברחבי העולם. יתרון וסף של מחקרים אלה מצא בהתייחסות שיתן למצוא בהם אותן י

לאירועים קודתיים שאירעו במהלך המרד הערבי, אשר לרוב אים זכרים בספרות אחרת. כמו כן, מלאכת 

ת להבת האיסוף שבוצעה במסגרת מחקרים אלה מביאה לידיעת החוקר, לא פעם, מקורות חדשים ובעלי חשיבו

), אשר פרסם סדרת מאמרים, Hughesההתרחשויות וליתוחן. בעיקר אמורים הדברים במחקריו של מת'יו יוז (

  69בה סקרים היבטים שוים של הפעילות הבריטית כגד המרד.

עם זאת, יתן לזהות במחקרים מסוג זה מספר מגרעות, אשר מחייבות קריאה ביקורתית. ראשית, יתן להבחין 

בסיסית ועקבית, הובעת מתפיסתם של החוקרים את האימפריה הבריטית כמוסד שלילי במהותו,  בהטיה

שעיקר תכליתו היה יצולן של אוכלוסיות ילידות ברחבי העולם, תוך דיכוי אלים וברוטאלי של כל סימן 

ברים להתגדות. הטיה זו היא לרוב ברורה וגלויה לעין, ולעתים אף מוצהרת בכותרות שהעיקו המח

), הסוקר מעשי דיכוי שביצעו כוחות הביטחון הבריטיים Newsingerלמחקריהם. למשל, ספרו של ג'ון יוסיגר (

, על פי ציטוט של הרדיקל הבריטי ארסט ג'וס ”The Blood Never Dried“ברחבי האימפריה, קרא בשם  

)Jones תהשמש לעו 1851), שאמר בש [יהשל בריט] שפך כי "על מושבותיהה שוקעת, אך גם הדם [שלם אי

יוז בחר לאחד ממאמריו, העוסק בפעולות הצבא הבריטי במרד הערבי, את השם  70בהן] איו מתייבש לעולם".

“The Banality of Brutality” גד המרד הערבי לבין רצח העםרמז ברור להשוואה שהוא גוזר בין המערכה כ ,

  71ולם השייה.היהודי שביצעו האצים במהלך מלחמת הע

 

  המערכה הבריטית גד המרד הערבי

המחקר המקיף העיקרי, שחובר עד כה על ההתמודדות הצבאית הבריטית כגד המרד הערבי, הוא 

במחקרו החלוצי, סקר אייל את המרד הערבי מבעד לעייהם של  72"האיתיפאדה הראשוה" מאת יגאל אייל.

שבלודון, בממשלת המדט או בדרגי הפיקוד הבכיר של הצבא מקבלי ההחלטות בצד הבריטי, בין אם בממשלה 

שבארץ. אייל הציג בפרוטרוט את התפתחות המרד ואת המעה לו, תוך התייחסות להיבטים המדייים 

והצבאיים של התגובה הבריטית. מחקר זה, הגדוש בפרטים ומבוסס על עבודת איסוף מרשימה בארכיוים 

ת הפיקוד הגבוהות ומאפשר להבין את האופן שבו גובשה המדייות הצבאית בבריטיה ובישראל, מתמקד ברמו

  בארץ ישראל, גם אם לא את אופן יישומה בפועל ביחידות השטח.

                                                            
ion: Britain's Suppression of the Arab Revolt in Matthew Hughes, "From Law and Order to Pacificatראו לדוגמה: 69

Palestine, 1936–39", Journal of Palestine Studies 39:2 (2010), pp. 6–22 
70 (London: Bookmarks, 2013)The Blood Never Dried: A People's History of the British Empire John Newsinger,  

  (להלן: יוסיגר)
 Matthew Hughes, "The Banalityהיא, כמובן, רמיזה לשם ספרה של חה ארדט על משפטו של אדולף אייכמן. ראו:  כותרת זו 71

of Brutality; British Armed Forces and the Repression of the Arab Revolt in Palestine 1936-39", English Historical 

Review 124:507 (2009), pp. 313-354  
) 1998אביב: מערכות, -(תל 1936-1939ידי הצבא הבריטי בארץ ישראל -האיתיפאדה הראשוה: דיכוי המרד הערבי עלאל אייל, יג 72

עבודת גמר  ,1939-1936דיכוי המרד הערבי על ידי הצבא הבריטי, (להלן: אייל). הספר מבוסס על עבודת הדוקטורט: יגאל אייל, 

 .1993לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אויברסיטת חיפה,  מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות
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, המתאר את המערכה הצבאית ”Britain’s Pacification of Palestine“לאחרוה ראה אור ספרו של מת'יו יוז, 

ספר זה, המתבסס בחלקו על  73ר לשלטון האימפריאלי.בארץ ישראל כמקרה בוחן להתמודדות עם אתג

המאמרים שזכרו, משלב מגוון מקורות ראשויים ומשיים כדי לבחון הן את מדייות הממשלה והן את אופן 

ערך למחקר אודות המרד הערבי. עם זאת, ההטיה הבסיסית, שיכרה -יישומה בפועל והוא מהווה תוספת רבת

גם בחיבור זה: עיקר העיסוק הוא באופן שבו הפעילו כוחות הביטחון אלימות  במאמרים שפרסם יוז, בולטת

כלפי התושבים הערבים ולא במערכה הצבאית בכללותה (שאותה אלימות, כפי שראה בהמשך, הייתה חלק 

ממה). הטיה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בהשוואות שוות שגוזר המחבר, לדוגמה בין מחות המעצר המהלי 

שהקים הצבא לבין מערכת הגולאגים בברית המועצות. משום כך, ספר זה קרא פחות כהיסטוריה ויותר ככתב 

 אישום כגד המערכת האימפריאלית הבריטית.

בוסף לשי ספרים אלה, יתן למצוא התייחסות להיבטים שוים של המערכה הבריטית כגד המרד הערבי 

הקשורות בפעילות כוחות הביטחון הבריטיים בארץ ובעולם. במחקרים המתמקדים בסוגיות מסוימות, 

במחקרו של גד לעומק  ובח הזמן עליה,-, כמו גם ביקורת בתלדוגמה, תפיסת הביטחון הבריטית בזמן המרד

תפקודו של חיל האוויר המלכותי במרד הערבי  74קרויזר, שהתמקד בעבודתו של צ'רלס טגארט בארץ ישראל.

 Air Power and“ם לשימוש שעשו הבריטים במטוסים בעת לוחמה בהתקוממות, בחן בספרים המוקדשי

Imperial Control”) מאת דויד אומיסי ,Omissi(,75 "Wings of Empire) פרומאת בארי ר ,"Renfrew(76 

מאבקו של חיל האוויר  Air Power, Insurgency and the “War on Terror””.77“אסופת המאמרים בו

הערבי דון גם בספרה של רבקה ירמיאש, "כפי האימפריה", שעייו התפתחות התעופה בארץ המלכותי במרד 

ירדי, יחידת ביטחון אימפריאלית שפעלה בארץ ישראל -הספר העבר-תפקודו של חיל 78ישראל המדטורית.

הבריטי בארץ  בדומה לכך, בחן מגון המודיעין 79ואילך, בדק לעומק במחקרו של אורי קוסובסקי. 1926משת 

ובעבודת הדוקטורט של סטיבן וגר  Thomas (“Empires of Intelligence”80ישראל בספרו של מרטין תומס (

                                                            
73 Britain’s Pacification of Palestine: The British Army, the Colonial State and the Arab Revolt, Matthew Hughes, 

1936-1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 2019) (להלן: יוז) 
1937-ס טגארט בארץ ישראל : עיצוב מדייות בטחון הפים הבריטית והמשטרה הקולויאלית בארץ ישראל סר צ'ארלגד קרויזר,  74

(להלן:  2002, עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האויברסיטה העברית, 1942

  ).טגארטקרויזר, 
75 (Manchester: Manchester  1939-nial Control: The Royal Air Force, 1919Air Power and ColoDavid E. Omissi, 

University Press, 1990) (להלן: אומיסי)  
76 (Stroud: The History  1939-Wings of Empire: The Forgotten Wars of the Royal Air Force, 1919Barry Renfrew, 

Press, 2015)  (פרולהלן: ר)  
77 (Cranwell: Royal Air Force Centre for Air  Air Power, Insurgency and the “War on Terror”rd (Ed.), Joel Haywa

Power Studies, 2009)  
ישראלי: -כפי האימפריה: כישלון חיל האוויר המלכותי הבריטי במאבק בטרור ובגרילה ובהגה על המדט הארץרבקה ירמיאש,  78

 ) (להלן: ירמיאש).2017כרמל, (ירושלים:  האם הלקח למד?
, עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך, 1926-1948ירדי -חיל הספר העבראורי קוסובסקי,  79

 (להלן: קוסובסקי). 2007אויברסיטת חיפה, 
80 (Berkeley:  der After 1914Empires of Intelligence: Security Services and Colonial DisorMartin Thomas, 

University of California Press, 2008) (להלן: תומס)  
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)Wagner.(81  דט, המחלקה לחקירות פליליות של משטרתון המודיעין האזרחי של ממשלת המגמידע על מ

קירה על תפקודה של משטרת המדט ס 82יתן למצוא בספרו של אלדד חרובי, "הבולשת חוקרת". ארץ ישראל

, מאת ”A Job Well Done“כולה במהלך המרד יתן למצוא בספר המקיף היחיד שפורסם עד כה על תולדותיה, 

 Knight.(84ובעבודות הדוקטורט של יהושע כספי ושל ג'ון ייט ( 83, שאיו מחקר אקדמי,)Horneאדוארד הורן (

, המוקדש גם לבחית ”Gannon ,(“The Irish Imperial Service(כן עוסק בסוגיה זו ספרו של שון גאון 

 From“על אלה יש להוסיף את מאמרו של קרויזר,  85.ארץ ישראלתפקידיהם של יוצאי אירלד במשטרת 

Dowbiggin to Tegart”,86  י המרד ובמהלכו וכן את המאמרהבוחן את התפתחותה של המשטרה לפ

“Securing Zion?” ה על היישוב העברי., גם הוא מאתבסיסי  87ייט, העוסק באופן שבו שימשה המשטרה להג

הצבא הבריטיים בזמן המרד בחים בעבודת הדוקטורט של שרי מרק, העוסקת בביוי הצבאי בארץ ישראל 

  88לאורך תקופת המדט.

ן את מאמרו של לבסוף, יתן למצוא מחקרים שעיים סוגיות צבאיות מסוימות במרד הערבי. בין אלה יש לציי

והפעלתה, תוך בחיתה לאור היסיון  1938קרויזר בושא הקמתה של גדר הביטחון בצפון הארץ בשת 

"ראשוים להעז", הבוחן את שורות אלה,  כותבכמו גם את ספרו של  89האימפריאלי בלוחמה בהתקוממויות,

 90פלגות הלילה המיוחדות בהקשר המערכה הכללית כגד המרד.

  

                                                            
81 , Research Thesis submitted 1939-British Intelligence and Policy in the Palestine Mandate, 1919Steven Wagner, 

for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Oxford, 2014 (רלהלן: וג) 
  ) (להלן: חרובי).2011(ירושלים: פורת,  1920-1948בארץ ישראל,  C.I.D-הבולשת חוקרת: האלדד חרובי,  82
83 (Essex: Book Guild,  1948-A Job Well Done: Being a History of the Palestine Police Force 1920Edward Horne, 

  (להלן: הורן) (1982
84 1957: The Transition from a Colonial to a National Model of -cing the Holy Land, 1918PoliJoshua Caspi, 

Policing and Changing Conceptions of Police Accountability, Research Thesis submitted for the Degree of Doctor 

of Philosophy, City University of New York, 1991 להלן: כספי) ;(John L. Knight, Policing in British Palestine, 1917-

1939, Research  Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, St. Anthony’s College Oxford, 2008   
85  1966–Empire, 1922The Irish Imperial Service: Policing Palestine and Administering the Seán William Gannon, 

(London: Palgrave Macmillan, 2019)  
86 Gad Kroizer, “From Dowbiggin to Tegart: Revolutionary Change in the Colonial Police in Palestine during the 

1930s”, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 32:2 (2004), pp. 115-133 ויזר, "מדוביגין (להלן: "קר

  לטגארט"")
87 European Review of History: Revue 39”, –Knight, John. “Securing Zion? Policing in British Palestine, 1917

européenne d'histoire, 18:4 (2011), pp. 523-543 (ייט :להלן) 
, עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי 1948-1918א (א"י) מקרה אימפריאלי או מקומי?: וכחות הצבא הבריטי בפלשתישרי מרק,  88

 (להלן: מרק). 2018חלק מהדרישות לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אויברסיטת חיפה, 
(להלן: קרויזר,  201-230), עמ' 2006( 120 קתדרהגד קרויזר, "הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלוה: בחיה מחודשת",  89

 )."גדר הצפון"
 ) (להלן: שטרית).2017אביב: ספריית יהודה דקל, -(תל ראשוים להעז: פלגות הלילה המיוחדות של אורד ויגייטשלומי שטרית,  90
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  המתודולוגי

מאחר ועייו של מחקר זה הוא מלחמה, ייעשה בו שימוש בשיטות שוות המאפייות את ההיסטוריה הצבאית 

 כדיסציפליה. בשל מקורה, ככלי ללימוד כיצד להילחם, מתבססת ההיסטוריה הצבאית על גישה פוזיטיביסטית

עדות ששארה ממו או עליו, וגם במהותה, המיחה, כהגדרתו של יואב גלבר, כי "לעבר יש קיום שאיו תלוי ב

תפקידו של ההיסטוריון, על  91לא בדעותיו של ההיסטוריון החוקר אותו או בליקויים ובחסרוות של מחקרו."

פי תפיסה זו, הוא לחפש אחר "אמת" היסטורית, קרי לתאר את האירועים כפי שהתרחשו במציאות, תוך שהוא 

העובדה כי לעולם לא יתן לדעת את האמת כולה, אלא רק  92מתבסס על מגוון המקורות העומדים לרשותו.

להגיע לקירוב שלה, אין פירושה כי התוצאות המתקבלות ממחקר היסטורי הן חסרות ערך. ההסבר ההיסטורי, 

 93קרי התוצר של יתוח העובדות, כפי שהתגלו על ידי החוקר, יכול לסייע בהבתם של האירועים שהתרחשו.

מודריות לגבי מהותה של האמת -יסטוריה הצבאית, ככלל, לא הושפעה מתפיסות פוסטמעיין לציין כי הה

) תארה כ"תיאור Bourkeההיסטורית. בעיקרה, ממשיכה דיסציפליה מחקרית זו להתמקד במה שג'ואה בורק (

  94מדויק והסבר משכע של בעיות היסטוריות הובעות מסכסוכים חמושים שהתרחשו בעבר."

ת בעבודה זו יוצאת, אם כן, מן הגישה הפוזיטיביסטית והיא עוסקת ביתוח ביקורתי של מגוון המתודה המחקרי

המקורות הקיימים, העוסקים בהיבטים הצבאיים של המרד הערבי. המקורות החשובים ביותר לעיין זה הם 

ר להלן, אלה שחוברו בזמן המרד, בין אם כחלק מהמערכה ובין אם במטרה לתאר אותה. אלה, כפי שיוסב

רשמיים, השייכים לדרגים שוים: החל בציב העליון -כוללים מספר גדול מאוד של מסמכים, רשמיים ולא

  , בוטר יהודי, או במורד ערבי. זוטרובמפקד הצבא בארץ וכלה בחייל בריטי 

צבאות  מערכות גד התקוממות מציבות אתגר מיוחד בפי החוקר המבקש להבין את מהלכן. ביגוד ללחימה בין

סדירים, עדרת לרוב ההתמודדות כגד התקוממות קווי חזית מוגדרים, כמו גם התפתחות כרוולוגית קווית, 

המשפיע ישירות על האויב. לעומת זאת, יש לראות  מערכות מסוג זה כסך של  ,ששיאה בקרב מכריע או בתמרון

קטים מאוד, ואשר להן עשויה קטים עד ת פעולות צבאיות רבות מאוד, מסוגים שוים, אשר בהן מעורבים כוחו

אמת, גם לא למפקדים שהורו -להיות השפעה מצרפית ומצטברת על האויב. זו עשויה שלא להיות ברורה בזמן

עליה או לחיילים המשתתפים בה. לא בכדי כיו הבריטים לחימה בהתקוממות בשם "מלחמתו של הקצין 

רן של הפעולות הצבאיות במסגרתה מבוצעות על ידי יחידות קטות ), שכן עיק”The Subaltern’s war“הזוטר" (

מאוד, בדרג שבין כיתה (כלומר, כעשרה חיילים) לפלוגה (כמאה ועשרים חיילים). כדברי הגרל הבריטי אדרו 

): "בלוחמת ְספר קשייו של הקצין הזוטר הם רבים ומגווים, ומתן פתרון כון להם חשוב לאין Skeenסקין (

  95בתוצאותיו המיידיות, מאשר בכל סוג לוחמה אחר."ערוך 

משום כך, מחקר שעייו המאבק במרד הערבי איו יכול להסתפק במבט "מלמעלה למטה", הבוחן את החלטות 

הפיקוד הבכיר במערכה. על אף החשיבות הרבה שיש להבת החלטות אלה, לא יתן להבין את השלכותיהן ואת 

                                                            
  .33), עמ' 2007אביב: עם עובד, -(תל היסטוריה, זיכרון ותעמולהיואב גלבר,  91
  .61-63שם, עמ'  92
93 309-York: Routledge, 1998), pp. 307-(New ryThe Truth of HistoChristopher Behan McCullagh,  
94 Palgrave Advances in Joanna Bourke, “New Military History” in: Matthew Hughes & William J. Philpott (Eds.), 

Military History (New-York: Palgrave MacMillan, 2006), p. 258-276  
95 Rule: Instructions for British Infantrymen on the Indian Frontier Lessons in Imperial Andrew Skeen, 

(Yorkshire: Pen and Sword, 2008)  
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יסודית של הפעילות הצבאית עצמה, כפי שהוצאה לפועל על ידי היחידות, ושל השפעתן ללא בחיה מעמיקה ו

תוצאותיה. על מת להשלים את התמוה, יש צורך בבחית הפעילות הצבאית עצמה, "מלמטה למעלה", כפי 

שהתבצעה על ידי הכוחות הלוחמים. יחסי הגומלין שבין החלטות הפיקוד בדרגים הבכירים, הפעילות המבצעית 

גים הזוטרים ותוצאותיה של פעילות זו, הם שיאפשרו לשרטט תמוה מהימה של המערכה הצבאית בדר

  הבריטית כגד המרד הערבי. 

בשל מספרן הרב של הפעולות הקרביות, אין זה אפשרי, או אף רצוי, לבחון כל אחת ואחת מהן בפרוטרוט. אך 

ים, הקמת מוצבים וכד'), יש חשיבות רבה להבת מאחר ואלה כללו מספר שיטות פעולה קבועות (סיורים, מארב

שיטות אלה, האופן שבו התפתחו במהלך המערכה, דרכי הוצאתן לפועל והתוצאות המבצעיות, שהיו להן. הכרת 

שיטות הפעולה הצבאיות תאפשר גם לבחון את האופן, בו יישמו המפקדים את ההחיות שבתורת הלחימה 

בחית אופן יישום שיטות אלה על ידי  לתורה זו על המבצעים בפועל. הבריטית ואת מידת ההשפעה, שהייתה

מקם את השימוש בהן בהקשר רחב יותר, ולבדוק באיזה אופן היה הצבא הבריטי במערכות אחרות תאפשר ל

  צבאית סדורה.יישומן פעולה "על פי הספר", קרי מימוש תפיסה 

דו של הצבא הבריטי והוא מחקר כמותי. מחקר הממד השלישי בחקר המערכה הוא מחקר משלים להבת תפקו

זה עוסק בבחית התוצאות שהיו לפעילות הצבאיות, הן של המתקוממים והן של כוחות הביטחון. בדיקה 

מדוקדקת ופרטית של התוים, אותם אספו גורמי המודיעין הבריטיים, תוך הצלבתם השוואתם למקורות 

אל מול כוחות הביטחון ומספקת תובות לגבי יחסי הגומלין, שבין  וספים, מאפשרת להעריך את האתגר שיצב

זאת ביגוד למצב הקיים במחקר, המבוסס על סיכומים, מבצעי הצבא הבריטי לבין פעילות הקבוצות החמושות. 

פועל יוצא של בדיקה זו, המעמיקה  שמהימותם איה מעל לכל ספק, או על "תחושות כלליות" של החוקרים.

כה, הוא האפשרות לקבוע לראשוה, במידה רבה של וודאות, את מספרם של הפגעים במרד,  מסוגה עד

  מהצדדים השוים. 

  

  המקורות למחקר

על מת לשרטט תמוה מהימה של ההתרחשויות ושל האופן שבו תפסו על ידי החיילים הבריטיים, יש צורך 

מי שהשתתפו באירועים או שהיו עדים להם. ברובם  במגוון רחב מאוד של מקורות בי הזמן, אשר חוברו על ידי

  המכריע של המסמכים, עליהם מבוסס המחקר, לא עשה עד כה שימוש.

). בתקופת המרד Regimental Journalsמקום מיוחד ומרכזי במחקר זה שמור לביטאוי יחידות הצבא הבריטי (

ילים, שהוצבו במקומות שוים באימפריה, עת, בו חלקו החי-הג כל רגימט או חיל בצבא היבשה לפרסם כתב

את חוויותיהם אלה עם אלה. ביטאוים אלה הוצאו לאור על ידי החיילים עצמם, ערכו על ידי קציים זוטרים 

ולא חשבו לפרסום רשמי של הצבא הבריטי. המבה הפימי של הביטאון והתכים שכללו בו קבעו בכל רגימט 

ום: חלק מהביטאוים פורסמו מדי חודש, בעוד שאחרים יצאו לאור אחת לארבעה בפרד, כמו גם תדירות הפרס

  חודשים, פעם בחצי שה או רק אחת לשה. 

ביטאון יחידתי אופייי כלל דברי הקדמה, חדשות על העשה ביחידות הרגימט ובעמותת הוותיקים, מידע על 

רים במגוון ושאים הקשורים ברגימט, כגון קציים ששירתו ברגימט בעבר, מכתבים ממפקדים בכירים ומאמ

היסטוריה צבאית, סקירת אתרים בהם פועלת היחידה וכיוצא בזה. עיקרו של גיליון שכזה היה פרקים שהוקדשו 

לגדודים השוים המרכיבים את הרגימט, בהם הובאו דברים שחוברו על ידי ציגי הגדודים, הפלוגות ולעתים 

אלה ועדו לתאר את שהתרחש ביחידה במהלך הזמן שחלף מאז לפרסום הקודם  אף המחלקות השוות. כתבות
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והן כוללות מידע רב על ושאים שוים, החל בפעילות מבצעית, דרך תיאור שגרת החיים במחות וכלה בפעילות 

  ספורטיבית והווי היחידתי. 

ם אחרים, כמו גם על ידי גמלאי את הכתבות חיברו קציים זוטרים וחיילים והן ועדו להיקרא על ידי חיילי

היחידה. משום כך ראים לעתים ביטאוים שכאלה כאילו ועדו ליודעי ח"ן והם גדושים ברמיזות לאירועים 

המוכרים היטב לקוראים, בדיחות פימיות, כיויי חיבה משעשעים ועגה הצבאית (סלג) בת הזמן. האתגר שכל 

על ידי שפע המידע האצור בביטאוים אלה. ראשית, כוללות הכתבות אלה מציבים בפי החוקר בן ימיו מוצדק 

תיאור של ההתרחשויות מקודת מבטם של החיילים הזוטרים שטלו בהן חלק, כפי שזכרו זמן קצר מאוד 

לאחר שאירעו; שית, יתן למצוא במאמרים השוים התייחסויות לושאים רבים, אשר אים מופיעים במסמכי  

ית, מבין השורות יתן ללמוד על עמדותיהם של המחברים כלפי המשימות שהוטלו עליהם, כמו הפיקוד; שליש

גם כלפי הארץ בה הוצבו, תושביה והאויב גדו לחמו; ולבסוף, העובדה כי הביטאון ועד להיקרא על ידי 

סום חיצוי, עמיתיהם של החיילים, הביא לכך שכלל בו לעתים מידע אשר לא היה רואה אור אילו ועד לפר

התאורים, המובאים בביטאוים אלה, משלימים לעתים את הדיווח  ואשר מסיבה זו עדר מדיווחים רשמיים.

   הלאקוי המופיע במסמכי הפיקוד ולפעמים אף סותרים אותם.

שהוצבו בארץ. בוסף  49-רגלים, מבין ה-רגימטים של חיל 42במהלך עבודת המחקר בחו הביטאוים של 

 דסה המלכותי ובביטאון חיל לאלהים של יחידות פרשים, בביטאון חיל ההעשה שימוש גם בשלושה ביטאו

השריון. כל אלה מאפשרים לקבל התרשמות רחבה ואמיה של פעילות הצבא ושל חיי החיילים בזמן המרד, 

  ומשלימים היטב את התמוה המצטיירת במסמכי הפיקוד.

שוים, שחוברו על ידי האשים ששירתו ביחידות הצבא בארץ. בעוד  מקורות ייחודיים וספים הם מסמכים

שמסמכים רשמיים, מאת רמות הפיקוד הגבוהות (בעיקר פיקוד חיל האוויר והצבא בארץ ישראל, אך גם 

מפקדות דיוויזיה), שימשו בעבר במחקר, הרי שאלה שפורסמו על ידי מפקדות הגדודים כמעט שאים מוכרים. 

וללים פקודות מבצע, פקודות שגרה, סיכומי פעילות, תכתובות בושאים מבצעיים מסמכים שכאלה כ

ולוגיסטיים שוים, יומי מבצעים, וכיוצא באלה. מאחר והגדודים היו הדרג המבצעי העיקרי במרד, ישה 

ידה חשיבות רבה למסמכים שוצרו בהם, המעידים כיצד הוצאו לפועל תוכיותיהן של הרמות הממוות ובאיזו מ

  של הצלחה.

רשמיים, שחוברו בזמן המרד. יומים ומכתבים בי הזמן, שחוברו על -על אלה יש להוסיף מסמכים אישיים, לא

ידי אזרחים וחיילים, כוללים התייחסויות לושאים שלרוב עדרים מדיווחים או התכתבויות רשמיות, בין אם 

יפה להם. כן מאפשרים מסמכים שכאלה, אולי  משום שתפסו כחסרי חשיבות או כי חשבו ככאלה שהשתיקה

  טוב מכל מקור אחר, להיחשף לאופן שבו תפסו הלוחמים את ההתרחשויות.

אוספי המסמכים הרשמיים, השמורים בארכיוים שוים בבריטיה ובארץ, סוקרים את פעילות הממשלה 

ל המצב בארץ, סיכומים וכוחות הביטחון הבריטיים. אלה כוללים יומי מבצעים, פקודות, דו"חות ע

סטטיסטיים, ידיעות מודיעייות, התכתבויות בין מקבלי ההחלטות, לקחי הפעולות, ועוד. יתרום של מסמכים 

אלה, המוכרים ברובם למחקר לפחות מאז פרסום ספרו של אייל, הוא בכך שהם מאפשרים להבין את רצף 

את שיקוליהם של דרגי הפיקוד ואת המידע שהיה  הפעולות במרד, הן של המתקוממים והן של כוחות הביטחון,

מתמקדים ברמות הפיקוד הגבוהות ובאופן קבלת  מסמכים אלהבידיהם אודות המורדים. עם זאת, מאחר ו

. זאת משום שלעולם קיים פער את האמור בהם כפשוטו , אם יקבלההחלטות, הם עלולים לגרום לקורא לטעות

יש לתכית, גם אם יצאה לפועל בדיוק כפי שתוארה מראש, את ההשפעות בין התכון לביצוע ובגלל שלא תמיד 
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שצפו שיהיו לה. משום כך, חייב החוקר להשוות את הכתוב במסמכים אלה עם מקורות וספים, רצוי כאלה 

  שחוברו על ידי מי שהושפעו על ידם.

אך ורק על זווית הראיה  הקבוצות החמושות מציבות אתגר בפי המבקש לחקור את תולדותיהן, מבלי להתבסס

של אויביהן. מספר סיבות, ובהן אופיין המחתרתי של הקבוצות, העובדה כי רבים מהחברים בהן לא ידעו קרוא 

וכתוב ותוצאותיו הכושלות של המרד, גרמו לכך כי שרדו מסמכים מעטים יחסית, שחיברו המורדים במהלך 

שרים והודעות, אותם פרסמו מהיגי הקבוצות מאבקם. מסמכים אלה מתחלקים, ככלל, לשי סוגים: מ

הבכירים; והתכתבות בין מהיגי הקבוצות השוים, בעיקר בעייי מהלה, שתפסה על ידי הצבא הבריטי. את 

הודעות המורדים יתן למצוא בארכיוים הישראליים והבריטיים, כמו גם במגוון אסופות ומקורות משיים, 

את המכתבים יתן למצוא בעיקר בחטיבת שירות הידיעות (ש"י) שבארכיון  96.שפרסמו אותן ככתבן וכלשון

לתולדות ההגה, כמו גם במספר מצומצם של תיקי ארכיון בריטיים. מסמכי שלל אלה, שחלקם ראו אור 

באסופה שערכה על ידי עזרא דין, מהווים מקור חסר תחליף, גם אם חלקי מאוד, להבת פעולתן של הקבוצות 

את התמוה מסייעים להשלים מספר מקורות משיים. מספר ספרים, שפורסמו בשפה הערבית,  97ות.החמוש

סוקרים את תולדות המרד ואת קורותיהם של מהיגיו, וכוללים מידע רב העדר ממקורות אחרים, ובכלל זה 

דות המחקר הזמן. שי מקורות וספים, השופכים אור על קודת מבטם של המורדים, הן עבו-מסמכים בי

) וטד סוודבורג El-Nimrימר (-המבוססות על ראיוות עם מורדים ותיקים, שבוצעו על ידי סויה א

)Swedenburg יין זה הואוסף ומפתיע לע זכרו לעיל. מקור ות התשעים של המאה העשרים ואשרבראשית ש (

רשייה מימי המרד. על אף שלא אלקה, אשר חקר בראשית שות הששים פ-ספרו של קצין המשטרה שלמה בן

התכוון לכך, מהווה הספר מקור בעל ערך רב להבת אופן שבו פעלו הקבוצות החמושות, באמצעות יתוח 

  98לשעבר.-מבחן ותיעוד שיחות שערך עם מורדים-מדוקדק של מקרה

ל התפתחויות הזמן, אשר מאפשר להבין טוב יותר את המרד, הוא התיעוד החזותי. בש-של מסמכים בי סוג אחר

רשמי. בעוד הצילום הרשמי כולל -בטכולוגיות הצילום, קיים תיעוד עשיר של התקופה החקרת, רשמי ולא

-תצלומי אויר שבוצעו על ידי חיל האוויר, סרטי תעמולה ותמוות ששימשו לצורך למידה והפקת לקחים, הלא

עית או בשגרה. תצלומים וסרטים אלה רשמי מורכב מתמוות שצולמו על ידי חיילים במהלך הפעילות המבצ

מעשירים את המחקר בפרטים שאים זכרים בהכרח במסמכים, ממחישים את משמעות התקפות המורדים 

למשל, מאפשרים תצלומים להבין פרטים טכיים שוים, כגון האופן שבו בו  ומסייעים בהבת "רוח התקופה."

קשים, שטמו המתקוממים. תמוות אחרות ממחישות את הווי , או גודלם של המומוצבים, לבושם של החיילים

החיים בזמן המרד, באמצעות תיעודן של פעולות קרביות שגרתיות, שעות הפאי ותוצאות הלחימה גד קבוצות 

  חמושות.

במחקר זה עשה שימוש גם במקורות ראשויים שחוברו לאחר תום המרד הערבי: ראיוות וספרי זיכרוות. על 

יות האפשריות, הובעות מהזמן שעבר, מהביית הזיכרון ומגורמים וספים, יש למקורות שכאלה ערך אף ההט

                                                            
] (בירות: 1918-1939[מסמכי התועה הלאומית הפלסטיית,  1918-1939ות'אאק אלחרכה אלוטיה אלפלסטייה אכרם זעיתר,  96

(ירושלים:  : קובץ תעודות1939-1918מאבק הערבים הפלסטיים רך), ); יהושע פורת, (עו1984המכון ללימודים פלסטייים, 

  ). תעודות) (להלן: פורת, 1982האויברסיטה העברית, 
  ) (להלן: דין).1981(ירושלים: מאגס,  1936-1939 תעודות ודמויות מגזי הכופיות הערביות במאורעותעזרא דין,  97
אביב: -(תל דורה-בידי כופיות אבו 1938-מן): חטיפתה של משפחת הקצין לזרוביץ בסיפורה של חקירה (דפי יואלקה, -שלמה בן 98

  אלקה).-) (להלן: בן1986הדר, 
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רב. השוואת הכתוב במקורות המאוחרים עם מסמכים בי הזמן מאפשרת, במקרים רבים, להבין את שהתרחש 

תירו אחריהם באופן טוב יותר. חשיבותם של מקורות אלה עולה כאשר מדובר במתקוממים הערבים, אשר הו

אוסף הראיוות, שערך מוזאון המלחמה האימפריאלי הדוגמה העיקרית לכך הוא מסמכים כתובים מעטים. 

דרגות שוות, עלי בחיילים ושוטרים,  עםראיוות עשרות  . באוסף זה)Imperial War Museum, IWMהבריטי (

הדוגמה הבולטת ביותר . תיעוד הכתובאין זכר בלחלקם סיפוריהם כולל פרטים רבים, ששלחמו בארץ ישראל. 

כפי שראה בהמשך, לכך היא בוגע למקרים, בהם הפעיל הצבא כוח גד אוכלוסיה ערבית, שלא במסגרת לחימה. 

מעטים המסמכים שבהם מתועדים מקרים שכאלה, וחלק יכר מהמידע לגביהם מקורו בסיפוריהם של ותיקי 

   המרד. 

זו כוללת דיווחים רבים ועשירים חשיבות. -ריטיה מהווה גם היא מקור רבהעיתוות היומית בארץ ישראל ובב

לגבי תקופות מסוימות, לגביהן  מסמכים הרשמיים.את המידע הקיים בם מיאודות ההתרחשויות, אשר משלי

אודות פעולות המורדים והצבא, ממלאים העיתוים תפקיד  ממסמכים ממשלתיים או צבאייםחסר מידע 

פרסמו באופן שוטף את הודעות הממשלה  ”Palestine Post“-. לדוגמה, העיתוים "דבר" ורמשמעותי אף יות

שכללו סקירה תמציתית של עיקר פעולות המתקוממים הצבא והמשטרה. אודות האירועים הביטחויים בארץ, 

מידע אישי בוסף, כוללים הדיווחים בעיתוות פרטים, אשר עדרים מהמקורות הרשמיים. אלה כוללים, למשל, 

כמו גם פרטים וספים אודות המקרים המתוארים (למשל: אופן אופן אודות המעורבים במקרה כזה או אחר, 

, מאפשר העיון היבשמעבר לדיווח  לחימה, וכיוצא באלה).בעריכת התקפה על יישוב יהודי, שמו של חייל שפגע 

ו גם מהדרך שבה השתלב המרד בתמות , כמלהתרשם מהאופן שבו תפסה כל קהילה את המאורעות בעיתוים

   . הזמן-העולם הכללית יותר של בי

בעיקר בפרקי המבוא של מחקר זה. ספרות  מחקרית חוץ מהעיסוק בקבוצות החמושות, שימשה ספרות משית

היסטורית, הלחימה באסלאם, תולדות הצבא הבריטי -זו כוללת עיסוק במגוון רחב של ושאים, כגון לוחמה פרה

יהודי. השימוש בספרות זו ועד להרחיב את היריעה ולמקם את סיפור -דותיו ותולדות הסכסוך הערביויחי

  המעשה בהקשרים המתאימים.

  

  מחקר כמותי

, שמטרתה להציג בפי הקורא את המציאות, חקר כמותית-את המחקר ההיסטורי האיכותי משלימה עבודת

כמותי של היבטים מסויימים במרד סיכום  דבר זה כולל לה גרמו מהלכי הצבא והמתקוממים במהלך המרד.

אשר בחיתם יכולה להצביע על מגמות שוות בהתרחשויות ולרמז על השפעות אפשריות, שהיו לכוחות הערבי, 

אלה כוללים את מספר ההפעולות האלימות שביצעו המורדים, מספר יחידות הצבא הביטחון על האירועים. 

ות שגבו ההתקפות ומספר ההרוגים, שסבלו המתקוממים מידי כוחות הביטחון. שהוצבו בארץ, מספר הקורב

  מאחר וזהו היסיון הראשון לבחון את המרד הערבי באופן שכזה, אתייחס למתודולוגיה ששימשה אותי.

המורדים,  מעשיבהם רשמו  סקירה דקדקית של המקורות הרשמיים בי הזמן,הבסיס לסיכום הכמותי הוא 

. החשובים במקורות אלה הם הדוחות העתיים, שהפיקו אשי הבולשת םחות הביטחון ותוצאותיהפעולות כו

עם מקורות וספים, בהם ביטאוי  צלבתיה, אלה התוים, המופיעים בדוחותאת והמודיעין הצבאי. 

די תוים, במסכל אלה אספו  והעיתוות היומית. , דיווחי הציב העליון, יומי מבצעים יחידתייםהרגימטים

  שאפשרו להפיק את התובות, המופיעות בהמשך המחקר.
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שתי תקופות במרד הערבי, לגביהן לא מצאו סיכומים כמותיים,  : ישןהבחירה בשיטה מחקרית זו הציבה אתגר

 .1939 בשת ויולי יוי, מאי והחודשים, 1936 לאוקטובר אפריל שבין הזמן פרקשחיברו אשי המודיעין. אלה הן 

כללו את ש, 1936המידע השלימו שלושה מקורות: המברקים, ששלח הציב העליון לשר המושבות במהלך  את

הודעות הממשלה הרשמיות עבור כל יום וכן מידע וסף; סיכום כמותי של המאורעות, אותו פרסמה הסוכות 

. אלה פרסמו הודעות Palestine Post-הזמן, בפרט העיתוים דבר ו-העיתוות העברית בתו; 1937היהודית בשת 

  רשמיות של הממשלה כלשון, וכן דיווחים, שהתבססו על מקורות וספים. 

אין ספק כי מקורות אלה עשויים להיות מוטים: לההלת הסוכות היה, מן הסתם, איטרס להציג את המרד 

 שזכר, ההתקפות רמספ, זאת לעומתיתר; -הערבי כאלים וכמזיק ככל היתן, מה שעשוי היה לגרום לדיווח

, ראה מוך מדי. יש להיח כי העיתוים התמקדו בדיווח על האירועים שראו 1939דיווחי העיתוות בשת ב

להם כחשובים ביותר, או שההודעות הרשמיות, עליהן התבססו, לא כללו את כל המידע שאסף על ידי המשטרה 

  והצבא.

פתרוות. ראשית, כל סוגי האירועים, שמו על ידי במספר  על מת להתמודד עם הטיות אפשריות אלה, בחרתי

הבולשת ועף המודיעין במהלך המרד, כללים בספירה, משום שחשבו כרלווטיים בזמן התרחשותם. בכל 

מקום, שבו מצאה סתירה בין מקורות שוים בדבר מספר ההתקפות, בחר המקור שהציג את המספר הגבוה 

, העשויה להציג את כוחות הביטחון כיעילים מכפי שייתכן והיו. בוגע לתוים יותר, במטרה למוע הטיה

החסרים, תוי הסוכות התקבלו כפי שהם, הן בשל הפירוט הרב שהם כוללים והתאמת המופיע בהם למקורות 

 הדיווחים סיכום באמצעות השלמתי 1939 בשת החסר המידע את 99אחרים, במקרים שבהם הם קיימים.

יח כי מספר פעולות המרד בתקופה זו היה גבוה יותר, הרי שדוחות ותבעיתובהיעדר אחרים. למרות שסביר לה ,

המודיעין, כמו גם סיכומי הפעילות הצבאית, מצייים כי חודשים אלה היו שקטים יחסית. מכאן, שההטיה, 

  חשויות.העשויה לבוע משימוש בתוים אלה, איה יכולה לשות משמעותית את הבת ההתר

 

 

  מיוח, תרגום ותעתיק

לבחור בין מוחים שוים, אשר עשויים לרמוז לעמדה כזו או את המחבר כל כתיבה היסטוריוגרפית מחייבת 

כתיבה אודות מערכות גד התקוממות, שכן, על פי בדבר זה כון במיוחד  .בוגע לושא המחקר אחרת מצדו

, לדיון במרד הערבי עשויה וסף על כך ."לוחם חופש בעיי האחרהטרוריסט בעיי האחד הוא האמירה הדושה, "

 שעייוימיו, כגון זה שבין הלאומיות הפלסטיית והישראלית, או זו -להיות חשיבות בפולמוסים פוליטיים בי

יש צורך להסביר מדוע בחרתי במוחים המסוימים,  . משום כך,ושאר העולםתרבויות המערב  ים שביןיחסה

  בעבודה זו. המשמשים

עדפתי לבחור במוחים בשפה העברית, שבה מחקר זה כתב. זאת, בתאי שהם אים אאכרויסטיים ככלל, ה

לדוגמה,  מביעים עמדה מובהקת של אחד הצדדים, שהיו מעורבים בהתרחשויות, מאידך גיסא. איםמחד גיסא ו

שזהו הכיוי המקובל ירועים. זאת משום המוח "ארץ ישראל" משמש ככיוי לאזור הגאוגרפי שבו התרחשו הא

תושבי הארץ מכוים בהתאם  100כמו גם במחקר העוסק בה. ,בתקופת המדט עצמה אזור בשפה העבריתל

                                                            
  הכווה היא למידע המפורט בדיווחי הציב העליון לשר המושבות, לפרסומים בעיתוות או למידע המופיע בביטאוי הרגימטים. 99

  ), עמ' ט'.2018(ירושלים: מאגס,  : גאוגרפיה היסטורית1799-1949עת החדשה כיצד וצרה ארץ ישראל ביהושע בן אריה,  100
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הכיויים בי לשיוכם העדתי, שכן השימוש בכיוי לאומי, אם "פלסטיי" ואם "ישראלי", איו תואם את 

בים יהודיים ולערים, שהוג לכותן בשפה זו (לדוגמה: מצוייים בעברית, ליישושמות המקומות  התקופה.

מכוים בשמם  םערבייה שאר היישובים"יפו" ולא "יאפא", "שכם" ולא "בלוס"). קודס", -"ירושלים" ולא "אל

  (לדוגמה: "ביסאן" ולא "בית שאן"). , גם אם היו לימים ליישוב יהודיהערבי

והאגלית  בשל השימוש התדיר בו במחקר בשפה העברית העשתבדומה לכך, הבחירה במוח "המרד הערבי" 

. זאת, ואמיןייטרלי  שם תואר, כמו גם בשל היותו )Arab Rebellion, או Arab Revolt(בה הוא מכוה לרוב 

וכיוצא באלה,  ”Disturbances“מאחר והכיויים להתקוממות בעת התרחשותה, "מאורעות", "פרעות", 

הפוכה, בחרתי שלא  ת ושלילית כלפיה, במטרה להציגה כפעילות פלילית. מסיבהמביעים לרוב עמדה שיפוטי

   .)"מהפכה, "ת'ורה" ("למרד מוח השגור בשפה הערביתלהשתמש ב

"מתקוממים" או  ,טלו חלק במרדסדירים, ש-לוחמים הערבים הבלתימה לכך, בחרתי לכות את הובד

"קבוצות חמושות". זאת במטרה להימע ממוחים ". היחידות במסגרתן פעלו קראות בפשטות "מורדים

) או "אוזלברט" ”Bandits“), "שודדים" (”Gangs“טעוים, אם במשמעות שלילית, כגון "כופיות" (באגלית 

)“Oozlebart” ו החיילים הבריטים את המורדים), ואם חיובית, כמו "מוג'אהדון" ("לוחמיאי בו כישם ג ,

 חלק מופיעים במחקר זה רק במידה והם מוחים אלה, או דומיהם,. ")רפי פשםמחקודש") או "פדאאיון" ("

   .הזמן בן מקור של מציטוט

כיויי דרגי ההיחידות המבצעיים מופיעים בעברית עד לרמת הגדוד. למשל, "פלוגה" ולא "קומפי" או 

יוייהם הבריטיים, "סקוודרון" ו"מחלקה" ולא "פלטון" או "טרופ". דרג החטיבה והאוגדה מופיעים בכ

הדרג הפיקודי שמעל לדיוויזיה מופיע בשמו העברי, "גיס", שכן המוח  "בריגדה" ו"דיוויזיה", בהתאמה.

יוצא מן הכלל הוא המוח "רגימט", שאין לו תרגום  ישראל.-האגלי, "קורפוס", לא שימש בהקשר לצבא בארץ

ות בתקופת המרד. מויתן בפרק עברי ואשר היה בעל משמעויות שו ח זה משמש במחקר, והסבר מפורט לו

היא תרגום שמותיהן של יחידות הצבא הבריטיות. ככלל, בהקשר זה סוגיה וספת העוסק בצבא הבריטי. 

מכוה "רגימט  Royal Ulster Rifles Regimentהעדפתי לתרגם את שם היחידה לעברית. כך, לדוגמה, היחידה 

עם זאת, במקרים  מכוה "המשמר השחור". The Black Watchחרת, ויחידה א רובאי אלסטר המלכותי"

למשל, את הקריאה.  על הקל, בהם התרגום מסורבל או חסר פשר, בחרתי בפתרוות אחרים, שועדו למסויימים

, ואילו הרגימט, תרגמתי "משמר קולדסטרים" ולא "משמר הפלג הקר" Coldstream Guardsשם הרגימט 

  הווארדים הירוקים."רגימט המופיע בעבודה כ"רגימט הווארד" ולא כ" ,The Green Howards ששמו

 ששמם כתבהפיות למקורות, מלים ושמות, שמקורם בשפה הערבית, מופיעים בעבודה זו בשתי צורות תעתיק. 

, שקבעה האקדמיה ללשון לצרכים מדעייםבערבית ספרותית, תועתקו בהתאם לכללי התעתיק  במקור

שמות אישים ומקומות, כמו גם מילים מהשפה המדוברת, אשר מופיעים בגוף העבודה, לעומת זאת,  101.העברית

המורדים  אחד ממהיגישמו של יופיע בגוף העבודה , על מת להקל על הקריאה. לדוגמה, פשוטכתבו בתעתיק 

)רחים אלחאג' עבד א(ל"ואילו בהפיה למקור הושא את שמו, כך:  "חאג' מוחמד-רחים אל-עבד א"כך: 

   102."מחמד

                                                            
aravit-content/uploads/taatik-academy.org.il/wp-https://hebrew-, האקדמיה ללשון העברית"התעתיק מערבית לעברית",  101

ivrit-1.pdf צפה ב]-7.12.2019[  
  לי ברעם, מורה לערבית העובד עבור משרד הביטחון.התעתיק ערך על ידי המחבר ובדק על ידי מר א 102
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  הרקע למרד

  ארץ ישראל ערב המרד הערבי

עשרים השים שקדמו למרד הערבי היו תקופה סוערת בתולדותיה של ארץ ישראל. מלחמת העולם הראשוה 

מאות שים, עם כיבוש האזור על ידי צבאותיה -הביאה לסופו של השלטון העות'מאי על הארץ, שמשך כארבע

ר המלחמה ותרה הריבוות על הארץ בידי הבריטים, לאחר שיתה בידם רשמית כפיקדון של בריטיה. לאח

  103מטעם חבר הלאומים, על מת לקיים את ההבטחה שתו לתועה הציוית להקים בה בית לאומי לעם היהודי.

איש,  750,000-כ 1922כיון שלטון המדט הביא לשיויים יכרים בארץ ישראל. אוכלוסיית הארץ, שמתה בשת 

תושבים. עיקר הגידול באוכלוסייה חל בחברה  -1,336,000מו בארץ כ 1936כמעט והכפילה את עצמה ובשת 

היהודים, שהיגרו  237,000-. כ370,000-לכ 1922פש בשת  84,000-היהודית, שגדלה כמעט פי ארבע וחצי, מכ

ההגירה   מכלל התושבים. 27%-ל 11%-ייה מלארץ באותן שים, העלו את שיעורם של בי דת זו באוכלוס

היהודית לארץ ישראל התגברה באופן יכר בראשית שות השלושים, בעקבות עליית המפלגה האצית לשלטון 

   104בגרמיה, לצד רדיפת יהודים במדיות אירופאיות וספות, ובמיוחד פולין.

, מכלל תושבי הארץ. מבחיה דתית, 70%-כאיש, היוו רוב מכריע, בן  950,000-כ 1936הערבים, שמו בשת 

איש)  90,000-מכלל הערבים), וצרים (כ 90%-איש, כ 850,000הייתה החברה הערבית מורכבת ממוסלמים (

). גם האוכלוסייה הערבית גדלה באופן יכר בשים אלה, אם כי לאט יותר מהקהילה 10,000-ודרוזים (כ

בארץ בי עדות ועמים אחרים ובהם ארמים, וצרים אירופאיים,  היהודית. וסף על הערבים והיהודים, חיו

  105איש. 11,000-כ 1936צ'רקסים ובהאים. אלה מו בשת 

לגידול באוכלוסייה לוו תהליכים חברתיים שוים. הגירת היהודים הביאה להקמתם של יישובים חדשים רבים 

רץ. שלטוות המדט, לצד תושבים בעלי הון, ולפיתוחם של עפי חקלאות ותעשייה, שחלקם לא היו עד אז בא

השקיעו משאבים רבים בפיתוח תשתיות שוות, כגון דרכים, מסילות ברזל, רשת החשמל, וכיוצא באלה. 

במקביל, חלו תהפוכות בחברה הערבית המקומית. במידת מה היו אלה המשכם של תהליכים כלכליים 

אך לצדם הופיעו מאפייים חדשים. אלה כללו החמרה  וחברתיים שהחלו עוד בשלהי התקופה העות'מאית,

מתמשכת במצבם הכלכלי של הפלאחים (החקלאים הכפריים), הגירה יכרת של ערבים לצרכי פרסה, הן בתוך 

גבולות הארץ, מהכפר אל העיר, והן של תושבי חוץ לתוכה וכן התגברות היכור שבין המעמדות העירויים 

   106לכפריים.

                                                            
103 James Renton, “Flawed Foundations: The Balfour Declaration and the Palestine Mandate,” in Rory Miller (ed.), 

Britain, Palestine and Empire: The Mandate Years (Cornwall: Ashgate, 2010), p. 34  
104 Majesty’s Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council “Report by his 

of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1936”, in: R. Jarman (Ed.), 

Palestine and Transjordan administration reports, 1918-1948, Volume 6 1936-1937, (Cambridge: Archive Editions, 

1995) pp. 250-252  ,דטתי, ממשלת המ1936(להלן: דוח ש.(  
  .250-251, עמ' 1936דוח שתי, ממשלת המדט,  105
), עמ' 2005( 116 קתדרהדט,"  אשכזי, "ההגירה הערבית לשרון בתקופת המ-; ראו גם: מעין הס185-205ראו לדוגמה: יזבק, עמ'  106

; וגם: איתמר רדאי, "המעמד הביוי הערבי בירושלים בתקופת המדט הבריטי: חברה בורגית תחת שלטון קולויאלי," 116-103

  .486-467), עמ' 2005( 25 עיוים בתקומת ישראל
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מקומית בקרב ערביי הארץ. ראה כי באותן השים הייתה ההתגדות -יה של תודעה לאומיתלאלה לוו יצ

להקמת הבית הלאומי היהודי בפרט, ולשלטון הבריטי בכלל, הגורם המאחד הראשי בחברה הערבית והזרז 

י דבר זה תואם את הגדרתו בת הזמן של המהיג הלאומי ההוד 107המרכזי להתפתחות רגשי לאומיות בקרבה.

), לפיה "לאומיות היא בעיקרה רגש לעומתי, היזון ומשמין משאה וכעס כלפי קבוצות Nehruג'ווהרלל הרו (

כפי שיפורט בהמשך, התבטאה לאומיות זו  108לאומיות אחרות, ובמיוחד כלפי שליטיה הזרים של ארץ כבושה."

עדתית, שהמאפיין העיקרי שלהם היה פרצו בארץ גלים של אלימות  1929-ו 1921, 1920גם באופן אלים. בשים 

  התקפות אלימות, קטליות במקרים רבים, מצד ערבים על יהודים. 

בזירה המדיית, החלו הערבים להתארגן במסגרות פוליטיות, אשר אימצו את דרכי הפעולה והביטוי המקובלות 

, למשל בין עדות, בין באירופה. תועות אלה, מטבע הדברים, הושפעו מהחלוקות שהתקיימו בחברה הערבית

בעיקר בהיווצרותם של שי מחות פוליטיים, מצד  זו באה לידי ביטוי קבוצות גיל, בין מעמדות וכיוצא בזה.

חוסיי, ומצד שי -פתי של ירושלים, חאג' אמין אלואחד ה"מג'ליסיין" ("אשי המועצה"), תומכיו של המ

על אף העיין הרב שיש בהתפתחותם של  109שיבי.שא-ון" ("המתגדים"), בהובלת משפחת אצ'ה"מע'אר

מתחום  תהמחות השוים בחברה הערבית, כמו ביחסים בייהם, הרי שבחיה מעמיקה של ושאים אלה חורג

  המחקר הוכחי.

המפלגה, שוסדה  .בשים שקדמו למרד ראויה לציון מיוחד אסתקלאל ("העצמאות") ופעילותה-מפלגת אל

שהתגדה במוצהר לשליטה הבריטית על ארץ ישראל, כמו גם  ערבית,-פאן ה לאומיתתוע , הייתה1930בשת 

מה שייחד את גישתה של המפלגה הייתה הקביעה, כי המפתח לסיכול למפעל הציוי שהתפתח תחת חסותה. 

עמדה המפלגה  1933באוקטובר  הקמת הבית הלאומי היהודי הוא במאבק גד המדט ולא בפגיעה ביהודים.

יסיוות לפרוע  , ביגוד למקרים קודמים,גל הפגות אלימות, שכווו גד מדייות הממשלה ולא כללו מאחורי

המוים, תרמה המפלגה רבות לתהליכי ההקצה בציבור הערבי. -למרות שלא הייתה תועת יהודים.תושבים ב

    110כאשר פרץ המרד, תפסו פעיליה במרכזיים מקום כבד בקרב מארגיו ומוביליו.

  

  1936-1935המתיחות מתגברת: 

גברה ההתגדות הערבית למדייות בריטיה בארץ ישראל, לצד העויות ליישוב  1936ובתחילת  1935במהלך שת 

, בהכרזה על 1936היהודי בה. היו מספר גורמים שתרמו להתהוות המצב, אשר סופו במהומות הדמים באפריל 

ההגירה היהודית ורכישת הקרקעות הגיעו בשה זו לשיא,  השביתה הכללית ובהתקוממות מזוית. ראשית,

-שית, מעמדה של בריטיה פגע בשל משברים בזירה הבין 111בעקבות רדיפות היהודים בגרמיה ובפולין.

                                                            
107 Columbia University Press, 1988), p. (New York:  The Origins of Palestinian NationalismMuhammad Y. Muslih, 

176  
108 (London: The Bodley Head,  An Autobiography: With Musing on Recent Events in IndiaJawaharlal Nehru, 

1936), p. 75  
109 litics Confronting an Empire, Constructing a Nation: Arab Nationalists and Popular PoWeldon C. Matthews, 

in Mandate Palestine (London: I.B. Tauris, 2006), pp. 126-127  

  .91-109), עמ' 1979( 12 קתדרה", 1930-1937אסתקלאל: ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטיאי, -אוחה, "מפלגת אל-יובל ארון 110 
יהודים (עליהם  61,854היגרו לארץ כחוק  דום וכי 72,905רכשו יהודים  קרקע בשטח של  1935ממשלת המדט דיווחה כי בשת  111

ברכישת  17%אלה, הגבוהים ביותר שרשמו עד אז, צייו גידול של  חוקיים). מספרים-יש להוסיף מספר לא ידוע של מהגרים לא

 Report by his Majesty’s Government in the United Kingdom of Great Britain“. ראו: 1934בהגירה לעומת  46%-קרקעות ו
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על ידי איטליה. החשש ממלחמה קרובה באירופה, לצד  )אתיופיהאבסייה (לימים לאומית, במיוחד כיבוש 

ה, פגעו בכלכלת הארץ, שטרם התאוששה כליל מהמשבר של סוף שות העשרים. העיצומים שהוטלו על איטלי

הדבר גרם לגידול באבטלה ולהתגברות הקריאות ביישוב להתבסס על עבודה עברית, מה שפגע בפועלים 

הסעיר את  1935גילוי מטען תחמושת גדול, שיהודים יסו להבריח לארץ דרך מל יפו, באוקטובר  112ערבים.

ב הציבור הערבי והגביר את החשש מפי כווות היהודים. יסיון להידברות בין הממשלה הבריטית הרוחות בקר

לציגי הקהילות הערביות והיהודיות, בוגע לכיוה של מועצה מחוקקת בארץ ישראל, הגיע למבוי סתום בשל 

וף, השפיעו על ערביי לבס 113הצלחתה של הסוכות היהודית, שהתגדה למתווה שהוצע, לגייס תמיכה בפרלמט.

הארץ התפתחויות בארצות השכות. הפגות המוים במצרים ושביתה כללית בסוריה, שלוותה במהומות, 

ותחילת  1935הובילו את בריטיה וצרפת להגיע להסכמים עם ציגי התועות הלאומיות המקומיות, בסוף 

1936.114   

משלה וגד היישוב היהודי וזירזו את גיבושן של כל אלה הביאו את הההגה הערבית להפיץ תעמולה גד המ

-דין אל-למחצה, שהחלו להיערך לפעילות אלימה. הזרז המרכזי לכך היה מותו של השיח' עז א-מסגרות צבאיות

קסאם, מטיף דתי שקרא למרד חמוש, הפך לסמל בעיי -, בקרב עם שוטרים בריטים. אל1935קסאם בובמבר 

קסאם כגורם מגייס ומדרבן -תועות הלאומיות הערביות השתמשו בסיפורו של אלרבים בציבור הערבי. פעילי ה

לפעולה, בעוד שחסידיו ששרדו יסו לארגן יחידות גרילה בהרי השומרון (ראו להלן, בפרק "הקבוצות 

, הייתה "היצוץ הראשון",  שהבעיר את אש 1936באפריל  15-החמושות"). פעולתם של כמה מאשים אלה, ב

  המרד.

    

  השליטה הביטחוית בארץ עד למרד הערבי

על המדייות הביטחוית הבריטית בארץ ישראל בשים שקדמו למרד הערבי השפיעו שלושה שיקולים מרכזיים. 

), כלומר לאפשר למוסדות To keep the King’s peaceהראשון שבהם היה הרצון "לשמור על שלום המלך" (

י הארץ באשר הם מפי התקפה, בין אם מקורה חיצוי, מעבר לגבול, או השלטון לפעול כסדרם ולהגן על תושב

פימי. שית, ממשלת בריטיה שאפה להשיג מטרה זו תוך הוצאת כספים מעטים ככל היתן. על שי אלה, שהיו 

משותפים לכלל אזורי השליטה הבריטיים ברחבי העולם, וסף שיקול וסף, ייחודי לארץ ישראל. ממשלת 

, על פי כתב המדט, הייתה מחויבת לממש את אחריותה לכיון בית לאומי לעם היהודי. לאחר אירועי בריטיה

                                                            
and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for 

the Year 1935”, in: R. Jarman (Ed.), Palestine and Transjordan administration reports, 1918-1948, Volume 5 1934-

1935, (Cambridge: Archive Editions, 1995) p. 474, 485  ,דטתי, ממשלת המ1935(להלן: דוח ש.(  
  .172-173פורת, עמ'  ; וגם:203יזבק, עמ'  112
  .175-191לסקירת הדיוים בסוגיית המועצה המחוקקת, ראו: פורת, עמ'  113
114 el J. & Kolinsky, Martin (eds.), Haggai Erlich, “British Internal Security and Egyptian Youth,” in: Cohen, Micha

Britain and the Middle East in the 1930s: Security Problems, 1935-39, pp. 107-108:וגם ; Philip Shukry  Khoury, 

Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945 (Princeton: Princeton University 

Press, 1987), pp. 457-459 (להלן: חורי)  



   

23 
 

, לכל המאוחר, היה ברור לכל כי הבית הלאומי לא יכון ללא הגה בריטית על היישוב 1921הדמים של מאי 

  115היהודי בארץ מפי התקפותיהם של ערבים.

), שוסד Royal Air Forceוח על תפקידיו של חיל האוויר המלכותי (במקביל, התהל בקרב הפיקוד הבריטי ויכ

, והמשך קיומו כזרוע עצמאית במסגרת הכוחות המזויים. במהלך הדיוים בוגע לעיין זה, הציעו 1918בשת 

מפקדיו של החיל החדש לקבל על עצמם את האחריות לשמירה על ביטחון הפים במושבות השוות. לטעתם, 

במטוסי הפצצה, לצד כוחות קרקעיים מעטים, ירתיע את התושבים המקומיים במושבות מפי ערעור השימוש 

על סמכותה של בריטיה ויכריע אותם במהירות ובקלות באם יתמרדו. יתרוה המרכזי של שיטה זו, שכותה 

להגת  ), היה בכך שצמצמה משמעותית את מספר החיילים החוציםAir Control"שליטה האווירית" (

המושבות והוזילה את עלות אחזקתן עבור בריטיה. זאת, תוך שהיא מבטיחה את מעמדו הפרד של חיל 

לאמץ את ) Churchill, בועידה שערכה בקהיר, החליט שר המושבות ויסטון צ'רצ'יל (1921 ץבמר 116האוויר.

זו התקבלה לאחר שחיל החלטה  117., בהם ארץ ישראלהשליטה האווירית באזורים שחשבו כמתאימים לכך

(כיום דרום  שבקרן אפריקה ובמספוטומיה סומלילדהאוויר הפגין את יכולותיו במערכות גד התקוממות ב

סייעו להדוף התקפה של אלפי ש בעתגם בארץ ישראל הוכיחו המטוסים את ערכם, . 1921-1920עיראק) בשים 

קבוצות גדולות של ערבים, שתקפו את פציצו , וכאשר ה1920 ליאפרב 'בדווים על מחה צבא בריטי בסמח

  1921.118במאי  המושבות פתח תקווה, חדרה ורחובות

הירדן ממשרד המלחמה לידי משרד האווירייה, -האחריות להגת ארץ ישראל ועבר עברה 1922בשת  אם כן,

המרד הערבי,  משה זו ועד לפרוץ 119כוחו של משרד המושבות לעייי הביטחון בשטחים אלה.-שועד לשמש כבא

התבססה השמירה על הביטחון בארץ על הפעלתם של כוחות קטים יחסית, שהורכבו במידה רבה מתושבי הארץ 

ואשר פעלו בכפיפות לציב העליון הבריטי. אלה כללו שלושה כוחות פרדים ועצמאיים, שועדו לשתף פעולה 

  ירדי. -רהספר העב-בעת הצורך: חיל האוויר המלכותי, משטרת המדט וחיל

הירדן מפי איומים חיצויים, שהעיקרי שבהם -חיל האוויר המלכותי היה האחראי להגן על ארץ ישראל ועבר

מרשל -בדרגת תת  משום כך היה המפקד הצבאי בארץ קצין חיל האוויר 120היה פשיטות מצד שבטי וודים.

, להלן "קצין האווירייה") OCA( Air Officer Commandingששא בתואר  121),Marshal-Air Viceאוויר (

תחת פיקודו של קצין האווירייה מצאו כל הכוחות  122ואשר שימש כיועצו של הציב העליון לעייי ביטחון.

  הספר.-הצבאיים בארץ ישראל, בין אם השתייכו לחיל האוויר המלכותי או לזרועות אחרות, וכן חיל

                                                            
115 Sean William Gannon, “The Formation, Composition and Conduct of the British Section of the Palestine 

Gendarmerie, 1922-1926,” The Historical Journal, 56:4 (2013), pp. 979-980; ייט, עמ :ראו גם ;("דרמריה'ון, "זלהלן: גא) '

526-525.  
  .33-34אומיסי, עמ'  116
  .81-83רפרו, עמ'  117
118 , 27.4.1920, p. 5Lancashire Evening Post“Palestine Conflict. Attack by 2,000 Bedouins”,  '90-; ראו גם: ירמיאש, עמ

86.  
  .25אייל, עמ'  119
  י ערב, תחת שלטון בריטי או צרפתי.הא-יש לזכור כי באותה העת היו כל הארצות הגובלות בשטח המדט, למעט חצי 120
  גרל בצבא היבשה הבריטי ולדרגת אלוף בצה"ל.-דרגה המקבילה לדרגת מיג'ור 121
  אייל, שם. 122
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, 14אוויר בלבד: טייסת מפציצים אחת (טייסת -לכללו הכוחות הצבאיים בארץ יחידות חי 1929עד לשת 

("מאורעות  1929שבסיסה היה בעמאן) ופלוגת שריויות. בעקבות גל אירועי הרצח והחבלה שהתרחש באוגוסט 

תרפ"ט" בפי היישוב), במהלכם תוגברו הכוחות בארץ ביחידות צבא שהובאו ממצרים והפיקוד מסר זמית לידי 

רגלים, שהוצבו בחיפה ובירושלים. גדודים אלה -המצב שי גדודי חיל-להוסיף לחילקצין מצבא היבשה, הוחלט 

היו כפופים לקצין האווירייה בארץ. על מת להבטיח את הפעלתם הכוה של כוחות רגליים על ידי חיל האוויר, 

כיועץ  ), במטרה שישמשOfficer Commanding British Troopsמוה קצין מצבא היבשה ל"מפקד הכוחות" (

   123לקצין האווירייה.

ביטחוי, שועדו לסייע בשמירה על הסדר ולדכא מהומות, -במקביל לכוחות הצבא הוקמו בארץ יחידות שיטור

אחת שהורכבה משוטרים ערבים  124פעלו בארץ שתי יחידות ז'דרמריה, 1921-1926במקרה שפרצו. בשים 

, בעקבות הרפורמה בכוחות הביטחון  1926לאחר  125.בדבל בריטיםשכללה  ,ויהודים ומקציים בריטים והשייה

הספר -עברו חלק מתפקידי הז'דרמריות, שפורקו באותה שה, לידי חיל, הו)Plumer( שערך הציב העליון פלומר

הספר"), יחידת שיטור אימפריאלית שהורכבה -, להלן "חילTrans-Jordan Frontier-Forceירדי (-העבר

ואילך משטרת  1920ם ברובם המכריע, וקציים בריטים. כמו כן, פעלה בארץ משת מלוחמים מקומיים, ערבי

, להלן "משטרת המדט"), אשר אחד מתפקידיה העיקריים היה השמירה Palestine Police Forceארץ ישראל (

וירייה. על ביטחון הפים. יחידות אלה היו כפופות ישירות לציב העליון ולא מצאו תחת סמכותו של קצין האו

פיצול דומה התקיים במגון המודיעין המדטורי. מפקדת חיל האוויר כללה מחלקת מודיעין, בעוד שבמשטרה 

, להלן "הבולשת"). הייתה חפיפה Criminal Investigations Departmentפעלה המחלקה לחקירות פליליות (

בכוח, או בהערכת -ר גורמים חתרייםמסוימת בתחומי הפעילות של שי הארגוים, לדוגמה בתחום המעקב אח

  126המצב המדיי והביטחוי בארץ.

-תחומי האחריות של הכוחות השוים ואופן התאום בייהם קבעו ב"תכית ההגה הכללית לארץ ישראל ועבר

. האיום המרכזי בארץ ישראל, אליו התייחסו המתכים, היה התקפות אלימות 1930הירדן," שגובשה בשת 

. האחריות העיקרית לביטחון הפים הייתה בידי 1929על יהודים, כדוגמת אלה שערכו בשת  מצד ערבים

המשטרה, שועדה לפזר הפרות סדר אלימות ולהגן על היישובים היהודיים. יחידות הצבא ועדו לסייע למשטרה 

על משטר צבאי במילוי תפקידיה, ולהחליפה "רק כברירה אחרוה." לציב העליון יתה הסמכות להכריז 

)Martial Law ית בתחולתה של החקיקה הרגילה בארץ והעברת כל סמכויות השלטוןשמהותו הפסקה זמ ,(

לידי הצבא. צעד זה ועד לשמש כמוצא אחרון, במידה וראה כי הבריטים מאבדים את שליטתם בארץ. לאחר 

  127.דיכוי ההתקוממות, ישיב הצבא את סמכויותיו לידי השלטוות האזרחיים

  

                                                            
  .39-40שם, עמ'  123
, "אשים חמושים") היא יחידת משטרה הפועלת, מאורגת ומצוידת gens d’armes, מהמוח הצרפתי Gendarmerieז'דרמריה ( 124

באית, אך בדלת ממה בכך שלאשיה סמכויות חוקיות כלפי התושבים, כגון מעצר, עיכוב, חיפוש וכיוצא באלה. בדומה ליחידה צ

תפקידיה של ז'דרמריה כוללים לרוב שמירה על ביטחון הפים, דיכוי מהומות, לחימה בהתקוממות ואכיפת החוק בשטחי ספר. ראו: 

Clive Emsley, Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe (Oxford, Oxford University Press, 1999)  
   גאון, "ז'דרמריה". 125
  .142-145וגר, עמ'  126
  .42-43אייל, עמ'  127
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  כוחות הביטחון בפרוץ המרד

כאשר פרץ המרד הערבי, היה חיל המצב בארץ ישראל קטן יחסית. בראשו עמד קצין האווירייה, ריצ'ארד 

רגלים: -את עיקר הכוח היוו שי גדודי חיל 1933.128), אשר מוה לתפקיד בשת Peirseאדמוד צ'רלס פיירס (

והגדוד השי של  129הוצב בחיפה והחזיק מוצב מחלקתי בשכם;), שLoyalהגדוד הראשון של הלויאל רג'ימט (

), שבסיסו בירושלים, עם פלוגה בצרפד. בשי הגדודים גם יחד היו Cameron Highlandersהקמרון היילדרס (

חיילים וקציים. קצין צבא היבשה הבכיר בארץ, שועד לסייע בהפעלת הגדודים בעת הצורך, היה הקולול  1,743

רגלים -), שמוה לתפקידו לאחר ששירת כקצין בצבא העיראקי וכמפקד גדוד חילEvettsרטון אווטס (ג'ון פול

ירדי, פלוגת שריויות של חיל -הספר העבר-בוסף לגדודים אלה מצאו בארץ פלוגות מחיל 130בריטי במצרים.

 14.132הספר וכן וטייסת -להירדן מצא עיקר כוחו של חי-בעבר  6.131האוויר, פלוגת תובלה ממועת וגף מטייסת 

 133בריטים. 762איש, מהם  2,457כאמור, וסף על יחידות אלה עמדה לרשות הציב העליון משטרת המדט, ובה 

הייתה בעיצומו של יסיון לשוות לעצמה אופי "אזרחי", של ארגון שתכליתו המשטרה, כפי שיוסבר בהמשך, 

  שתכליתו העיקרית הפעלת כוח לדיכוי התקוממות. ביגוד לכוח אכיפת החוק ומתן שירות לאוכלוסייה,

על מת להתמודד עם המאורעות האלימים, אף לא התאימו  םובחלקכוחות אלה, כפי שראה להלן, לא הספיקו 

 .1936שפרצו בארץ באפריל 

  

  

    

                                                            
128 , 1.7.1933, p. 10.The Scotsman“Royal Air Force: Changes in the Higher Commands”,  
129 ט צפון לויו של רגימאמן" הוא כיט הקשייר ("הרגימNorth Lancashire.(  
130 (Barnsley: Pen & Sword,  Biographical Dictionary of British Generals of the Second World WarNick Smart, 

  (להלן: סמארט) (2005
, ושלושה ) הוא יחידה מבצעית בחיל האוויר. בתקופת המרד הערבי היו בחיל האוויר המלכותי ארבעה מטוסים בגףFlight"גף" ( 131

 Bruce Robertson, Bombing Colours: British Bomber Camouflage and). ראו: Squadronגפים היוו "טייסת" (

Markings, 1914-1937 (London: Patrick Stephens, 1972), p. 174  
132  turbances in Palestine, 19th Marshal R . E. C. Peirse, C.B., D.S.O., A.F.C., on Dis-“Abridged Despatch by Air Vice

April to 14th September, 1936”, TNA AIR 10/2241, pp. 8-9 (להלן: דוח פיירס)  
  .4, ס"ל, עמ' 1935משטרת המדט, דין וחשבון לשת  133
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   היסטורית סקירה –המרד הערבי והמערכה הצבאית 
י מחד והמערכה הצבאית לדיכויו מאידך. סקירה זו פרק זה כולל סקירה היסטורית של התפתחות המרד הערב

ועדה לשמש כבסיס לבחיה מעמיקה של ההיבטים המעשיים של הפעילות הצבאית, שתובא בפרקים הבאים 

ולספק את ההקשר שבו יצאו לפועל. פרק זה לא יתמקד במבצעים הצבאיים או בשיטות הפעולה שקטו. אלה 

  ו בפירוט במסגרת הפרקים הבאים.יוזכרו על פי מהלך האירועים ויבח

  

  חלוקה לשלבים

במחקר הוג לחלק את המרד הערבי לשי שלבים פעילים, שבייהם הפוגה. על פי חלוקה זו, השלב הראשון של 

באוקטובר באותה השה,  12-והסתיים עם ההכרזה על סיום השביתה הכללית, ב 1936באפריל  19-המרד החל ב

הירדן. בעקבות זאת חלה הפוגה, שמשכה כמעט שה. -ם צאתו של קאוקג'י לעבראו כשבועיים לאחר מכן, ע

, כאשר מתקשים ערבים הרגו את מושל מחוז הגליל הבריטי ושומר 1937בספטמבר  27-המרד התלקח שית ב

במחקר אין  134ראשו בצרת. השלב הפעיל השי של המרד משך כמעט שתיים, עד לדעיכת ההתקוממות.

, לכל המאוחר, חשו השלטוות 1939מועד ברור המציין את סופו של המרד, אם כי בשלהי שת  הסכמה בדבר

   135בטוחים ביצחום.

  

  1936אוקטובר -השלב הראשון: אפריל

  ראשית המרד: מאורעות דמים ושביתה כללית

ערבים . קבוצת 1936באפריל  15-"היצוץ הראשון", האירוע שהוביל לפרוץ המרד הערבי, התרחש בליל ה

קסאם, הציבה מחסום דרכים על הכביש שבין עבתא -דין אל-חמושים, ככל הראה מחסידיו של השיח' עז א

שמס שבשומרון. לאחר שמספר מכויות עצרו במקום, שדדו החמושים את הוסעים. על פי אחד -לור א

דדים שאלו את הוסעים קסאם. השו-הדיווחים אמרו השודדים כי הכסף ישמש לרכישת שק לקמת דמו של אל

  136שעצרו לדתם וירו בשלושה יהודים, שמצאו במקום. שיים מהיהודים הרגו והשלישי פצע.

הרצח בשומרון גרם לתגובת שרשרת. למחרת הרגו אלמוים, שהשלטוות היחו כי הם יהודים, שי פועלים 

מקורבות הרצח בשומרון, תקפו  אביב, לאחר לווייתו של אחד-באפריל בתל 17-ב 137ערבים ליד פתח תקווה.

                                                            
134 28 Matthew Kraig Kelly, “The Revolt of 1936: A Revision”, Journal of Palestine Studies, 44:2 (2015), p. :ראו גם ;

  .75-65רג'ב, עמ' 
  .513-518אייל, עמ'  135
"עצאבה מסלחה תשלח  . ראו: 20.4.1936-הראשון, ישראל חזן, הרג במקום והשי, צבי דברג, פצע אושות ופטר ב 136

ת "לאומיות"", ; ראו גם: "השודדים דגלו בססמאו4, עמ' 16.4.1936, פלסטיןאורח], -א(ל)מסאפרין" [כופיה חמושה תקפה עוברי

(להלן: זאובר); וגם: 16-12), עמ' 1936אביב: ספר, -(תל דם קדושים בעפר הכביש; וגם: אלכסדר זאובר, 1, עמ' 17.4.1936, דאר היום

  .42יאסין, עמ' 
וח פיירס, פורת ואייל מצייים כי הרוצחים היו חברי ארגון ב' (ממו צמח בהמשך האצ"ל), אך מבלי להביא לכך סימוכין. ראו: ד 137

 .10עמ' 
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באפריל פוצו ביפו שמועות חסרות בסיס, לפיהן  19-ב 138משתתפי הלוויה ערבים שמצאו בסביבה והיכו אותם.

יהודים רצחו ערבים במהלך הלילה הקודם. יסיוות מצד מושל המחוז להזים את השמועות כשלו ובעיר פרצו 

 16ביום זה וביום המחרת רצחו ערבים  139טלו חלק ערבים רבים. מהומות אלימות, שכווו כגד יהודים, בהן

בעקבות יפו פרצו מהומות בערים וספות ובהן שכם, ג'ין, טולכרם  140יהודים, שמצאו ביפו או בסביבתה.

קריאות אלה  141וביסאן. במקביל התארגו בערים ועדות לאומיות ערביות, אשר קראו לפתוח בשביתה כללית.

שבת וכבר בימים הראשוים למהומות דיווח הצבא כי התלמידים הערבים שובתים מלימודיהם פלו על אוזן ק

   142וכי החויות בעיר העתיקה בירושלים, בחיפה, בחברון ובעזה סגורות ברובן.

באפריל התאחדו מהיגי חמש המפלגות הערביות העיקריות במסגרת לאומית חדשה, הועד הערבי העליון  25-ב

, ועד לייצג את כלל ערביי הארץ ולארגן את המאבק חוסיי-אלשבראשו עמד המופתי, חאג' אמין  (וע"ע). הוע"ע,

למחרת הקמתו, שלח הוע"ע לציב העליון מכתב ובו דרישות הערבים לסיום השביתה: הפסקת  143בבריטים.

מית, שתהיה הגירתם של יהודים לארץ, איסור העברת אדמות מבעלות ערבית ליהודית והקמתה של ממשלה לאו

למעשה, דרשו חברי הוע"ע כי ממשלת בריטיה תחזור בה מתמיכתה  144אחראית בפי מועצה מחוקקת ייצוגית.

  בהקמת בית לאומי לעם היהודי וכי תפה עורף למחויבות שהוטלה עליה בכתב המדט.

ים בערים, משתתפ-בשבועות הראשוים התאפייה הפעילות האלימה מצד הערבים בעיקר בהפרות סדר רבות

עירויות וכן -בהתקפות, קטליות לעתים קרובות, על יהודים בודדים בערים ערביות ובקרבתן ובדרכים הבין

  בחבלות ברכוש יהודי וממשלתי. 

ביוי דיווח הציב העליון לשר המושבות על שלושים ואחד מקרים, בהם דרשה המשטרה  28-באפריל ל 28-בין ה

ות מצד ערבים, שלעתים השתתפו בהם אלפי אשים. מאחר ובדוחות אלה תוארו להתמודד עם הפרות סדר אלימ

הפרות הסדר כווו  145המאורעות העיקריים בכל יום, יתן להיח כי היו הפרות סדר וספות, שלא זכרו בהם.

-תלכגד השלטוות וכגד יסיוות להפר את השביתה, לדוגמה באמצעות ייבוא ירקות מסוריה או פתיחת מל ב

   147במקרים רבים היו מפרי הסדר חמושים באבים, במקלות ובמוטות ברזל, בהם תקפו את השוטרים. 146אביב.

                                                            
  .61-62אייל, עמ'  138
139 25th April, 1936”, 6.6.1936, AIR 2/1832,  –19th  –“Resume of Operations During Present Disturbances in Palestine 

p. 2  ,25-19.4.1936(להלן: סיכום המבצעים(  
  (להלן: חבס). 637-642), עמ' 1937אביב: דבר, -(תל ספר מאורעות תרצ"וברכה חבס,  140
; 220, עמ' תעודות ], בתוך: פורת,19.4.1936" [דברי האסיפה הלאומית בשכם, 19.4.1936"וקאאע אלאג'תמאע אלוטי פי בלוס,  141

  .1, עמ' 22.4.1936, פלסטיןראו גם: "א(ל)דעוה אלא אלאצ'ראב אלעאם פי חיפא" [קריאה לשביתה כללית בחיפה], 
 .6-8, עמ' 3619.4.19-25סיכום המבצעים,  142
  .198-199פורת, עמ'  143
  .199שם, עמ'  144
לראיה, הציב העליון דיווח לעתים על מעצרם של ערבים בשל הפרת הסדר בערים בהן לא הזכיר במפורש כי התרחשו הפגות. ראו:  145

ציב העליון", מספר (להלן: "מברקי הL/PS/12/3344 BL , 20.3.1937-19.4.1936אוסף מברקים מהציב העליון לשר המושבות, 

  המברק ותאריך).
  .19.5.1936, 241; וגם: שם, מס' 17.5.1936, 235מברקי הציב העליון, מס'  146
  .1.5.1936, 168לדוגמה, ראו: מברקי הציב העליון, מס'  147
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באפריל, רצחו  21-ל 19-להתקפות על יהודים בתקופה זו היו מספר מאפייים. בגל המהומות הראשון, בין ה

י רוב מקרי הרצח בוצעו במהלך ערבים יהודים שקלעו לדרכם ביפו ובסביבתה, או שהתגוררו בגבולה. ראה כ

יסיוות אחרים לפגוע ביהודים  148מאורגות באמצעות סכיים, מקלות ואבים.-הפרות סדר על ידי חבורות לא

כללו יידוי אבים אל עבר כלי רכב ופיזור מסמרים ושברי זכוכית ברחובות, במטרה לפגוע בצמיגי המכויות 

   149העוברות בהן.

רד ביצעו הערבים התקפות המעידות על ארגון ותכון מראש. עד לסוף אפריל דווח על כבר בימים הראשוים למ

שבעה מקרים, בהם עשה שימוש בפצצות או במטעי חבלה כגד יהודים, מוסדות ממשלה או ערבים שחשדו 

ל לדוגמה, בתחילת חודש מאי התפוצצו מטעי חבלה מאולתרים ליד בתיהם ש 150בשיתוף פעולה עם השלטוות.

באפריל אל  23-כמו כן, ירו ערבים בליל ה 151ראש עירית חיפה, מפקד משטרת שכם ועוזרו של מושל מחוז שכם.

   152אל כפר יעבץ, שתי התקפות הירי הראשוות על יישובים יהודיים בתקופת המרד. 25-הכובש ובליל ה-עבר רמת

ציוד השייך לממשלה. המהומות לוו במקביל להפרות הסדר ולמעשי הרצח, החלו ערבים לחבל ברכוש יהודי וב

יפו, שמשך לאחר שגל הפרות הסדר הראשוי חלף. בין היתר, הועלו -אביב-בהרס יכר של רכוש יהודי בגבול תל

-באפריל גדעו ערבים עצים במטעי עין 23-ב 153בתים רבים בשכות כרם התימים ובהם שי בתי כסת.באש 

מקרי החבלה  154שרפו בחיפה מחסן עצים וארבעה קרוות רכבת.יוסף. באותו היום -חרוד, בית אלפא ותל

כמו כן, ערכו חבלות רבות  155פגיעות ברכוש יהודי ברחבי הארץ. 81באפריל מו  30-התרבו במהירות ועד ל

 156בקווי הטלגרף והחלו יסיוות לפגוע במסילות הרכבת.

  

  כוחות הביטחון בפרוץ המרד

, ודד עם המאורעות האלימים, היה קטן יחסית. את עיקר הכוח היווחיל המצב בארץ ישראל, שדרש להתמ

), שהוצב בחיפה והחזיק מוצב Loyalרגלים: הגדוד הראשון של הלויאל רג'ימט (-שי גדודי חיל כאמור,

), שבסיסו בירושלים, עם פלוגה Cameron Highlandersוהגדוד השי של הקמרון היילדרס ( 157מחלקתי בשכם;

ד. בשוסף אליהם היו בארץ חיל 1,743י הגדודים גם יחד היו בצרפים. בי ובו -הספר העבר-חיילים וקציירד

הירדן. כוחות -בעבר 14ברמלה וטייסת  6פלוגת שריויות של חיל האוויר, פלוגת תובלה, גף מטייסת  158איש, 896

                                                            
  .637-642חבס, עמ'  148
149 News 215 (1936), p. 256 thThe 79   :דרס(להלןביטאון קמרון הייל(  
150 (Jerusalem: Jewish Agency for Palestine, 1936), p. 21  The Disturbances of 1936, Statistical Tables Palestine: :להלן)

  )טבלאות סטטיסטיות
  .11.5.1936, 209; וגם: שם, מס' 10.5.1936, 206מברקי הציב העליון, מס'  151
; ראו גם: 24.4.1936, 144ו: מברקי הציב העליון, מס' בהודעת הממשלה מופיע שם היישוב רמת הכובש בטעות כ"החורש". רא 152

  .1, עמ' 24.4.1936, דבר; וגם: "הלילה היו יריות על רמת הכובש", 26.4.1936, 151שם, מס' 
  .23.4.1936, דבראביב", -"יום אתמול בתל 153
  .63חבס, עמ'  154
  .17, עמ' טבלאות סטטיסטיות 155
  .25, עמ' 19.4.1936-25סיכום המבצעים,  156
  ).North Lancashire"הרגימט האמן" הוא כיויו של רגימט צפון לקשייר ( 157
  הספר פעל משי צדי הירדן וכמחצית מכוחו פרס מעברו המזרחי של ההר.-חיל 158
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 2,457ון משטרת המדט, ובה כן עמדה לרשות הציב העלי 159אלה היו כפופים לקצין האווירייה בארץ, פיירס.

   160בריטים. 762איש, מהם 

במקרה של מהומות, ועדו כוחות הביטחון לפעול על פי תכית, שגובשה בעקבות הפקת לקחי המאורעות 

. תכית זו ועדה בעיקר לסיכול הפרות סדר אלימות בערים ולהגה על יישובים יהודיים 1929האלימים משת 

. האחריות לאכיפת הסדר הציבורי הוטלה על 1920-וב 1921-, ב1929-יון שצבר במפי התקפה, בהתאם ליס

המשטרה, כאשר הצבא ועד לסייע לה "רק כברירה אחרוה." לציב העליון יתה סמכות לפרסם תקות הגה 

צבאי, שמשמעותו השעיית החוק האזרחי וההגה -חירום ואף להטיל, במידה והמצב מצדיק זאת, משטר-לשעת

בהתאם לתפיסה  161שהוא מקה לתושבים מפי השלטון, לצד מתן סמכויות אכיפה רחבות למפקדי הצבא.

הבריטית בדבר שימוש בכוח מזערי, קבע בפקודות כי ירי אל עבר מתפרעים ייעשה כמוצא אחרון ו"בשליטת 

   162מפקדים."

ה על פי התוכית. האחריות האופן שבו פרץ המרד ראה כתואם את הערכת השלטוות, והתגובה אליו היית

לפיזור מפרי הסדר הוטלה על השוטרים, שהשתמשו לשם כך באלות. על פי הדיווחים מיעטו השוטרים לירות, 

במקביל, הורה הציב  163ועשו שימוש בשק חם במקרים דירים, בהם חשו כי שקפה סכה מידית לחיי אדם.

ליפו, על מת לסייע לשוטרים בעת הצורך. כן הוטל עוצר על באפריל להעביר פלוגת חיילים מצרפד  19-העליון ב

למחרת הובאה ליפו תגבורת וספת, בת שתי מחלקות חיל רגלים. ביומיים הראשוים  164העיר בשעות הלילה.

אביב ולא פעלו כגד מפרי הסדר, -עסקו החיילים בליווי יהודים אל מחוץ ליפו ובשמירה על הגבול שביה לבין תל

   165אזהרה באוויר.למעט ירי 

  

  תחילתה של לוחמת גרילה

מתוכות של יהודים, הרי שבמהרה -אם בתחילה התאפיין המרד הערבי בהפרות סדר וברציחות אקראיות ולא

חל שיוי יכר באופן ארגום של המורדים ובשיטות פעולתם. מאמצע מאי ואילך התגברה פעילות אלימה 

, הפכו ה"מאורעות" למרד, 1936. בתקופה זו, בין אמצע מאי לאוגוסט מאורגת, שראה כי תוכה מבעוד מועד

 166זוהו הקבוצות החמושות הראשוות והחלה לוחמת גרילה רחבת כגד השלטוות הבריטים והיישוב היהודי.

  167מוקד ההתרחשויות עבר בחודשים אלה מהערים לאזורים הכפריים.

                                                            
  .8-9דוח פיירס, עמ'  159
  .4, עמ' 1935משטרת המדט, דין וחשבון לשת  160
  .42-43אייל, עמ'  161
  .643שם, עמ'  162
  .2, עמ' 19.4.1936-25עים, סיכום המבצ 163
  .19.4.1936, 124; וגם: שם, מס' 19.4.1936, 123מברקי הציב העליון, מס'  164
  .66; וגם: אייל, עמ' 255, עמ' בטאון קמרון היילדרס 165
166 AIR 17th May to 13th June, 1936”, 1.7.1936,  –“Resume of Operations During Present Disturbances in Palestine 

2/1832, p. 1  ,13.6-17.5.1936(להלן: סיכום המבצעים.(  
  .20שם, עמ'  167
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ואילך, באופיין של ההתקפות על  1936ל, מאמצע מאי את הסימים הראשוים לכך יתן לזהות בשיוי שח

יהודים ואשי כוחות הביטחון. קבוצות קטות של ערבים ארבו לעוברי אורח בודדים בשכוות ערביות או 

בקרבתן, ללא קשר להפרות סדר או לאירועים אחרים. כך, למשל, רצחו ערבים את פייבל שיצר, בעיר העתיקה 

באופן דומה  168בחודש. 25-ת יעקב רזילי, סמוך לאויברסיטה העברית בהר הצופים בבמאי, וא 19-בירושלים ב

), בזמן שהלה צעד בעיר העתיקה. בירד Birdבמאי שוטר אגלי, רוברט בירד ( 29-הרגו המורדים בירושלים ב

ושלים ביוי, ארבו שי ערבים ביר 12-כשבועיים מאוחר יותר, ב 169היה ההרוג הבריטי הראשון במרד הערבי.

) ופצעו אותו, יחד עם שוטר וסף. התקשות זו תוכה מראש והיעד לה Sigristלקצין המשטרה אלן סיגריסט (

  170בחר מאחר וסיגריסט חשב כמי שקט באלימות כלפי ערבים.

במאי ירה ערבי אל עבר יהודים, שיצאו  16-הקבוצות החמושות המאורגות החלו לפעול בתקופה זו. בליל ה

התקפה זו, הראשוה בלב שכוה יהודית, בוצעה על ידי  171ע אדיסון בירושלים, הרג שלושה מהם ומלט.מקולו

קבוצות חמושות וספות החלו לתקוף את  172חבריה של קבוצה חמושה אשר קמה זמן קצר קודם לכן בעיר.

בעת מארב,  173כוחות הביטחון, את התחבורה הציבורית ואת היישובים היהודיים בירי ובהשלכת פצצות.

במאי, פצע חייל בריטי, לראשוה מאז תחילת  21-ואד ב-שהציבה קבוצה חמושה לשיירה באזור באב אל

 An armed Arabהמאורעות. למחרת דיווח הציב העליון, לראשוה, על היתקלות ב"כופיה ערבית חמושה" (

band.(174 בשה, אווטס, עדים לפעילותן של כעבור יומיים היו קצין האווירייה פיירס ומפקד כוחות צבא הי

כרם הבחיו השיים בערבים המקימים מחסומים על הכביש ולידם  קבוצות חמושות. במהלך טיסה לטול

איש, חמושים בכלי שק מסוגים שוים. בדרכם בחזרה לירושלים, שהתבצעה בסיעה, תקלו  200-בקבוצה בת כ

עמה יהלו קרב יריות. מקרים אלה שכעו את פיירס כי במחסומי אבים רבים ופגשו בקבוצה חמושה וספת, 

  175הפלאחים בשומרון הצטרפו למרד.

ביוי וביולי דיווח הצבא על כמה מגמות, שאפייו את פעילות המורדים. ראשית, הם התארגו בקבוצות חמושות 

טא הן בדרך שבה גדולות יחסית, בות כמה עשרות לוחמים. שית, יכר שיפור ביכולותיהם המבצעיות, שהתב

ביטוי לכך יתן למצוא בהצלחת המתקוממים להוריד  176תקפו את כוחות הצבא והן בשיטות החבלה בהן קטו.

                                                            
  .645חבס, עמ'  168
169 , 29.5.1936, p. 1Palestine Post“British Constable Killed”,   
170 nt Matthew Hughes, “A History of Violence: The Shooting in Jerusalem of British Assistant Police Superintende

Alan Sigrist, 12 June 1936”, Journal of Contemporary History, 45:4 (2010), pp. 733-734  
  .1, עמ' 17.5.1936, דברדמים איומה בירושלים", -"התקשות 171
  .211-212יאסין, עמ'  172
  .257, עמ' און קמרון היילדרסביט; וגם: 210-211; וגם: יאסין, עמ' 21.5.1936, 253לדוגמה, ראו: מברקי הציב העליון, מס'  173
  .22.5.1936, 259מברקי הציב העליון, מס'  174
. עם זאת, מאחר והחיילים אותם ביקר פיירס בטולכרם הוצבו בה 24-במאי ולא ב 23-בדוח שחיבר פיירס מצוין כי המקרה קרה ב 175

 .5, עמ' 13.6-17.5.1936סיכום המבצעים, ; וגם: 24-23, לא סביר שביקורו התרחש באותו היום. ראו: דוח פיירס, עמ' 23-ב
176 “Headquarters, British Forces in Palestine and Transjordan. Narrative of Events No. 64”, 16.6.1936, TNA AIR 2/1838 

  (להלן: "תיאור האירועים", מס' הדוח ותאריך)
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לבסוף, ראה היה כי המתקוממים פועלים ממיעים לאומיים וכי הם  177ביוי. 26-וב 19-רכבות מהמסילה, ב

   178יישוב היהודי הפך ליעד משי.מכווים לפגוע בעיקר בציגי השלטון הבריטי ובכסיו, בעוד ה

לוחמים, על תחת  150-במאי פשטה קבוצה גדולה, בת כ 30-התקפות המורדים הפכו לועזות עם הזמן. ב

איש מארב לסיור  30-ביוי הציבה קבוצה בת כ 13-ב 179יאבא ושדדה את כלי השק שבמקום.-המשטרה במג'דל

חאג' -רחים אל-ובה כחמישים מורדים, בפיקודו של עבד אביוי ארבה קבוצה  21-ב 180צבאי ליד הכפר בורקה.

שמס. הלחימה, שהחלה בשעות -שכם, בסמוך לור א-חמד, לשיירת כלי רכב אזרחיים על כביש טולכרםומ

הצהרים המוקדמות, משכה עד לשעות החשיכה וטלו בה חלק שתי פלוגות רגלים, תשעה מטוסים וכן טקים 

ביוי  25-ב 181מהמורדים, בעוד שחייל אחד הרג ושלושה אחרים פצעו. 15כי הרגו ושריויות. הבריטים העריכו 

 182זוויה. תשעה מורדים וחייל הרגו בחילופי האש.-לוחמים, כוח צבא ליד א 50-תקפה קבוצה אחרת, בת כ

  אירועים אלה הוכיחו כי המתקוממים אים חוששים מלהתמודד ישירות עם כוחות הביטחון. 

דיווח ווקופ לשר המושבות כי בעקבות ארגון של קבוצות חמושות ערביות הממשלה איבדה את בתחילת יוי 

תקדים -השלטון "מחוץ לערים המרכזיות, לדרכים הראשיות ולמסילות הרכבת." הציב הוסיף כי זהו מצב חסר

  183בארץ ישראל והעריך כי הוא עשוי להוות "הקדמה למהפכה."

  ה הגתיתגבור הדרגתי, ארגון השטח ומע

במהלך החודשים הראשוים למרד פעלו כוחות הביטחון הבריטיים בארץ באופן הגתי בעיקרו, תוך יסיוות 

  להגן על האוכלוסייה היהודית מפי התקפות, אך כמעט ללא קיטת יוזמה התקפית כגד המורדים. 

ויים באופיים, הביאו את המשכו, לצד השי ות בהעובדה כי האירועים האלימיםבמאי אל  7-ציב העליון לפ

שר המושבות, בבקשה לתגבורת. זו כללה גדוד חיל רגלים, פלוגת טקים ושתי מחלקות מפלוגת שריויות של 

האוויר. הציב הסביר כי החיילים ועדו לסייע למשטרה בדיכוי מהומות, בעוד שהטקים והשריויות ועדו -חיל

בעקבות זאת הגיעו לארץ   184ישובים יהודיים ועל תחבורה אזרחית.לשמש כעתודה יידת, לצורך הגה על י

מגדוד  C), פלוגה Royal Scots Fusiliersישראל הגדוד הראשון מרגימט הרובאים הסקוטים המלכותי (

  185הטקים השישי ושתי מחלקות מפלוגת השריויות הראשוה של חיל האוויר המלכותי.

                                                            
  .26.6.1936, 437ן, מס' ; וגם: מברקי הציב העליו20.6.1936, 57תיאור האירועים, מס'  177

178 “Appreciation of the Situation, Monday, 29th June, 1936”, TNA AIR 2/1840, p.1  ,29.6.1936(להלן: "הערכת המצב ;("

  ").31.7.1936(להלן: "הערכת המצב,  Appreciation of the Palestine Situation, 31st July, 1936”, TNA AIR 2/1840, p. 3“וגם: 
  .11, עמ' 17.5.1936-13.6סיכום המבצעים,  179
  .13.6.1936, 365מברקי הציב העליון, מס'  180
181 June, 1936”, 2.7.1936, TNA AIR 2/1832 st“Report on the Attack on the Convoy at Nur Esh Shems on the 21 :ראו גם ;

קור הבריטי, למעט תוצאותיו: על פי יאסין המורדים הרגו . תאורו של יאסין את הקרב תואם את המופיע במ124-123יאסין, עמ' 

  למעלה מחמישים חיילים בריטיים ואיבדו שלושה לוחמים. 
  .25.6.1936, 63תיאור האירועים, מס'  182
  .TNA CO 323/1395/24, 2.6.1936, 320הציב העליון לשר המושבות, מס'  183
  .A CO 323/1395/24TN, 195, מס' 7.5.1936הציב העליון לשר המושבות,  184
  .18דוח פיירס, עמ'  185
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 1שבו אורגו הכוחות. הארץ חולקה לארבע גזרות פעולה: אזור מס' עם הגעת התגבורות חלו שיויים באופן

), שהיה מקביל בשטחו למחוז חיפה המשטרתי ואשר מפקדתו ישבה בחיפה; אזור מס' HAIFREA(שכוה בשם 

2 )JEREA 'ה בעיר זו; אזור מס( 3), המקביל למחוז ירושלים ואשר מפקדתו שכSAFFREA שכלל את מישור ,(

), מקביל למחוז NABREA( 4דרום ועד לרעה בצפון ואשר מפקדתו מצאה בצרפד; ואזור מס' החוף מרפיח ב

הוטלה על גדודי הקמרון היילדרס והרובאים  3-ו 2שכם, אך מפקדתו שכה בחיפה (להלן). האחריות לאזורים 

חראי לאזורים הסקוטים, בהתאמה, בעוד שמפקד גדוד הלויאל, שתוגבר בפלוגה מהרובאים הסקוטים, היה א

ארץ ותרו מחוץ -גם יחד. לכל גדוד הוקצו יחידות סיוע שוות, כגון שריויות, טקים והדסה. שי חבלי 4-ו 1

הספר; ורובו של הגב, ובכלל זה העיר -), שהיה באחריותו של חילJOREAלגזרות הגדודיות: אזור בקעת הירדן (

   186ות ומטוסי חיל האוויר.שבע, אשר הוקצה לפעילות יחידות שריון ייד-באר

בתוך זמן קצר שב הציב העליון ודרש תגבורות וספות. הבקשות הוגשו בהדרגה, לעתים בהפרש של ימים 

ספורים בייהן, כאשר כל אחת כללה דרישה לכוח מצומצם יחסית. דבר זה מרמז כי במהלך החודשים מאי ויוי 

העריך את עצמת הכוחות החוצה להכרעת המתקוממים. פעלו שלטוות המדט בתגובה לאירועים ולא יסו ל

במאי ביקש הציב פלוגה מחיל ההדסה, על מת  16-גם הסיבות, שבעטין דרשה התגבורת, מעידות על כך: ב

ארבעה ימים  187להבטיח את המשך פעילות הרכבות, שפגעה בשל השביתה הכללית ומעשי חבלה במסילות.

-ב 188חיל רגלים וסף, לצורך הגה על יישובים יהודיים ועל דרכי התחבורה.אחר כך הגיש ווקופ בקשה לגדוד 

 189מהימותם של ההגים הערבים השכירים, שעבדו עבור הצבא.-לחודש דרש הציב פלוגת תובלה, בשל אי 26

פה הציב בבקשה לעוד גדוד חיל רגלים, שדרש בשל "תדירות מקרי ההצתה, החבלה והצליפות, הגורמת  31-ב

כל הבקשות עו בחיוב, והכוחות שדרשו שלחו לארץ ישראל  190יזור הכוחות לצורך סיוע למשטרה."לפ

, חיילים מחיל התותחים 42-ממצרים ומעיראק בתוך ימים ספורים. התגבורות כללו את פלוגת ההדסה ה

היילדרס  המלכותי (שהגיעו ללא תותחים, לצורך אבטחת רכבות) ואת הגדוד הראשון מרגימט סיפורת'

)Seaforth Highlanders ייתם למפקד שייטתשל הצי  3). על המצוקה שחשו מפקדי הצבא בארץ מעידה גם פ

במקביל לכך,  191המלכותי, בבקשה להציב מלחים על הרכבות, הן כמאבטחים והן כחלופה להגים האזרחים.

  192הקרקע.במלואה בבסיס חיל האוויר ברמלה, במטרה לסייע לכוחות  6רוכזה טייסת 

), הגדרה Active serviceבמאי עברו כוחות הביטחון בארץ לפעול במצב "שירות פעיל" ( 21-כמו כן, החל ב

מהלית בעלת משמעויות מבחית המשמעת צבאית, הטיפול בפגעים והשכר ששולם לחיילים. הדבר מעיד על 

                                                            
186 “Armed Forces Internal Security Scheme, Palestine. Emergency Instruction No. 1”, TNA AIR 2/1832 ראו גם: דוח ;

  .64, עמ' 1פיירס, ספח 
  .TNA CO 323/1395/24, 16.5.1936, 228הציב העליון לשר המושבות, מס'  187
  .TNA CO 323/1395/24, 20.5.1936, 247לשר המושבות, מס' הציב העליון  188
  .TNA CO 323/1395/24, 26.5.1936, 284הציב העליון לשר המושבות, מס'  189
  .TNA CO 323/1395/24, 31.5.1936, 307הציב העליון לשר המושבות, מס'  190
  .23דוח פיירס, עמ'  191
 . 23, עמ' 17-18תר הגפים שהו באיסמעיליה שבמצרים. דוח פיירס, עמ' עד אז מצא בארץ גף בודד של טייסת זו, בעוד שי 192
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סוק השגרתיים וחייב את הכוחות כך כי בעיי המפקדים בארץ ישראל המצב עמו התמודדו חרג מתחומי העי

  193לפעילות מאומצת ומסוכת, בתאי לחימה.

ביוי שוב ביקש הציב העליון תגבורת. הפעם כללה הבקשה בריגדה שלמה, כלומר מפקדה ושלושה גדודי  2-ב

שלא  חיל רגלים. כוחות אלה, ציין ווקופ, יחזקו את ההגה על היישובים היהודיים ויאפשרו גם פעילות התקפית,

, שהוצבה במצרים, 15-הממשלה עתה במהירות והורתה לבריגדה ה 194יתן היה לבצע בסדר הכוחות הקיים.

ביוי. פיירס ארגן מחדש את הכוחות, בשתי מפקדות בריגדה, צפוית  8-לעבור לארץ ישראל. המעבר הושלם עד ל

-ו 1לה לאחריותה את אזורים , בהתאמה). הבריגדה הצפוית קיבSOUBRIG-ו NORBRIGודרומית (שכוו 

, כלומר חלק 3-ו 2, כלומר את השומרון, השרון והגליל בעוד שהבריגדה הדרומית הייתה אחראית לאזורים 4

שבע") ותרו -באר-) והגב (שכוה "אזור עזהJOREAממישור החוף, אזור ירושלים ויהודה. אזורי עמק הירדן (

, בהתאמה. בוסף לכוחות אלה, 8-הספר ורגימט ההוסארים ה-מחוץ לתחומי הבריגדות, והיו באחריות חיל

 & Bedfordshireיצר פיירס כוח עתודה פיקודי, שכלל את הגדוד השי, רגימט בדפורדשייר והרטפורדשייר (

Hertfordshire ואת פלוגה (C ) ט צ'שיירי מרגימוסף, הש של חיל השריון. על גדודCheshire הטיל פיירס את (

    195להגה על מסילות הרכבת בכל הארץ. האחריות

העובדה כי בארץ פעל כעת כוח צבאי בהיקף של דיוויזיה חייבה שיוי במערך הפיקוד והשליטה. המטה הקיים 

לא התאים, גם בשל היותו מיועד לפיקוד על כוח קטן במידה משמעותית וגם בשל היותו מורכב מאשי חיל 

), Combined staff( משולבביוי מטה  8-ירס בישה. משום כך, ייסד פהאוויר, שלא התמחו בהפעלת כוחות יב

 196ששילב את קציי חיל האוויר ממפקדת הכוחות הקיימת, לצד קציי צבא יבשה, שהושאלו מהגדודים שבארץ.

  197אווטס, קצין היבשה הבכיר בארץ ישראל, מוה לראש המטה.

העדר כוחות  198ת סדר הכוחות בארץ לדיוויזיה שלמה.ביולי ביקש ווקופ תגבורת וספת, במטרה להביא א 2-ב

פויים לא אפשר להיעות לבקשה זו, אך שי גדודי רגלים וספים, גדוד שריויות ויחידות עזר וספות הגיעו עד 

הגיעה גם היא לארץ והכפילה  33לסוף החודש. יחידות אלה צורפו לבריגדות הקיימות. טייסת המפציצים מס' 

כמו כן, העמיד הצי המלכותי מלחים, חתים ומספר תותחים,  199ים שעמד לרשות הצבא.את מספר המטוס

                                                            
  .TNA CO 323/1395/24, 10.6.1936קצין האווירייה למפקדת חיל האוויר במזרח התיכון,  193
  .2, עמ' 320הציב העליון לשר המושבות, מס'  194
 & Bedfordshireמט בדפורדשייר והרטפורשייר (, הגדוד השי, רגי15-היחידות שהגיעו לארץ ישראל היו: מפקדת הבריגדה ה 195

Hertfordshire) קסטרט יורק ולהגדוד הראשון, רגימ ,(York & Lancaster) ט דורסטשיירי, רגימהגדוד הש ,(Dorsetshire הגדוד ,(

  . 34דוח פיירס, עמ'  של חיל ההדסה ופלוגת תובלה של חיל האוויר. ראו: 2-), פלוגת השדה הCheshireהשי, רגימט צ'שייר (
  .33-34דוח פיירס, עמ'  196
  .Popham 4/5-KCLHMA Brooke, 5.6.1936קצין האווירייה למשרד האווירייה,  197
  .TNA CO 323/1395/24, 2.7.1936הציב העליון לשר המושבות,  198
 South Walesימט גבול דרום וולס (), הגדוד השי, רגLincolnshireיחידות התגבורת היו: הגדוד השי, רגימט ליקולשייר ( 199

Borderers, SWBט ההוסארים ה( 11-), רגימXI Hussars 'פלוגת תובלה מס ;(פלוגה 19 ;A  יחידת) ה האווירית הראשוןמגדוד ההג

  .47. ראו: דוח פיירס, עמ' Kזרקורים, שועדה לסייע באיתור מתקוממים בלילה); מחלקת קשר 



34 
 

 בחודש 22-ב 201סדר הכוחות הזה ותר בעיו עד לסוף חודש אוגוסט. 200שפורקו מאיות מלחמה, לשירות הצבא.

לכך, זה, לאור התדרדרות וספת במצב הביטחוי, שוב פה ווקופ אל שר המושבות בבקשה לתגבורת. במעה 

 King’s Ownוהגדוד הראשון של רגימט הספר הסקוטי המלכותי ( -13שלחה לארץ ישראל מפקדת הבריגדה ה

Scottish Borderers, KOSBה פיירס את ארגון חיל המצב.  5-). בבספטמבר, לאחר הגעת היחידות, שוב שי

, 13-ת אחריותה: הבריגדה המאחר והמתקוממים פעלו בעיקר בשטח הבריגדה הצפוית, פיצל פיירס את גזר

) קיבלה אחריות לגליל ולעמק יזרעאל; הבריגדה הצפוית (בריגדה Nazareth Brigadeשכותה "בריגדת צרת" (

  202), הייתה אחראית לאזור השרון, הכרמל והשומרון.Haifa Brigade), שכותה משלב זה "בריגדת חיפה" (15

 

  ראשיתה של יוזמה צבאית

לארץ, בתחילת יוי, אפשרה לצבא להפעיל חלק מכוחותיו באופן יזום, לראשוה מאז  15-ה הגעתה של הבריגדה

פרצו המהומות ביפו. בחודשים יוי ויולי ארגן הצבא כוחות יידים, במטרה להשמיד קבוצות חמושות וערך שי 

  ".Xבצע היקף: הריסת חלקים מהעיר העתיקה ביפו ומבצע סריקות בשומרון, שכוה "מ-מבצעים רחבי

בעקבות היסיון שצבר בחודש מאי ובהתאם לתורת הלחימה, הורה פיירס לארגן באמצע יוי "כוחות תקיפה" 

). היו אלה יחידות צבא יידות ומטוסי קרב, שועדו להגיב Air/ground striking forceקרקעיים ואוויריים (

שיטה זו, אשר  203ולהשמיד את התוקפים. במהירות להתקפות מצד המורדים על שיירות וסיורים בשעות היום

שימשה, תוך שיויים קלים, עד לסוף המרד, אפשרה לצבא לרכז כוחות עדיפים כגד קבוצה חמושה שזוהתה 

שמס. עם -רחים ליד ור א-ביוי, בקרב גד קבוצתו של עבד א 21-במקום מסוים. השיטה יושמה בהצלחה כבר ב

  המתקוממים, שבחרו אם, מתי והיכן לתקוף.זאת, השיטה הותירה את היוזמה בידי 

ביוי פוצצו חיילי ההדסה כמאתיים בתים בעיר העתיקה של יפו. מבצע זה ועד להפסיק את  18-ל 16-בין ה

פעילות המתקוממים בעיר, לאפשר חופש תועה לכוחות הצבא בה, להרתיע את תושבי הארץ כולה מפי המשך 

הכללית. המבצע השיג תוצאות מעורבות: בעוד שיפו חדלה, בשלב זה, ההתקוממות ולגרום להפסקת השביתה 

מלהוות מוקד פעיל במרד, הרי שלא יכרה השפעה להריסות על מהלך ההתקוממות במקומות אחרים, או על 

חישות הוע"ע להמשיך בשביתה  (לתיאור מפורט של המבצע, ראו את הפרק "ריסון הכוח בראי ההתרחשויות" 

  ו).  בהמשך עבודה ז

ביולי סרקו  7-ל 5-היה היסיון הראשון של הצבא ליזום בעצמו מגע קרבי עם הקבוצות החמושות. בין ה Xמבצע 

סייא ובי טרי -קמ"ר במרכז השומרון, התחום בין קלקיליה ושכם בצפון ובין עין 500-כוחות צבא אזור בן כ

                                                            
  .48-49; וגם: דוח פיירס, עמ' TNA CO 323/1395/24, 24.7.1936וחות הצי בים התיכון, למפקד כ 3-מפקד השייטת ה 200
 TNA, 12.8.1936, 3797למעט החלפת תותחי הצי ביחידת ארטילריה גררת, ראו: מפקד הצבא במצרים למשרד המלחמה, מס'  201

CO 323/1395/24.  
  .61דוח פיירס, עמ'  202
203 d Bands, Armed Rebels and Saboteurs to Action”, 31.7.1936, TNA AIR 2/1840, “Measures Adopted to Bring Arme

p. 3 '35; ראו גם: דוח פיירס, עמ.  
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ריגדה וכן פלוגה וחצי של שריויות, פלוגת רגלים, שיים מכל ב-במבצע השתתפו ארבעה גדודי חיל 204בדרום.

טקים קלים, פלוגת הדסה קרבית ומטוסים. מטרתם הייתה לפגוע בקבוצות חמושות, שהיה ידוע כי הן פועלות 

באזור וכן לערוך סריקות וחיפושים אחר אמצעי לחימה בשישה כפרים, שחשבו לעויים במיוחד. פיירס פיקד 

לובאן. תוצאות המבצע היו מאכזבות: הצבא כשל ביסיון -דה קדמית בח'אן אעל המבצע באופן אישי, ממפק

ערבים שלא בלחימה, ככל הראה  8להפתיע את המורדים ואלה הסתתרו או חמקו מהישג ידו. החיילים הרגו 

חשודים ותפסו שי רובים, מעט  13בשל פרשות מחמירה שתו חלקם להוראות הפתיחה באש. כמו כן, עצרו 

בעקבות כישלון המבצע, החה פיירס להפסיק את מבצעי החיפוש בכפרים,  205חמושת וכמות של אבק שריפה.ת

בשל ההחה כי הם אים יעילים לאיתור חשודים ואמצעי לחימה ובשל החשש מפי האשמת החיילים בפגיעה 

  206מפשע.-בחפים

בוצות חמושות תושבים יהודים, כשל גם בהרתעת הקבוצות החמושות מפעולה. עוד במהלכו תקפו ק Xמבצע 

ביולי  6-ב תחות משטרה, בסיסי צבא, שיירות וסיורים ברחבי הארץ, כולל באזורים הסמוכים לגזרת הפעילות.

אף הרגו מורדים חייל בירי ממארב, ליד הכפר בלעא. ארבעה ימים לאחר סיום המבצע, דיווח המודיעין הצבאי 

פיירס לא הורה על מבצעים דומים, עד  207וכי הן פעילות מאוד. כי הקבוצות החמושות "שבו לקדמת הבמה"

  לסיום תקופת פיקודו על הכוחות.

  

  תקות החירום

למאמצי המשטרה והצבא להשליט סדר לווה גם צד משפטי. מיד עם פרוץ המהומות, הפעילה הממשלה מספר 

ת הביטחון לפעול. אליהן הצטרפו ), שועדו להקל על כוחוEmergency regulationsתקות הגה לשעת חירום (

תקות וספות, שפורסמו עד לחודש אוגוסט. תקות החירום השעו חלק מההגות שהחוק סיפק לתושבים 

ואפשרו לציגי הממשלה לבצע מעצרים וחיפושים ללא צו מבית משפט, להטיל עושים קיבוציים, כגון עוצר 

ראו בפרקים "אחדות הפיקוד" ו"השימוש המזערי בכוח  וקסות, וכיוצא בזה (לפירוט התקות והשפעותיהן,

   208בראי ההתרחשויות").

  

  אופק מדיי: הבטחת הוועדה המלכותית

במאי  -18וסף על הפעלת הצבא, ביקשה ממשלת בריטיה דרך מדיית לשכע את הוע"ע לסיים את השביתה. ב

ת לפרוץ המהומות ולהמליץ על דרכים החליט הקביט למות ועדת חקירה מלכותית, שועדה לברר את הסיבו

                                                            
במערב. במקום בו  444בדרום וכביש  465במזרח, כביש  60בצפון, כביש  55גזרת המבצע תחומה כיום בחלקה הגדול על ידי כביש  204

 X ,TNA; ראו גם: מפת מבצע 2-1, עמ' 7.7.1936, 75שוים. ראו: תיאור האירועים, מס' היה הכפר בי טרי מצא כיום מחלף ח

MPH 1/949.  
; וגם: קצין האווירייה בא"י למפקד חיל האוויר 1, עמ' 9.7.1936, 76; ראו גם: תיאור האירועים, מס' 75תיאור האירועים, מס'  205

 .KCLHMA Brooke-Popham 4/6, 7.7.1936במזה"ת, 
  .46-47פיירס, עמ'  דוח 206
  .1, עמ' 11.7.1936, 78; ראו גם: תיאור האירועים, מס' 76; ראו גם: תיאור האירועים, מס' 75תיאור האירועים, מס'  207
  . 4254/8-), ראו אמ"י מ1936) ותקות החירום (1931; לוסח המלא של תקות ההגה (23-24, עמ' 1936דוח שתי, ממשלת המדט,  208
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לשיפור שלטון המדט, שימעו את הישותם של אירועים שכאלה בעתיד. וסח ההחלטה קבע כי הוועדה מיועדת 

 209לבדוק את "טעות הערבים והיהודים" בוגע לאופן יישום השלטון הבריטי בארץ ולבחון האם הן מוצדקות.

), הכריז על הכווה למות את הוועדה באומו בפרלמט בחודש Ormsby-Goreגור (-שר המושבות, אורמסבי

פיות וללא קשרים עם עייי הארץ או עם בי אחת העדות שבה. עם זאת, -יוי והבטיח כי חבריה יהיו חסרי

   210הבהיר כי הממשלה תמליץ למלך על מיוי הוועדה "ברגע שהסדר ישוב על כו, אך לא קודם לכן."

שלה לערבים כי היא מוכה לבחון בחיוב את הדרישות שהעלה הוע"ע, בתאי שהשביתה למעשה, רמזה הממ

והאלימות יפסקו. בהמשך, העבירו הבריטים את המסר הזה באופן ברור וישיר יותר. מטוסי חיל האוויר פיזרו 

ת שאלות כרוזים מעל ליישובים הערביים, בהם כתב כי לאחר שהסדר ישוב, ימה המלך וועדה "כדי לחקור א

צדק." הזדמות שכזו, כתב בכרוז, מעולם לא הוצעה לתושבי -מכירת הקרקעות וההגירה ומקרים אחרים של אי

), איש אצולה Peelביולי הודיע שר המושבות על מיוי הוועדה, בראשותו של ויליאם רוברט פיל ( 29-ב 211הארץ.

  212ציאת הוועדה לארץ ישראל.ומדיאי בריטי. מאחר והמרד משך, לא קבע בשלב זה מועד לי

  

  המרד מתגבר

בחודש פתחו עובדי  8-חלה החמרה במצב, הן בחזית המרי האזרחי והן בחזית הצבאית. ב 1936בתחילת אוגוסט 

פתע, כתוצאה ממערכת תעמולה ואיומים מצד מהיגי -הרכבת וחברת הפט הערבים בחיפה בשביתת

בשוטרים ערבים ובמהיגים פוליטיים ערבים, שתפסו ההתקוממות. מורדים התקשו בחיילים בריטיים, 

כמתגדים למופתי. פעולות החבלה, הצליפות וההתקפות כגד יהודים משכו ואף התגברו. במקביל, הגבירו 

הקבוצות החמושות את התקפותיהן על כוחות הצבא, במיוחד בשומרון, באזור ואדי ערה ובגליל. בהתקפות אלה 

    213כר ביעילות שיטות הפעולה ובתעוזה שגילו המורדים, אשר פעלו לאור היום.זיהו הבריטים שיפור י

במהלך אוגוסט חדרו לארץ ישראל כמה מאות מתדבים דרוזים, סורים, עיראקים ואחרים, על מת להשתתף 

ון קאוקג'י, קצין בצבא העיראקי שהיה בעל יסיון עשיר בלוחמה כגד כוחות ביטח-במרד. בראשם הגיע פוזי אל

אימפריאליים. קאוקג'י, שהוכר על ידי כמה מהבולטים שבמהיגי הקבוצות החמושות כמפקדם, ביקש לארגן 

משה קבועות (בהתאם למוצאם -למחצה, שכללה חלוקה ליחידות וליחידות-את המתקוממים במסגרת צבאית

א לצעירי הארץ להתגייס קאוקג'י קר 214של הלוחמים), מחלקת מודיעין ותעמולה ומערך תמיכה לוגיסטי בסיסי.

האתגר שהציב  215למערכה ויזם תכית אימוים, שועדה לשפר את כישורי הלחימה והפיקוד של המתקוממים.

                                                            
 .256, עמ' יה בא"יבריטכהן,  209
210 , 19.6.1936, p. 13Portsmouth Evening News“Royal Commission to Visit Palestine”,   
  .Popham 4/6-KCLHMA Brookeכרוז תעמולה בריטי (בערבית, ללא תאריך),  211
212 , 29.7.1936, p. 10Nottingham Evening Post“Royal Commission on Palestine”,   
  .12.8.1936, 110; וגם: תיאור האירועים, מס' 54-55, עמ' דוח פיירס 213
סעדי מוריס, עארף עבד -חאג' מוחמד מדאבה, השיח' פרחאן א-רחים אל-החשובים בין ראשי הקבוצות שסרו למרותו היו: עבד א 214

'. כולם ההיגו קבוצות שיח-האדי מעראבה ושיח' עטיה מבלד א-ט'אהר, פח'רי עבד אל-צלאח מסילת א-ראזק מטייבה, מוחמד א-א

  .3-2חמושות בשומרון. ראו: דין, עמ' 
; ראו גם: "בלאע'את קיאדת א(ל)ת'ורה אלערביה אלעאמה, אלבלאע' אלאול" [הודעות המפקדה הכללית של 121-122ימר, עמ' -א 215

  .259-258, עמ' תעודות, בתוך: פורת, 28.8.1936המרד הערבי, ההודעה הראשוה], 
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דין של המרד, כאמצעי לגיוס תמיכה בקרב -קאוקג'י בפי השלטוות לא היה צבאי בלבד: הוא ייסד בית

  216האוכלוסייה הערבית ולהרחקתה ממגוי הממשל הבריטיים.

-בספטמבר יצאו המתקוממים בפיקוד קאוקג'י לקרב. המקום שבחר להתקפה היה עיקול בכביש טולכרם 3-ב

שכם, בסמוך לכפר בלעא. המתקוממים הציבו מארב ותקפו טור של רגימט ליקולשייר, שהגיע למקום בשעות 

ראת רדת החשיכה. הבוקר. הקרב שהתפתח משך כשמוה שעות והסתיים עם סיגת הכוחות הבריטיים, לק

במהלך היום גילו המתקוממים כישורי לחימה טובים ויכולת לעמוד אל מול התקפות הצבא. אשיו של קאוקג'י 

אף הצליחו לפגוע בשי מטוסי קרב ולהפיל אחד מהם. בצד הבריטי הרגו שי טייסים וחייל ואילו המורדים 

   217מאשיהם. 9איבדו 

  

  ההחלטה לדכא את המרד

מצב הביטחוי בחודש אוגוסט הבהירה לממשלה הבריטית כי המרד איו עומד בפי סיום. דבר זה התדרדרות ה

 218הביא את פיירס לדרוש מווקופ להכריז על משטר צבאי, במטרה לאפשר דיכוי מהיר וכוחי של ההתקוממות.

ללה ושר החוץ בשלב זה וספו על האתגרים הצבאיים גם קשיים מדייים. במהלך אוגוסט יסו האמיר עבדא

סעיד להפסקת השביתה, אשר ביטאה -הצעתו של א סעיד, לתווך בין הוע"ע לבין הממשלה.-העיראקי, ורי א

את תביעות הוע"ע, הביאה את הקביט הבריטי למסקה כי אין באפשרותו להגיע לפתרון מדיי, שלא ייראה 

-כך כי המוסלמים בארץ זו מביעים אי ככיעה בריטית למתקוממים. במקביל, דיווח השר לעייי הודו על

שביעות רצון מהמאבק בין בריטיה לערבים. השר המליץ להגיע לפתרון מהיר של המרד, גם במחיר עצירת 

  219ההגירה היהודית.

בספטמבר התכס הקביט לדון במצב בארץ ישראל. הוכחים הסכימו כי המשך המצב הקיים צופן בחובו  2-ב

הממשלה יצבו שתי אפשרויות: הסכמה לדרישות הוע"ע או דיכוי בכוח של סיכוים רבים וכי בפי 

ההתקוממות. מאחר ורוב השרים חששו כי הבחירה באפשרות הראשוה תיתפס תפגע בתדמיתה של בריטיה, 

החליט הקביט לקוט ב"צעדים מרצים, שמטרתם למחוץ את ההתגדות הערבית." לשם כך, החליטו השרים 

  220ראל דיוויזיה וספת ולהכריז על משטר צבאי "ברגע המתאים."לשלוח לארץ יש

החלטה זו הביאה לשיוי באופן יהול המערכה. הצבת דיוויזיה וספת בארץ ישראל הגדילה את סדר הכוחות 

לאור זאת, החליט הקביט להעביר את האחריות לביטחון  221גרל.-לגיס, יחידה עליה מפקד קצין בדרגת לוטט

ישראל מידי משרד האווירייה למשרד המלחמה ולשלוח אליה קצין צבא בדרגה המתאימה, כדי  הפים בארץ

                                                            
  .7-8, עמ' בשיר אבראהים, סרחאן וכבהא 216
217 September 1936”, Lincolnshire  rdBattalion the Lincolnshire Regiment. Report on Operations near Bala on 3 nd“2

Archives, Regi/Docu box 15/376  ,פלסטין פי מד'כראת אלקאוקג'י(להלן: "דוח על קרב בלעא"); ראו גם: פוזי א(ל)דין אלקאוקג'י 

(להלן: קאוקג'י); וגם: ח'צ'ר אלעלי מחפוט',  26-24), עמ'  1970פלסטין בזכרוותיו של קאוקג'י] (לא ידוע: הארגון לשחרור פלסטין, [

 (להלן: מחפוט'). 41-36), עמ' 1938[תחת דגלו של קאוקג'י] (דמשק: באביל,  תחת ראית אלקאוקג'י
  . AC 71/13/47RAF, 20.8.1936קצין האווירייה לציב העליון,  218
219 24-“Cabinet 56 (36)”, 2.9.1936, TNA CAB 23/85/9, pp. 18 'ט מס56(להלן: "ישיבת קבי.("  
  .38-39, עמ' 56ישיבת קביט מס'  220
  אלוף בצה"ל.-דרגה המקבילה לרב 221
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) Palestine Emergency Forceלפקד על הכוחות. הקצין שבחר לעמוד בראש "כוח החירום לארץ ישראל" (

  222), ראש אגף המבצעים והמודיעין במשרד המלחמה.Dillגרל ג'ון גריר דיל (-היה לוטט

-; שלוש בריגדות חיל5-וה 1-ששלחו לארץ ישראל בספטמבר כללו: מטה גיס, שתי מפקדות דיוויזיה, ה הכוחות

-(סיוע אוויר 208גדודים; שלוש פלוגות חיל הדסה; טייסת מס'  12, ובהן 3-וה 2-(בריגדת משמר), ה 1-רגלים, ה

חיילים, וסף  10,200-לארץ ישראל כקרקע); שתי סוללות תותחים קלים; ויחידות עזר שוות. בסך הכל, שלחו 

   224כרבע מתוכם היו חיילי מילואים, שקראו בבהילות לשירות פעיל. 223על אלה שכבר שהו בה.

 

  עד לסיום השביתה הכללית  הצבאית דיל והמערכה

בספטמבר וקיבל את הפיקוד על חיל המצב יומיים לאחר מכן. הוא החל את תפקידו  13-דיל הגיע לארץ ישראל ב

פיירס, קודמו, שאר בארץ כיועץ למפקד   225יורים ברחבי הארץ, על מת לגבש תכית פעולה עבור כוחותיו.בס

דיל החליט לשמר את החלוקה לשתי גזרות פעולה עיקריות, צפוית ודרומית, כפי שהיה עד אז. שלוש  226החדש.

(הבריגדה הדרומית, שמפקדתה  16-(בריגדת צרת) וה 13-(בריגדת חיפה), ה 15-הבריגדות שמצאו בארץ, ה

הדיוויזיה הראשוה, שמפקדתה קבעה  227, שבסיסה בחיפה.5-עברה לשכם) הוצבו תחת מפקדת הדיוויזיה ה

, שבסיסה ביפו ואשר קיבלה אחריות 2-בירושלים, קיבלה את הבריגדות ששלחו לארץ מבריטיה: הבריגדה ה

הוצבה בירושלים והייתה אחראית לעיר ולסביבותיה, , ש3-למישור החוף, לשפלה ולדרום השרון; הבריגדה ה

), שחתה גם היא בירושלים והייתה Guards Brigade st1( 1-כולל הר חברון ואזור בימין; ובריגדת המשמר ה

 23-יחידות התגבורת הראשוות, כולל המפקדות של שתי הדיוויזיות, הגיעו למל חיפה ב 228עתודה פיקודית.

                                                            
.En Route Here”, General Dill -“Lt; ראו גם: TNA CO 323/1395/24, 3.9.1936, 455שר המושבות לציב העליון, מס'  222

Palestine Post, 9.9.1936, p. 1  
); הגדוד השלישי, משמר Essexגדודי חיל הרגלים, ששלחו לארץ ישראל כחלק מכוח החירום, היו: הגדוד הראשון, רגימט אסקס ( 223

); Hampshireייר (); הגדוד השי, רגימט המפשScots Guard); הגדוד השי, המשמר הסקוטי (Coldstream Guardsקולדסטרים (

); הגדוד השי, חיל East Yorkshire); הגדוד השי, רגימט מזרח יורקשייר (West Yorkshireהגדוד השי, רגימט מערב יורקשייר (

); הגדוד השי, רגימט צפון Wiltshire); הגדוד השי, רגימט וילטשייר (King’s Royal Rifle Corpsהרובאים המלכותי (

 Royal); הגדוד השי, רגימט רובאי ורתאמברלד (Buffs); הגדוד השי, רגימט הבאפס (North Staffordshireסטפורדשייר (

Northumberland Fusiliers) סיאט הקמרוי, רגימהגדוד הש ;(Cameronians) ט הרובאים האירייםרגימ ;(Royal Irish 

Fusiliersראו: משרד המל .(ט בעל גדוד בודדרגימ) ( ,15.9.1936חמה למפקד הצבא בא"י ,TNA CO 323/1395/24  :וגם ;“Military 

Lessons of the Arab Rebellion in Palestine”, 1936, WO 191/70, p. 171  ,1936(להלן: "לקחי המרד("  
וג בצה"ל). ראו: חיילי מילואים אלה מילאו מקומות פויים ביחידות סדירות ולא שירתו ביחידות משל עצמם (ביגוד לה 224

“Reservists Returning from Palestine”, Nottingham Journal, 3.11.1936, p. 3 
  .KCLHMA Dill 2/9, 18.9.1936-ו 14.9.1936מפקד הצבא בא"י לראש המטה הקיסרי,  225

 226 AIR 5/1247, p. 2 Month of September, 1936”, 13.11.1936, TNA –“Resume of Operations and Operational Work  
הוק בארץ ישראל וקיבלה מספר של יחידה, שפורקה לאחר מלחמת העולם הראשוה. הבריגדה -וצרה אד 16-מפקדת הבריגדה ה 227

המשיכה להתקיים בשם זה במהלך מלחמת העולם השייה ולחמה, בין היתר, במדבר המערבי ובבורמה, כיחידת צ'ידיטים בפיקודו 

  .TNA CO 323/1395/24, 17.9.1936, 874ו: מפקדת הצבא בא"י למשרד המלחמה, מס' של אורד ויגייט. רא
  .TNA CO 323/1395/24, 15.9.1936, 856מפקדת הצבא בא"י למשרד המלחמה, מס'  228
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-ת הגיעו עד לסוף החודש, כאשר שי הגדודים האחרוים (קולדסטרים ובאפס) חתו בבספטמבר. שאר היחידו

  229באוקטובר. 12

בחית הפריסה מעלה כי דיל, בדומה לפיירס, זיהה את האתגר העיקרי בגזרה הצפוית, קרי השומרון, אזור 

אשר שהו בארץ תקופה העמקים והגליל. משום כך בחר להציב שם את היחידות המוסות יותר שעמדו לרשותו, 

, לאזור שבו פעלו 16-מסוימת ואף שירתו בחלקן באותם המקומות. יתרה מזאת, דיל הוסיף בריגדה שלישית, ה

) ומיה למפקדה את אווטס, שהיה קצין הצבא הבכיר הוותיק ביותר 13וצרת/ 15קודם לכן שתי בריגדות (חיפה/

    230בארץ.

ו המתקוממים בפעולותיהם. לאחר הקרב בבלעא שיה קאוקג'י את בזמן שהכוחות עשו את דרכם לארץ, המשיכ

ארגון כוחותיו. הוא חילק את השומרון לשלוש גזרות, בפיקודם של מהיגים מקומיים: הראשוה, בפיקודו של 

ג'ין; השייה, בפיקודם של עבד -דיר שרף וממערב לכביש דיר שרף-האדי, מצפון לכביש טולכרם-פח'רי עבד אל

שכם. -דיר שרף וממערב לכביש דיר שרף-ראזק, מדרום לכביש טולכרם-חמד ועארף עבד אוחאג' מ-אלרחים -א

בוסף, פעלו קבוצות  232שכם.-ממזרח לכביש ג'ין 231צאורי,-סעדי א-השלישית, בפיקודו של השיח' סלימן א

לים ובאזור הר חמושות, שלא סרו למרותו, באזורים וספים בארץ ובמיוחד בגליל, בעמק בית שאן, בירוש

   233חברון.

בספטמבר הצליחה קבוצה חמושה להוריד רכבת מהמסילה ליד  4-התקפות המורדים משכו ביתר שאת: ב

בחודש תקפו שתי קבוצות חמושות  9-ב 234קלקיליה והרגה שלושה: שי חיילים אגלים וערבי, מסיק הקטר.

צבאית ויהלו עמה קרב ארוך, שהסתיים בצפון את כוחות הביטחון: ליד מעיליא ארבו מתקוממים ליחידה 

מהם; צפוית לראש פיה הצליחה קבוצה אחרת להרוג ארבעה שוטרים בריטיים,  23-לאחר שמטוסים הרגו כ

ערך קרב וסף בצפון, הפעם ליד  22-ב 235אותם פיתו להגיע למקום באמצעות תחבולה ולקחת את כלי שקם.

ל מול כוח המצויד בשריויות, תותחים ומטוסי קרב, למרות אבדות ראמה. שוב גילו המורדים יכולת עמידה א-א

כבדות שסבלו. יומיים לאחר מכן ארבה קבוצה חמושה לסיור צבאי ליד חברון ולחמה כגדו במשך מספר שעות, 

                                                            
229 “Summary No. 1”, 29/9/1936, TNA AIR 2/1891, Appendix A.  'ראו גם: 1(להלן: "סיכום מס ;("“Last Detachment of 

Troops Arrive”, Palestine Post, 12.10.1936, p. 1  
  .14.9.1936מפקד הצבא בא"י לראש המטה הקיסרי,  230
. ראו: "קאאמת 8.10.1936-קסאם. הרג על ידי הבריטים בקרב בכפר צור ב-מפקד קבוצה חמושה באזור צאור, מאשיו של אל 231

" [רשימת שמות ראשי ומהיגי היחידות במרד 1939-1936אלכברא  באסמאא רואסא וקאדת פצאאל א(ל)ת'ורה אלערביה אלפלסטייה

  ].22.7.2019-[צפה ב http://www.albasrah.net/ar_articles_2016/0116/3rar_130116.htm], 1939-1936הערבי הפלסטיי הגדול 
באמצעו) הוא קטע בכביש מס'  ג'ין (שהכפר דיר שרף מצא-; הכביש שכם57שרף הוא כיום קטע בכביש מס' -כביש טולכרם דיר 232

60.  
חלוקה זו מרמזת שקאוקג'י אלץ להכיר בסמכותם העצמאית של מפקדי הקבוצות המקומיים העיקריים, ייתכן ובשל חילוקי דעות  233

 האדי. כמו כן מחזקת החלוקה-ראזק, אותם הכפיף בתחילה לעבד אל-רחים ובעבד א-וחוסר אמון בייהם. במיוחד אמור הדבר בעבד א

  .170; וגם: אייל, עמ' 28את המסקה כי תחום השפעתו של קאוקג'י הוגבל לאזור השומרון. ראו: קאוקג'י, עמ' 
  .1, עמ' 5.9.1936, דבר"שוב התקשות ברכבת",  234
 .78; וגם: יאסין, עמ' 60-61דוח פיירס,  235
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פעולות  237וספים. 30בוסף, הרגו המתקוממים במהלך החודש שישה יהודים ופצעו  236עד לרדת החשכה.

  הצליפות משכו גם הן, ללא סימן לדעיכה.החבלה, המיקוש ו

בספטמבר, יום לאחר הגעתן של יחידות התגבורת הראשוות, החל דיל להל את המערכה בפועל. באותו  24-ב

להצלחה משמעותית כגד קאוקג'י. בעקבות דיווח על כך כי מתקוממים מצאים  16-היום זכתה הבריגדה ה

ד בליווי מטוס. סביב השעה שלוש זיהה הכוח קבוצה חמושה והתקיף בקרבת הכפר ג'בע, יצא למקום טור יי

אותה. קאוקג'י, שהיה באותה העת בכפר יחד עם רבים מאשיו, תפס בהפתעה. הקרב, אליו הצטרפו מטוסים 

וכוחות קרקעיים בריטיים וספים כמו גם כפריים ערבים רבים מהיישובים הסמוכים, משך עד לרדת החשכה. 

), במחיר חייל הרוג אחד ומטוס שהופל, אך צוותו חולץ 60-ל 40תקוממים רבים (מספרם הוערך בין הצבא הרג מ

   238בשלום.

ושתי הבריגדות שלה קיבלו את האחריות  1-למחרת כסו לתוקף השיויים בפריסת הכוחות. הדיוויזיה ה

ד חיל רגלים שהתמקם לשכם, יחד עם גדו 16-לחלקה הדרומי של הארץ. במקביל עברה מפקדת הבריגדה ה

   239בעיר. כיסת הכוחות לוותה בירי על ידי ערבים ובצעדי עושין מצד הצבא.

בימים שלאחר מכן עסקו הכוחות בסריקות אחר מתקוממים בשומרון, במבצעי חיפוש בכפרים, בפיצוץ בתים 

בספטמבר שוב פגש  29-ב 240כעוש על פעילות כגדם ובמשימות השגרתיות של הגה על תחבורה, חיים ורכוש.

הצבא בקאוקג'י ובאשיו, הפעם בכפר בית ֻאמרין. לאחר שמטוס סיור זיהה קבוצה חמושה בסמוך לכפר, 

הוזעקו למקום מטוסים וספים וכוחות קרקעיים, שהקיפו את הכפר במטרה למוע מהמורדים להימלט. 

 200מבין  20-כי הרג כ הלחימה, שהחלה בשעה שלוש בצהרים, משכה עד לרדת הלילה. הצבא העריך

קרב בית אמרין היה המקרה האחרון, בו פיקד קאוקג'י על כוח בלחימה במרד  241המתקוממים, שהיו במקום.

  242הערבי.

קבע בשטחים שבהם הייתה פעילות מורדים -לאחר השלמת הפריסה, הורה דיל לכוחות להקים מערך של מוצבי

היידים, שהופעלו על ידי הגדודים השוים ולאפשר לצבא יכרת. מוצבים אלה ועדו לפעול במקביל לטורים 

                                                            
  .1עמ' , 25.9.1936, דבר; ראו גם: "קרבות חמורים בכופיות", 5, עמ' 1סיכום מס'  236
  .4, 2, עמ' טבלאות סטטיסטיות 237
  .53-57; וגם: מחפוט', עמ' 5; וגם: דין, עמ' 5, עמ' 1סיכום מס'  ; ראו גם:32-34קאוקג'י, עמ'  238
239 15 Nov 36”, 25.9.1936, TNA WO 191/65 –“Palestine Emergency War Diary 24 Sept 1936   (להלן: "יומן המערכה"); ראו

  Sixty Arab Casualties in Two Days of Fighting”, Palestine Post, 25.9.1936, p. 1“ גם:
  .25.9.1936-29יומן המערכה,  240
הסכמה בוגע למספר האבדות. מחבר המווגרפיה על קאוקג'י, המופיעה בספרו של דין, טען כי הרגו -במקורות ערביים קיימת אי 241

-131; ראו גם: יאסין, עמ' 5דין, עמ'  ת הערבים היו תשעה הרוגים ושישה פצועים. ראו: מתקוממים. יאסין, לעומתו, ציין כי אבדו 30

 ,Tulkarm Sub-Area Situation Report No. 71”, 30.9.1936, Lincolnshire Archives“; וגם: 29.9.1936; וגם: יומן המערכה, 130

Regi/Docu box 15/376  
  .99ימר, עמ' -א 242
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לשלוט על דרכי התחבורה הראשיות ועל הכפרים שבקרבתן באופן מתמשך. מערך המוצבים ועד לשמש הקדמה 

   243באוקטובר. 14-להכרזה על משטר צבאי, שהייתה צפויה ב

וחיפושים, במטרה לאתר את  בימים הראשוים של אוקטובר המשיכו הכוחות בפעילות מרצת של סריקות

באוקטובר לפות בוקר איתר כוח צבאי, שע ליד חלין, חמישה ערבים  7-הקבוצות החמושות ולהשמידן. ב

עאץ, קצין צבא -חמושים. במהלך חילופי האש הרגו החיילים אחד מהם ולכדו שי. ההרוג התגלה כסעיד אל

, אחייו של המופתי ומהיג אזור חוסיי-אלקאדר -בד אלעות'מאי לשעבר ומעוזריו של קאוקג'י. הפצוע היה ע

למחרת התרחש אירוע הלחימה המשמעותי האחרון בשלב זה של המרד. בשעות ערב, ליד כפר צור  244ירושלים.

בשומרון, תקפה קבוצה חמושה שלושה טקים, שסיירו בערוץ החל הסמוך ללא ליווי רגלי. לאחר שאחד 

הסתערו עשרות מתקוממים על כלי הרכב. ירי מקלעים מהטקים וממטוס בלם הטקים עצר כתוצאה מתקלה, 

   245איש. הטקים ואשי הצוות חולצו בשלום למחרת היום. 30-ל 20את ההתקפה וגרם למותם של בין 

  

  מהלכים מדייים לסיום השביתה

שי משרד החוץ אההחלטה על דיכוי המרד בכוח, חיפשה ממשלת בריטיה פתרון מדיי להתקוממות. לצד 

 מעמדה של בריטיה במדיות ערב.ל יזיקוחששו כי הפעלת כוח גד האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל  הבריטי

    246כמו כן, ביקש הציב העליון למוע משקעי מרירות בקרב הערבים, שיפגעו ביכולת לשלוט בארץ בהמשך.

כרה לאות מהשביתה הממושכת והחלו להישמע בקרב האוכלוסייה י. לחזור לשגרהגם בצד הערבי היה איטרס 

מקור פרסתם מאחר והעף היה  שעמדה בפתח. עות קטיף התפוזים,השפעה מיוחדת הייתה לקריאות לסיימה. 

הביאו גם במקביל,  .השפעה על חברי הוע"ע לחץ מצד בעלי הפרדסים ועובדי המלהיה לשל ערבים רבים, 

את הוע"ע לחפש אחר דרך לסיים את  יום בהטלת משטר צבאיהאו הצלחות הצבא בלחימה גד קאוקג'י

  247השביתה.

גירת יהודים סלע המחלוקת בין הצדדים, שהקשה על מציאת פתרון, הייתה דרישת הוע"ע לעצירה מיידית של ה

סירבה ממשלת בריטיה להראות כמי שכעת  בעוד שהוע"ע ביקש להציג הישג ממשי לשביתה, לארץ.

להפסיק את  השמצא לכך היה פייה מצד מלכי מדיות ערב אל הוע"ע, בבקשה כי יורהפתרון  248לאלימות.

ממשלת בריטיה והוע"ע הסכימו . ובתמורה הם יערבו לכך כי בריטיה תבחן בחיוב את דרישותיו השביתה

ימים מפקד הבולשת, רייס, סיפר ל 249בייהם מראש להיעות לפייה זו, שפורסמה כביכול ביוזמתם של המלכים.

                                                            
243 ration Order No. 1”, 29.9.1936, TNA WO 191/62“16 Inf. Bde. Ope;  :ראו גם“Palestine Disturbances, 1936: Report by 

G.O.C, British Forces in Palestine & Transjordan”, 30.10.1936, TNA WO 32/9401, pp. 6-7 .("להלן: "דוח דיל)  
  .7.10.1936יומן המערכה,  244
    October, 1936”, TNA WO 32/4443 thon Action at Kafr Sur and Wadi at Tin on 8“Report; וגם: 6דין, עמ'  245
  .254, עמ' בריטיה בא"יכהן,  246
  .252-253פורת, עמ'  247
משרד החוץ והציב העליון תמכו בויתורים לערבים בסוגייה זו. לעומתם, התגד לכך שר  ללא עוררין, שכןעמדה זו לא התקבלה  248

הסעודית). ראו: -גור, שדעתו התקבלה (גם בגלל שיקולים וספים, כמו היחסים שבין בריטיה, עיראק וערב-ביהמושבות, אורמס

   .259-258, עמ' בריטיה בא"י; וגם: כהן, 22-21, עמ' 56ישיבת קביט מס' 
  .253-256; וגם: פורת, עמ' 260-261, עמ' בריטיה בא"יכהן,  249
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כי הוא יהל מגעים עם מכריו בוע"ע בעיין זה וכי הוא אף טל חלק ביסוח תשובתו של הוע"ע לפיית 

  250המלכים.

  

  סיום השביתה וספיחי המאבק החמוש

מלך עיראק, מלך ערב הסעודית פרסמו עתוי הארץ קריאה פומבית לסיום השביתה מאת  1936באוקטובר  10-ב

השקט" יסתיימו ביום -ודיע הוע"ע כי הוא עה לקריאה וכי השביתה הכללית ו"אילמחרת, ה. הירדן-ואמיר עבר

הפסקת  251המחרת. במלים אחרות, הודיעו מהיגי הציבור הערבי בארץ על עצירת המרד והמרי האזרחי.

ימים, התקבלה ככלל באופן חיובי על ידי הציבור הערבי ומרבית האוכלוסייה שבה לחיי  175השביתה, לאחר 

   252ה במהירות.שגר

באוקטובר פרסם דיל פקודת יום מיוחדת, בה ציין כי הפסקת השביתה והמרד המזוין ללא תאי היו "הישג  12-ב

שבע במידה רבה  מפעולתם החושה והמרצת של שלושת השירותים [צבא היבשה, חיל האוויר והצי], למרות 

לפעילות הגתית בלבד, למעט תגובה להתקפות  במקביל, הורה דיל לכוחות לעבור 253סיבות קשות ומורכבות."

בתוך ימים ספורים הפסיק הצבא גם ללוות שיירות  254מצד המורדים וביצוע מעצרים (על בסיס מידע).

  255אזרחיות.

למרות שרוב המתקוממים הסתירו את שקם ושבו לכפריהם, היו קבוצות חמושות שהמשיכו לפעול גם לאחר 

הדבר במתדבים הזרים, בראשותו של קאוקג'י, שהוסיפו לפעול בשומרון.  סיום השביתה. במיוחד אמור היה

באוקטובר למבצע, שועד להביא ללכידתם. יחידות צבא תפסו עמדות  22-ב 5-משום כך, יצאה הדיוויזיה ה

לאורך הירדן, במטרה למוע מהמתקוממים להימלט, בזמן שטורים יידים ערכו חיפושים בכפרים באזור 

המבצע משך ארבעה ימים ולילות, במהלכו תקל מארב צבאי בקבוצה  256חשדו כי קאוקג'י מצא.קבטיה, שם 

פעולות אלה גרמו  257מאשי קאוקג'י, שיסתה להגיע אל ההר. בחילופי האש הרגו חייל ושלושה מתקוממים.

התושבים על  לעויות בקרב הערבים, שראו בכך הפרה של ההפוגה על ידי הצבא. בעיירה ביסאן אף הכריזו

                                                            
  .12, עמ' MECA G4 no 18ותו כמפקד הבולשת, מאמר מאת הארולד רייס אודות שיר 250
  .1, עמ' 11.10.1936, פלסטין; וגם: "אלאצ'ראב אלעאם יתהא ע'ד(ן)" [השביתה הכללית תסתיים מחר], 253-256פורת, עמ'  251
252 “Battalion Intelligence Summary No. 3.”, 20.10.1936, York Army Museum 
  .7דוח דיל, עמ'  253
254 Division, Palestine Emergency, Sep./Dec. 1936”, 11.10.1936, TNA WO 191/66 th5 –f the General Staff “War Diary o 

  ").5-(להלן: "יומן הדיוויזיה ה
255 , 19:1 (1937), p. 81XI Hussars Journal :וגם: 11-ביטאון ההוסארים ה(להלן ;(Battalion The West Yorkshire  nd“2

Regiment War Diary”, 17.10.1936, York Army Museum  .(להלן: יומן מערב יורקשייר)  
  .22.10.1936; וגם: יומן מערב יורקשייר, 23.10.1936, 5-יומן הדיוויזיה ה 256
  ב.2/כללי/8, את"ה 28.10.1936; ראו גם: "ידיעות על הכופיות (המשך)", 24.10.1936יומן מערב יורקשייר,  257
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בחודש פגש ווקופ בדיל והחה אותו להפסיק את המבצעים כגד הקבוצות החמושות, מחשש  25-ב 258שביתה.

  259שמא יגרמו לחידוש המרד.

באוקטובר, התכסו אלפי כפריים חמושים בעמק צאור שבשומרון, במטרה למוע מהצבא  26-למחרת היום, ב

מאשיו את ההר מזרחה, מבלי שהצבא, אשר  170-ו קאוקג'י וכללכוד את המורדים. בחסות ה"פזעה" הזו חצ

-העובדה כי קאוקג'י הגיע לעיראק בליווי קצין ערבי מחיל 260פיה את המחסומים שהציב, יסה לעצור בעדם.

הספר, מחזקת את ההחה כי הייתה הסכמה כלשהי בין הממשלה למתקוממים, שאפשרה את יציאתם מהארץ 

  261ללא פגע.

 

  1937ספטמבר  – 1936מרד: ובמבר ההפוגה ב

עם סיום השביתה והפעולות הקרביות מיהר הצבא לפות את כוחותיו מהארץ. ראשוים לעזוב היו אשי רגימט 

באוקטובר. במהלך ובמבר חזרו כל חיילי  27-, שיצאו למצרים עם השריויות שלהם ב11-ההוסארים ה

גדודי הרגלים, שהיו בה באוקטובר, לצד  25מבין  17את הארץ  עזבו 1936המילואים לבריטיה, ועד לסוף שת 

שבו לבסיסיהן בתחילת  ,שתגברו את חיל המצב ,מפקדות הדיוויזיות ויחידות העזר. גם יחידות חיל האוויר

), בדומה למצב שהיה בין 2-) ודרומית (ה16-בהמלצת דיל, קבע חיל מצב בן שתי בריגדות, צפוית (ה 262ובמבר.

האחריות לביטחון הפים ותרה בידי משרד המלחמה והמטה הכללי קבע כי דיל, שעל פי  263פטמבר.יוי לס

 264דרגתו אמור היה לפקד על גיס, ימשיך לעמוד בראש הכוחות לאור יסיוו והחשש מפי חידוש המרד.

ל מת בתקופת ההפוגה מע הצבא מעריכת מבצעים התקפיים. טורים יידים ביקרו מדי פעם בכפרים, ע

 265"להראות את הדגל", קרי להפגין וכחות שלטוית. החיילים דיווחו על יחס ידידותי בדרך כלל מצד התושבים.

קבע גדולים ובמוצבים -המוצבים הקבועים, שהוקמו בתחילת אוקטובר, פוו והיחידות התרכזו במחות

יק כל פעילות מבצעית, למעט כוות פלוגתיים, רובם בתוך ישובים עירויים או בסמוך להם. חיל האוויר הפס

  266לקריאות חירום וצילומי אוויר.

לאחר צמצום חיל המצב, החלה מפקדת הצבא להיערך לאפשרות שהאלימות תפרוץ שית. דיל חשש כי 

משום כך, עסקו  267מסקותיה של ועדת פיל לא יספקו את הערבים וכי פרסומן יהווה עילה לחידוש האלימות.

                                                            
; וגם: "אסתיאא אלבלאד מן חרכת א(ל)תטויק מוקיפ אלג'יש וא(ל)ת'ואר" [אי שביעות בארץ 3.10.19362יומן מערב יורקשייר,  258

  .1, עמ' 26.10.1936, דיפע-אמכיתור המורדים בידי הצבא], 
  .13דוח דיל, עמ'  259
Month of  –nal Work “Resume of Operations and Operatio; וגם: 58"ידיעות על הכופיות (המשך)"; וגם: קאוקג'י', עמ'  260

October, 1936”, 30.11.1936, TNA AIR 5/1247, p. 1  
  .159גלבר, עמ'  261
262 Month of October, 1936”, pp. 2, 6 –“Resume of Operations and Operational Work   
  .51; וגם: דוח דיל, עמ' KCLHMA Dill 2/9, 10.11.1936מפקד הצבא בא"י לראש המטה הכללי הקיסרי,  263
 .KCLHMA Dill 2/9, 7.12.1936ראש המטה הכללי הקיסרי למפקד הצבא בא"י,  264
  .10.11.1936יומן המערכה,  265
266 Month of October, 1936”, pp. 2, 6 –“Resume of Operations and Operational Work  
  .14דוח דיל, עמ'  267
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וד לקחי המערכה הקודמת ובהכות מעשיות לקראת הבאות. מפקדי היחידות התבקשו הכוחות בארץ בלימ

. הלקחים עסקו 1937לסכם את הלקחים שהפיקו ואלה ערכו בקובץ מקיף, שהופץ בין הקציים בתחילת 

בסוגיות טקטיות, מודיעייות ולוגיסטיות שוות, החל באופן יהול מבצעי סריקות וכלה בלבוש הראוי לחייל 

במקביל, התאמו הכוחות לקראת חידוש המרד. דיל יזם סדרה של תרגילים, שועדו להכין את  268בטור ייד.

החיילים ואת המפקדים בדרגים השוים למבצעים, כדוגמת אלה שדרשו מהם בחודשים הקודמים. התרגילים 

פעולה עם מטוסי חיל כללו, בין היתר, הגה על מסילת הרכבת, סריקות לאיתור קבוצות חמושות, שיתוף 

האוויר, מעה לצליפות על בסיסי צבא והקמת מוצבים. בחלק מהתרגילים מילא כוח צבאי, שחיקה את שיטות 

תרגילים אחרים ערכו בהפתעה, מבלי שהמפקדים  269פעולתן של הקבוצות החמושות, את תפקיד האויב.

  271ל האוויר השתתפו בתרגילים.הספר ומטוסי חי-גם יחידות חיל 270והחיילים ידעו מראש את מועדם.

סיום השביתה לא הביא להפסקה מוחלטת של האלימות. לכאורה, לוחמת הגרילה גד השלטוות פסקה 

והקבוצות החמושות התפזרו. למעשה, משכו ההתקפות, אם כי תדירותן פחתה לעומת התקופה שקדמה לכך 

ודים וכגד ערבים, שחשבו כמתגדיהם או ואופיין השתה. המורדים התמקדו בטרור אישי, בעיקר כגד יה

 11יהודים שהרגו על ידי מורדים ועוד  12-ערבים ו 12מתה המשטרה  1937ספטמבר -כבוגדים. בחודשים יואר

מרבית ההתקפות בתקופה זו שאו אופי של התקשות: ירי מטווח קצר, לרוב  272יהודים שפצעו. 24-ערבים ו

ראש, במטרה להרגו. בין האשים שהותקפו היו כמה מבכירי האופוזיציה באמצעות אקדח, על אדם שבחר מ

שאשיבי, ששרדו את -ח'ליל, שרצח, וחסן שכרי, ראש עיריית חיפה ופח'רי א-למופתי, בהם אבראהים אל

ראה כי המתקוממים ביקשו לפגוע במיוחד באשי משטרה ערבים: בתקופת ההפוגה  273יסיוות ההתקשות.

המורדים תקפו גם בריטים, אם כי   274קציי משטרה, שי שוטרים זוטרים, מודיע משטרתי וגשש.הם הרגו שי 

ביוי יסו  14-במאי ירה ערבי בשוטר אגלי, בעת שהלה ישב בבית קפה בטולכרם. ב 6-לעתים דירות יותר. ב

בירושלים, אך  שלושה מתקוממים להרוג את המפקח הכללי של המשטרה, רוי ספייסר, בצאתו מהמטה הארצי

    275לא פגעו במטרתם.

באוגוסט הרגו ערבים  30-המתקוממים תקפו יהודים שמצאו בגפם בסביבה ערבית או בשטח הפתוח. לדוגמה, ב

ארבעה ימים  276שי פועלים יהודים, איסר תכוס ודיאל סטיצקי, בעת שעבדו לבדם בשדות שמחוץ לחדרה.

                                                            
 Preliminary Notes on the“ר של אסופת הלקחים. ראו: , פורסמה גרסה מלאה ומקיפה יות1938שה לאחר מכן, בפברואר  268

Lessons of the Palestine Rebellion, 1936”, TNA WO 191/75  ,יים1936"); וגם: לקחי המרד, 1936(להלן: "לקחים ראשו. 
269 ), p. 10332:4 (1937 The “Snapper”: Monthly Journal of the East Yorkshire Rgt. (The Duke of York’s Own) 

ביטאון חיל (להלן:  The King’s Royal Rifle Corps Chronicle (1937), pp. 138-140); ראו גם: ביטאון מזרח יורקשייר(להלן: 

ביטאון (להלן:  The Journal of the Wiltshire Regiment (Duke of Edinburgh’s) 5:3 (1937), p. 31); וגם: הרובאים

  ).וילטשייר
  .KCLHMA Dill 2/9, 24.4.1937בא"י לראש המטה הכללי הקיסרי,  מפקד הכוחות 270
271 3-Month of August, 1937”, 21.9.1937, TNA AIR 5/1247, pp. 2 –“Resume of Operations and Operational Work  
  .21-22,  עמ' 1937משטרת המדט, דין וחשבון לשת  272
273 e, with Appendices”“Detailed Report of Terrorism in Palestin ספח 114/41, את"ה ,D 'להלן: "דוח הבולשת,  8, 1, עמ)

1937.("  
274 , 1.11.1936, p. 1Palestine Post“Police Inspector Killed in Jenin”,  תדט, דין וחשבון לש5, עמ' 1937; וגם: משטרת המ.  
  .6-7, עמ'  ,Dספח 1937דוח הבולשת,  275
  .1, עמ' 31.8.1937, דברקיף סטיצקי ותכוס", "לווית החללים ברקובס 276
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בעת שהלך ברחוב השלשלת בעיר העתיקה בירושלים. גרשטיין מת  אחר כך ירה ערבי באליעזר הכהן גרשטיין,

   277מפצעיו בבית החולים.

הקבוצות החמושות לא פסקו מלפעול. התקפות ירי על תחות משטרה, בסיסי צבא, יישובים יהודיים ובתי 

ברכוש  . מקרי חבלה1936ערבים משכו לאורך כל תקופת ההפוגה, אם כי גם אלה בתדירות מוכה לעומת שת 

במקביל, חלה עליה יכרת במספר מקרי השוד בדרכים וגיבת  278יהודי וברכוש הממשלה פחתו במידה יכרת.

בעלי חיים. למרות שהמשטרה ייחסה פעולות אלה לכופיות שודדים, שקמו כתוצאה מהמצב הכלכלי הקשה 

קורבותיהם היהודים לאחר ששרר עקב השביתה, הרי העובדה, כי בחלק מהמקרים רצחו השודדים הערבים את 

   279שלכדו אותם, מעידה על כך כי המיע לפשעים לא היה פלילי בלבד.

במקביל להתקפות מצד ערבים, החלו גורמים ביישוב היהודי לפעול באלימות. חברי הארגון הצבאי הלאומי 

שאו אופי של פעולות . התקפות אלה 20(אצ"ל), ערכו מספר התקפות גד תושבים ערבים, בהן הרגו שמוה ופצעו 

בפי הבריטים) וערכו לרוב זמן קצר לאחר התקפה ערבית על יהודים ובסמוך למקום בו  Reprisalsתגמול (

  280התרחשה.

היסיון הבריטי למצוא פתרון לסכסוך שפרץ בארץ שיהיה מקובל על הערבים ועל היהודים לא צלח. מאחר 

דרישת הוע"ע, החרימו הערבים את ישיבות הוועדה וסירבו וממשלת בריטיה לא עצרה את ההגירה היהודית, כ

להעיד בפיה. לעומת זאת, ההגת היישוב היהודי שיתפה פעולה עם הוועדה וחבריה העידו ארוכות בישיבותיה. 

בסופו של דבר עתר המופתי ללחצים מצד מתגדיו מבית ומהיגי המדיות הערביות והעיד בפי הוועדה 

יתן לגישור בין שתי הקהילות -, היו כי קיים סכסוך בלתי1937הוועדה, שפורסמו ביולי  מסקות 281המלכותית.

בארץ ישראל וכי הפתרון המעשי היחידי הוא חלוקת הארץ לשתי מדיות, ערבית ויהודית. הוע"ע הודיע כי הוא 

   282דוחה את הצעת החלוקה, מיד לאחר פרסומה.

ם את היערכותם לפעילות אלימה. דוחות מודיעין מהחודשים בעקבות פרסום מסקות הוועדה, חידשו הערבי

מצייים את אכזבתם של הערבים מהצעת החלוקה, את חששם שתגרום  1937יולי, אוגוסט וספטמבר 

   283להשתלטות יהודית עליהם ולישולם ואת כוותם לפעול לסיכולה, גם בכוח.

פעילים לאומיים ערבים  400-מית, בה השתתפו כרש-בספטמבר פתחה בעיירה בלודאן שבסוריה ועידה לא 8-ב

הירדן, מצרים וערב הסעודית. הועידה התכסה ביוזמתו של המופתי, -מארץ ישראל, סוריה, לבון, עיראק, עבר

ערבית בעמדת הוע"ע כלפי הצעת החלוקה. החלטות הועידה כללו דחייה מוחלטת של -שביקש לגייס תמיכה פאן

המדט ושל הצהרת בלפור; קריאה להקמתה של מדיה ערבית בארץ ישראל, המלצות ועדת פיל, של כתב 

                                                            
  .10, עמ'  ,Dספח 1937דוח הבולשת,  277
  . ,Aספח 1937דוח הבולשת,  278
  .11, עמ'  ,Dספח 1937לדוגמה, ראו: דוח הבולשת,  279
  . ,Bספח 1937דוח הבולשת,  לפירוט מעשי הקם, ראו:  280
  (להלן: מוריס). 136-137), עמ' 2003אביב: עם עובד, -(תל 1881-2001, ערבי-קורבות: תולדות הסכסוך הציויבי מוריס,  281
282 (New York: Atlantic  2017–Enemies and Neighbors: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917Ian Black, 

Monthly Press, 2017) [ebook version] ,""1עמ'  ,9.7.1937, דבר; וגם: "כרוז "הועד הערבי העליון.  
 Intelligence W/E 24.7.1937”, CZA S25/22733“לדוגמה, ראו:  283
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בריטי; דרישה להפסקה מוחלטת ומיידית של ההגירה היהודית לארץ ושל -בהתבסס על דגם ההסכם העיראקי

רכישת קרקעות על ידי יהודים;  הטלת חרם כלכלי על היהודים, כמו גם על חברות בריטיות, באם הממשלה לא 

בדיון  284הלאומים.-מדייותה; והגברת מאמצי התעמולה, הן בארצות ערב והן בבריטיה ובקרב חברתשה את 

חשאי, שערך ביומו האחרון של הכיוס, דו הצירים באפשרויות השוות לחידוש הפעילות האלימה כגד 

   285השלטוות, היישובים היהודיים וערבים "בוגדיים," לתפיסתם.

 וייוול 286) וטל את הפיקוד מידי דיל.Wavell( וייוולגרל ארצ'יבלד פרסיבל -מייג'ור בספטמבר הגיע לארץ 12-ב

בחר לתפקיד בשל היכרותו את הארץ, בה שירת במהלך מלחמת העולם הראשוה ובשל קשריו האישיים עם 

  287ווקופ.

  

  1939דצמבר  – 1937השלב השי: אוקטובר 

  טרור ופעולות גד –חידוש המרד 

את סיום ההפוגה במרד היה הריגתם בידי ערבים של מושל פת הגליל, לואיס ילאד אדרוס  המאורע שמסמל

)Andrews) ושומר ראשו, שוטר בשם פיטר מקיואן (McEwanרצחו ב ייםבשעה 1937בספטמבר  26-). הש ,

רי, זמן הריגתו של פקיד בכיר במהל המדטו 288חמש וחצי אחר הצהרים, בסמוך לכסיה האגליקית שבעיר.

לא רב לאחר יסיון להתקש בחיי המפקח הכללי, הביא את ממשלת המדט, כמו גם את ממשלת בריטיה, 

לתחושה שיש צורך בתגובה חרצת ומשמעותית כגד המהיגות הערבית בארץ. מאחר ווקופ שהה באותה העת 

את המהל המדטורי. זה פה אל ) Battershillמולדת, יהל המזכיר הכללי, וויליאם דיס באטרשיל (-בחופשת

שר המושבות והמליץ בפיו להוציא את הוע"ע ואת הועדות הלאומיות הערביות אל מחוץ לחוק, לאסור מספר 

חוסייי מתפקידיו הרשמיים. צעדים אלה היו חוצים, -מהיגים ערבים ולגרשם מהארץ, ולהדיח את אמין אל

  289ר מהווה קריאת תגר ישירה על סמכות הממשלה."לטעת באטרשיל, משום ש"רצח פקיד ממשלה בכי

בעקבות זאת, החליט הקביט בלודון על שורה של צעדים, שייקטו כגד הוע"ע. באטרשיל קיבל אישור לפעול 

חוסייי, קבעה הממשלה, יודח וייעצר מיד -בהתאם להצעותיו ולעצור בהקדם האפשרי את כל חברי הוע"ע. אל

. עד אז, היה על ממשלת המדט לעשות ככל יכולתה, על מת לבודד אותו ו שהה, בלכשייצא משטח הר הבית

                                                            
284 , 17:1 (1981), p. 110 Middle Eastern StudiesElie Kedourie, “The Bludan Congress on Palestine, September 1937”, 

  (להלן: כדורי, "ועידת בלודאן")
  .124-125שם, עמ'  285
ים של הצבא הבריטי. במלחמת העולם השייה פיקד על גיס בעת הפלישה הגרמית לצרפת ולאחר דיל מוה למפקד מרכז האימו 286

קודם לדרגת פילדמרשל ושלח לשרת כמושל בומביי. תפקידו האחרון היה ראש  1941-מכן מוה לראש המטה הכללי הקיסרי. ב

  מארט.  . ראו: ס1944הציגות הבריטית במטה המשותף בוושיגטון, שם פטר, בשת 

אביב: עם עובד, -(תל 1938יומן מדיי: תרצ"ח  ע"פ משה שרת, ווקופ טען כי ווייבל מוה לתפקידו לבקשת הציב. ראו: משה שרת,  287

 KCLHMA Dill 2/9, 28.7.1937ראש המטה הכללי הקיסרי למפקד כוחות הצבא,  (להלן: שרת); ראו גם: 50), עמ' 1972

  .12עמ' ,  ,Dספח 1937דוח הבולשת,  288
  .3, עמ' TNA CAB 23/89/6, 29.9.1937המזכיר הראשי של ממשלת המדט לשר המושבות,  289
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לצעדים אלה ועדה תכלית כפולה: הרתעת הערבים מפי  290במתחם ולמוע ממו קשר עם גורמים מחוץ לו.

המשך מערכת הטרור (ככל הראה, במיוחד כלפי פקידים בריטים) ויצירת תאים למשא ומתן עם הערבים בוגע 

 291וכית החלוקה של ועדת פיל, באמצעות הרחקתם מהארץ של ראשי המתגדים לה.לת

ערבים בצפון הארץ, אשר חשדו  117שלושת הימים הראשוים שלאחר רצח אדרוס עצרה המשטרה במהלך 

באוקטובר פרסמה הממשלה הודעה, אשר הוציאה את הוע"ע  1-ב 292בהשתתפות בהתקוממות, או בתמיכה בה.

חוסייי מתפקידיו הרשמיים והורתה לעצור שישה -הלאומיות אל מחוץ לחוק, הדיחה את אל ואת הוועדות

ממהיגי הוע"ע ולגרשם מהארץ. המשטרה עצרה חמישה מהמבוקשים, אשר גורשו לאיי סיישל, בעוד שהשישי 

  המופתי, שותר על הר הבית, לא עצר. 293מלט לסוריה.

חמושות מספר התקפות, כמעט במקביל. אלה כללו התקפה על רכבת באוקטובר, ערכו קבוצות  14ביום חמישי, 

יד וירי; מארבים לאוטובוסים על כביש -עין, ששילבה חבלה במסילה, מוקש, השלכת רימוי-וסעים ליד ראס אל

ירושלים; הטמת מטען חבלה (שלא התפוצץ) בבית קפה בירושלים; צליפות על יישובים יהודיים בגליל; -יפו

פט; ועוד.חבלה בציבאטרשיל טען כי רצף האירועים וסמיכותם, בעיקר בסביבות ירושלים, מעידים על  294ור ה

תכון מראש. ייתכן שאמם כך היה, שכן באותו הלילה, או בזה שקדם לו, יצא המופתי בחשאי מהר הבית 

    295ומלט, דרך מל יפו, ללבון.

בחודש  17-בוצות חמושות. אחרים באו בעקבותיהם: באירועים אלה מסמלים את חידוש פעילותן הגלויה של ק

איש, על קודת המשטרה בדהאריה שליד חברון ושדדה את כלי השק  100-פשטה קבוצה, שמסר כי מתה כ

בחודש ארבה קבוצה חמושה  9-בובמבר הרגו ערבים שי חיילים בריטים בכפר סילואן וב 5-ב 296שבמקום.

החל מובמבר, הלך וגבר קצב  297ביש ליד קריית עבים והרגה אותם.לחמישה יהודים, בעת שאלה סללו כ

  ההתקפות שביצעו המורדים גד יהודים, מתגדיהם הערבים, מתקי תשתית ויחידות משטרה וצבא.

                                                            
290  “Draft of Telegram to the Officer Administrating the Government in Palestine (As Approved in Substance by the 

1937September, 1937)”, TNA CAB 23/89/6, 29.9. thCabinet on 29  
291 “Cabinet 35 (37)”, 29.9.2937, TNA CAB 23/89/6, p. 20  
 Intense Police Activity in Andrews Murder“; ראו גם:2, עמ' 29.9.1937המזכיר הראשי של ממשלת המדט לשר המושבות,  292

Investigations”, Palestine Post, 29/9/1937, p. 1  
חוסייי חמק -ע'וסיין. ג'מאל אל-ח'אלדי, ויעקוב אל-אבראהים, פואד סאבא, חוסיין אל העצורים היו: אחמד חלמי פשה, ראשיד 293

  .21-20, עמ' 1937ממעצר. ראו:  ממשלת המדט, דוח שתי, 
; 6, עמ'  ,Eספח 1937; ראו גם: דוח הבולשת, S25/22763, אצ"מ 23.10.1937המזכיר הכללי של ממשלת המדט לשר המושבות,  294

  Arab Terror Revived”, Palestine Post, 15/10/1937, p. 1“וגם: 
-; וגם: אל280), עמ' 1938( 6:46 ביטאון אסקס; ראו גם: 1, עמ' 23.10.1937המזכיר הכללי של ממשלת המדט לשר המושבות,  295

  .103, עמ' מרד ערביאוחה, -; וגם: ארון53פלג, עמ' 
יאור המעשה מעורר חשד כי ייתכן  שה"פשיטה" הייתה בעצה אחת עם השוטרים איש מהשוטרים בקודה, ערבים כולם, לא פגע. ת 296

הערבים שבמקום, או לפחות חלקם. גם אם לא כך היה, יש להיח כי מספר המתקוממים, עליו דיווחו השוטרים, היה מוגזם, משום 

  . 2 , עמ' ,Eספח 1937שהיה עליהם להסביר למפקדיהם מדוע לא התגדו. ראו: דוח הבולשת, 
 Report on the Operations Carried Out by the British Forces in Palestine and“; וגם: 3, עמ'  ,Eספח 1937דוח הבולשת,  297

March, 1938”, TNA AIR 2/3300, p. 2 stSeptember, 1937 to 31 thJordan in the Aid of the Civil Power From 12-Trans  :להלן)

     דוח וייבל)
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פרסמה ממשלת המדט מספר תקות חירום וספות, שועדו להקל על ההתמודדות עם  1937בובמבר  11-ב

עול בארץ בתי דין צבאיים, שועדו לשפוט מקרים הקשורים בהתקוממות. התקות המרד. בהתאם להן, החלו לפ

יריה, חומר פץ או תחמושת ומאסר עולם על מי -החדשות התירו להטיל עוש מוות על מי שתפס כשבכליו כלי

בתי המשפט הצבאיים ועדו להעיש בקשיחות ובמהירות  298שאמצעי לחימה שכאלה מצאו בחזקתו.

בארבעת החודשים הראשוים לקיומם,  299שעצרו ובכך להרתיע אחרים מפי השתתפות במרד.מתקוממים 

  300מתוכם, כולם ערבים. 11אשמים. הבריטים הוציאו להורג  120שפטו בתי הדין הצבאיים 

  

  וייוולהמערכה הצבאית בפיקוד 

לפעול בהתאם לגישה ביגוד לתגובה התקיפה, בה קטה הממשלה בעקבות רצח אדרוס, ראה כי הצבא שב 

ההגתית, שאפייה אותו בחודשים הראשוים של המרד. יחידות הצבא סייעו למבצעי חיפוש ומעצרים של 

המשטרה, סרקו אזורים שחשדו בוכחות קבוצות חמושות ואיישו, באופן זמי, מוצבים בכפרים ערבים 

ות: ראשית, מאחר ובארץ לא הוכרז ראה כי הדבר בע מארבע סיבות עיקרי 301שחשדו בסיוע למתקוממים.

את פעילות הצבא לסיוע לרשויות השלטון האזרחיות במילוי תפקידיהן ולא ביקש  וייוולמשטר צבאי, הגביל 

הספר, -להכריע את המורדים באמצעות פעילות התקפית; שית, סדר הכוחות בארץ, שכלל שתי בריגדות, חיל

ופן התקפי ובמקביל לספק הגה לתושבים ולכסי הממשלה; פלוגת שריויות וטייסת, לא אפשר לפעול בא

שלישית, מזג האוויר החורפי הקשה על עריכת מבצעים יידים ממושכים; ורביעית, בתקופה שבין אוקטובר 

תחלופה זו, שקבעה  302הרגלים ואחת ממפקדות הבריגדה בארץ.-התחלפו כל גדודי חיל 1938לסוף יואר  1937

הביטחוי שהתהווה. כתוצאה מכך, מול המתקוממים עמדו יחידות חסרות יסיון, מראש, התעלמה מהמצב 

ואשר התאמו ביסודיות לאפשרות של  1936בעוד שמפקדים וחיילים מוסים, שהיו בארץ ישראל מאז ספטמבר 

חידוש המרד, יצאו למקומות אחרים. אין להתפלא על כך, שיחידות הצבא התקשו בתחילה להגיב ביעילות 

   303גרים שיצבו בפיהן.לאת

פעלו בארץ מספר קבוצות חמושות גדולות, בות עשרות ואף מאות  1938ובחלקה הראשון של  1937בסוף שת 

לוחמים. אלה עו בעיקר בשומרון ובגליל, גייסו כפריים, ביצעו מעשי טרור ותקפו בהפתעה יחידות צבא ומשטרה 

משה קטות, להסתתר -, טו הקבוצות להתפזר לקבוצותמבודדות. כאשר הצבא ריכז כגדן כוחות וספים

                                                            
  .24-25, עמ' 1937ממשלת המדט, דוח שתי,  298
  .S25/22763, אצ"מ 6.10.1937מפקד הצבא בא"י למזכיר הכללי,  299
  דוח וייבל, ספח. 300
  .2-5דוח ווייבל, עמ'  301
. הגדודים שעזבו היו: הגדוד השי, רגימט וילטשייר; הגדוד הראשון, 14-הוחלפה ע"י מפקדת הבריגדה ה 2-מפקדת הבריגדה ה 302

ימט ססקס; הגדוד השי, חיל הרובאים; הגדוד השי, רגימט מזרח יורקשייר; הגדוד הראשון, רגימט אסקס; הגדוד השי, רג

רגימט המפשייר; הגדוד השי, רגימט צפון סטפורדשייר. הגדודים שהגיעו לארץ היו: הגדוד השי, המשמר השחור; הגדוד השי, 

רגימט הגבול; הגדוד הראשון, רגימט הסקוטים המלכותי; הגדוד הראשון, רגימט  רגימט רובאי אלסטר; הגדוד הראשון,

  מצ'סטר; והגדוד השי, רגימט מערב קט.
  .5-6דוח ווייבל, עמ'  303
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מפגשים קרביים  13מה  וייוולהירדן, לסוריה או ללבון. -בשטחים הרריים וסלעיים או לחצות את הגבול לעבר

  1938.304, ץ, לסוף מר1937עם קבוצות שכאלה בין אמצע ספטמבר, 

הצבא הביאו לכך שכל המפגשים הקרביים החלו  יתרוותיהם של המתקוממים במודיעין וביידות על פי כוחות

ביוזמת הקבוצות החמושות. אלה תרמו גם לתוצאות: בעוד שהקרבות הסתיימו תמיד בסיגת המורדים, הרי 

שהצבא לא יכול היה לטעון כי השמיד את האויב. מספר האבדות בקרב הערבים, שדוחות הצבא מצייים, היו 

צאו החיילים בשטח. זוהי עדות וספת ליכולתם של המתקוממים לסגת גבוהים משמעותית ממספר הגופות שמ

הצלחתו של הצבא להשמידם, מאידך. תיאור קצר, של כמה מהקרבות הבולטים, -באופן מאורגן מחד, ולאי

  ימחיש את אופן פעולת המתקוממים באותה התקופה.

-ש. לאחר שתקלה בכוח של חילאי 200-חדרה מסוריה קבוצה חמושה, שגודלה הוערך בכ 1937בסוף דצמבר 

בחודש, התפצלה הקבוצה לשתי קבוצות משה, שאחת מהן הסתתרה באזור חל  23-הספר בסביבות עראבה, ב

-לסרוק את ערוץ החל, במטרה לאתר את הקבוצה ולהשמידה. ב 16-עמוד. למחרת החלו יחידות מהבריגדה ה

קרב, שמשך מספר שעות, הסתיים ללא הכרעה. בחודש תקפו המתקוממים את החיילים שעו בואדי. ה 25

גופות. למרות האבדות שספגו  10מהמתקוממים, למרות שמצא בשטח רק  25-הקבוצה הצבא העריך כי הרג כ

המורדים, גם ביום זה וגם יום קודם לכן, ראה כי רובם הצליחו לחצות את הגבול בחזרה לסוריה. בקרב הרגו 

   305גם קצין וחייל.

 31-פחם ב-מעיד על כוותם של המורדים בשלב זה להסתכן בקרב גלוי עם הצבא, אירע באום אלמקרה אחר, ה

חיילים מהגדוד השי, רגימט רובאי אלסטר, אל  78. במהלך ממבצע סריקות, כס טור ייד ובו 1938ביואר, 

איש, תקפה  250-ה כהכפר והתחיל להקים מוצב בביין בית הספר שבמקום. קבוצה חמושה, אשר טען כי מת

אותו בהפתעה. ראה שהמתקוממים, שכיתרו את יחידת הצבא, יסו להכריע אותה בלחימה, תופעה חריגה 

מאוד במרד, עד אז ולאחר מכן. הלחימה משכה מספר שעות, כאשר החיילים עזרים במרגמה שעמם ובסיוע 

   306מתקוממים. 30-כשל מטוסי קרב. שי חיילים הרגו בלחימה, בעוד הצבא טען שהרג 

דיווח כי כללה  וייוולבקבוצה חמושה, ש 16-, ליד הכפר יאמון שבשומרון, פגשו יחידות מהבריגדה המרץב 4-ב

איש. במהלך כמה שעות, לחמו יחידות הרגלים ומטוסי חיל האוויר במורדים. במקרה זה, ראה  400-ל 300בין 

שבויים תפסו, במחיר חייל הרוג ושי  16-או במקום וגופות מצ 30כי הצליחו להסב אבדות כבדות יחסית: 

מורדים וספים. בין המתקוממים שהרגו היה גם מהיג הקבוצה,  30-פצועים. הצבא העריך כי כוחותיו הרגו כ

   307קסאם.-השיח' עטיה אבו אחמד, מאשי ארגוו של אל

                                                            
304 1939. Notes on Operations in Palestine Between November 1937 & -“History of Disturbance in Palestine 1936

December 1939”, TNA WO 191/88, p. 3  '13(להלן: "תולדות הפרעות"); ראו גם: דוח ווייבל, עמ.  
305 9 K.J.M-08-“The Action of the Wadi Amud Christmas Day 1937”, NAM 2010 :וגם ;“Tiberias Fighting Continues on 

Xmas”, Palestine Post, 26.12.1937, p.1  
306 35-9:1 (1938), p. 31 l Journal of the Royal Ulster RiflesQuis Separabit: The Regimenta :ביטאון רובאי  (להלן

  .3); ראו גם: תולדות הפרעות, עמ' אלסטר
Cumbria Museum of Military Battalion Border Regiment Service Digest st1 ,7.2.1938 ,: ; ראו גם9-10דוח ווייבל, עמ'  307

Life, pp. 35-36  :ט הגבול)יו(להלן179-177; וגם: יאסין, עמ' מן רגימ.  
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בפברואר. הייתה זו  28-בליל ה העזתם הגוברת של המתקוממים התבטאה גם בהתקפה על טירת צבי, שערכה

הפעם הראשוה, שבה יסו מורדים לחדור לתוך יישוב יהודי תוך כדי לחימה. הוטרים, שהגו על היישוב, 

 308הצליחו להדוף את ההתקפה ולהרוג את אחד מאשי הקבוצה.

  

  חילופי פיקוד ושיוי באופי המערכה

החל הרולד אלפרד מקמייקל  מרץב 3-ים בארץ ישראל. בהתחלפו שי בעלי התפקידים הבכיר 1938ואפריל  מרץב

)MacMichael היה איבדה את אמובחר לתפקיד לאחר שממשלת בריט ציב העליון. מקמייקללכהן כ (

ביכולתו של ווקופ להתמודד עם המצב הביטחוי בארץ. סיבה וספת להחלפתו של הציב העליון הייתה הכווה 

ץ ישראל. חלק מחברי הקביט חשו כי ווקופ איו האדם המתאים ליישום לשות את המדייות כלפי אר

ביגוד לקודמו, לא היה מקמייקל קצין צבא מקצועי, אלא איש המהל הקולויאלי הבריטי, שכיהן  309השיוי.

 עד אז כמושל טגיקה.  

היייג, שהיה עד אז ראש  310.וייוול) את Hainingגרל רוברט האדן היייג (-החליף לוטט 1938באפריל  9-ב

אגף המבצעים והמודיעין, הגיע לארץ בתקופה שבה חל שיוי בשיטות ארגון ופעילותן של הקבוצות החמושות. 

אם בשל תוצאות המפגשים הקרביים עם הצבא ואם מסיבות אחרות, הפכו ריכוזים גדולים של מתקוממים 

צמת והצטרפו ליחידה גדולה רק לקראת מבצע לדירים יחסית. הקבוצות החמושות פעלו במתכות מצומ

מסוים. ראה גם כי המתקוממים מעו מלתקוף יחידות צבא במהלך היום והגבילו את ההתקפות עליהן 

למארבים או צליפות בשעות הלילה ולהטמת מוקשים בדרכים. לעומת זאת, הגבירו המתקוממים את 

   311עולה.התקפותיהם על יהודים ועל ערבים שלא שיתפו עמם פ

שיוי זה הקשה על הצבא לפגוע במתקוממים. מחד גיסא, המודיעין הלקוי וסדר הכוחות המוגבל שבארץ לא 

לאומי, -אפשרו לאתר את המתקוממים או לסרוק את האזורים בהם שהו ביסודיות. מאידך גיסא, המצב הבין

, לא אפשר לבריטיה לשלוח ובפרט המשבר שהחל להתהוות עם גרמיה האצית סביב סוגיית חבל הסודטים

 .1936לארץ ישראל תגבורות ולחזור על שיטות הפעולה שקטו בסוף 

משום כך, חיפשו המפקדים פתרוות אחרים, שיאפשרו לצל ביעילות רבה יותר את הכוחות שעמדו לרשותם. 

), Village Occupationהחלו לצאת לפועל שלושה מהלכים מרכזיים: מבצע "כיבוש הכפרים" ( 1938במאי ויוי 

במסגרתו הקים הצבא מוצבים בעשרות כפרים ערביים והחל לסלול דרכים בייהם; הקמת גדר ביטחון לאורך 

). שי הראשוים ועדו להגביל Special Night Squadsהגבול עם סוריה ולבון; ויסוד פלגות הלילה המיוחדות (

וחד בגליל ובשומרון) והן ממה ואליה, בעוד שהמהלך את יכולת תועתם של המתקוממים, הן בתוך הארץ (במי

                                                            
308 “News Bulletin NO: 47/38 C.I.D”, 1.3.1938, MECA Tegart Papers Box 1 File 1 (להלן: דוח בולשת יומי, מספרו ותאריך)  
309 “Cabinet 37 (37)”, 13.10.1937, TNA CAB 23/89/8  
הדרומי הבריטי. במלחמת העולם השייה פיקדו ווייבל על חזית המזרח גרל והיה למפקד הפיקוד -ווייבל קודם לדרגת לוטט 310

קודם לדרגת פילדמרשל ומוה למשה למלך בהודו, תפקיד אותו מילא עד  1943התיכון ולאחר מכן על חזית המזרח הרחוק. בשת 

  . ראו: סמארט.1947לפרישתו, בשת 
  .6תולדות הפרעות, עמ'  311
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השלישי שיפר את יכולתם של כוחות הצבא לאתר את המתקוממים ולפגוע בהם, גם לאחר שיוי שיטות פעולתם 

  (ראו פירוט להלן, בפרקים "מבצעים התקפיים" ו"מבצעים הגתיים").

  

  משבר

יוי, אפשר לפלאחים -ר. סיום עות הקציר, במאיהלך מצב הביטחון בארץ והתדרד 1938בין מאי לספטמבר 

מספר ההתקפות ומעשי החבלה  312רבים להצטרף למרד, בין אם במסגרת קבוצות קבע או קבוצות מקומיות.

לצד זאת, שכללו המתקוממים את שיטותיהם. בעקבות  1936.313גדל באופן יכר, עד לרמה הדומה לזו של יולי 

ת רבות וספות, על יישובים יהודיים, משרדי ממשלה ותחות משטרה. ההתקפה על טירת צבי ערכו פשיטו

פשיטות אלה, "מבצעי כיבוש" בלשון המורדים, גבו קורבות רבים והציגו את הממשלה כמי שאיה מסוגלת 

  לשלוט. 

החל באוגוסט, החלו הבריטים לזהות שיוי וסף בפעילות המורדים. הקבוצות החמושות, שפעלו בעיקר 

ן ובגליל, העתיקו את פעולותיהן לאזורים וספים, במיוחד יהודה, הגב הצפוי ואזור עזה, שהיו עד אז בשומרו

שקטים יחסית. במקביל לכך, וצרו מעין "מלחמות משה" בחיפה ובירושלים, שם פעלו מתקוממים באלימות 

ל רציחות אקראיות של עוברי גד יהודים וגד ערבים כאחד. בערים אלה, כמו גם באחרות, היו מקרים רבים ש

אורח, לצד התקשויות מכווות בפקידי ממשלה ואשי כוחות הביטחון, בפרט ערבים ויהודים, ובמהיגים 

ערבים שלא קיבלו את מרות המתקוממים. ההתקפות והאיומים הרבים, שכווו כלפי שוטרים ערבים, הביאו 

קוממים ולאבדן האמון בהם, מצד מפקדיהם לירידה יכרת ביעילותם, לשיתוף פעולה שלהם עם המת

   314הבריטים.

במקביל, חיזקו המתקוממים את שליטתם על החברה הערבית. הדבר התבטא במסע רציחות והפחדה, שכוון 

בעיקר כגד הההגה הכפרית והעירוית, כמו גם במיסוד בתי הדין של המרד, שהפכו עבור ערביי הארץ, בפרט 

המורדים פרסמו החיות לתושבים, שגעו בעייים שוים   315ליישוב סכסוכים.הכפריים שבהם, לכלי חשוב 

יום. בין היתר, דרשו המתקוממים מתושבי הערים להפסיק ולחבוש את התרבוש, כיסוי -הקשורים בחיי היום

   316הראש המסורתי שלהם, ולהחליפו בכאפייה והעקאל, שאפייו את הכפריים.

רים ול אתר הביא את ממשלת המדט להפסיק חלק יכר משירותי השלטון באזחוסר היכולת להגן ביעילות על כ

-המיושבים בערבים. במהלך ספטמבר, חדלו לפעול כל בתי המשפט בארץ, פרט לאלה שבירושלים, חיפה, תל

אביב ויפו; משרדי המחוז בביסאן סגרו; סיפי דואר, משרדי ממשלה שוים ותחות משטרה ברחבי הארץ 

                                                            
  .106' , עממרד ערביאוחה, -ארון 312
  .4במאי. ראו ספח  332פעולות עויות, לעומת  719לשם המחשה: במהלך חודש יוי מו בארץ  313
314 6-“The Development of the Palestine Police Force Under Military Control”, TNA WO 201/831, pp. 5 להלן: "המשטרה)

  תחת שליטה צבאית")
  .29-30כבהא, "בתי הדין", עמ'  315
  .4, עמ' 13.9.1938, דבר; ראו גם: "הקץ לתרבוש", 156-157, עמ' מרד ערביאוחה, -ארון 316
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למעשה, לידי -שבע, בית לחם ורמאללה עזבו גם על ידי כוחות הביטחון ועברו, הלכה-ים יריחו, בארטשו. הער

   317המורדים.

פתחו חברי  1938כישלון הבריטים למוע פגיעה ביהודים הביא להחרפה גם בפעולות הטרור הגדי מצדם. ביולי 

ו פיצוץ מטעי חבלה באזורים ציבוריים. התועה הרוויזיויסטית בסדרה של התקפות על תושבים ערבים, שכלל

 318בחודש. 24-מתוכם באמצעות פצצה אחת, שהוחה בחיפה ב 53ערבים,  100במהלך החודש, הרגו יהודים 

  קם מצד ערבים, וחוזר חלילה.-התקפות אלה גרמו למעשי

 20-מוצבים בכהצורך להגן על דרכי התחבורה, על היישובים היהודיים ועל כסי הממשלה, לצד הפעלתם של 

היקף. שגרת הפעילות -כפרים ערביים, העסיק את החיילים ללא הרף ולא אפשר ליזום מבצעים התקפיים רחבי

הטילה מעמסה כבדה על החיילים. לדוגמה, בין מאי ליולי דרש אחד הגדודים להחזיק בשבעה מוצבים, להגן 

"אין זה דיר," ציין  319סייע למשטרה בעיר חיפה.על מסילת הרכבת בין חיפה ללוד, להפעיל שי טורים יידים ול

היייג, "שאשים יצאו למארבים או לסיורים בשלושה לילות מתוך חמישה, ובוסף ליוו שיירות אספקה בשעות 

   320היום."

מצב עייים זה היא את מקמייקל לדווח לשר המושבות כי "המאורעות, יותר מתמיד, לבשו צורה של מרד גלוי" 

בדומה לו, קבע היייג כי "המהל האזרחי  321פעם בעבר."-מתפרש על פי הארץ כולה, יותר מאשר אי וכי "המרד

והשליטה על הארץ אים קיימים למעשה," והוסיף כי "כופיות המורדים השיגו עתה, בדרכי טרור, שליטה שכזו 

   322וח לממשלה..."בכ-כון לומר, שכל ערבי בארץ הוא אויב-על רוב האוכלוסייה, שלא יהיה זה לא

  

  תגבורות, "שליטה צבאית" ויציאה למתקפה

אובדן השליטה בארץ ישראל הביא את ממשלת בריטיה למספר החלטות. בתחילת ספטמבר, הודיע משרד 

המלחמה להיייג כי דיוויזיה וספת, ובה שתי בריגדות, שי רגימטים של פרשים ויחידת תותחים, תישלח 

רגלים, הגיעה לארץ -לאומי יאפשר זאת. אחת הבריגדות, ובה שלושה גדודי חיל-הבין לארץ ישראל ברגע שהמצב

                                                            
 ,Political Diaries if the Arab World: Robert L. Jarman (Ed.), בתוך: 7, עמ' 24.10.1939הציב העליון לשר המושבות,  317

Palestine & Jordan, Vol.3: 1937-1938 (Cambridge: Archive Editions, 2001) (להלן: ז'רמן)  
318 Palestine & Transjordan”, 29.7.1938, TNA CO 732/81/9, p. 3 –“Summary of Intelligence  להלן: "סיכום מודיעין דו)-

  שבועי" ותאריך).
319 (1938), p. 157, 176, 201 The Queen's Own Gazette:ט (להלןביטאון מערב ק(  
320 May 1937 to  thJordan Period 20-Carried Out by the British Forces in Palestine and TransReport on the Operations 

July, 1938”, TNA WO 32/9497, p. 6 st31 ג, מאיי1938יולי -(להלן: "דוח היי("  
  .2, עמ' 24.10.1939הציב העליון לשר המושבות,  321
322 August to  stJordan Period 1-the British Forces in Palestine and Trans“Despatch on the Operations Carried Out by 

31st October, 1938”, TNA WO 32/9498, p. 15, 2 ג, אוגוסטי1938אוקטובר -(להלן: "דוח היי("  



   

53 
 

רגלים אחרים ורגימט שריויות שלחו -עם זאת, משבר מיכן גרם לכך ששי גדודי חיל 323עד לסוף החודש.

  324בדחיפות למצרים.

שוטרים הערבים בספטמבר עברה משטרת המדט לסמכותו של מפקד הצבא. בעקבות זאת, פורקו ה 12-ב

משקם, פוו תחות משטרה באזורים הערביים וקטו צעדים וספים, במטרה להגן על מצבורי השק 

   325והתחמושת של הארגון.

), מפקד כוחות הצבא הבריטיים במזרח התיכון, Ironsideאוקטובר הגיע לארץ הגרל אדמוד איירוסייד ( 1-ב

ש עם ראשי המהל והצבא, סייר בארץ וחזה במו עייו בתוצאות על מת לבחון את המצב. איירוסייד פג

התקפותיהם של המורדים, כולל הטבח בתושבי שכות קריית שמואל בטבריה. בדומה להערכותיהם של 

היקף וכי הממשלה האזרחית איה מתפקדת -מקמייקל והיייג, קבע אירוסייד כי בארץ מתהל מרד גלוי ורחב

ליץ לראש המטה הכללי הקיסרי להיעות בחיוב לבקשתו של היייג לכוחות וספים למעשה. אירוסייד המ

וציין כי יש להטיל על הארץ שלטון צבאי. "רק כוח יכול להחזיר את המצב לקדמותו ולאפשר למהל האזרחי 

  326להתבסס מחדש," קבע.

בריטיה לפעול בהתאם בספטמבר, אפשר ל 30-סיומו של המשבר באירופה, עם החתימה על הסכם מיכן ב

להמלצות אלה. עד לסוף אוקטובר הגיעו לארץ יחידות התגבור השוות. בסוף החודש, עמדו לרשות היייג 

רגלים, שי רגימטים של פרשים, רגימט שריויות, סוללת תותחים קלים, שלוש טייסות, -עשר גדודי חיל-שבעה

לדיל, חילק היייג את שטח הארץ לשתי גזרות פעולה  הספר. בדומה-האוויר וחיל-פלוגת שריויות של חיל

, 20-. בוסף, שמר היייג בריגדה וספת, ה7-ודרומית, בה פעלה הדיוויזיה ה 8-צפוית, באחריות הדיוויזיה ה

  327תחת פיקודו הישיר, ככוח עתודה.

קל על ההתמודדות במקביל לצעדים הצבאיים, פרסמה ממשלת המדט מספר תקות חירום וספות, שועדו לה

עם המרד. לכל מחוז ממשלתי מוה מושל צבאי, בדרך כלל מפקד הבריגדה או הדיוויזיה הרלווטי, שריכז בידיו 

את סמכויות השלטון המקומי, כמו גם את השליטה בכוחות הצבא והמשטרה. החל באמצע אוקטובר, דרשו 

מת לסוע באזורים הכפריים. כמו כן, הוטל עוצר תושבי הארץ לשאת תעודות זהות ולקבל רישיוות תועה, על 

   328מוחלט על תועה בדרכים בשעות הלילה.

תוכיתו של היייג לדיכוי המרד כללה מספר מרכיבים: השבת הסדר לערים; אבטחת תועת הרכבות ממצרים 

החרים את לחיפה ומיפו לירושלים; וסריקה הדרגתית של האזורים הכפריים, במטרה לחסל את המורדים ול

באוקטובר סרקו הכוחות  18-הצבא יצא לפעולה באופן מיידי כמעט: ב 329כלי השק שבידי האוכלוסייה הערבית.

                                                            
טרשייר. ראו: דוח גדודים אלה היו: הגדוד השי, רגימט המלך; הגדוד הראשון, רגימט וורסטשייר; והגדוד השי, רגימט לס 323

  .4, עמ' 1938אוקטובר -היייג, אוגוסט
. ראו: 11-הגדודים שעזבו את הארץ היו: הגדוד הראשון, המשמר האירי; הגדוד הראשון, רגימט אסקס; ורגימט ההוסארים ה 324

  .4, עמ' 1938אוקטובר -דוח היייג, אוגוסט
   .6-7המשטרה תחת שליטה צבאית, עמ'  325
  .TNA WO 106/2033, 4.10.1938זרח התיכון לראש המטה הכללי הקיסרי, מפקד הצבא במ 326
  . ,Bספח 1938אוקטובר -דוח היייג, אוגוסט 327
  .27, 21, עמ' 1938ממשלת המדט, דוח שתי,  328
  .24, עמ' 1938אוקטובר -דוח היייג, אוגוסט 329
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ביסודיות את העיר העתיקה בירושלים, במבצע שמשך חמישה ימים. בימים שלאחר מכן ערך הצבא מבצעים 

רחבים בכפרים ולסריקות של האזורים דומים בעכו, ביפו ובעזה. לאחר מכן, עברו היחידות למבצעי חיפושים 

הכפריים. במבצעים אלה עוכבו לחקירה אלפי ערבים, שרבים מהם עצרו באופן מהלי למספר חודשים (ראו 

להלן, בפרק "ריסון הכוח בראי ההתרחשויות"). מבצעים התקפיים אלה ערכו במקביל לפעולת מוצבי הצבא 

ילת דרכים באזורים ההרריים של הארץ. לצד אלה, חל שיפור בכפרים, שעסקו בהשכת שלום בסביבתם ובסל

יכר ביכולת הצבא לאסוף מודיעין, כמו גם ביכולתו להפעיל כוחות בחשאי גד המתקוממים. לשי אלה תרמו 

שיתוף הפעולה עם הסוכות היהודית, כמו גם היווצרותה של אופוזיציה לוחמת למופתי, בקרב הערבים. הביטוי 

ותר לשיתוף הפעולה החדש, היה הקמתן של "כופיות שלום" ערביות, שסייעו לצבא ופעלו גד המשמעותי בי

  330המתקוממים.

  

  שיוי המדייות הבריטית כלפי ארץ ישראל

תגובתם העוית של הערבים להמלצותיה של וועדת פיל, הביאה את ממשלת בריטיה לשקול אותן מחדש. לשם 

), Palestine Partition Commissionוועדה לחלוקת ארץ ישראל" (כך, מיתה הממשלה ועדה וספת, "ה

). הוועדה, אשר רשמית הוקמה כדי Woodheadשכותה "ועדת וודהד" על שם יושב הראש שלה, ג'ון וודהד (

לבחון את אופן יישום המלצות ועדת פיל, ועדה למעשה לאפשר לממשלת בריטיה לסגת מרעיון החלוקה ובכך 

, קבעה כי 1938בובמבר  9-הוועדה, שפרסמה את מסקותיה ב 331בים, בארץ ישראל ומחוץ לה.לפייס את הער

המלצותיה של ועדת פיל אין יתות ליישום והציעה מספר תוכיות חליפיות לחלוקת הארץ. בעקבות זאת, 

   332הצהירה ממשלת בריטיה כי חלוקת הארץ לשתי מדיות איה מעשית.

כיסה הממשלה בלודון  1939ה הממשלה לחיפוש אחר פתרון חלופי. בפברואר לאחר ביטול החלוקה, פת

ועידה, בה השתתפו ציגי היישוב היהודי לצד ציגי הערבים בארץ ומדיות ערב. היסיון לפשר בין הצדדים, אם 

דית אכן היה רציי, כשל לחלוטין. ציגי הערבים, שפעלו בהחיית המופתי, דרשו את הגבלת ההגירה היהו

  333והקמת מדיה עצמאית. היהודים, מצדם, דחו כל הצעה להגבלה שכזו.

פרסמה ממשלת בריטיה את מדייותה החדשה בסוגיית ארץ ישראל. הצהרת מדייות זו,  1939במאי  17-ב

, כללה שלושה מרכיבים: הקמתה של מדיה עצמאית בארץ ישראל בתוך עשר שים, 1939"הספר הלבן" של 

איש בחמש השים הבאות, שלאחריהן היא תותה  75,000-וב הערבי; הגבלת ההגירה היהודית לשבה יישמר הר

החלטות  334בהסכמה מצד הערבים; והגבלה משמעותית על יכולתם של יהודים לרכוש קרקעות בארץ ישראל.

                                                            
330 November,  stJordan Period 1-s in Palestine and Trans“Despatch on the Operations Carried Out by the British Force

3-March, 1939”, TNA WO 32/9499, pp. 1 st1938 to 31  ובמבר ,גי1939מרס  – 1938(להלן: "דוח היי("  
  .167כדורי, עמ'  331
332 the Secretary of State for “Palestine: Statement by His Majesty's Government in the United Kingdom. Presented by 

the Colonies to Parliament by Command of His Majesty, November, 1938” 

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/4941922311B4E3C585256D17004BD2E2 [accessed on 12.10.2019]  
  .297-300, עמ' בריטיה בא"יכהן,  333
334 http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp [accessed on 12.10.2019]“British White Paper 1939”,  
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בפי  אלה ועדו לסייע לבריטיה לשמור על מעמדה במזרח התיכון לקראת המלחמה המתקרבת, כמו גם להציב

 ערביי הארץ תמריץ להפסקת ההתגדות החמושה לשלטוה.

 

  דעיכת המרד

חל שיוי יכר במצב הביטחון בארץ. פעילות כוחות הביטחון, לצד ההבטחה  1939בחלקה הראשון של שת 

שהייתה גלומה בספר הלבן והלאות בחברה הערבית משלוש שים של מאבק, הביאו לסימים לכך שהמרד 

. בראשית אפריל, בדין וחשבון שסיכם את פעילות הצבא לקראת עזיבתו את ארץ ישראל, כתב מתקרב לקיצו

שבע, מהירדן לשפלת השרון ולחוף הים, מצאת עתה, ותפסת על ידי, -היייג כי "הארץ כולה, מדן ועד באר

ה ססציוית של במקביל, דיווח מושל מחוז השומרון על "שביר 335ירדי."-הכוחות הבריטיים וחיל הספר העבר

   336המרד באזורים הכפריים."

שיתוף הפעולה הביטחוי שבין ערבים לשלטוות הלך והתהדק. כפריים מסרו מידע לצבא ולמשטרה וסייעו 

עשר -ביוי תפסו כפריים מג'מאעין אחד 7-לעצור מתקוממים. לעתים אף פעלו כפריים מיוזמתם. לדוגמה, ב

שלושה שבועות  337ם מסרו את השבויים, יחד עם כלי שקם, לידי הצבא.מתקוממים שלו בקרבת מקום. הכפריי

לעתים אף התגדו תושבים  338מאוחר יותר, הסגירו כפריים בשומרון מהיג של קבוצה חמושה, שפל לידיהם.

   339ערבים בכוח לקבוצות החמושות. בעיתוות דווח על מספר קרבות, שפרצו בין כפריים למתקוממים.

ודיעין שבידי הצבא, כמו הסיוע הגובר מצד הערבים, אפשר לרדוף את מהיגי ההתקוממות השיפור היכר במ

הצליח כוח צבאי  מרץב 25-והביא להפסקת פעולתם של החשובים מבין מהיגי המרד: ב הלחץ שא פריביעילות. 

רמת הגולן, ל 1939מלט באפריל  ראזק-עארף עבד א חאג' מוחמד, בכפר צאור; -רחים אל-להרוג את עבד א

ביולי לכד כוח של הלגיון הערבי את יוסף  24-ב 340מאשיו, לידי הצבא הצרפתי. 16שם הסגיר את עצמו, יחד עם 

הסגירו את עצמם לידי השלטוות בארץ,  חוסלו, לכדו או מהיגים זוטרים יותר 341.ןהירד-דורה בעבר-אבו

   342לעתים לאחר משא ומתן אודות תאי הכיעה.

ת במספר התקפות הקבוצות החמושות לווה חיזוק במעמדה של הממשלה. על כך מעידים לירידה המתמשכ

החידוש בגביית המיסים באזורים הכפריים, חידוש עבודות אזרחיות ללא ליווי צבאי ופיית התושבים לקבל 

 עדות וספת לסיומה של ההתגדות החמושה, אולי המרשימה ביותר, הייתה כוותם של 343תעודות זהות.

                                                            
  .6, עמ' 1939מרס  – 1938דוח היייג, ובמבר  335
336 “Fortnightly Reports”, 18.4.1939, TNA CO 733/398/10, p. 1 שבועי," שם המחוז ותאריך)-(להלן: "דוח דו  
337 , 8.6.1939, p.2stine PostPale"Villagers Capture Gang",  
  .6, עמ' 29.6.39, דבר"הודעות רשמיות על העשה בארץ",  338
  .6, עמ' 27.7.1939, דברלדוגמה, ראו: "הודעות רשמיות",  339
  .1, עמ' 14.4.1939, דברראזק ברח מן הארץ והסגיר עצמו לידי הצבא הצרפתי", -"עבד א 340
Jordan Area No. 22”, -“Intelligence Report for Cis. ראו: 1940ג בשת דורה הוסגר לבריטים, שפט והוצא להור-אבו 341

30.7.1939 TNA AIR 23/790, p. 2  
  .1, עמ' 17.9.1939, דברלדוגמה, ראו: "הסגיר את עצמו",  342
  .3, עמ' 93.3.193שבועי, מחוז שומרון וחיפה, -; ראו גם: דוח דו7, 1, עמ' 3.4.1939שבועי, מחוז עכו והגליל, -דוח דו 343
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הכפריים הערבים למסור מרצום כלי שק ותחמושת לממשלה, בתמורה לתשלום ולהעקת רישיוות חוקיים 

    344עבור מספר רובים בכל יישוב.

החל בחודש אפריל, פתחה הממשלה מחדש את בתי המשפט ומשרדי רישום הקרקעות בערים הערביות, עוד 

ושלי המחוזות חזרו, לאחר הפסקה ארוכה, לשמש גם מ 345 הוכחה לקבלת הערבים את מרות השלטון הבריטי.

ראשי המהל המדטורי, החל בציב העליון והמזכיר הכללי, כמו  346כבוררים בסכסוכים שבין חמולות ושבטים.

גם מפקדי הצבא, ערכו ביקורים ביישובים ערביים, שם הפגיו בפיהם ראשי הקהילות את תמיכתם בממשלה 

  347ואת רצום בשלום.

גרל מייקל ג'ורג' הרי בארקר -החליף אותו מייג'ור 348סיים היייג את תפקידו ועזב את הארץ. 9193ביולי 

)Barkerשגרה, עם פירוקם של מוצבי צבא ומחסומי דרכים רבים. זאת למרות -). עד אז חזרו חלקים מהארץ לחיי

. הצבא המשיך 1940גם בשת שהלחימה, כמו גם פעולות טרור וחבלה, לא פסקו לחלוטין ומשכו, בהיקף מוך, 

לרדוף אחר קבוצות חמושות וקרבות ערכו עמן מעת לעת. עם זאת, למפקדי הצבא לא היה ספק, כי המרד הגיע 

, לצד הלאות ששררה בקרב הערבים 1939בספטמבר  1-לסופו. יתן להיח כי מלחמת העולם השייה, שפרצה ב

  חות. לאחר תקופת לחימה ארוכה, סייעו להרגיע את הרו

  

    

                                                            
, 29.9.1939שבועי, -כלי שק שוים. ראו: דוח מודיעין דו 105מסרו ערבים לצבא  1939לדוגמה, בשבועיים האחרוים של ספטמבר  344

TNA WO 169/148 '8, עמ.  
; וגם: 22.5.1939, דבראללה", -; ראו גם: "הממשלה חזרה לשפוט ברם1, עמ' 28.4.1939, דבר"הודעות רשמיות מהעשה בארץ",  345

  .9, עמ' 9.6.1939, דבר"הודעות רשמיות", 
  .8, עמ' 24.7.1939, דבר; וגם: "הודעות רשמיות", 8, עמ' 19.7.1939, דבר"הודעות רשמיות",  346
; וגם: "מסיבת ערבים לכבוד הציב העליון", דבר, 4, עמ' 4.6.1939, דברקישק", -לדוגמה, ראו: "המזכיר הראשי בשבט אבו 347

  .6, עמ' 18.9.1939, דבר; וגם "דבר המפקד הצבאי לערבים חברון", 3מ' , ע21.9.1939
. ראו: 1942היייג מוה למפקד הפיקוד המערבי. במהלך מלחמת העולם שירת כסגן ראש המטה הכללי הקיסרי ופרש בשת  348

  סמארט.
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  הקבוצות החמושותהאויב: 
  

בטרם פה להכרת הצבא הבריטי, תורת הלחימה שלו, יחידותיו ודרכי פעולתו, יש להכיר את האויב עמו 

התמודד במהלך המרד הערבי: הקבוצות החמושות הערביות. הכרות זו חוצה על מת להבין את האתגרים 

 בחון את השפעתן האפשרית של פעולותיהם על המרד. המעשיים שיצבו בפי כוחות הצבא וכן על מת ל

מאין: למרד הערבי קדמה מסורת עשירה של פעילות אלימה -הופעתן של הקבוצות החמושות לא התרחשה יש

מאורגת בחברה הערבית בארץ ישראל ובסביבתה, בין אם כחלק ממאבק מול השלטון, במסגרת סכסוכים 

רסה. על כן, יש לבחון את הקבוצות החמושות בהקשרים ההיסטוריים, פימיים או מעשי פשיטה ושוד לצרכי פ

סדירה בקרב -התרבותיים והחברתיים שבמסגרתם התקיימו. אלה כוללים את המסורת הארוכה של לוחמה לא

חברות אושיות, מרכיבים שוים בתרבות הערבית והאסלאמית ומאפייי החיים בארץ ישראל ובסביבותיה 

  רד. בתקופות שקדמו למ

עליו צמחו קבוצות הלוחמים במרד הערבי,  ,משום כך, יחל פרק זה בסקירה קצרה של הרקע החברתי וההיסטורי

קרי האלימות המאורגת בחברה הערבית בארץ ישראל ומאפיייה. זו כללה סכסוכים פימיים בין שבטים 

ד דרכים, שבוצעו על ידי כופיות ומשפחות, התקפות על בי עדות המיעוט, פשיטות גזל מצד וודים ומעשי שו

שודדים. כן תרמה לצמיחת הקבוצות החמושות במרד הערבי היסטוריה של מאבקים חמושים כגד השלטון 

אירופאי ובין אם קודמיו. לסיכום הרקע ההיסטורי, תוצג התפתחותן של קבוצות -בארץ, בין אם הקולויאלי

קסאם, שפעולתו -דין אל-ארגוו החשאי של השיח' עז א למרד הערבי, ובמיוחד 1929חמושות לאומיות בין 

  בישרה את המרד והשפיעה עליו באופן משמעותי.

בהמשך למבוא זה ייבחו המאפייים השוים של הקבוצות החמושות בתקופת המרד ושל פעילותן. אלה כוללים 

במרד; הציוד בו השתמשו  את הרכבן האושי של הקבוצות; המבה הארגוי בו פעלו; סוגיית הפיקוד העליון

המורדים; האופן בו מימו את פעילותם; ושיטות הפעולה העיקריות בהן קטו. אלה יאפשרו להבין טוב יותר 

 את האתגרים המבצעיים, עמם דרשו כוחות הביטחון הבריטיים להתמודד במהלך המערכה. 

 

  הרקע להופעת הקבוצות החמושות במרד הערבי

  ברה הערבית בארץ ישראלהיבטים אלימים בחיי הח

החיים בחברה הערבית בארץ ישראל העות'מאית, בעיקר באזורים הכפריים, מתוארים במקורות ככאלה 

שהתאפייו באלימות לא מעטה. קווי שבר רבים שימשו כזרז וכעילה לסכסוך ולמאבק, כגון ההבחה בין יושבי 

ברבים ואחי) שוות, בין שבטים בדווים, בין משפחות  הערים לכפריים (פלאחים), בין בי פות כפריות (אחיה,

אסלאמיות, -בין עדות שוות ואף בין משפחות שהתייחסו על קבוצות השבטים הטרום 349מורחבות (חמולה),

סכסוכים אלימים פרצו תכופות, בין אם על רקע מאבק על משאבים חקלאיים (אדמה, מקורות  350קייס וימן.

                                                            
רת, אשתמש בצורת הריבוי המקובלת צורת הריבוי לחמולה בערבית הוא "חמאיל", אך מאחר והמילה כסה גם לעברית המדוב 349

 בשפה זו, קרי "חמולות".  
 ,The Peasantry of Palestine: The Life, Manners and Elihu Grant; ראו גם:20-22, עמ' חרב מביתאוחה, -ארון 350

Customs of the Village (New York: The Pilgrim Press, 1907), p. 225 
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 351ל רקע פגיעה בגופם, ברכושם או בכבודם של בי חמולה אחת על ידי אחרת.מים וכיוצא בזה) ובין אם ע

מסורות חברתיות ערביות, כגון תפיסת הכבוד האישי והמשפחתי ומהג גאולת הדם גרמו לפרצי אלימות 

   352גדית שמשכו לאורך זמן רב, לעתים אף שים לאחר שהעילה המקורית למריבה שכחה.-ואלימות

היו ביטויים מעשיים רבים, שכללו בין היתר הצתת יבולים בשדות,  353שכזו, שכותה "פסאד,"לעויות מתמשכת 

לעתים עשויות היו להיות לסכסוך  354עקירת כרמי זיתים ומטעי פרי, פגיעה בצאן ובבקר ואף מקרי תקיפה ורצח.

ות לחימה בין חרב הכפר ארטאס בעקב 19-שכזה השלכות חמורות על המשתתפים בו. לדוגמה, בשלהי המאה ה

במהלך מאבק אחר באותה התקופה פשטו כפריים  355החמולות שהרכיבו אותו, ורבים מתושביו טשו אותו.

מבית עיטאב על הכפר בית טיף, שם לכדו מספר גברים ושים, התעללו בהם, הרגו אותם ובתרו את 

 356גופותיהם.

הצים. לדוגמה, תייר אגלי דיווח על מאבקים פימיים שכאלה גרמו לפעמים לקרבות של ממש בין הצדדים 

שה קודם לכן  357סמוך לחברון, בין עשרות כפריים חמושים בחרבות וברובים. 1854קרב שקלע אליו בדצמבר 

שהחל בעקבות גיבת  358דיס ומלחה,-היה הקוסול הבריטי בירושלים עד לקרב יריות בין עשרות כפריים מאבו

פימי בין חמולות באזור הר שכם עד כדי מאבק רחב, שזכה במחקר  החריף סכסוך 19-במהלך המאה ה 359צאן.

   360לכיוי "מלחמת אזרחים."

על אלה יש להוסיף את פעילותם של שבטי הוודים הבדווים. הבדווים השתתפו בסכסוכים שבין הכפריים 

, בשל 19-וה 18-במהלך המאות ה 361כשכירי חרב, עסקו בשוד דרכים (ראו להלן) ופשטו על שדות ועל יישובים.

היחלשות השלטון המרכזי בארץ, גרמו התקפות חוזרות ושות מצד הבדווים לטישתם של כפרים רבים 

דיווח  1853דוגמה אחת ממחישה את אופן פעולתם: בשת  362באזורים קשים להגה, כגון מישור החוף והשפלה.

לאחר שפשטו שם על בי שבט אחר ושדדו  363הקוסול הבריטי על מפגש עם בי שבט בדווי שהגיעו מאזור ביסאן

                                                            
 .17-18; ראו גם: קימרליג ומגדל, עמ' , שםחרב מביתאוחה, -ארון 351
 , שם.חרב מביתאוחה, -(להלן: מאע); וגם: ארון 52-53), עמ' 1989( 53 קתדרהאשרף בירושלים", -עאדל מאע, "מרד קיב אל 352
מילון בשל השלכותיהם של סכסוכים פימיים אלה, קיבלה המילה פסאד עם הזמן משמעויות וספות, כולן שליליות. לדוגמה,  353

) מגדיר את המלה גם כשחיתות, קלקול, ריקבון, הוללות, רצח, פרוד, ועוד. ראו: דוד 1947שער, (שפורסם לראשוה בשת -איילון

 .221), עמ' 1996(ירושלים: מאגס,  עברי ללשון הערבית החדשה-מלון ערביאיילון ופסח שער, 
 .19-20, עמ' 11.6מ"י , 1933לדוגמה, ראו: משטרת המדט, דין וחשבון לשת  354
355 (London: Zed, 2007), p. 7 The Palestinians: From Peasants to RevolutionariesRosemary Sayigh,  .('להלן: סיאע) 

 ,Philip J. Baldenspreger באותה העת, ראו: לתיאור מפורט של הסכסוך בכפר ארטאס, המוצג כאופייי בחיי החברה הערבית בארץ

The Immovable East: Studies of the Peoples and Customs of Palestine (London: Pitman, 1913), pp. 115-126 

גיורא. הכפר בית עיטאב שכן בעמק האלה, -הרים ובר-מערבית לירושלים, כיום בשטח המושבים ס-הכפר בית טיף שכן דרומית 356 

 James Finn, Stirring Times: Records From Jerusalemאו: כיום בשטח העיר בית שמש והמושבים תיב הל"ה וזוח. ר

Consular Chronicles of 1853 to 1856, (London: Kegan Paul & Co., 1878), Vol. II, pp. 194-195. .(להלן: ג'יימס פין מס' כרך) 
  .147-149, עמ' 2ג'יימס פין  357
ם שכות מחת. הכפר אבו דיס מצא מזרחית לירושלים, והוא כיום הכפר מלחה שכן דרומית לירושלים, באזור בו מצאת כיו 358

 עיירה בשטח הרשות הפלסטיית.  
 .353-354, עמ' 1ג'יימס פין  359
  .185יזבק, עמ'  360
 .15-16, עמ' חרב מביתאוחה, -ארון 361
362 10-Press, 1980), pp. 8(New Jersey: Princeton University  Palestinian Society and PoliticsJoel S. Migdal,  
  שאן.-כיום בית 363
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ממו גמלים ומקה. בדווים אלה הגיעו לירושלים על מת להשתתף בסכסוך שבין הכפריים שזכר לעיל ובמהלך 

 364שהותם בקרבת העיר עסקו גם בשוד עוברי אורח.

סמוך, הזעיקו  כאשר וצר צורך דחוף להגן על הכפר מפי פושטים, או לסייע לבי משפחה ולבעלי ברית בכפר

הפלאחים זה את זה לפעולה. בעת גיוס שכזה, שכוה "פזעה", התאספו הגברים שבכפר ויצאו ביחד אל עבר 

אליזבת פין, אשתו של הקוסול הבריטי בירושלים, תיעדה  365זירת הלחימה, כשהם חמושים בשק חם וקר.

שבו התגייסו כל הגברים הכשירים  פזעה שכזו, שהתרחשה במסגרת סכסוך בין כפריים, והדגישה את האופן

ללחימה. ביום הקרב, כתבה, "לא ותר איש לעבוד בגורן הסמוכה, מלבד קשיש אחד עם זקן לבן, והערים 

   366הצעירים, כדיו; כל הגברים בגיל העמידה והגברים הצעירים עלמו ויצאו למלחמה."

סביבה והזעיקו את הגברים להילחם כאשר גם השים השתתפו בלוחמה. הן הביאו מידע על תועות חשודות ב

התקרב אויב אל הכפר או אל המאהל. במהלך הקרב מצאו שים בשדה המערכה, בו מילאו מספר תפקידים 

חשובים: ראשית, הן סיפקו ללוחמים תחמושת, מים ומזון ששאו עליהן וטיפלו בפצועים. שית, הן היעו את 

ולים ושירי הלל לכבוד גבורתם של אלה שהצטייו בקרב, ואם הגברים להילחם, אם באמצעות השמעת צהל

באמצעות ביזוי פומבי של מי שראה כי לא מילא את תפקידו כהלכה. לבסוף, גבר יכול היה להציל את חייו 

בשעת קרב אם אישה כלשהי הצהירה בפי אויביו כי הוא מצא תחת חסותה. כך תרמה וכחותן של שים באזור 

  367האלימות מחד גיסא ולהגבלת תוצאותיה מאידך גיסא. הלחימה להגברת

לרקע חברתי זה היו מספר השלכות בתקופת המרד הערבי. ראשית, מציאות חיים זו הביאה להימצאותם של 

כלי שק רבים בידי הכפריים, אשר יכלו לשמש בעת הצורך גם כגד השלטון. שית, חלק משיטות הפעולה, בהן 

ייהם מזה דורות, הופו אל עבר היהודים והבריטים. שלישית, התחרות שבין קטו הכפריים במאבקים ב

חמולות שימשה כזרז להקמתן של קבוצות חמושות, הכתיבה את הרכבן האושי והקשתה על גיבושן תחת פיקוד 

אחיד. לבסוף, סכסוכים פימיים בחברה הערבית המשיכו להתקיים בכל תקופת המרד, ולעתים היו גורם 

 ם אלימים בין קבוצות חמושות שוות, או לשיתוף פעולה עם השלטוות או עם היישוב היהודי.למאבקי

  

  כופיות שוד

במהלך שים ארוכות התקיימו בארץ ישראל כופיות שודדים, שעסקו בפעילות מחתרתית אלימה ומאורגת. 

עיקר המהיגים שבהם, רכשו טיפוס לקבוצות החמושות, וראה כי חלק מהמתקוממים, ב-כופיות אלה היוו אב

כפי שראה להלן,  368את יסיום הראשון בלחימה במחתרת במסגרת פעילות פלילית בתקופה שקדמה למרד.

  .לעתים עירבו השודדים בפעולתם מיעים לאומיים לצד פליליים

אם של  בזמן השלטון העות'מאי בארץ היו תופעות השוד פוצות יחסית, בין אם של העוברים בדרכים ובין

תושבי הכפרים והעיירות. אלה בוצעו על ידי שבטי בדווים או על ידי כופיות שודדים, כלומר קבוצות מאורגות, 

                                                            
 .354-355, עמ' 1ג'יימס פין  364
 .8-9סיאע', עמ'  365
366 (London: Marshall  Palestine Peasantry: Notes on Their Clans, Warfare, Religion and LawsElizabeth A. Finn, 

Bros., 1923), p. 25 .(להלן: אליזבת פין)  
 .25-28אליזבת פין, עמ'  367
 .149, הערת שוליים 217לפירוט מעורבותם של מהיגי קבוצות חמושות בפלילים טרם המרד, ראו: פורת, עמ'  368
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בעוד שהבדווים פעלו בעיקר באזורי הגבול שבין  369קבועות וחמושות של כפריים, שפעלו ממיעים פליליים.

באזורים הרריים וקשים לגישה. לעתים עסקו  שטחי המזרע למדבר שבו דדו, התבססו כופיות השודדים בעיקר

ע'וש, שהגו לגבות "דמי מעבר" מעולי -בשוד גם כפריים ששכו בסמוך לדרך ראשית, כדוגמת תושבי הכפר אבו

במקרים רבים לא חששו שודדים אלה להתעמת ישירות עם כוחות השלטון,  370הרגל הוצרים בדרך לירושלים.

   371אשר ביקשו למוע מהם לפעול.

התאים ששררו בארץ לאחר תום מלחמת העולם הראשוה תרמו להתפשטות העברייות. מחד, שרר בארץ 

לשעבר המיומים בהפעלתם. לכן, מימיו -משבר כלכלי חריף ומאידך היו בה כלי שק רבים, לצד חיילים

ותכופה של  הראשוים של השלטון הבריטי בארץ ישראל דרשו כוחות הביטחון להתמודד עם פעילות אלימה

"מקרי  1922) כתב בזיכרוותיו כי בשת Duffקבוצות שודדים ובדווים. איש הז'דרמריה הבריטית דגלאס דאף (

חבורות בדווים,  יומי.-השוד בדרכים משכו ללא הפסק, רציחות ועיוי עוברי האורח היו באותה העת עיין יום

תיאור זה תואם את המידע  372זורים הכפריים..."שודדי דרכים מקצועיים וחיילים משוחררים בזזו את הא

מעשי ל 373על למעלה משלושה מקרי שוד דרכים בממוצע ביום. 1921-1923, שדיווחו בשים בדוחות המשטרה

   374שוד לוו, לא אחת, מקרי רצח.ה

בשים הראשוות לא זיהו הבריטים מאפייים לאומיים בפעילות זו וייחסו לקבוצות אלה, אותן כיו בשם 

אף טרח הציב העליון לציין במכתבו  1922בספטמבר  375), מיעים פליליים גרידא.bandsאו  gangs"כופיות" (

) בתקופה הדוה gangs of brigandsהחודשי לשר המושבות כי הפעילות החריגה של כופיות שודדים (במקור 

ות שהושמעו בדבר מיעים הירדן, וכי טע-בעה בעיקר ממעשיהם של שבטי בדווים מארץ ישראל ומעבר

  376לאומיים הגורמות לה, אין מבוססות.-פוליטיים

ייתכן מאוד שעמדה חרצת זו של השלטון הבריטי, לפיה הפעילות האלימה של ערבים בארץ ובעת ממיעים 

לב. זאת משום שהיו מקרים בהם תקפו אותן "כופיות" דווקא את ציגי -פליליים בלבד, בעה ממשאלות

, כאשר קבוצה של דרוזים, ככל הראה מורדים מסוריה, 1923ביוי  13-. המקרה הידוע ביותר התרחש בהשלטון

                                                            
384-, עמ' 1לדוגמה, ראו דיווחיו של הקוסול הבריטי בירושלים על סדרה של מעשי שוד שהתרחשו בסביבות העיר: ג'יימס פין  369

382. 
 .231-232, עמ' 1ג'יימס פין  370
 .53, ראו: מאע, עמ' לדוגמה 371
372 (London: John Murray, 1934), p. 112. Companion-Sword for Hire: The Saga of a Modern FreeDouglas V. Duff,   

  )חרב להשכיר(להלן: דאף, 
, עמ'  f5479.pd-palestinianmandate.files.wordpress.com/2014/04/cmדין וחשבון ועדת החקירה המלכותית לארץ ישראל,  373

  ].]-17.11.2018צפה ב 186
דבר שהשפיע על החשיבות שייחסה משטרת המדט לשוד הדרכים. לדוגמה, בדוחות השתיים שפרסמה המשטרה בראשית שות  374

השלושים חשב שוד הדרכים לפשע השי בחומרתו, וסיכום מקרי שוד אלה הופיע מיד לאחר סיכום מקרי הרצח שהתרחשו באותה 

 .12, עמ' 11.3, מ"י 1931לדוגמה: משטרת המדט, דין וחשבון לשת  השה. ראו
מתוארים  1.3.1920-חי ב-תופעה דומה יתן למצוא בעיתוות העברית בת הזמן. לדוגמה, בכתבות המתארות את ההתקפה על תל 375

דאר ; וגם: "גיבורי הגליל", 1' , עמ18.3.1920, הצפירההתוקפים הערבים כ"שודדים." לדוגמה, ראו: "הקפיטן טרומפלדור הרג", 

 .2, עמ' 8.3.1920, היום
  . CO 733/25TNA, 8.9.1922הציב העליון לשר המושבות,  376
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עשרה ימים לאחר מכן תקפו ערבים כלי רכב אחר של  377תקפה את שיירתו של הציב העליון סמוך לראש פיה.

יטים ייחסו למעשיהן על אף שהבר 378), קצין ביחידה.Swannהז'דרמריה הבריטית ורצחו את הקפטן סוואן (

של קבוצות חמושות אלה רקע פלילי, ראה כי כבר בשות העשרים היו כאלה שפעלו גם ממיעים לאומיים, או 

רחמן, בו של ראש עיריית -עצרה המשטרה את סלים עבד א 1924בריטיים. לדוגמה, ביולי -לכל הפחות אטי

רחמן, שחשב עד אז על ידי הבריטים למהיגה -בד אוצרית בארץ ישראל. ע-טולכרם ופעיל באגודה המוסלמית

של תועה לאומית, הואשם בכך שעמד בראש "כופיית שודדים ערבית" והשתתף בשבעה מעשי שוד וביזה 

בכפרים ערביים וביישובים יהודיים. העיתוות הערבית כפרה באשמתו, וטעה כי השלטוות מציגים אותו 

בדומה לכך, זכה  379יותו פעיל לאומי, המוכן "למות למען החופש והחירות".כשודד וכגב על מת להכחיש את ה

ערבי פשוט ג'ילדה", להילה רומטית של גיבור לאומי, -, שכוה "אבודאאחמד חמשודד בשם  1934-1933בשים 

ן, ג'ילדה, שפעל בשומרו-זאת למרות שכל קורבותיו של אבו היצב מול עוצמתו של השלטון הבריטי ויכול לו.

 ג'ילדה ממחיש כיצד עשויים פושעים להשתמש בלאומיות כהצדקה לפעילותם-סיפורו של אבו 380היו ערבים.

  381לב.-הפלילית, אם בצייות ואם בתום

יתן לזהות קשר ישיר בין כופיות השודדים לקבוצות החמושות במרד הערבי, ולו רק משום שההבחה הבריטית 

אמור, תמיד כוה. בתקופה שקדמה לתחילתו של המרד ערכו מספר בין מיע פלילי ללאומי לא הייתה, כ

במרץ, בזמן שוד  28-פעולות, אשר ראה כי שילבו פעילות פלילית "מסורתית" עם מטרות לאומיות. לדוגמה, ב

וסעיהם של כלי רכב דרומית לשכם, הכו השודדים יהודי וכן מספר ערבים, אותם האשימו במכירת אדמות 

באפריל, התרחש האירוע שהוג לראותו כזה שהוביל לפרוץ המרד.  15-שבועיים לאחר מכן, בכ 382ליהודים.

שכם, רצחו השודדים שי יהודים, אותם הפרידו -שמס, על כביש טולכרם-במהלך שוד דרכים בסמוך לור א

                                                            
ע"פ דאף והורן, הדרוזים תקפו את השיירה משום שחשבו כי היא שייכת לצבא הצרפתי, גדו מרדו. ראו: דאף, חרב להשכיר, עמ'  377

   What’s Happening in Palestine”, The Sentinel, 29.6.1923, p. 37“; ראו גם: 95-94; הורן, עמ' 129-128
  .93-94הורן, עמ'  378
; ראו גם: 1, עמ' 31.10.1924, פלסטיןרחמן בטולכרם], -"מחאכמת א(ל)סיד עבד א(ל)רחמן פי טולכרם" [משפטו של מר עבד א 379

 Arab Leader Exposed as Bandit Chief”, The“וגם:; 4, עמ' 5.9.1924, דאר היום"סלים עבד אל רחמן והעתוות הערבית", 

Sentinel, 18.7.1924, p. 3. 
קולויאלי ועד כמה מהעיין הרומטי שעברייים מפורסמים -קשה לקבוע עד כמה בעה האהדה לאבו ג'ילדה מזיהויו כגיבור אטי 380

-ההערצה כלפיו לזו שזכה לה הגגסטר האמריקאי בןמעוררים בקרב הציבור מדי פעם. בעיתוות התקופה יתן למצוא השוואה בין 

; ראו גם: ג'יב אבו רקייה, 25-24, עמ' 1933משטרת המדט, דין וחשבון לשת  הזמן, אל קפוה, וכן זיהויו כ"רובין הוד" מקומי. ראו: 

; Glorifying the Bandit”, Palestine Post, 2.2.1934, p. 5“; וגם: 11-8, עמ' 9.7.1990(מעריב),  יעקב"חייו ומותו של אבו ג'ילדה", 

וגם: "א(ל)צור אלמהדאה לג'רידה 'פלסטין' מן (אלמלך) אבי ג'לדה" [תמוות שהוקדשו לעיתון פלסטין על ידי "המלך" אבו ג'ילדה], 

  .1, עמ' 27.1.1934, פלסטין
ראל, או לתקופת המרד הערבי. לדוגמה, ראו: דרכים, למורדים במלכות איו ייחודי לארץ יש-הקשר שבין פושעים, ובמיוחד שודדי 381

Julie D’andurain and Jonathan Krause, “Pirates, Slavers, Brigands and Gangs: the French Terminology of Anticolonial 

Rebellion, 1880-1920”, French History 31:4 (2017), pp. 495-511ופיות הפליליות במלחמה הבין; ראו גם: שמריהו בן פזי, "הכ-

-(בן תש"ח ואילך: מחקרים של האסכולה הירושלמית על מלחמה, צבא וחברה", בתוך: אלון קדיש (עורך), 1948-1947קהילתית 

 .171-94), עמ' 2015שמן: מודן, 
382 , 29.3.1936, p. 1Palestine Post“Daring Daytime Raid Near Nablus”,   
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יח' מקורות שוים מייחסים את המקרה לפליטי המחתרת הלאומית של הש 383בכווה תחילה מיתר הוסעים.

  384קסאם (ראו להלן), וייתכן שהם גם אלה שביצעו את השוד הקודם.-דין אל-עז א

  מרידות כגד השלטון

התמרדו תושבי ירושלים במחאה על  1826-1825לעתים ערכו בארץ התקוממויות אלימות כגד השלטון. בשים 

ם שהוטל עליהם. עול המסיעל התהגותו של מושל דמשק (שירושלים כללה בשטח שיפוטו), ובפרט 

המתקוממים הצליחו להשתלט על העיר ולגרש ממה את ציגי השלטון, אך כעו בפי כוחות הצבא הגדולים 

פרץ בארץ מרד וסף, רחב בהרבה, בעקבות כיבושה על  1834בשת  385ששלח הסולטן על מת לדכא את המרד.

רקע למרד זה היו רפורמות שלטויות שיישם חמד עלי, כשלוש שים קודם לכן. הוידי צבאותיו המצריים של מ

חמד עלי, אשר תפסו כפוגעות במעמדם של הכבדים המקומיים, לצד ומושל הארץ אבראהים פאשא, בו של מ

הטלת חובת גיוס על תושבי הארץ. המרד הקיף אזורים רחבים בארץ ישראל, מהגליל בצפון ועד להר חברון 

רויים, אך בעיקר כפריים ומכאן כיויו "מרד הפלאחים". צבאו של ועזה בדרום והשתתפו בו בדווים ועי

אבראהים פאשא דיכא את ההתקוממות בתוך מספר חודשים, באמצעות הפעלת כוח רב. מספר שים אחר כך 

   386התקוממו שוב חלק מהכפריים, בתמיכה במערכה העות'מאית לכיבוש הארץ מחדש מידי המצרים.

פלסטיית, -אחים את הביטוי הראשון להיווצרותה של זהות לאומית ערביתלמרות שיש הרואים במרד הפל

-במהלך המאה ה 387פרדת מזו של תושבי הארצות השכות, אין להתעלם מההקשר ההיסטורי והאזורי בו פרץ.

פרצו מרידות רבות בשטחי השלטון העות'מאי, הן באזורים שאוכלסו על ידי וצרים והן באלה הערבים.  19

ועבר הירדן בין   ארץ ישראלעשרה התקוממויות אלימות בסוריה, לבון, -ד מוה לא פחות משתיםמחקר אח

   388לתחילתה של מלחמת העולם הראשוה. 1830

 1919לאחר תום מלחמת העולם פרצו מרידות וספות באזור, הפעם גד השליטים הקולויאליים. במרץ 

כשה אחר כך, ביוי  1882.389ששלטו למעשה בארצם מאז התקוממו כפריים ובדווים במצרים כגד הבריטים, 

, התמרדו שבטים ערבים בדרום השטח שהיה לעיראק גד הבריטים. מרד זה דוכא בתוך כחצי שה, על ידי 1920

יהלו שבטים בדווים בצפון ארץ  אותה השהאפריל ומאי של ב 390הפעלת כוחות צבא גדולים והפצצות אוויריות.

 ערכה  391גד כוחות הצבא הבריטי, במסגרתו תקפו גם יישובים יהודיים.ישראל מאבק חמוש וןבסוריה ובלב

                                                            
 . 1, עמ' 16.4.1936, דאר היום; ראו גם: "שוד ורצח בדרך שכם", 12-16, עמ' הכביש דם קדושים בעפראלכסדר זאובר,  383
 99; ראו גם: כהן, עמ' 42יאסין, עמ'   384
385 24:1,  Journal of Palestine StudiesCentury Rebellions in Palestine”, -and Nineteenth -‘Adel Manna’, “Eighteenth

(1994), pp. 58-60. ע, "מרידות")(להלן: מ   
 .7-11; ראו גם: קימרליג ומגדל, עמ' 62-61מע, "מרידות", עמ'  386
קימרליג ומגדל, לדוגמה, רואים במרד הפלאחים את "המרד הפלסטיי הראשון" (השי הוא המרד הערבי כגד הבריטים והשלישי  387

 .6-5האיתיפאדה כגד ישראל). ראו: קימרליג ומגדל, עמ' 
388 1914”, in Farhad Kazemi & John Waterbury (eds.), -aert, “Rural Unrest in the Ottoman Empire, 1830Donald Quat

Peasants & Politics in the Modern Middle East (Miami: Florida International University Press, 1991), pp. 45-46 
389 ance: The Egyptian Peasant Rebellion, 1919”, in Kazemi & Reinhard C. Schulze, “Colonization and Resist 

Waterbury, pp. 189-191  
390 -Century Iran, Iraq, and Turkey”, in Kazemi & Waterbury, pp. 110-Farhad Kazemi, “Peasant Uprisings in Twentieth

111  
391 , 29.4.1920, p. 5alAberdeen Press and Journ“Seven Arab Raids in Palestine”,  :ראו גם ;“Fighting in Palestine”, 

Portsmouth Evening News, 28.4.1920, p. 8   
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התקוממות גד השלטוות הצרפתים, אשר כבשו את האזור ושמו לאל את הקמתה של ממלכה ערבית. במשך 

צות צפוה של ארץ ישראל, קבוב) פעלו בחלקים שוים של שטח המדט הצרפתי, כולל 1922-1919כשלוש שים (

, עם 1925העימות בסוריה התפרץ שית בשת  392חמושות, אשר יהלו לוחמת גרילה גד הצבא הסדיר.

התקוממותם של בי העדה הדרוזית כגד הצרפתים. המרד התרחב לאזורים אחרים, עירב בי עדות וספות 

בסוריה שביתה כללית,  פרצה 1936ביואר  20-ב 1927.393והיה ל"מרד הסורי הגדול", שמשך עד לדיכויו בשת 

שלוותה בעימותים אלימים. השביתה, שמשכה שישה שבועות, הביאה את השלטוות הצרפתיים לפתוח במשא 

  394ומתן עם ציגי התועה הלאומית הסורית באפריל של אותה השה.

ם של הזמן, שצבר בהתקוממויות אלה, עמד לרשות-היסיון הרב ביהול לוחמת גרילה כגד צבא סדיר בן

בכוח באזור כולו. הידע עבר הן באמצעותם של לוחמים ותיקים, אשר יכלו להדריך ולייעץ, והן -מורדים

יתן להדגים את האופן בו שימש היסיון שצבר  395באמצעות ספרות מקצועית שחיברו בוגרי המרידות הללו.

מת הגרילה בסוריה, השיח' לארגוה של התקוממות בארץ ישראל באמצעות סיפוריהם של שיים מבוגרי מלח

קסאם, כפי שראה להלן, יצל את יסיוו כמורד גד הצרפתים -קאוקג'י. אל-דין אל-קסאם וָפְוזי א-דין אל-עז א

לארגוה של מחתרת לאומית בצפון ארץ ישראל. קאוקג'י, שהיה אחד ממפקדי המורדים בסוריה, ביקר 

וה של התקוממות כגד הבריטים, שתהיה חלק ממלחמת במטרה לסייע בתכ 1935-ו 1934בירושלים בשים 

לאחר שפרץ המרד בארץ, פיקד קאוקג'י תקופה מסוימת על חלק מהכוחות, ואימן את  396עצמאות אזורית.

  הלוחמים המקומיים (להלן).

  

  מהומות והתקפות על יישובים יהודיים עד למרד הערבי

וו גד היישוב היהודי. יתן להבחין בין שי סוגים היבט וסף של האלימות בארץ ישראל היה ההתקפות שכו

עיקריים של התקפות: הראשון הוא מהומות המויות, שהתרחשו בערים המעורבות או בתפר שבין יישובים 

ערביים ליהודיים. במקרים שכאלה התאספו ערבים רבים, לעתים לאחר שהועו לכך על ידי מהיגים דתיים 

רצח  1920,397ים שחיו בקרבתם. כאלה היו למשל ההתקפות בירושלים באפריל ולאומיים, והתפלו על יהוד

מהומות דמים שכאלה  1929.399ומעשי הטבח שערכו ביהודי חברון וצפת באוגוסט  1921398היהודים ביפו במאי 

לא היו חידוש בתולדות הארץ, והן התרחשו מדי פעם גם בתקופת השלטון העות'מאי. לעתים היו היהודים 

של הפורעים ולעתים בי עדות מיעוטים אחרות, כגון וצרים או שומרוים. לדוגמה, יהודי צפת הותקפו מטרתם 

ערכו דרוזים, שמרדו בשלטון העות'מאי,  1838-, בזמן מרד הפלאחים, על ידי ערביי העיר והסביבה. ב1834בשת 

                                                            
392  Occupying Syria under the French Mandate: Insurgency, Space and State FormationDaniel Neep, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 35-36  :יפ)(להלן  
  .36-37יפ, עמ'  393
394 (Princeton:  1945-1920, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab NationalismPhilip Shukry Khoury, 

Princeton University Press, 1987), pp. 457-464  
 .95-96יפ, עמ'  395
  .110-111פרסוס, עמ'  396
 .97מוריס, עמ'   397
 .102-103שם, עמ'  398
 ).תרפ"ט(להלן: כהן,  297-299, עמ' 207-211), עמ' 2013אביב: כתר, -(תל ערבי-תרפ"ט: שת האפס בסכסוך היהודיהלל כהן,  399
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התפלו  1854ים דווקא. באפריל כאמור, לא תמיד היו הקורבות יהוד 400פרעות וספות ביהודי אותה העיר.

ערביי שכם על שכיהם הוצרים ופרעו בהם. על פי הקוסול הבריטי, ההתקפה כווה במיוחד כגד וצרים והיא 

   401ערכה על רקע סכסוך אלים בין החמולות המרכזיות באזור הר שכם.

חמושים, על יישוב יהודי סוג ההתקפה השי היה פשיטה של קבוצת ערבים גדולה, בת עשרות או אף מאות 

ובהתקפות על מושבות  1921מבודד. דוגמאות לפשיטות שכאלה יתן לראות בהתקפה על פתח תקווה במאי 

למרות מספרם הרב של התוקפים, ראה כי לא  1929.402בסביבת ירושלים, שפלת יהודה ועמק יזרעאל באוגוסט 

ת שאו אופי של פשיטות וודים "רגילות" או של התקיימו בשלב זה התארגויות צבאיות קבועות וכי ההתקפו

במקורות בריטיים מזוהים התוקפים במקרים  403לאומי ולא פלילי בלבד.-פזעה כפרית, גם אם היה להן מיע דתי

  404הירדן יחושו לעזרת אחיהם בארץ.-אלה בדרך כלל כבדווים והפיקוד הצבאי בארץ חשש כי השבטים בעבר

, 19-החל בשלהי המאה השובים יהודיים מועדים לפגיעה על ידי שכיהם בשגרה. וסף על מקרים שכאלה היו יי

הכרת מהגי המקום מצד -עם ייסודן של המושבות החקלאיות היהודיות, גרמו סכסוכי קרקעות, גיבות ואי

התקפות אלה שאו אופי  405ולעתים אף הגיעו לכדי רצח. מקומיים, שהתאפייו באלימותהיהודים לעימותים 

קבע דו"ח משטרתי כי הסיבה  1933לדוגמה, בשת מה למאפייי המאבקים הפימיים בחברה הערבית. דו

למקרים רבים של עקירת עצי פרי במטעים הייתה "איבה פוליטית או גזעית, כלפי יהודים שהחלו לעבד אדמות 

    406שזה עתה רכשו."

ראשוים של ההתקוממות ערכו מהומות הגם להתקפות אלה הייתה השפעה על המרד הערבי. ראשית, בשלבים 

בערי הארץ, במתכות דומה לאלה שהתרחשו במקרים קודמים. שית, הפשיטות המוצלחות על היישובים 

היהודיים יכלו לשמש כדוגמה וכמקור השראה למורדים. ולבסוף, היו בין המורדים ומהיגיהם אשים שטלו 

ק, אחד ממפקדי הקבוצות החמושות הבכירים בזמן המרד, ראז-חלק במבצעים שכאלה. לדוגמה, עארף עבד א

  407בהתקפה על פתח תקווה. 1921השתתף בשת 

  

  קבוצות חמושות לאומיות עד למרד הערבי

הקבוצה החמושה ה"אמתית" הראשוה, כלומר כזו שהמיע העיקרי שהבריטים ייחסו לפעילותה היה לאומי 

, להלן Criminal Investigations Departmentליות (ולא פלילי, זוהתה על ידי המחלקה לחקירות פלי

. קבוצה זו, שאימצה את הכיוי "היד הירוקה", וצרה בעקבות 1929"הבולשת") של משטרת המדט בסוף שת 

("מאורעות תרפ"ט" בפי היישוב). ביד  1929גל ההתקפות האלימות של ערבים על יהודים, שפרץ באוגוסט 

                                                            
  . 182-192), עמ' 1983אביב: עם עובד, -(תל תולדות צפתתן שור,  400
 .422-436, עמ' 1ג'יימס פין  401
, ראו: ישראל 1929-; לפירוט ההתקפות על יישובים יהודיים ב2, עמ' 19219.5., דאר היום"המאורעות בא"י: המערכה ליד הירקון",  402

 ) (להלן: עמיקם).1929(חיפה: אמות,  ההתקפה על היישוב היהודי בא"י בתרפ"טעמיקם, 
פלילי להתקפה, -כאשר הצליחו התקפות שכאלה לוו להרס הבתים גם ביזה ושוד בהמות שיטתיים, דבר המעיד על מיע תועלתי 403

 . 88בוסף לאיבה כלפי היהודים. ראו לדוגמה: עמיקם, עמ' 
404 249-(London: MacMillan, 1939), pp. 248 Imperial PolicingCharles W. Gwynn,  :(להלן: גווין); ראו גםDouglas V. 

Duff, Galilee Galloper (London: John Murray, 1935), pp. 228-229  ,אביר גלילי(להלן: דאף.(  
  .12-15), עמ' 1978אביב: משרד הביטחון, -(תל קיצור תולדות ההגההודה סלוצקי, י 405
 .23, עמ' 11.9, מ"י 1934משטרת המדט, דין וחשבון לשת  406
 .75-79ראזק", עמ' -עקל,  "עבד א 407
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צרת. מהיגי הקבוצה היו אחמד טאפש מצפת, -צפת-והיא פעלה בגליל, במרחב עכוהירוקה היו כעשרים חברים 

שהיה מבוקש על ידי השלטוות בשל רצח יצחק ממן במהלך המאורעות, ועבריין מלט מסוריה, דרוזי בשם 

ראה כי גם יתר אשי הקבוצה היו מבוקשים על ידי השלטוות, בעקבות  408פואד עלמי, שכוה "הלבוי".

אשי  409תתפותם בהתקפות על יהודים באותו הקיץ, וכי פעולתם החלה בשל רצום להימלט מידי הרשויות.הש

היד הירוקה כיו את עצמם בתואר ֻמַג'אִהדּון, "לוחמי קודש", וקיבלו סיוע מכפריי הגליל העליון. על פי הבולשת, 

י שפעל בהשראתו ובתמיכתו של זכו אשי הקבוצה לתמיכה גם מ"אגודת הצעירים המוסלמים", ארגון דת

פעלה  1930במהלך שת  410קסאם.-דין אל-חוסייי ובההגתו, בין היתר, של השיח' עז א-המופתי, חאג' אמין אל

  411המשטרה הבריטית כגד היד הירוקה, והצליחה להביא לחיסול הקבוצה.

ביקשה לפגוע ביהודים  קסאם הביאה להיווצרותה של מחתרת לוחמת, אשר-דין אל-פעילותו של השיח' עז א

קסאם, איש דת שמוצאו בעיירה ג'בלה -ובבריטים ולהביא לסילוקו של השלטון הכופר, לשיטתה, מהארץ. אל

, לאחר שדון למוות על ידי שלטוות המדט הצרפתי בשל השתתפותו 1921שבצפון סוריה, הגיע לארץ בשת 

במהרה ודע כאיש   412ם של מסגד אסתקלאל.קסאם השתקע בחיפה, בה מוה לאימא-בהתקוממות גדם. אל

העם מחד גיסא, ומטיף למלחמת קודש (ִג'האד) כגד השלטון הבריטי -דת קאי, הפועל על מת להיטיב עם דלת

קסאם וצר מעגל של אמים, שהיו ברובם המכריע פלאחים מכפרי הגליל -סביב אל 413והיהודים מאידך גיסא.

קסאם, שכוה "היד השחורה", הורכב ממספר "תאים", -ארגוו של אל אמצעים מחיפה.-יום דלי-או פועלי

קסאם הקפיד על חשאיות, ודאג למוע הכרות בין חברי התאים השוים, על -קבוצות בות חמישה חברים. אל

הרגו  1931-1932בשים  414מת להפחית את הסכה לחשיפת הארגון במקרה של מעצר אחד מאשיו או בגידה.

הפסיק  1933חמושים בעמק יזרעאל, במספר התקפות. בראשית -ורה שבעה תושבים יהודים לאאשי היד השח

קסאם עצמו יצל ממעצר משום -אל 415הארגון את פעילותו, לאחר שאשי הבולשת הצליחו לעצור כמה מחבריו.

  416שחוקרי המשטרה, אשר חשדו בו, לא הצליחה לאסוף ראיות מספיקות כגדו.

קסאם את -בעקבות גילוי מטען תחמושת שהוברח על ידי יהודים במל יפו, חידש אל, 1935בתחילת ובמבר 

קסאם וקבוצה מאמיו התארגו בקבוצה חמושה ויצאו להרי ג'ין, במטרה לגייס -פעילותו הצבאית. אל

שעל הגלבוע,  ההמורדים הסתתרו באזור הכפר פקוע 417מתדבים וספים ולפתוח במרד מזוין כגד השלטוות.

                                                            
408 The Extradited?”,  1938”, MECA Tegart Papers, Box 1, File C; also see: “Will Safed Brigand be-1937 -“Terrorism 

11.2.1930, p. 4 ,Palestine Bulletin  
 .263-264, עמ' חרב מביתאוחה, -ארון 409
410 6-1938”, pp. 5-1937 -“Terrorism וןה-; וגם: אר182, עמ' , חרב מביתאוח. 
 .264, עמ' חרב מביתאוחה, -ארון 411
412  Journal of Islamic Studiesmist and a Rebel Leader”, Din Al Qassam: A Refor-Basheer M. Nafi, “Shaykh Izz Al

8:2 (1997) pp.186-190. (פי :להלן)  
413 Qassam and -Din al-39: The Case of Sheikh Izz al-Shai Lachman, “Arab Rebellion and Terrorism in Palestine 1929

his Movement”, in Elie Kedourie & Sylvia G. Haim (eds.), Zionism and Arabism in Palestine and Israel (London: 

Frank Cass, 1982), pp. 62-64 (להלן: לחמן)  
 .53-54גרייבר, עמ'  414
 .48-49; ראו גם: אייל, עמ' 57-58גרייבר, עמ'  415
  .BL IOR/L/PS/12/3343, 4.12.1935הערכת מודיעין תקופתית של הבולשת,  416
 .71-72ימר, עמ' -א 417
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בובמבר, ימים ספורים לאחר שהגיעו לאזור, הרגו חברי  7-ב 418בלילות התארחו בכפרים הערביים הסמוכים.ו

הקבוצה את מפקד משטרת שאטה, הסמל משה רוזפלד, בעת שהלה רדף אחר גבים. בסמוך למקום הרצח 

המשטרה לאתר מאמצי  419קסאם הותירו במקום.-מצאו חוקרי המשטרה מערה ובה שק וציוד, שאשיו של אל

בובמבר הקיפו כוחות גדולים את מקום המסתור של הקבוצה, מערה  20-את רוצחיו של רוזפלד שאו פרי: ב

קסאם סירב להיכע, והרג יחד עם שלושה מאשיו בקרב -בח'רבת שיח' זייד, צפוית לכפר יעבד שבשומרון. אל

ומי בעיי ערביי הארץ ולמופת לאופן קסאם לגיבור לא-מיד לאחר מותו הפך אל 420שמשך מספר שעות.

הילת הגבורה בה עטפה דמותו, לצד המשך פעילותם של פקודיו,  421ההתהגות הכוה לצורך השגת מטרותיהם.

שהחלו לארגן קבוצות חמושות לאחר קרב יעבד, השפיעו בהמשך  קסאם")-קסאם" ("אֵחי אל-"איחואן אל

   422באופן יכר על המרד הערבי.

  

  ושות במרד הערביהקבוצות החמ

  הרכב ומבה

, זמן קצר לאחר 1936ראשיתן של הקבוצות החמושות במרד הערבי בהתארגויות מקומיות שהחלו במאי  

ההכרזה על השביתה הכללית והקמת הועד הערבי העליון. חלק וצרו באופן ספוטאי על ידי הכפריים, בין 

ים על ידי המהיגות הפוליטית הערבית, חברי אגודות היתר כתוצאה מתעמולה שערכה בערים, בעיירות ובכפר

גם בערים התארגו באותה עת ובדרך דומה תאים מחתרתיים בי מספר  423קסאם.-הוער הלאומיות ואשי אל

בתחילה פעלו קבוצות חמושות אלה ללא הכווה או פיקוד כלשהו בדרג  424חברים, שעסקו בחבלה ובהתקשויות.

 425קובייבה-וזמה של החברים בהן. לדוגמה, מהיגה של קבוצה חמושה מהכפר אלשמעליהן, וההתקפות היו י

עשר מאתו, -סיפר לימים כי באותו הזמן "לא היה מהיג ולא היו מחלקות [פצאיל]. [היו] רק עשרה או חמישה

   426שהחלטו לתקוף, ואם הזדקקו לסיוע בלחימה, חמושים מכפרים אחרים היו באים לעזור לו."

חמושות אחרות קמו ביוזמתם של פעילים לאומיים, שגם פיקדו עליהן. אלה עברו בין הכפרים באזור קבוצות 

שבו ביקשו לפעול, גייסו לוחמים ואספו ציוד ומזון. חלק יכר מבין המפקדים הראשוים האלה היו אשי ארגוו 

  427קסאם.-של אל

                                                            
 .211-212י, עמ' פ 418
ערך, מרמזת כי לא תכו את רצח -העובדה כי אשי הקבוצה מלטו מהמערה בחופזה, תוך שהם מותירים אחריהם ציוד יקר 419

  .100רוזפלד מראש. ראו: חרובי, עמ' 
 .39-40; ראו גם: יאסין, עמ' 71-72לחמן, עמ'  420
 .4.12.1935הערכת מודיעין תקופתית של הבולשת,  421
 .78-79ר, עמ' ימ-א 422
 .275, עמ' חרב מביתאוחה, -; ראו גם: ארון217פורת, עמ'  423
 .122סוודברג, עמ'  424
 כיום בשטח העיר רחובות. 425
 .118ימר, עמ' -א 426
 דין, עמ' ט"ו. 427
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המוכים, קרי פלאחים וכפריים שהיגרו ככלל, היו חברי הקבוצות החמושות בעיקר צעירים בי המעמדות 

עם זאת,  429לחלק מהם, ובעיקר למהיגים שבהם, היה עבר פלילי, או שרדפו על ידי הממשלה. 428לערים.

השתתפו במרד גם חברי מגזרים וספים, החל בשבטים הבדווים, בי משפחות כפריות אמידות, עירויים ובי 

בים מהארצות השכות (במיוחד מסוריה ועיראק). בחית ההרכב של עדות וספות (בעיקר דרוזים) וכלה במתד

-הקבוצות לאורך המרד מראה כי עם הזמן הפך הרכבן אחיד ו"כפרי" יותר, וכי עיקר השתתפותם של לא

   430פלאחים בהתקוממות היה בשלביה המוקדמים.

רח". היו מבין המורדים באופן טבעי בהתקוממות שכזו, לא הייתה הבחה ברורה ומתמדת בין "לוחם" ל"אז

כאלה שפעלו ברציפות, ועו עם מפקדיהם ממקום מסתור אחד למשהו. אלה פעלו במסגרתן של יחידות קבועות, 

אשר המשיכו בארגון ובשיטות פעולתן את מסורת כופיות השודדים. קבוצות חמושות קבועות שכאלה התגבשו 

פלילית) והן כללו אשים -ן קודם בפעילות מחתרתיתסביב מהיג מסוים (שהיה לעתים קרובות בעל יסיו

לרוב היה לכל קבוצת קבע שכזו מרחב גאוגרפי מוגדר "משלה", כמעט  431מכפרים שוים וממשפחות שוות.

קבוצות קבע  432תמיד באזור הררי (בין אם בגליל, בשומרון, באזור ירושלים או בהר חברון), בו דדו אשיה.

יקרי של המרד והן שיזמו והובילו את רוב הפעולות הקרביות המורכבות שכאלה היו הכוח ההתקפי הע

  והמסוכות יותר, כגון התקפות על יחידות צבא, פשיטות על ערים ועל יישובים יהודיים, וכיוצא באלה.

לעומתם, היו כאלה שותרו בכפר או בעיירה, המשיכו במלאכת יומם ויצאו לפעולות גד הבריטים או היהודים 

אשים אלה היו עשויים להיות חברים "זמיים" בקבוצה חמושה  433ה הקרובה, בעיקר בשעות החשיכה.בסביב

קבועה, והשתתפו בפעולותיה הליליות כשאלה התבצעו סמוך לבתיהם, או שהיו חלק מקבוצה חמושה מקומית. 

ו לכן אחידות קבוצות מקומיות שכאלה התבססו לחלוטין על המבה החברתי בכפר או בעיירה שהם קמו והי

מורדים אלה עסקו בעיקר בחבלות ברכוש, בהחת מוקשים בדרכים ועל מסילות הרכבת  434יחסית בהרכבן.

ובירי מרחוק אל יישובים ובסיסים. לעתים הצטרפו מספר קבוצות מקומיות שכאלה זו לזו, או שחברו לקבוצת 

  435קבע, לשם ביצוע פעילות מורכבת יותר.

ר כעתודה בעת הצורך. אם זוהה אויב בקרבת מקום, או אם קבוצה חמושה מצאה לבסוף, שימשו יתר בי הכפ

אזעקה שכזו הביאה במקרים רבים לגיוס כללי מהיר -במצוקה, הזעיקו המורדים סיוע באמצעות הפזעה. קריאת

 של הערים והגברים בעיירות והכפרים הסמוכים למקום האירוע, אשר יצאו לסייע לקבוצה החמושה. גם שים

                                                            
קדמו מסיבה זו יש הרואים במרד הערבי "מרידת איכרים", ומדגישים את השיויים לרעה שחלו במצבם של הפלאחים בשים ש 428

לו, בין אם בשל רכישת אדמות על ידי יהודים ובין אם מסיבות אחרות (כגון בצורת, מיסוי וכיוב') כגורמים העיקריים לפרוץ 

 .170-143; וגם: סטיין, עמ' 204-203ההתקוממות. לדוגמה, ראו: יזבק, עמ' 
 .149, ה"ש 217ם טרם המרד, ראו: פורת, עמ' . לפירוט מעורבותם של מהיגי קבוצות חמושות בפלילי30דין, עמ' ט"ו, עמ'  429
 .43-46, עמ' מרד ערביאוחה, -ארון 430
הטרוגיות זו הייתה יחסית לזו של הקבוצות המקומיות (להלן). לכל קבוצה חמושה היה זיהוי ברור עם אחיה או חמולה מסוימת,  431

 .192-191ימר, עמ' -עליה התבססה ובשטחה פעלה. ראו: א
 .46-47, עמ' מרד ערביה, אוח-ארון 432
 .124סוודברג, עמ'  433
הוק". עם זאת, מאחר והמאפיין המשמעותי -אוחה מכה קבוצות חמושות שכאלה בשם "כופיות זמיות", או "כופיות אד-ארון 434

שימוש במוח  של יחידות אלה היה הישארותן בכפר או בעיירת המוצא ולא בהכרח תחלופה רבה בכוח האדם שבהן, עשה במחקר זה

 . 47-46, עמ' מרד ערביאוחה, -"קבוצות חמושות מקומיות". ראו: ארון
 .76-83פירוט פעילותה של קבוצה שכזו, שחובר על ידי מהיגה, שכזו יתן למצוא ב: דין, עמ'  435
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הזמן. הן שאו עמן מזון ושתייה ללוחמים ולעתים -הכפרית בת-טלו לעתים חלק בפזעה, כהוג בחברה הערבית

כפריים שלא היו חלק מהקבוצות  436התערבבו בין הגברים, על מת להיא את החיילים מלירות לעברם.

מי דרכים ועקירתם החמושות יכלו לסייע למתקוממים גם בדרכים אחרות, למשל באמצעות הקמתם של מחסו

 437של פסי רכבת.

כאמור, פעלו קבוצות חמושות גם בערים. חלקן היו קבוצות מקומיות, שהתבססו על תושבי העיר (לרוב פועלים 

עיים ופלאחים שהיגרו אליה) ופעלו במחתרת, וחלקן קבוצות קבועות, שהגיעו לערים מהאזורים הכפריים. אלה 

יטי, ערבים שחשדו בשיתוף פעולה עמם ויהודים, במידה ומצאו פעלו בעיקר כגד ציגי השלטון הבר

   438בסביבה.

בשל אופן צמיחתן "מלמטה" עדר ארגון של הקבוצות החמושות אחידות. גודלה של קבוצת מורדים קבע על 

פי העדפותיו של מפקדה, השטח בו פעלה והיכולת לגייס אשים בכל זמן תון. לדוגמה, היו מפקדים שהעדיפו 

משה אמות בכפרים השוים. -לפעול עם קבוצה קטה של לוחמים הצמודים להם, ולהסתמך על יחידות

עם זאת,  ראה כי גודלה הממוצע של קבוצה  439כרו לרכז את כוחם ולדוד ממקום למקום כגוף אחד.יאחרים ב

שוות עשויות היו חמושה קבועה ע בין עשרה לחמישה עשר לוחמים, אם כי במקומות מסוימים ובתקופות 

ההעדפה ליחידות קטות לא בעה  440להתקיים קבוצות גדולות יותר, בות כמה עשרות מורדים ואף יותר.

מקושי לגייס לוחמים אלה מהבה כי אלה מתאימות יותר ללוחמת גרילה. מעיד על כך מסמך הדרכה, שמצא 

בוצות קטות מוהגות בקל, הן עות במהירות , בו כתב כי "היסיון הורה שק1939על גופתו של מורד באפריל 

ואפשר לספק להן מזון בקל, הן גם עלמות מן העין במהרה. יכולות להוציא לפועל פעולות מהירות תוך כדי 

   441הפתעה, הוצאותיהן פחותות. מספר האשים בכל קבוצה צריך להיות חמישה, עשרה או עשרים."

הגו לבחור כי שי הקבוצות החמושותוי זה עשוי היה להיות שם מקום (בארץ או בעולם אויים ליחידותיהם. כי

המוסלמי), שם של דמות היסטורית (לרוב של גיבור מלחמה, במיוחד כזה שלחם בארץ ישראל), שם תואר 

תדמיר), -לוחמי, וכיוצא בזה. לדוגמה, מצאו מסמכים הושאים את הכיויים "מחלקת ההרס" (פציל א

איובי" (שהביס את הצלבים), "מחלקת ח'אלד -דין אל-ֻהג'ום), "מחלקת צלאח א-" (פציל אל"מחלקת ההתקפה

  442וליד" (המצביא שפיקד על כיבוש הארץ) וכדומה.-אבן אל

הכפרית והזהות -מספרן הרב של הקבוצות החמושות בע גם מהרקע עליו צמחו. חשיבותן של הזהות המקומית

יאו להקמתן של קבוצות חמושות שהתבססו עליהן, דבר שהקשה הזמן הב-המשפחתית בחברה הערבית בת

לעתים, התארגותה של קבוצה חמושה במסגרת חמולה מסוימת  443בהמשך על איחודן של קבוצות קיימות.

 444היעה את בי החמולות האחרות בכפר לייסד קבוצות מקבילות, בשל חשש מהפרת מאזן הכוחות ביישוב.

                                                            
 .127-128סוודברג, עמ'  436
 .129סוודברג, עמ'  437
  .91ימר, עמ' -; ראו גם: א37, ה"ש 19דין, עמ'  438
 .221פורת, עמ'  439
. שבע 14.8קבוצות חמושות מהשומרון, שמידע עליהן הגיע לידי ההגה, מראה כי מספר הלוחמים הממוצע בקבוצה היה  11בחית  440

  .123ימר, עמ' -; ראו גם: א57). ראו: דין, עמ' 35-ו 30) ושתיים יותר (6-ו 5לוחמים, שתיים פחות ( 15-ל 10מהקבוצות כללו בין 
  .S25\22430"העתק חוברת שמצאה בבגדי אשי כופיה שפלו לידי הצבא", אצ"מ  441
 .110, 100, 88דין, עמ'  442
 .131-132סוודברג, עמ'  443
 .71, ה"ש 36דין, עמ'  444
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ישראלי שבין אמי המופתי -החמושות את הפילוג הפוליטי בציבור הערבי הארץוסף על כך, שימרו הקבוצות 

  445ון"), באמצעות הזדהות עם אחד הפלגים.צ'מג'לסין") לבין מתגדיו ("מעארי-("אל

  

  פיקוד ושליטה

לקבוצות החמושות במרד הערבי לא הייתה מערכת שליטה היררכית קבועה ומוסכמת, שפיקדה על פעולותיהן 

כוזי. האופן הספוטאי בו קמו הקבוצות, הדרך בה שיקפו את מבה החברה הערבית, הצורך לפעול באופן רי

במחתרת ופעולות הבריטים כגד המהיגות הפוליטית הערבית, הקשו על היסיוות לארגן פיקוד אחיד. עם 

  446יו.זאת, לאחר מספר חודשים התגבשה מסגרת ארגוית רופפת, אשר אפייה את המרד עד לדיכו

יתן לזהות שלושה דרגים פיקודיים שהתקיימו במרד הערבי. אלה הם, מהזוטר לבכיר: מפקד קבוצה מקומית, 

תפקידיו הבסיסיים של מפקד קבוצה חמושה (קאִאד פציל) היו קבועים, בלי  447קבע ומפקד אזור.-מפקד קבוצת

יהם בשגרה ובעת לחימה. באחריותו קשר לסוג הקבוצה עליה פיקד. הוא היה זה שגייס את הלוחמים ופיקד על

כן עסק  448היה לדאוג לכך שאשיו יהיו כשירים לקרב, לציודם במזון ובתחמושת ולביצוע פעולות כגד האויב.

מפקד הקבוצה באיסוף כספים עבור המרד (שלעתים תרמו ברצון על ידי התושבים, אך במקרים רבים גבו 

    449עליו היה אחראי, כמעין שופט שלום מקומי. מהם בכוח) ובהסדרת החיים האזרחיים באזור

קבע אחראי, בוסף לאשים עליהם פיקד ישירות, גם למספר קבוצות -לעתים קרובות, היה מפקדה של קבוצת

הקבע, בהתאם -מקומיות באזור פעולתו. אשיהן של הקבוצות המקומיות הללו הצטרפו לפעולותיה של קבוצת

קבוצות הקבע, אם כן, שמשו לעתים כדרג בייים בין מפקד האזור לבין מפקדי  450לצורך ולהחיות המפקד.

  מפקדי הקבוצות המקומיות, אך הדבר לא היה כך בכל מקום. 

בראש הסולם עמד מפקד האזור, שהיה אחראי להלכה לפעולותיהן של הקבוצות השוות בשטח שבו הוכרה 

ריכז וחילק את הכספים שאספו עבור אשיו, סמכותו. מפקד זה עמד בקשר עם הההגה המדיית של המרד, 

חלק ממפקדי  451אם בארץ ואם מחוצה לה (להלן), שפט מקרים שהובאו לפיו ופרסם משרים וגילויי דעת.

האזורים מיו לעצמם עוזרים, שתפקדו כקציי מטה ועסקו בארגון הלחימה, איסוף מודיעין, עייי מהלה, 

                                                            
 .124ימר, עמ' -; ראו גם: א215-216פורת, עמ'  445
 ע בכל הארץ, או לכל אורך המרד. דגיש כי המסגרת הארגוית המובאת להלן לא התקיימה באופן זהה וקבו 446
regional -sub( אזור-), מפקד תתfasil leaderימר מבחיה בין ארבעה דרגים פיקודיים במבה היררכי: מפקד קבוצה (-א 447

commander) מפקד אזור ,(regional commanderומפקד כללי ( )general commander כפי) כון את המציאות ו מייצגה זה אימב .(

קבע, שקבוצות מקומיות סרו למרותו, ולא דרג מובחן -אזור היה למעשה מפקדה של קבוצת-ימר מודה במחקרה): מפקד תת-אש

בפי עצמו (ביגוד, לדוגמה, למעמדו של מפקד פלוגה לעומת מפקדי המחלקות הכפופים לו ביחידה צבאית); האשים המכוים על ידה 

ל המפקד שמעליהם, ולא היו בהכרח אחראים על גזרה מסוימת (ואם היו, הרי שהדבר היה בתואר מפקד אזור היו למעשה עוזריו ש

קבע); מעולם לא היה איש במעמד של "מפקד כללי" במרד הערבי, שרוב היחידות מכירות בסמכותו -במסגרת תפקידם כמפקדי קבוצת

-רחים אל-ד כללי" (בהם ח'ליל מוחמד עסא, עבד אימר מכה "מפק-(אם כי היו כמה שהתהדרו בתואר זה, שלא בצדק). האשים שא

ימר, עמ' -קדר חסייי, חסן סלמה, ועוד) היו כולם מפקדי אזורים. ראו: א-ראזק, יוסף אבו דורה, עבד אל-חאג' מוחמד, עארף עבד א

125. 
 .126-127ימר, עמ' -א 448
 .133-134; ראו גם: סוודברג, עמ' 30הדין", עמ' -כבהא, "בתי 449
  .126מר, עמ' י-א 450
 .125ימר, עמ' -א 451
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חלקם גם מיו את מפקדי הקבוצות החמושות שבגזרתם, ויזמו את  452בזה.יהול בתי הדין של המרד, וכיוצא 

וסף לאחריותו הפיקודית על קבוצות חמושות בשטח בו פעל, עשוי היה מפקד  453הקמתן של קבוצות חדשות.

האזור להוביל באופן אישי גם קבוצה חמושה משלו. עם זאת, היו בין המפקדים שהעדיפו לעסוק ביהול 

   454ת באזור, והותירו את הפיקוד הקרבי לכפופים להם.הפעילות הכללי

יש להיזהר מלייחס למורדים פעילות במסגרת היררכית ברורה וקבועה. לדוגמה, מפקד קבוצה חמושה מסוימת 

עשוי היה להיות כפוף למפקד קבוצה אחרת, או ישירות למפקד האזור. בחלק מאזורי הארץ, לדוגמה בעזה 

בוסף,  455פיקודי בכיר, ומהיגי הקבוצות החמושות השוות פעלו באופן עצמאי. ובבאר שבע, לא התקיים דרג

היו מקרים רבים שבהם מפקדי קבוצות, שלהלכה היו כפופים למפקד בכיר יותר, פעלו עצמאית, לעתים גם 

  ביגוד לפקודות מפורשות.

וד ראשי ההתקוממות. בתוך זמן קצר מפרוץ המרד התגבשה חלוקה של ארץ ישראל לאזורים התוים לפיק

בדומה לקבוצות החמושות וצרה גם חלוקה זו "מלמטה", כפועל יוצא של פעולתם של מפקדי הקבוצות 

הבכירים ושל קווי החלוקה בחברה הערבית, במיוחד לפות כפריות. ראה כי בשום שלב לא עשה יסיון לחלק 

ורים אלה היו, מצפון לדרום: אזור הגליל, כולל את הארץ לאזורי פעולה על בסיס הגיון צבאי כזה או אחר. אז

הערים עכו, צרת, צפת וטבריה; האזור שבין חיפה לג'ין, שכלל חלקים מעמק יזרעאל; אזור הע'ור (עמק הירדן) 

שכם; אזור ואדי שעיר והשערויה, שהשתרע מטולכרם לשכם (ואדי שעיר) ומטולכרם לחל -מזרחית לכביש ג'ין

לוד; האזור שבין רמלה ליפו; אזור ירושלים -זור בי צעב, מטולכרם דרומה ועד לאזור רמלהעירון (שערויה); א

  456וחברון.

חשוב להדגיש כי חלוקה זו לא הייתה קשיחה, ובוודאי שלא היו בה גבולות גזרה ברורים וקבועים. קל יותר 

מפה. כמו כן, היו מפקדי קבוצות לקבוע איזה כפר היה אמן לאיזה מהיג בזמן תון, מאשר לשרטט קוים על גבי 

שדאד) הכריז -שלא הכירו בחלוקה זו, וערערו על סמכותו של מפקד האזור. לדוגמה, עבדאללה אסעד (שכוה אבו

על עצמו כמפקד אזור השערויה ופעל עצמאית באזור זה. זאת למרות שמפקדו ה"רשמי" של אזור זה היה עבד 

ראזק, מפקד אזור בי -מהשטח בו פעלו בשגרה. למשל, עארף עבד א היו גם שחרגו  457חמד.וחאג' מ-רחים אל-א

  458צעב, שלח קבוצות חמושות האמות לו לפעול בירושלים וביפו.

  

  הפיקוד העליון על המרד

במהלך המרד הערבי עשו ארבעה יסיוות למות פיקוד עליון לקבוצות החמושות, במטרה להסדיר מערכת 

  עילותן. כל אלה לא צלחו, מסיבות שיפורטו בהמשך.שליטה היררכית שתכווין את פ

אל  חוסיי-אלפה המופתי חאג' אמין  1936היסיון הראשון ערך מעט לאחר תחילתו של המרד הערבי. בקיץ 

קאוקג'י וביקש ממו לקבל את הפיקוד על המרד. הפיה לקאוקג'י לא הייתה -קצין הצבא העיראקי ָפְוזי אל

                                                            
 .28; ראו גם: כבהא, עמ' 30-31דין, עמ'  452
 .31דין, עמ'  453
 .273, ה"ש 129-130; ראו גם: דין, עמ' 290פורת, עמ'  454
 .128ימר, עמ' -א 455
 .127-128ימר, עמ' -וגם: א ;96-97, עמ' 15, ה"ש 57, עמ' פלאחיםאוחה, -; ראו גם: ארון69, ה"ש 35, עמ' 14-16ראו: דין, עמ'  456
 .75, עמ' 140, ה"ש 69-70דין, עמ'  457
458 “Note on the Leaders of Armed Gangs in Palestine”, TNA CO 733/370/9, p. 4 
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על יסיון רב, שיכול היה לשרת את המתקוממים בארץ ישראל. כקצין בוגר האקדמיה מקרית, שכן הלה היה ב

הצבאית העות'מאית, לחם קאוקג'י גד הצבא הבריטי בחזית ארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשוה. 

הימים לייסד ממלכה ערבית עצמאית.  -לאחר מכן מוה לקצין בצבא הערבי של המלך פייצל, ביסיון קצר

בות כיבוש סוריה ולבון בידי הצבא הצרפתי וכיון המדט, התגייס קאוקג'י לצבא הקולויאלי הצרפתי בעק

ערק מהצבא והיה בין מהיגי המרד גד  1925-ופיקד על יחידת פרשים, שעסקה בשמירה על ביטחון הפים. ב

סעוד ולאחר -ותו של אבןהצרפתים. לאחר תבוסת המורדים עסק בייעוץ צבאי ובהדרכת חיילים, תחילה בשיר

פים -הזמן, של יחידות ביטחון-קג'י, אם כן, היה בקיא בדרכי פעולתם של צבאות ביוקא 459מכן בעיראק.

  סדירים. -קולויאליות ושל כוחות לא

מפקדי הקבוצות  460מתדבים זרים, רובם סורים ועיראקים. 300-בסוף אוגוסט הגיע קאוקג'י לארץ, יחד עם כ

ת (בהם אלה שהפכו אחר כך למפקדי אזורים) הצהירו בכתב על כוותם למלא אחר החמושות הגדולו

את המורדים הוא ארגן בארבע "פלוגות", יחידות קבע שפעלו תחת פיקודו הישיר. הרכב כל פלוגה  461הוראותיו.

יגי ישראלית. מה-קבע על פי מוצא הלוחמים: פלוגה עיראקית, פלוגה סורית, פלוגה דרוזית ופלוגה ארץ

 462הקבוצות החמושות האחרות היו למפקדי יחידות עצמאיות, שפעלו להלכה בהתאם להחיות קאוקג'י.

במקביל ייסד קאוקג'י מטה שטיפל בעייי מהלה, תעמולה ומודיעין. כמו כן, הקים את בית הדין הראשון של 

כי הדבר השפיע על האופן היה זה היסיון הראשון ליצור מסגרת כלשהי עבור ההתקוממות, וראה  463המרד.

  שבו התארגו הקבוצות לאחר מכן, שתואר לעיל.

על אף התואר שטל לעצמו, "המפקד העליון של המרד הערבי בסוריה הדרומית", הצטמצם למעשה שטח פיקודו 

לראיה, שלושת הקרבות בין כוחותיו לצבא הבריטי התרחשו בג'בע,  464של קאוקג'י לאזור הר שכם שבשומרון.

כמו כן, בתוך זמן קצר תגלעו חילוקי דעות בין קאוקג'י  465בית אמרין, כולם באזור שבין שכם לג'ין.ובלעא 

ישראלית את שדה -טשו אשי הפלוגה הארץ 1936בספטמבר  24-לפקודיו המקומיים. בקרב שערך ליד ג'בע ב

לסכסוך שבין תומכי משפחת לבסוף, קלע קאוקג'י  466אמון בים למפקד העליון.-המערכה, ייתכן ועל רקע אי

חסיי למתגדיהם. תומכיו העיקריים של קאוקג'י בארץ, בי משפחת ארשיד מאזור ג'ין, וכן המפקד שמיה 

האדי, חשבו על ידי המופתי ליריביו. מסיבה זו לא קיבלו מפקדי -ישראלית, פח'רי עבד אל-לפלוגה הארץ

, את סמכותו של חוסיי-אלקאדר -ר ירושלים עבד אלהקבוצות האמים לחסיים, ובהם מפקד המרד באזו

                                                            
  .4-106פרסוס, עמ'  לפירוט קורותיו של קאוקג'י עד לראשית המרד בארץ ישראל, ראו: 459
 .119-121, 115פרסוס, עמ'  460
 .47-48' רג'ב, עמ 461
מעיין לציין כי המקורות השוים העוסקים בפעילותו של קאוקג'י מתארים רק את פעולותיהן של הפלוגות שארגן ולא את הקשר  462

ביו לבין הקבוצות החמושות האחרות. ייתכן והדבר מרמז על המשך פעילותן העצמאית של קבוצות אלה ועל כך שקאוקג'י היה 

 המורדים באזורים מסוימים של הארץ.למעשה לא יותר ממפקד חלק מ
 .26; ראו גם: כבהא, עמ' 3דין, עמ'  463
ערבי ותיק ושאף -הגדרתה של ארץ ישראל על ידי קאוקג'י כ"סוריה הדרומית" איה צריכה להפתיע,  שכן הלה היה פעיל לאומי פן 464

 .122להקמתה של מדיה ערבית אחת במרחב. ראו: פרסוס, עמ' 
 .197-207אייל,  465
 .130-131פרסוס, עמ'  466
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, 1936קאוקג'י. המופתי גם פעל להרחקתו של קאוקג'י מארץ ישראל, כחלק מהסכם הפסקת האש מאוקטובר 

  467והעיין גרם לאיבה בין השיים, שמשכה שים רבות אחר כך.

, לאחר שהבריטים גרשו 1937סתיו במהלך השלב השי של המרד עשו היסיוות הבאים לקבוע פיקוד אחיד. ב

את מהיגי הועד הערבי העליון מהארץ, הוקמה בסוריה "הועדה המרכזית של הג'האד הלאומי בפלסטין". ועדה 

זו ועדה לסייע לארגון המרד שהתחדש אז בארץ, והיא עסקה בגיוס כספים ומתדבים, רכישת אמצעי לחימה 

ומה מחוץ לגבולות הארץ לא יכלה הועדה המרכזית לשמש וארגון הברחתם לארץ וכיוצא בזה. בשל מיק

כמפקדה של ממש, אך היא יסתה לכוון את המרד באמצעות העברת כספים ואמצעי לחימה למפקדי 

  468האזורים.

-יסתה הועדה המרכזית לקבוע ההגה אחידה למרד. ראה כי חברי הועדה הכירו באי 1938באוקטובר  23-ב

ם לכוף את עצמם למרותו של אחד מהם, ולכן בחרו להקים את "משרד מפקדת המרד יכולתם של מפקדי האזורי

-רחים אל-הערבי", בו ועדו לחלוק החשובים שבהם בפיקוד. ארבעת מפקדי האזורים שמוו למשרד היו עבד א

מפקד  ראזק, מפקד אזור בי צעב, יוסף אבו דורה,-חמד, מפקד אזור ואדי שעיר והשערויה, עארף עבד אוחאג' מ

חאפט', ששימש -יפו. יחד עמם מוה למשרד אבו עבדאללה אל-ג'ין וחסן סלמה, מפקד אזור רמלה-אזור חיפה

   469כאחראי לעייי המהלה.

גם משרד מפקדת המרד כשל ביסיון לאחד את המתקוממים תחת ההגה אחת. מראש לא כללו בו כל מפקדי 

חמד ִעסא ("אבו אברהים הגדול") ומפקד אזור ירושלים, עבד ומהקבוצות החשובים. מפקד אזור הצפון, ח'ליל 

 470, לא היו חלק ממשרד המרד והמשיכו לעמוד בקשר ישיר עם הועדה המרכזית בדמשק.חוסיי-אלקאדר -אל

ראזק. שי -חמד ועארף עבד אוחאג' מ-רחים אל-בוסף, שרר סכסוך חריף בין שיים מחברי המשרד, עבד א

בראש המרד, וחתמו על הודעותיהם בתארים "המפקד העליון של המורדים הערבים  המפקדים שאפו לעמוד

העויות בין  471ראזק).-רחים) ו"המפקד העליון של המורדים בסוריה הדרומית" (עבד א-בפלסטין" (עבד א

 הזמן, כגון-השיים בעה הן מההיסטוריה הטעוה שבין אשי הפות והחמולות עליהן חלשו והן מסיבות בות

ראזק, שבוצעה לבקשת אשי -רחים להריגתם של ערבים על ידי לוחמיו של עבד א-התגדותו של עבד א

 473השיים גדפו זה את זה במכתביהם, ובמקרים מסוימים התעמתו אשי הקבוצות הכפופות להם. 472המופתי.

צים באמצעות עריכת טקס השכי היסיון לפשר בין ש עשהת שלום מסרתי הסכסוך החמיר עד כדי כך, ש

  474(ֻצְלַחה).

הכירה  1939בשלבים האחרוים של המרד הערבי עשו שי היסיוות הוספים למות לו מפקד עליון. בפברואר 

רחים כמפקד הכללי של המרד. הדבר היה לאחר שהלה התה בכך את שובו לארץ -הועדה המרכזית בעבד א

פקדים האחרים בסמכותו ומותו, זמן קצר לאחר שובו מסוריה, בה שהה באותה העת. בפועל לא הכירו כל המ

                                                            
 .199-205, 137-138; וגם: פרסוס, עמ' 54, ה"ש 23; ראו גם: דין, עמ' 229-230פורת, עמ'  467
 .287-289פורת, עמ'  468
 .22דין, עמ'  469
 .218ימר, עמ' -א 470
 .223ימר, עמ' -א 471
 .291-292פורת, עמ'  472
 רחים".-, בתוך: עקל, "עבד א4.8.1938 צלאח,-ראזק למוחמד א-ראו לדוגמה: מכתב מעארף עבד א 473
והיה ככל הראה המפגש הגדול ביותר של מורדים במהלך המרד הערבי. על המפגש  13.9.1938-הטקס ערך בכפר דיר ע'סאה ב 474

 .166, ה"ש 82בהמשך מחקר זה. ראו: דין, עמ'  –ותוצאותיו הצבאיות 



   

73 
 

מפקד  1939בעקבות זאת, מיתה הועדה המרכזית במרץ   475.להפוך למפקד המרד יסיוו אתלארץ, שם לאל 

חמד חסן ("אבו בכר"). אבו בכר, מורה לשעבר, היה מפקד קבוצה חמושה באזור הכפר ועליון חדש, אחמד מ

מפקדי האזורים. בשל תפקידו הזוטר עד אז לא קיבלו המפקדים האחרים את בורקה שבשומרון ולא מה על 

  476סמכותו, והוא מלט מהארץ לאחר תקופת פעילות קצרה מאוד.

יתן לטעון כי אופיין של הקבוצות החמושות הוא שמע את האפשרות לקבוע ההגה אחידה ומקובלת למרד. 

ברה הערבית, ובפרט של המגזר הכפרי שבה, גרם להן לפעול העובדה כי קבוצות אלה היו מייצגות אמות של הח

על פי קווי החלוקה הפימיים שבחברה זו. משום כך, התקשו קבוצות חמושות, שהשתייכו על פה או חמולה 

מסוימת, לקבל את מרותם של מפקדים מפה או חמולה יריבה. ככל שהמרד משך, החריף המאבק בין תומכי 

ם, והדבר הקשה עוד יותר על גיבושה של חזית אחידה. לבסוף, היחסים שבין מפקדי משפחת חסיי למתגדיה

  האזורים התאפייו בחוסר אמון, תחרות ולעתים אף בעויות. 

מצד שי, היו למצב זה גם יתרוות עבור המתקוממים. העדרה של מערכת פיקודית וארגוית הקשה על הצבא 

גוע בה. במידה ופגע מפקד כלשהו, לא היה הדבר פוגע בהכרח באופן הבריטי להבין את המערכת מולה פעל ולפ

חמור במרד. גם חוסר המשמעת לגורם בכיר תרם לעתים להצלחה, מאחר והקשה על המודיעין הבריטי לחזות 

 את פעולות המורדים.

פן ארגום היבטים אלה של תועת המרד אים מיוחדים לארץ ישראל. לדוגמה, יתן למצוא מקבילות רבות באו

. הדמיון כולל את הקמתן של קבוצות חמושות על בסיס מקומי 20-ופעולתם של המורדים בסוריה בשות ה

ומשפחתי, השתתפותם של אשים בעלי עבר פלילי בהתקוממות, תחרות בין מפקדים מקומיים, קשיים בתאום 

   477בין קבוצות המורדים השוות ותחלופה מתמדת בשורות הלוחמים.

  

  ציוד

המתקוממים היו חמושים בעיקר ברובים, ובמיוחד ברובי ציד וברובה השירות התורכי מתקופת מלחמת העולם 

). רובים מדגם זה מצאו בארץ ישראל בשפע בעקבות המלחמה, אך לעתים קרובות Mauser M1890הראשוה (

לי שק מסוגים וספים, עם הזמן השיגו המתקוממים כ 478היו במצב אחזקתי ירוד, שגרם לתקלות בשעת לחימה.

). אלה רכשו ממקורות שוים, בין Lebel 1886( ) וצרפתייםLee-Enfield Mk.3בעיקר רובים צבאיים בריטיים (

אם על ידי פשיטה על תחות משטרה, גיבה ממחות צבא, שלל מפעולות גד וטרים, שוטרים וחיילים, או 

  480שק ערבים, אשר יכלו לתקן את הכלים.-פר חרשיבמקרה של תקלה, היו מס 479הברחה מסוריה ולבון.

                                                            
 .293פורת, עמ'  475
 .138, עמ' 285, ה"ש 133עמ' ,  ; ראו גם: דין,293פורת, עמ'  476
 .36יפ, עמ'  477
דוד, -(להלן: שדה); ראו גם: יהודה בן 165), עמ' 1954( 87, מערכות", 1936-1939יצחק שדה, "לאופי "המלחמה הקטה" מאורעות  478

 ,"Some Notes on Rebel Armament & Tactical Methods"; וגם:31), עמ'1984(הקיבוץ המאוחד:  האש עות בלילה-פלוגות

CZA S25/22788, p. 1  
, בו ראים ארבעה רובי ציד ושלושה רובים 1938ראו לדוגמה את תמות מצבור השק שלכד בפעילות מבצעית במהלך אוקטובר   479

 Some Notes on Rebel Armament"ד; ראו גם: 262), עמ' 1938( ביטאון מערב קט אפליד):-צבאיים (ככל הראה מאוזר ושי לי

& Tactical Methods", ibid.  
  .152ימר, עמ' -א ; ראו גם:2/כללי/8, את"ה 18.10.1938דוח מודיעין של ההגה,  480
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השגת תחמושת, לעומת זאת, הציבה אתגר בפי המורדים. כדורי רובה, שותרו ממלחמת העולם, הוברחו 

כמו כן,  481בכמויות גדולות מסוריה, לבון ועבר הירדן, בעוד שתחמושת חדשה גבה ממחסי הצבא והמשטרה.

אמצעות החלפת אבק השריפה או הפיקות בכדורים פגומים שהגיעו לידיהם. חידשו המורדים תחמושת ישה, ב

אמיה, והמודיעין הבריטי דיווח על שיעור יכר של כדורים -ככלל, הייתה התחמושת שבידי המורדים לא

לכן, אספקת התחמושת לקבוצות החמושות הייתה אחד התפקידים החשובים של הועדה המרכזית  482עקרים.

   483בדמשק.

) וחלקם צרפתיים Lewis Gunהמורדים היו מקלעים בודדים, חלקם מתוצרת בריטית (מקלע לואיס, בידי 

על פי מקורות בריטיים כמעט שלא עשה בהם השימוש, ככל הראה בשל  Hotchkiss.(484(מתוצרת הוצ'קיס, 

אקדחים  485מחסור בתחמושת תקיה בכמויות מספיקות, או העדר ידע טכי לטיפול בכלים מורכבים אלה.

שימשו את המורדים בעיקר לצורך התקשויות בערים. בוסף, התהדרו מהיגי הקבוצות באקדחים כסמל 

המורדים השתמשו גם ברימוי יד, בין אם כאלה שגבו מהצבא הבריטי  486מעמדי, המעיד על יוקרתו של ושאו.

 487ובין אם כאלה שיוצרו עבורם במיוחד, בארץ או בסוריה.

שבהם יסו המורדים לייצר מרגמות שיאפשרו להם לירות פצצות לטווחים גדולים. לא ידוע  היו מספר מקרים

מובאת  Seaforth Highlandersהרבה על יסיוות אלה, ככל הראה משום שכשלו. בביטאון הרגימט הסקוטי 

אה כי הציורות . ר1936תמוה ובה שי ציורות ששימשו כקי מרגמה, שתפסו על ידי חיילי היחידה בשת 

  488התפוצצו במהלך הירי.

פרט לרובה, היה מטען החבלה שקם העיקרי של המתקוממים. מטעי החבלה יוצרו על ידי ערבים בסדאות 

חומר הפץ הושג ממספר מקורות: מצבורי פגזים של הצבא התורכי, שותרו קבורים  489שוות ברחבי הארץ.

יטי וממחצבות אזרחיות; הברחות מחוץ לארץ; חומר ששאר לאחר כיבוש הארץ; גיבה מבסיסי הצבא הבר

לאחר פיצוץ בתים על ידי הצבא; וייצור עצמי, ממוצרים הזמיים בשוק האזרחי (בעיקר תרכובת אשלגן חקתי 

המטעים הופעלו על ידי מגוים מסוגים שוים, החל בפתיל שהיה צריך להצית ידית וכלה במגוי  490וסוכר).

                                                            
 .150ימר, עמ' -לתיאור גיבה של ארגזי תחמושת עבור המורדים על ידי קצין משטרה ערבי, ראו: א 481
  .3, עמ' AIR 2/1568 TNA, 24.6.1936דו"ח על לכידת אמצעי לחימה ותחמושת בארץ ישראל,  482
 Some Notes on Rebel Armament & Tactical Methods", p. 1"; ראו גם: 285, ה"ש 130דין, עמ'  483
. מקלע קל זה שימש את צבא צרפת ואת יחידות הפרשים הבריטיות במהלך Hochkiss M1909ראה כי הכווה למקלע מדגם  484

איטש, בדומה  3.03מ"מ, בעוד שהבריטי ירה קליע בקוטר  8ירה קליע בקוטר מלחמת העולם הראשוה ולאחריה. הדגם הצרפתי 

  לרובה השירות.
485 "Some Notes on Rebel Armament & Tactical Methods", p. 1:ראה מקלע לואיס, מופיע ב צילום של קבוצה חמושה, בו ;  

“Military Lessons of the Arab Rebellion in Palestine, 1936”, TNA WO 191/70, p. 17   ,1936(להלן: לקחי המרד(  
ראזק -מהיגי קבוצות חמושות רבים הקפידו להצטלם כשהם אוחזים באקדח שלוף. ראו לדוגמה את תמוותיהם של  עארף עבד א 486

שלקחו . מעיין לציין כי יחס זה לאקדח היה משותף גם לבריטים וליהודים: אקדחים, KCLHMA Street Photosופארס עזוי, 

  ממורדים, חשבו לשלל מבוקש, וושאיהם התהדרו בהם.
487 "Some Notes on Rebel Armament & Tactical Methods", p. 1 
488 , 59 (1936), p. 134Cabar Feidh: The Quarterly Magazine of the Seaforth Highlanders  :ביטאון סיפורת' (להלן

  ).היילדרס
 .4, עמ' 26/1את"ה  8.9.19382דוח מודיעין של ההגה,  489
-; וגם: אMECA GB 165-0281, 1938, יוי CID-; וגם: הרצאה מקורס חבלה ב156, ה"ש 79; ראו גם: דין, עמ' 167שדה, עמ'  490

 .151ימר, עמ' 
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עו כלי רכב יהודים או  491יים או חשמליים.הפעלה מכ פץ בדרכים שבהםי הו מטעבאזורי הכפר, הוטמ

 492צבאיים, או בתוך מחסומי אבים שהוצבו על כבישים. כמו כן הגו המתקוממים למלכד את מסילות הרכבת.

וכדומה, שהוחו  לעתים הוצפו מטעי החבלה בחפצים תמימים למראה, כגון שק או ארגז פירות, תיק, מזוודה,

עם הזמן, חל שיפור יכר ביכולתם  493במקומות שבהם עברו אזרחים יהודים או אשי הכוחות הבריטיים.

   494הטכית של המורדים בתחום זה, ומטעי החבלה שייצרו ושיטות הפעלתם הפכו למשוכללים יותר ויותר.

  

  מימון

ותם לרכישת שק ותחמושת וכן לתשלום סיוע על מת לקיים את המרד, זקקו המתקוממים לכסף. זה שימש א

היו  495למשפחות הלוחמים או החללים. תשלומים אלה לא היו משכורת קבועה, אלא יתו לפי הצורך והיכולת.

מספר מקורות לכספים אלה. ראשית, ארגו גופים לאומיים שוים, ובמיוחד הועדה המרכזית בדמשק, מגביות 

לה הועברו לידי מפקדי האזורים השוים, אשר השתמשו בהם כראות בארץ ישראל ומחוצה לה. כספים א

שית, ערכו מפקדי הקבוצות החמושות "מגביות" משל עצמם ואספו כספים מתושבים שבאזורי  496עייהם.

כיסו אשי  1936פעולתם. במקרים רבים אסף הכסף באמצעות איום על האוכלוסייה הערבית. לדוגמה, ביולי 

לעתים היו  498ואילצו אותם "לתרום" מכספם. 497מוג'ידל-מית את תושבי הכפר אלקבוצה חמושה מקו

הקורבות לסחיטה שכזו אשים אמידים, שחשדו על ידי המורדים הפלאחים כמי שאים עושים די למען 

כמו כן, היו בי עדות המיעוט יעד מועדף לגיוס כספים, אם בשל עושרם היחסי ואם בשל חולשתם  499המאבק.

הרוב המוסלמי. כך, למשל, סחטו המורדים סכומים גבוהים מהוצרים ברמאללה, ומצרכים וכסף  אל מול

בחלק מהפעמים הטילו מפקדי הקבוצות "קסות" או "מסים" על יישובים  500מהתושבים הבהאים בכפר עדסיה.

-כגון עבד א מסוימים או על פלח כזה או אחר באוכלוסייה. יסיוות מצד הועדה המרכזית ומפקדים שוים,

 1938באוגוסט  10-המקור האחרון לכספים היה שוד "רגיל". לדוגמה, ב 501רחים, להגביל את העושק לא צלחו.

 5,000-רחים, על סיף בק ברקליס בשכם ושדדה ממו כ-פשטה קבוצה חמושה, ככל הראה בפקודתו של עבד א

                                                            
491 , rnalThe Royal Engineers JouTraps. Palestine, 1936”, -E.C.W. Myers, “An Arab ‘Mouse Trap’ and Other Booby

51 (1937), pp. 546-555  'ין, עמוגם: הרצאה מקורס חבלה ב154, ה"ש 79(להלן: מאיירס); ראו גם: ד ;-CID.  
 .CID-הרצאה מקורס חבלה ב 492
 .549-551; ראו גם: מאיירס, עמ' CID-הרצאה מקורס חבלה ב 493
לדימיר פיאקוב, שפיקד בזמן מלחמת העולם קולל ו-על רמת המיומות הגבוהה של המורדים בתחום החבלה העיד גם לוטט 494

השייה על יחידה מיוחדת של הצבא הבריטי בצפון אפריקה. כאשר פיאקוב הופתע מהמומחיות בעייי חבלה שהפגין אחד מפקודיו 

-(תל פסקיצבאו הפרטי של פוהערבים, סיפר לו הלה כי רכש את הידע והיסיון בזמן המרד בארץ ישראל. ראו: ולדימיר פיאקוב, 

 .55), עמ' 1954אביב: מערכות, 
 .157ימר, עמ' -א 495
  .154-155ימר, -א 496
 כיום בשטח העיירה מגדל העמק. 497
 .13.7.1936, 510מברקי הציב העליון, מס'  498
  .115סוודברג, עמ'  499
 .110-111, עמ' 38-39דין, עמ'  500
" [גילוי דעת ואזהרה מאת הועדה המרכזית לג'האד הלאומי 1938ין "ביאן ותחד'יר אללג'ה אלמרכזיה ללג'האד אלוטי פי פלסט 501

 .   ,-1.10.2018צפה בhttp://www.palestine-studies.org], 1938בפלסטין 
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בוסף, שוד הדרכים הפך  503לא"י. 2,000ו שבוע אחר כך שדדו המורדים שליח דואר באותה עיר ולקח 502לא"י.

בתקופת המרד לתופעה פוצה מאוד, ורוב הקורבות לו היו ערבים. על פי דיווחי המשטרה, מספר מעשי השוד 

, תון שהוערך כמוך ממספר מקרי השוד שבוצעו בפועל. יתן להיח כי 1938-ב 600-ל 1935בשת  82-עלה מ

    504על ידי המורדים.חלק יכר ממקרי שוד אלה בוצעו 

  

  שיטות פעולה עיקריות

מעשי חבלה ברכוש בריטי ויהודי היו חלק יכר מהפעילות ההתקפית שביצעו המורדים. מעשי חבלה רבים שאו 

אופי דומה לאלה ששימשו את הערבים במאבקיהם הפימיים מזה שים: הצתת יבולים, עקירת עצים ופגיעה 

מטרות  505רות השקיה. בערים הוצתו חויות ובתים השייכים ליהודים.בתשתית חקלאית כגון בארות וציו

אחרות לחבלה היו קווי החשמל והטלפון, דרכים סלולות, מסילות הרכבת, ציורות מים, ציור הפט של חברת 

מעשי  507, הפכה גם זו ליעד מועדף לחבלה.1938לאחר הקמת גדר הצפון בקיץ  506הפט העיראקית, גשרים, ועוד.

הרבים הביאו לפגיעה ביוקרת השלטון, לזק כלכלי ובחלק מהמקרים (במיוחד כאשר החבלות כווו אל  החבלה

  מסילות הרכבת) גם לאבדן חיי אדם.  

שיטת פעילות פוצה וספת הייתה עריכתן של התקפות הירי שכווו אל יעדי שלטון, מוצבי צבא, תחות משטרה 

), בוצעו לרוב בשעות snipingל ידי הבריטים והיהודים בשם "צליפות" (וישובים יהודיים. התקפות אלה, שכוו ע

הלילה, על ידי לוחם ערבי בודד או על ידי קבוצה חמושה קטה. בדרך כלל ירו המתקוממים ממרחק גדול יחסית 

-ערכו בתקופה שבין ה 1936ולא גרמו לקורבות. על פי סיכום סטטיסטי שפרסמה הסוכות היהודית בדצמבר 

התקפות  1,311באוקטובר (מועד סיום השביתה הכללית ותחילתה הרשמית של ההפוגה במרד)  12-באפריל ל 19

קצב זה של התקפות שמר גם  508התקפות ירי ביממה בממוצע. 7.5-ירי שכאלה על יישובים יהודיים, כלומר כ

רי אל עבר יישובים מקרים שוים של י 203דיווחה המשטרה על   1938בהמשך. לדוגמה, בחודש ספטמבר 

  509יהודיים ומתקי ממשלה, כלומר כשבע התקפות ביממה בממוצע.

ראה כי תכליתן של החבלות והתקפות הירי אלה הייתה כפולה: מצד אחד, להטריד את הצד המותקף ולאלץ 

ל אותו להשקיע משאבים רבים בהגה על כסיו ואשיו ומצד שי לאפשר למתקוממים להפגין את יכולתם לפעו

בחופשיות, לזקוף לזכותם הצלחות ולפגוע ביוקרת השלטון. כל זאת מבלי שהמתקוממים  דרשו לסכן את עצמם 

כפי שכבר צוין, פעולות אלה בוצעו לרוב על ידי קבוצות חמושות מקומיות, בסמוך ליישובים  510באופן משמעותי.

  שבהם התגוררו.

                                                            
; ראו גם: "בק ברקליס בשכם שדד בעצם 6, עמ' MECA Tegart Papers, Box 1, File 2, 18.8.1938-8דוח הבולשת לתקופה  502

 Note on the Leaders of Armed Gangs in Palestine”, p. 2“; וגם: 1, עמ' 11.8.1938, דברהיום", 
 .5, עמ' MECA Tegart Papers, Box 1, File 2, 23.8.1938-16דוח הבולשת לתקופה  503
  .20, עמ' 13.15, מ"י 1938משטרת המדט, דין וחשבון לשת  504
 .63-66ס, עמ' לדיווחים על מקרי הצתות בשבוע הראשון למרד, ראו: חב 505
 .167שדה, עמ'  506
  .224-223קרויזר, עמ'  507
  .טבלאות סטטיסטיות 508
 .MECA Tegart Papers, Box 1, File 2, 1938דוחות הבולשת לחודש ספטמבר  509
  .166שדה, עמ'  510
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. מוקשים, מטעי חבלה שקברו מתחת לדרכי עפר שיטת פעולה אחרת הייתה מיקוש דרכים ומסילות הרכבת

או שהוטמו מתחת לפסי המסילה, כווו כגד רכבות וכלי רכב השייכים לצבא, למשטרה וליהודים. מעבר כלי 

במקרים אחרים, הציבו  511רכב על המוקש גרם לפיצוץ, ולרוב גם לפציעתם של הוסעים או למותם.

תירו בתוכו מטען חבלה שועד להתפוצץ בזמן פיוי החסימה. עם המתקוממים מחסום אבים על הדרך, והס

הגד שהצבא קט -הזמן שכללו המורדים את מגוי ההפעלה של המוקשים והתאימו את אופן פעולתם לאמצעי

למשל, קצין הדסה קרבית בריטי דיווח כי המורדים הגו להיח מטעי חבלה ממולכדים בעמדות   512כגדם.

  513יירות הצבא, בכווה שיתפוצצו כאשר החיילים יכסו לבחון את העמדות האלה לאחר הקרב.שמהן ירו על ש

התקפות ישירות על כוחות צבא ומשטרה או על אזרחים יהודים לבשו בדרך כלל צורה של מארב. מארבים 

למשל, שכאלה הוצבו לאורך הדרכים, בדרך כלל במקומות שבהם עברה הדרך באזור ששלט על ידי סביבותיו (

גבעות תלולות או מטע הצמוד לדרך) או שבו אלצו כלי הרכב להאט בשל עיקולים. לעתים שילבו המורדים גם 

מחסומים ומוקשים במארבים שכאלה. אשי הקבוצות החמושות ערכו במקום המארב מבעוד מועד, לעתים 

דיווחו על תכסיסים שוים בהם בעמדות מבוצרות שבו מאבים, וירו על כלי הרכב כשאלה התקרבו. הבריטים 

משה: הראשוה תקפה את כלי -קטו המתקוממים כגד הצבא. לדוגמה, קבוצה חמושה התפצלה לשתי יחידות

הרכב וסוגה בגלוי, במטרה לגרום לרוב החיילים לצאת למרדף אחריה; אחר כך, תקפו חברי היחידה השייה, 

מארבים שכאלה גרמו  514פורים, שותרו לשמור על כלי הרכב.שותרו סתרים עד אז, את החיילים וההגים הס

תקפו  1936ביוי  1-מספר מקרים אפייים: ב 515לאבדות לא מעטות, הן בקרב אזרחים והן ביחידות הצבא.

אביב לירושלים. בהתקפה הרג -מורדים באזור שער הגיא שיירה של כלי רכב שוסעיהם יהודים, שסעה מתל

 ייםוסע יהודי, וש;פצעו ט  1936ביולי  23-ב 516וספיםתקפה קבוצה חמושה סיור של הגדוד הראשון, רגימ

המורדים פתחו באש מטווח קצר, הרגו חייל אחד ופצעו ארבעה  517ליקולשייר, שהיה בדרכו מטולכרם לקאקון.

. ארבה קבוצה חמושה על הכביש המתפתל בין אחוזה לדמון שעל הכרמל 1938באוגוסט  15-ב 518וספים;

המתקוממים תקפו משאית שהגיעה למקום, בה סעו עשרה יהודים, שישה מהם וטרים. בהתקפה הרגו תשעה 

  519מהוסעים, בהם שתי שים.

המתקוממים הגו לתקוף גם חיילים, שוטרים או אזרחים יהודים שעו בגפם, או בקבוצות קטות. חוץ מהרצון 

חלק מהתקפות אלה תוכו על ידי  520ותחמושת עבור המורדים.לפגוע באויב, ועדו פעולות שכאלה להשיג שק 

 21-פחם, ב-המורדים בקפידה, תוך לימוד שגרת הפעילות של הקורבות המיועדים. מקרה שכזה אירע באום אל

קט ולערבי מקומי, -. מספר ערבים חמושים ארבו לשי חיילים מהגדוד השי של רגימט מערב1938באפריל 

                                                            
 .546-549לסקירה של סוגי מוקשים שהוחו על המסילות, ראו: מאיירס, עמ'  511
 Note on the Leaders of Armed Gangs in Palestine”, pp. 1“-2או גם: ; ר153, ה"ש 77-78דין, עמ'  512
  .552מאיירס, עמ'  513
514 “Some Notes on Rebel Armament & Tactical Methods”, p. 3 
  .77-78דין, עמ'  515
 .100; ראו גם: חבס, עמ' 22), עמ' 1937( 7 אגדמאיר לידמן, "איך רצח רחמן אבא קלטרוב ז"ל",  516
 כיום שוכים על שטחי הכפר היישובים גן יאשיה, אומץ, עולש, וחיאל, ושטחי המועצה האזורית עמק חפר. 517
  .23.7.1936, 546מברקי הציב העליון,  518
 .10-13), עמ' 1939(חיפה: לוטר,  לזכר חללי יערות הכרמל 519
 "העתק חוברת שמצאה בבגדי אשי כופיה שפלו לידי הצבא". 520
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במקרים  521ב הצבאי שהיה אז ביישוב. שי החיילים הרגו והערבים לקחו את רוביהם.שהובילו מים למוצ

, למשל, הפסיקו חיילים מהגדוד הראשון 1936באוגוסט  12-אחרים יצלו המורדים הזדמויות שקרו בפיהם. ב

ככל הראה,  של רגימט יורק ולקסטר את הסיור שערכו באזור קיבוץ בית אלפא וכסו לרחוץ בבריכת השקיה.

סח'ה. -הבחיו ערבים מקומיים בחיילים והודיעו על כך לקבוצה חמושה, שהשתייכה לשבט הבדווי ערב א

המתקוממים התקרבו אל החיילים בחשאי, פתחו עליהם באש והתפלו על המכויות, בהן מצאו כלי השק. 

ו גם הם לוחם אחד, הצליחו לקחת בהתקפה הרג חייל בריטי אחד ושלושה וספים פצעו. המורדים, שאיבד

    522עמם מקלע וחמישה רובים.

היעדים  523לעתים ערכו המתקוממים פשיטות, התקפות מאורגות על יעד מסוים שסופן בסיגה מתוכת מראש.

לפשיטות אלה היו תחות משטרה מבודדות, מוסדות שלטון בערים ובעיירות ערביות ויישובים יהודיים. פשיטות 

ו על ידי המתקוממים בשם "כיבוש" (אחתלאל), היו הפעולות המורכבות ביותר שבוצעו במהלך שכאלה, שכו

המרד, והשאפתיות ביותר מבחית מטרותיהן. פשיטה מוצלחת דרשה מהמורדים לרכז מספר לוחמים גדול 

ם בין יחסית (לפחות כמה עשרות לוחמים, לעתים אף למעלה ממאה), לאסוף מודיעין מדויק על היעד ולתא

מספר קבוצות חמושות, שפעלו במקביל. הפשיטות ועדו  להפגין את שליטתם של המורדים במצב מחד גיסא, 

באמצעות התקפה ישירה על סמלי שלטון ועל אזרחים, ולהמחיש את אזלת ידם של השלטוות מאידך גיסא. 

 טרה או מיישובים יהודיים.מטרה וספת, חשובה לא פחות, הייתה להשיג שק ותחמושת, בין אם מתחות מש

. קבוצה חמושה גדולה, שמספר אשיה 1936במאי  -30ראה כי הפשיטה המשמעותית הראשוה ערכה בליל ה

ויהלה קרב ממושך עם השוטרים. על פי דין  524, תקפה את קודת המשטרה שבכפר מג'דל יאבא150-הוערך בכ

אזלה. המורדים לקחו עמם את כלי השק שותרו  וחשבון בריטי טשו השוטרים את המקום לאחר שתחמושתם

   525בקודת המשטרה וסוגו.

באוגוסט  18-, היו הפשיטות לפוצות וועזות יותר. לדוגמה, ב1938בחלקו השי של המרד, במיוחד במהלך שת 

ת השתלטו כמאתיים מורדים, בפיקודו של יוסף אבו דורה, על מחה המעצר בעתלית. המורדים שחררו א 1938

האסירים הערבים שהוחזקו במקום וטלו עמם את סגן מפקד המחה, קצין המשטרה משה לזרוביץ', את אשתו, 

גיסו ושלשת ילדיהם. המבוגרים רצחו זמן קצר לאחר מכן, ואילו הילדים שוחררו כעבור ימים מספר (להלן). 

מובילים למחה, מעו מכוחות מחסומי אבים גדולים, אותם היחו המתקוממים מבעוד מועד על הכבישים ה

  526הצבא להגיע למקום במהירות.

כאשר קבוצה חמושה מחברון, בת כשלושים איש,  1938בספטמבר  9-פשיטה בולטת אחרת התרחשה בליל ה

תקפה את העיירה באר שבע. המורדים, שהגיעו בשלושה כלי רכב, השתלטו על משרדי הממשלה, תחת 

                                                            
  . 109), עמ' 1938( רב קטביטאון מע 521
 ,”Palestine Post“Soldiers’ Bathing Party Attacked by Arab Band ,; ראו גם: 13.8.1936, 612מברקי הציב העליון,  522

13.8.1936, p. 1  
 (להלן: בורלא). 393), עמ' 1988אביב: דביר, -(תל לקסיקון מוחים צבאייםיאיר בורלא (עורך),  523
תקווה. כיום מצא במקום -בא שכן בצמוד לשרידי מצודה עות'מאית גדולה, כשישה קילומטרים מזרחית לפתחהכפר מג'דל יא 524

 האתר ההיסטורי מגדל צדק.
ייתכן, כפי שאירע במקרים אחרים, שהשוטרים הערבים בתחה שיתפו פעולה עם המורדים וכי קרב היריות היה לא יותר מתכסיס,  525

, 13.6-17.5.1936ראו: סיכום המבצעים,  מתקוממים מצד אחד ואת מילוי חובתם של השוטרים מצד שי.שועד להפגין את כוחם של ה

  .11עמ' 
  .11-13אלקה, עמ' -; ראו גם: בן3, עמ' MECA GB 165-0281, 23.8.1938-16דו"ח הבולשת לתאריכים  526
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. שוטר בריטי אחד הרג ולפחות שוטר ערבי אחד שיתף פעולה עם המשטרה ובית המעצר ותחת האלחוט

התוקפים, ייתכן ותחת איומים. אשי הקבוצה החמושה שחררו את העצירים הערבים, רוקו את מחסי השק 

  527והתחמושת, העלו באש את תחת המשטרה והאלחוט ואז עזבו את המקום.

  מאפייים בלחימה

הקבוצות החמושות במספר דרכים אופיייות. לדוגמה, המתקוממים העדיפו  בשעת לחימה גד הצבא פעלו אשי

לתקוף מטווח רחוק יחסית וכשהם מצאים מאחורי מחסות, טבעיים או כאלה שהכיו מבעוד מועד. בדרך כלל 

מעו המתקוממים מלוע, אלא לצורך סיגה כאשר כוחות האויב התקרבו אליהם, או כאשר ביקשו לחמוק 

מטוסים. מעטים המקרים בהם דווח על תועה טקטית של יחידות מורדים במטרה לאגף יחידות צבא מהתקפות 

  או להסתער עליהן, גם כאשר הו מעדיפות מספרית יכרת על החיילים. 

. קבוצה חמושה, שגודלה הוערך בכחמישים איש, 1936ביולי  16-ל 15-מקרה חריג שכזה אירע בלילה שבין ה

אביב לסיור ממוע, שמה שתי כיתות לוחמים (כעשרים חיילים). המורדים -תל-ביש ירושליםהציבה מארב על כ

פעלו בשתי קבוצות: הראשוה ירתה אל עבר כלי הרכב, כאשר אשיה שוכבים מאחורי מחסות בויים מאבן, 

עם יתר בעוד שאשי הקבוצה השייה יסו להתקרב אל החיילים. מורדים אלה בלמו בדרכם וסוגו, יחד 

ביגוד לכך, בשש התקפות וספות, שערכו אשי הקבוצות החמושות על חיילים באותו אזור במהלך  528חבריהם.

    529יוי ויולי, ירו המורדים אל עבר החיילים מעמדות ייחות, מהן יצאו רק כאשר החיילים עמדו לכבוש אותן.

ו בידי כוחות הצבא. המורדים הקפידו גם לשאת מורד שפצע בקרב פוה על ידי חבריו, על מת למוע את פילת

עמם את גופות חבריהם שהרגו, על מת לקבור אותן בסתר. מהג זה הקשה מאוד על היסיון להעריך את 

הלאומים טען -האבדות שגרמו למתקוממים בלחימה. לדוגמה, בדין וחשבון שהגישה הממשלה הבריטית לחבר

ות הביטחון איו ידוע, משום ש"בכל המקרים עשו כל המאמצים על ידי שמספר המורדים שפגעו על ידי כוח

   530כופיות ערביות לסלק ולהסתיר את אבדותיהן."

דיווחים רבים של יחידות הצבא כוללים התייחסות למהג זה. לדוגמה, חייל מהגדוד השי של רגימט המפשייר 

)Hampshire ואר ), סיפר על סריקות שהיחידה ערכה באזור הכפרערך קרב 1938עראבה בי לאחר שבמקום ,

, מצאה גופה 1938 מרץב 31-במקרה אחר, ב 531ממושך עם קבוצה חמושה. "כרגיל", כתב, "לא מצאו כלום."

של מורד ערבי, שהרג במהלך התקפה על פועלים ווטרים יהודים ביערות הכרמל, בואדי שמצא במרחק מה 

כי אין ספק שהערבי, שפגע מכדור בראשו, מת מיד, "אלא שסחב ע"י  מאזור הלחימה. בתיאור האירוע כתב

  532חבריו לתוך הואדי."

במקרים שבהם הובסה קבוצה על ידי הצבא והגופות ותרו בשטח, חזרו המתקוממים, או כפריים המשתפים 

חמד ולד (מחא-עמם פעולה, על מת לקחתן לקבורה. כך, למשל, אירע לגופתו של מהיג הקבוצה החמושה אבו

                                                            
  .3, עמ' TNA CO 732/81/9, 3.9.19382ישראל ועבר הירדן, -; ראו גם: סיכום מודיעין לארץ227-228יאסין, עמ'  527
528 2:11 (1936), p. 79The Dorsetshire Regimental Quarterly   :ביטאון דורסטשייר(להלן(  
  שם. 529
530 “Report by his Majesty’s Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council 

of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1936”, in: R. Jarman (Ed.), 

Palestine and Transjordan administration reports, 1918-1948, Volume 7 1938, (Cambridge: Archive Editions, 1995) 

p. 458  ,תידט, דוח ש1938(להלן: ממשלת המ(  
531 2:33 (1938), p. 53he Hampshire Regimental Journal T  :ביטאון המפשייר(להלן(  
 .59, עמ' לזכר חללי יערות הכרמל 532
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על ידי חיילי הגדוד הראשון של רגימט המשמר האירי  1938בספטמבר  16-צאלח), שהרג ליד דיר ע'סאה ב-א

)Irish Guardsהרג עמו, -). בתום הלחימה הסתירו החיילים את גופותיהם של אבווסף, ש חאלד ושל לוחם

  533גופות עלמו.במטרה לאספן ביום המחרת. כאשר שבו החיילים למקום, גילו כי ה

  

  כלפי יהודיםטרור 

וסף על לוחמת גרילה, ששמה למטרה את כוחות הביטחון, קטו המתקוממים גם בשיטות של טרור כגד 

תושבים שלווים,  עלהתקפות רבות  לאורך המרד כולו ערכו המורדים 534חמושים, יהודים וערבים.-תושבים לא

ולפגוע בחיילים, שוטרים או וטרים. להפך, במקרים רבים יישובים יהודיים ותחבורה אזרחית, מבלי לסות 

 1936במאי  16-בחרו המתקוממים כמטרה דווקא יהודים לא חמושים, ובהם קשישים, שים וילדים. למשל, ב

ביולי הטילו  23-ב 535ירה ערבי אל עבר הקהל שיצא מבית הקולוע "אדיסון" בירושלים, והרג שלושה אשים.

באוגוסט, פשטה  13-כחודש אחר כך, ב 536אביב ופצעו שבעה ילדים.-חצר תלמוד תורה בתלשי ערבים פצצה אל 

קבוצת מורדים על הרובע היהודי בצפת, שאוכלס בבי היישוב הישן. במהלך ההתקפה ירו המתקוממים אל בית 

מתקש  ארבעה ימים אחר כך הרג 537משפחת אוגר והטילו לתוכו פצצה, הרגו את אב המשפחה ושלושה מילדיו.

גם מטעי פץ הוחו  538ביריות אקדח שתי שים יהודיות, שעבדו כאחיות בבית החולים הממשלתי ביפו.

במקומות הומי אדם, ללא מתן אזהרה. לפחות במקרה אחד הוטמה פצצה בסמוך לגן ילדים יהודי, יש להיח 

היהודי בחיפה שי מטעי חבלה,  מצאו בבית הקברות 1939באפריל  12-ב 539כי במטרה לפגוע בילדים ובהוריהם.

-המקרה הבולט ביותר בו תקפו המורדים יהודים לא 540שועדו ככל הראה להתפוצץ בעת עריכת טקס לוויה.

. בהתקפה מתוכת היטב חדרו חמש קבוצות חמושות לטבריה 1938באוקטובר  3-לוחמים אירע בטבריה בליל ה

המתקוממים תקפו בו  541בים על הדרכים המובילות לעיר.מצפון ומדרום במקביל, לאחר שהציבו מחסומים ר

זמית את מוצבי הצבא והמשטרה בעיר, וכן את השכוה היהודית קרית שמואל. בשכוה זו פרצו המתקוממים 

קורבות הטבח היו שלוש  19לבית הכסת ולבתי התושבים, הרגו את המצאים בהם והעלו אותם באש. בין 

 542וק בן שמוה חודשים.שים ועשרה ילדים, בהם תי

היו מספר מקרים שבהם חטפו המורדים אזרחים יהודים. למעט שי מקרים, בהם שוחררו החטופים תמורת 

לעתים התעללו המורדים בקורבותיהם  543תשלום כופר, הרגו המורדים את שבוייהם זמן קצר לאחר לכידתם.

                                                            
יומן הגדוד הראשון, המשמר ליש"ט. ראו:  250חאלד הוצב פרס בסף -אבדן הגופה הסב לחיילים עוגמת פש, שכן על ראשו של אבו 533

  ).יומן המשמר האירי(להלן:  18-17, עמ' RHQ Irish Guards Archives, 1.10.1938-10.7.1938, ארץ ישראל האירי
  להגדרת המושג "טרור", ראו להלן, בפרק "תורת הלחימה הבריטית כגד התקוממות". 534
 .17.5.1936, 234מברקי הציב העליון,  535
 .24.7.1936, 553מברקי הציב העליון,  536
בת חמש, הרגו במקום בעוד שילדה שלישית, בת תשע, מתה מפצעיה למחרת. אם שיים מהילדים, האחד בן שמוה והשייה  537

, עמ' 14.8.1936, דברהילדים וסבתם פצעו גם הן. ראו: "ליל דמים בצפת ובצופית: אב על ביו הרגו בפצצה ואחרים פצועים קשה", 

 .14.8.1936, 613ליון, ; וגם: מברקי הציב הע1, עמ' 15.8.1936, דבר; "רצח האב ושלושת הילדים", 1
 .1, עמ' 18.8.1936, דברחמה צדק",  –"מרתה פיק  538
 .1, עמ' 31.5.1938, דבר"פצצה ליד גן ילדים",  539
 .1, עמ' 13.4.1939, דבר"סוכלה מזימה שטית של המרצחים",  540
 .123-124יאסין, עמ'  541
 .1, עמ' 4.10.1938, דבר"מה קרה בטבריה",  542
 .8, ה"ש 168-916אלקה, עמ' -בן 543
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ראמה. אשי הקבוצה -צפת, ליד הכפר א-ש עכובמרץ ארבה קבוצה חמושה על כבי 28-לפי שהרגום. לדוגמה, ב

תקפו מוית גדולה, שוסעיה יהודים. המתקוממים, שירו למוות בארבעה מוסעי המוית, לקחו עמם את ההג, 

בכור שחרור ואת אחת הוסעות, ערה בשם אלגרה מוצירי והרגו אותם בקרבת מקום. גופתה של מוצירי מצאה 

חטפו מספר  1938ביוי  23-ב 544סכין, שהעידו על עיויים, שסבלה לפי מותה. כשעליה פצעים רבים מדקירות

. 24-ודוד פרק בן ה 18-, יצחק קרופיק בן ה14-ערבים חמושים בשדה הסמוך לגבעת עדה את דוד אורבוך בן ה

 545תר.המורדים ביצעו בשבויים מעשי סדום, הרגו אותם והסתירו את גופותיהם, שהתגלו רק כשתיים מאוחר יו

זמן קצר לאחר חטיפתם של בי משפחת לזרוביץ' ממחה עתלית הרגו המורדים את המבוגרים, משה וברוריה 

דורה ומורדים אחרים יסו לאסה, -, סיפרה כי אבו12לזרוביץ' ואליהו קירז'ר. רחל לזרוביץ', שהייתה אז בת 

טים שוחררו כעבור מספר ימים ליד רחל ושי אחיה הק 546אך חדלו מכך כאשר התברר להם כי היא במחזור.

  547משמר העמק.

  

  כלפי ערבים טרור

ערבים היו יעד לאלימות מצד המתקוממים החל בשלבים המוקדמים של המרד ועד לסופו. כאמור, כבר במרץ 

קסאם, ערבים שהואשמו -, עוד לפי תחילת המאורעות, הכו שודדי דרכים, שראה כי השתייכו לאשי אל1936

גם בכרוזים, שפרסמו התארגויות לאומיות בימיה הראשוים של השביתה  548כירת אדמות ליהודים.על ידם במ

הכללית, כתב כי המאבק איו רק גד הבריטים והיהודים אלא גם גד "המוסלמים הבוגדים במולדת" וכן גד 

   549"כל איש שאיו כע לרצון העם או שחושב לפרוץ גדר."

קפות על ערבים היה הרצון לאכוף את ההשתתפות בשביתה הכללית ובחרם על אחד הגורמים הראשוים להת

היישוב היהודי. התקפות אלה לבשו מספר צורות: לדוגמה, במהלך השביתה הכללית הכו ערים ושכירים של 

הועדות הלאומיות פועלים וסוחרים, אשר ביקשו להמשיך בעבודתם וכן הגי משאיות, שהובילו מצרכים לארץ 

ערבים, שהיו בעלי קשרים חברתיים עם יהודים הוחרמו על ידי הסובבים אותם בעוד שאחרים,   550ה.מסורי

אשר צפו קוים בחויות בבעלות יהודית או שקיימו יחסים רומטיים עם יהודיות, הוכו. כל אלה קיבלו גם 

וצה חמושה מפעל תקפה קב 1936התקפות אחרות היו קטליות יותר: לדוגמה, במאי  551איומים על חייהם.

הירדן, -לחצץ בגבעת שאול, שהיה בבעלות יהודית. ההתקפה התרחשה לאחר שמהל המקום, צ'רקסי מעבר

סירב לשבות. התוקפים ירו אל תוך צריף שבו מצאו העובדים הערבים, הרגו אחד מהם, פצעו אדם וסף והציתו 

פצצות אל עבר בתיהם של  46כו מורדים השלי 1936בדומה לכך, דווחה משטרת חיפה כי בשת  552את המבה.

                                                            
  .2-3, עמ' S25/22762, אצ"מ 14.4.1938הציב העליון לשר המושבות,  544
 .2, ה"ש 167, עמ' 36אלקה, עמ' -בן 545
 .140אלקה, עמ' -בן 546
הצליח  1963הוד) שעל הכרמל. רק בשת -גופותיהם של החטופים שרפו על ידי פלאחים והשרידים טמו בבור באזור עין חוצ' (עין 547

 אלקה.-אלקה, לאתר את השרידים ולהביאם לקבורה. ראו: בן-פקד שלמה בן-משטרה, רב קצין
548 , 29.3.1936, p. 1Palestine Post“Daring Daytime Raid Near Nablus”,  
  .101-102עמ' , כהן 549
; וגם: מברקי 30.4.1936, 641; לדוגמאות ראו: מברקי הציב העליון, 33, עמ' 3.15, מ"י 1936משטרת המדט, דין וחשבון לשת  550

 .17.5.1936, 235הציב העליון, 
 .1, עמ' 13.5.1938, דבר; ראו גם: "מעשי טרור של המשביתים", 105-106עמ'  , כהן 551
 .1, עמ' 13.5.1938, דבר; ראו גם: "מעשי טרור של המשביתים", 13.5.1936, 220מברקי הציב העליון,  552
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גם לאחר תום השביתה הכללית, הוסיפו המורדים לפעול על מת למוע קשרים בין ערבים  553מפרי שביתה בעיר.

פרסמו המורדים כרוז, שקרא לסוחרי פרי ההדר "ביפו ובשאר המקומות"  1938ליהודים. לדוגמה, בספטמבר 

   554ם, כתב בכרוז, "ייקטו צעדים חריפים."שלא לסחור עם יהודים. כלפי העברייי

ערבים שסייעו לשלטוות להילחם במרד היו, מטבע הדברים, למטרה. אלה כללו שוטרים, שומרים שהועסקו 

על ידי הממשלה (גפירים), מודיעים שמסרו מידע למשטרה או לצבא וערבים שעבדו עם כוחות הביטחון 

וכיוצא בזה. הפגיעה באשים אלה ועדה לתכלית כפולה: ראשית,  בתפקידים שוים, כגון הגים, מתורגמים

  הפסקת הסיוע שיתן על ידם לכוחות הממשלה ושית, הרתעת ערבים אחרים מפי פעולה גד מרד.  

התקשו המתקוממים בהצלחה  1938המורדים תקפו שוטרים ערבים במספר רב של מקרים. לדוגמה, בשת 

בוסף,  555ים. בין אלה היו שישה, אשר חטפו והוחזקו בשבי קודם להריגתם.קציים ושוטר 31בחייהם של 

לעתים קדמו איומים להתקפה: לדוגמה, מפקד קבוצה  556שוטרים רבים אחרים פצעו במהלך יסיוות לחסלם.

חמושה באזור ביסאן שלח מכתב לשוטר בשם פהד טלאל, בו הזהיר אותו שלא יעבור לשרת בבולשת. "אם לא 

  557מכך], מפקדת המרד תדון אותך למוות וגזר דין זה יוצא לפועל..." כתב ראש הקבוצה.[תמע 

ערבים אחרים, בהם פגעו המורדים, היו אלה שתפסו על ידם כבוגדים. הסיבות להאשמת אדם בבגידה היו 

משטרה מגווות וכללו מסירת מידע לשלטוות, התרועעות עם פקידי ממשלה, קציים וחיילים, סיוע לצבא ול

בביצוע פעולותיהם, עבודה בשמירה מטעם הממשלה ומתן עדות בבית משפט כגד מורדים. העוש על בגידה 

אחד ממהיגי הקבוצות החמושות סיפר לימים כי הוציא להורג אדם, תושב  558שכזו היה, במקרים רבים, מוות.

התעללו המורדים בקורבותיהם לעתים  559דיר ע'סאה, משום שהלה הודיע לצבא על הימצאות המורדים בכפר.

חטפו אשי קבוצה חמושה בשכם הג ערבי, שעבד עבור הצבא.  1938לפי שהרגו אותם. לדוגמה, בספטמבר 

באוקטובר של אותה  560החיילים, שמצאו את גופתו כעבור מספר ימים, דיווחו כי כרו בה סימי אלימות קשים.

י של אחד הגדודים והרגו אותו. גופתו של המתורגמן מצאה שה לכדו מורדים באזור צרת את המתורגמן ערב

   561כעבור חודש, כשראשה וידיה כרותים.

מעמד חברתי גבוה לא הקה חסיות מפגיעה ואף היה עשוי להפוך את המחזיק בו למטרה, אם מה על 

הם של קורבות , מה הפלסטיין פוסט את שמותי1938המתגדים למופתי (להלן). בסקירה שפורסמה בסוף שת 

כבדים אחרים,  24-המרד, שהשתייכו לשכבות המובילות בחברה הערבית. ברשימה כללו עשרה מוח'תארים ו

 562שהרגו על ידי המתקוממים. במספר מקרים הרגו המתקוממים גם שותיהם וילדיהם של החשודים בבגידה.

מוח'תאר רומאה מסר מידע אודות פעילות דורה, שחשד כי -: יוסף אבו1938בספטמבר  9-מקרה אופייי אירע ב

                                                            
553 דט, דין וחשבון לש40, עמ' 1936ת משטרת המ. 
 .1/כללי/8, את"ה 12.12.1938-תרגום (לאגלית) של מסמכים שתפסו ליד ח'רבת סיר ב 554
 .5-6, עמ' 1938משטרת המדט, דין וחשבון לשת  555
 .3, עמ' 24.11.1938, דברשוטרים בין הפצועים",  50"יד המרצחים הערבים בערבים:  556
 .1/כללי/8, את"ה 29.12.1938יהודי הרוס בביסאן,  תרגום (לאגלית) של מסמכים שתפסו בבית 557
  .1/כללי/8ראו באוסף מסמכי שלל שתפסו על ידי הצבא, את"ה  558
 .171ימר, עמ' -א 559
 .20, עמ' יומן המשמר האירי 560
 TNA CO ,, 18.11.1938שבועי, -ייתכן כי הדבר ועד גם כדי להקשות על זיהוי הגופה על ידי הבריטים. ראו: סיכום מודיעין דו 561

   .5, עמ' 732/81/10
562 2-, 21.11.1938, pp. 1Palestine Post“Arabs “Purge” of Arabs: 133 Sacrificed to the Terror”,  
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דורה ירה במוח'תאר למוות והורה לאשיו להבעיר -פקודיו לבריטים, פשט על הכפר עם קבוצה מאשיו. אבו

שוכירי, לאחר שאשם על ידם -במקרה אחר, רצחו מורדים בעכו את ד"ר אואר א 563מספר בתים ביישוב.

שיח' -רצחו מתקוממים בכפר דיר א 1938בספטמבר  20-ווח כי בהמודיעין הצבאי די 564במסירת מידע למשטרה.

) ורועה צאן שעבד 10-ו 12, 14את אשתו של המוח'תאר (שכראה לא מצא במקום), את שלושת ילדיו (בגילאי 

  565בשירותו.

אלימות, או האיום בהפעלתה, שימשו גם כדי לגרום לתושבי הכפרים לסייע למתקוממים. המכתבים ששלחו 

אמצעים, בהם דרשו אספקה או כספים, כללו -הקבוצות החמושות למוח'תארים או לערבים בעלי מהיגי

ועדסיה אמר כי  'איומים, שיוצאו לפועל באם לא יקבלו את מבוקשם. לדוגמה, במכתב שמוען לתושבי סמח

בכוח הכמות  "מי שייכשל [במתן מה שדרש ממו] ייחשב לסרבן וייעש בשם הצבא הערבי, לאחר שתילקח ממו

, לדוגמה, שדדו קבוצות מורדים 1936בספטמבר  25-אלה לא היו איומים ריקים. ב 566שהיה אמור לתרום."

חאצ'ר. בשי המקרים השתמשו המורדים בשק ובמהלכם הרגו -ובכפר אל 567תושבים ערבים ליד הכפר עג'ור

שבי כפר סיר לקרב יריות בין כמה ימים קודם לכן הביא יסיון לדרוש מזון מתו 568אדם אחד ופצעו אחר.

היו מספר מקרים, בהם דווח על הריגתם של כבדים ערבים בעקבות  1938בשת  569המתקוממים לאשי הכפר.

הבריטים העריכו כי הפעלת טרור גד  571אחרים שילמו, על מת להמשיך לחיות. 570סירובם לשלם למורדים.

    572ם מע מערבים להעיד כגדם בבתי משפט.תושבים ערבים הייתה יעילה וכי החשש מקמת המתקוממי

לבסוף, בעה האלימות הפימית גם ממאבקים בתוך החברה הערבית. במיוחד אמורים הדברים בסכסוך שבין 

המופתי למתגדיו ובמאבקים שבין מהיגי הקבוצות החמושות לבין ראשי משפחות כפריות כבדות. אלה גרמו 

דין, -יד המופתי ותומכיו כמתוים, כגון סגן ראש עירית חברון, אצר א להתקפות על אשי ציבור, שתפסו על

שורה והרג וראש עירית חיפה, שעזב את הארץ לאחר מספר יסיוות להתקש בחייו. חבר מועצת בעיר 

פתי. כן הרגו וראזק, ככל הראה בפקודת המ-ירושלים, חסן צדקי דג'אי, הרג על ידי אשיו של עארף עבד א

חשדו בריגול לטובת יריביו הערבים.שראה משום ש573יים משומרי ראשו של המופתי, ככל ה   

  

                                                            
, הוא שפט באשמת רצח מוח'תאר רומאה, הורשע והוצא להורג. ראו: "רצח, משפט גד יוסף 1940דורה בשת -לאחר מעצר אבו 563

 .297/5-)", אמ"י פ1940פית מורדים (דורה ראש כו-סעיד אבו
 .176/56-", אמ"י פ1939ידי טרוריסטים ערבים בשת -"רצח רופא ערבי בשם אואר אסעד אלשכירי על 564
 .3, עמ' TNA CO 732/81/9, 13.9.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 565
 .1/כללי/8, את"ה 28.12.1938עדסיה, ו 'איובי לתושבי סמח-דין אל-תרגום (לאגלית) של מכתב ממפקד קבוצת צלאח א 566
 כיום המושב עגור. 567
 .26.9.1936, 760מברקי הציב העליון,  568
 .19.9.1936, 742מברקי הציב העליון,  569
570 “Arabs “Purge” of Arabs: 133 Sacrificed to the Terror” 
  .672דן, עמ'  571
 .33, עמ' 1936משטרת המדט, דין וחשבון לשת  572
 The Arab “Purge”: Mukhtars and Leaders Head the“; ראו גם: 2/כללי/8, את"ה 4, עמ' 17.10.1938יעין של ההגה, דוח מוד 573

List”  
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  היחס לשבויים ולגופות

לא ידועים מקרים שבהם החזיקו המורדים בחיילים או בשוטרים כשבויים וראה כי כאשר הצליחו 

רבה קבוצה חמושה ליד א 1937בובמבר  29-המתקוממים ללכוד אשי ביטחון, מיהרו להורגם. לדוגמה, ב

לשלושה שוטרים ערבים, שי וצרים ומוסלמי, ותפסה אותם בעודם חיים. המורדים הרגו את שי  שפאעמר

, 1938באוקטובר  11-ב 574השוטרים הוצרים זמן קצר לאחר שאלה כעו, בעוד שהשוטר המוסלמי מלט.

חו המתקוממים להפיל מטוס בריטי ולשבות במהלך קרב בין קבוצה חמושה ליחידה צבאית מצפון לחברון, הצלי

האוויר, שכן עקבותיו עלמו ושרידיו לא מצאו -את הטייס. הצבא העריך כי אשי הקבוצה הרגו את איש חיל

יתן להיח כי היו אירועים וספים בהם פלו לידי הערבים חיילים או שוטרים פצועים, אך ראה כי  575מעולם.

ימר, המבוסס על -מעיין כי גם במחקרה של סויה א 576ב, ללא יוצא מן הכלל.אלה הרגו זמן קצר לאחר הקר

  ראיוות עם עשרות מורדים לשעבר, לא מתואר ולו מקרה אחד של שביית חייל אויב. 

מהג שלווה להרג שבויים ופצועים על ידי המתקוממים היה פגיעה בגוף המת. לעתים קרובות מצאו גופות 

מצאו  1936בספטמבר  22-לדוגמה, ב  577זרחים כשהן מבותרות או פגועות בדרכים אחרות.חיילים, שוטרים או א

חיילים מהגדוד הראשון של רגימט יורק ולקסטר את גופתו של שומר השדות חיא דהאן, שעלם יום קודם 

ולוג בדומה לכך, גופתו של הארכא 578לכן. ביטאון הרגימט דיווח כי הגופה מצאה כשהיא "מושחתת קשות".

בקרבת בית ג'יברין, מצאה כשעליה סימי  1938), שרצח בידי ערבים ביואר Starkeyהבריטי ג'יימס סטארקי (

פחם, פגעו הערבים -קט ליד אום אל-גם במקרה שתואר לעיל, בו הרגו שי חיילים מרגימט מערב 579התעללות.

במקרה אחר, דווח כי חיילים שפעלו בעמק  580בגופתו של אחד החיילים, שייתכן ותפס על ידם בעודו פצוע.

יזרעאל מצאו את גופות חבריהם, שלכדו והרגו על ידי המורדים, כאשר אברי המין שלהם כרותים ותחובים 

 1939ביוי  2-ב 582קיימות עדויות לכך כי מעשים דומים עשו בגופות טייסים, שמטוסיהם הופלו. 581בפיותיהם.

                                                            
574 , 1.12.1937, p. 1Palestine Post“Search for Three Men Patrol in the North”,  
575 11-p. 10“Résumé of Operations. Month of October, 1938”, TNA AIR 5/1248,   להלן: סיכום מבצעי חיל האוויר, אוקטובר)

 Pilot Feared Dead”, Western Mail, 15.10.1938, p. 9“); ראו גם: 1938
עזרא דין כתב על שוטר וחייל בריטיים שפלו בשבי קבוצה חמושה, שפעלה באזור חברון. אלה, על פי דין, הוחזקו חיים במערה  576

לדמשק, בה הצליח להימלט משוביו. לא הצלחתי למצוא אימות לסיפור זה במקורות בריטיים בי הזמן, במשך זמן מה. החייל הועבר 

 .240, ה"ש 116-115אך גם אם קבל את כוותו הרי שהוא החריג המעיד על הכלל. ראו: דין, עמ' 
 ת, ולא (רק) על חילול הגופה לאחריו.ייתכן ובחלק מהמקרים העידו סימי האלימות שמצאו על הגופות על עיויים לפי המוו 577
578 , 14 (1936), p. 431The Tiger & The Rose: A Monthly Journal of the York and Lancaster Regiment  :ביטאון (להלן

  ).יורק ולקסטר
פגוע בבריטי המיע לרצח סטארקי איו ידוע. ההחה הרווחת היא כי הרוצחים היו אשי קבוצה חמושה מקומית, שביקשו ל 579

המפורסם, או ששגו וחשבו כי הוא יהודי. גורפיקל משער כי הארכאולוג הרג בעקבות סכסוך כספי עם בעלי הקרקע שבפסגת תל 

 Yosef Garfinkel, “The Murder ofלכיש, אותו חפר באותה העת. בכל מקרה, הפגיעה בגופתו מעידה כי המהג היה פוץ. ראו:

James Leslie Starkey near Lachish”, Palestine Exploration Quarterly, 148:2 (2016), p. 102  
580 , 24.4.1938, p. 1Palestine Post“Two Soldiers Killed from Ambush”,  
 חרוד (לא ממוין).-עובד מיכאלי, "קרבות פלוגות הלילה של ויגייט לפי ספרו של של לבקוב וזכרון הכותב", ארכיון עין 581
582 Albert Douglass, IWM Sound Archive 4618Joseph  
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ם ושלושה וטרים, שהרגו ממארב בקרבת כפר קאסם, כשפיהן "מרוסקים מצאו גופותיהם של ארבעה חיילי

   583במידה שקשה להכירם." העיתון דבר דיווח כי למראה הגופות המחוללות התעלף אחד החיילים.

                                                            
; ראו גם: "הלווית ארבעת החיילים 3, עמ' 4.6.1939, הבקר"שלושה וטרים וארבעה חיילים הרגו בסעם לחיפוש בדרך ג'לג'וליה",  583

 .3, עמ' 4.6.1939, דברהבריטיים ברמלה", 
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  תורת הלחימה הבריטית כגד התקוממות

ליה "השמש מעולם פעם, ע-בפרוץ המרד הערבי שלטה בריטיה על האימפריה הגדולה ביותר שידע העולם אי

-לא שוקעת". בעקבות רצף של מלחמות, מסעות כיבוש, הקמת מושבות ופעילות דיפלומטית בין סוף המאה ה

, חלשה ממשלת הוד מלכותו, בדרך זו או אחרת, על כרבע מכלל שטח היבשה של כדור 20-לראשית המאה ה 18

שלטון זה, אשר במקרים רבים כפה על מיליון בי אדם.  400-הארץ ועל כחמישית מאוכלוסייתו, יותר מ

האוכלוסיות המקומיות, תקל לעתים בהתגדות אלימה לקיומו, עליה דרש להתגבר. במקרים אחרים, 

התמודדו הבריטים ברחבי העולם  עם אתגרים לשלטום, אותם הציבו פורעי חוק, שבטים וודים או פושטים 

, לחמו כוחות צבאיים בריטיים בעשרות 18-של המאה ה לכן, החל בחלקה השי מעבר לגבולות האימפריה.

), היו 1901-1837סדירים. למעשה, במהלך כל תקופת שלטוה של המלכה ויקטוריה (-מערכות כגד כוחות לא

לעומת  584סדירים בחלק זה או אחר של האימפריה.-כוחות צבא בריטיים מעורבים בלחימה כגד יריבים לא

), השתתף הצבא הבריטי רק 1914) לפרוץ מלחמת העולם הראשוה (1815און (זאת, בין סוף מלחמות פולי

). לאחר תום מלחמת העולם הראשוה 1853-1856במלחמה אחת גד צבא אירופאי סדיר, היא מלחמת קרים (

שוב הועסקו כוחות הצבא הבריטיים בעיקר במערכות ובמבצעים לשמירה על שלטון  585והמערכות שספחו לה,

, היה הצבא הבריטי מעורב לפחות בתשע מערכות שהוגדרו על ידי משרד המלחמה 1936-ל 1920בין  האימפריה.

בשים אלה לא השתתפו כוחות בריטיים   586כ"שיטור אימפריאלי", בוסף למלחמת האזרחים באירלד.

  במערכות גד יריבים בעלי צבאות סדירים.

אמה מאידך מפי אויבים שלא לחמו במסגרת צבאית הצורך התכוף להגן על השלטון מחד ועל האוכלוסייה ה

סדירה, יחד עם ההבה כי הכללים ההוגים בלחימה כגד צבאות אירופאיים סדירים אים מתאימים במקרים 

שכאלה, הביא את הצבא הבריטי לגבש תורה ייעודית עבור מערכות מסוג זה. תורת לחימה זו, שהתפתחה 

במהלך המרד הערבי כבסיס לתכון המעה הצבאי הבריטי ולהפעלת הכוח. והשתכללה לאורך השים, שימשה 

מחייבים לכאורה, -רשמיים, אשר למרות היותם בלתי-כפי שראה להלן, התבססה תורה זו בעיקר על כתבים לא

  587שימשו את מפקדי הצבא בבואם להתמודד עם אתגרי הלחימה בהתקוממות.

  

 הגדרות 

חמה בהתקוממות, יש להגדיר את המושגים המרכזיים בהם עסקה. על אף בטרם תיבחן התורה הבריטית ללו

שהמוחים שלהלן הם ברובם מאוחרים לזמן גיבוש התורה או אף למרד הערבי, אין לראות בשימוש בהם 

אכרויזם. זאת משום שבחית תורת הלחימה מראה כי התופעות המוגדרות על ידי המושגים שלהלן אובחו 

                                                            
584 . W. Norton & Company, 1985), p. 1York: W-(New Queen Victoria’s Little WarsByron Farwell,   
הכווה למעורבות הבריטית ב"מלחמות ההתערבות" ברוסיה, לצד הכוחות שהתגדו לקומויסטים, ובמלחמה שהתהלה בטורקיה,  585

  בין הכוחות המקומיים לצבאות יוון, צרפת ובריטיה.
586 TNA WO 32/21913 “Award of Medal for “Imperial Police” Operations”, 13.5.1938, 

, אשר פתח באמירה כי "יסיון המרד אישר את ערכן של 1936שת דוגמה מצוית לכך, מהמרד הערבי, יתן למצוא בסיכום לקחי  587 

גרל צ'רלס גווין (ראו -"". הפיה זו מתייחסת לספרו ה"פרטי" של מייג'ור1934ההחיות המופיעות ב"הערות על שיטור אימפריאלי, 

  .1 , עמ'1936ראו: לקחי המרד,  מוכיחה כי מפקדי הצבא ראו בפרסומים שכאלה חלק מתורת הלחימה הרשמית.ו להלן)
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על ידי המפקדים בי התקופה, גם אם לא יתן להן השם ההוג כיום. משום כך, השימוש על ידי מסחיה ו

סדירים -במוחים שלהלן מקובלים במחקר ההיסטורי העוסק בלחימת הצבא הבריטי (ואחרים) כגד כוחות לא

   20.588-וה 19-במהלך המאות ה

ג יעד מדיי כלשהו מידי אויב בעל ) היה דרך התמודדות אלימה, המיועדת להשיInsurgency"התקוממות" (

עדיפות צבאית מכרעת ושליטה בשטח לגביו מבוקש היעד האמור. יחסי הכוחות בין הצדדים הם כאלה, שלרוב 

אין הגורם הוקט בהתקוממות (להלן "הכוח המתקומם" או "המתקומם") מסוגל להביס את יריבו בשדה 

ויב לשלוט בשטח, להשיג שליטה פוליטית על האוכלוסייה הקרב. לכן, שואף הכוח המתקומם לפגוע ביכולת הא

המקומית, להתיש את כוחות האויב ולכרסם בחישותו להילחם עד להשגת היעדים המדייים המוגדרים על ידו. 

יעדים אופיייים להתקוממות כוללים, בין היתר: השגת עצמאות מדיית, גירוש כובש זר, החלפת השלטון או 

  מות. לשם השגת מטרותיו, משתמש המתקומם בשיטות של גרילה, חתרות וטרור.   אילוצו לבצע רפור

) הוא הכיוי לשיטת לוחמה שמטרתה לאפשר לכוחות קטים וחלשים יחסית, שאים Guerrilla"גרילה" (

פועלים במתכות של צבא סדיר, לפגוע ביריב ההה מעדיפות. לוחמי הגרילה שואפים לתקוף את האויב רק 

ם בטוחים ביכולתם לצח ומעים, ככל היתן, מקרבות סדורים כגד כוחות העדיפים עליהם. עיקר כשה

  הפעולות האלימות אותן וקטים לוחמי גרילה הן פשיטות, מארבים ומעשי חבלה. 

) היא מכלול פעולות, שאין אלימות במהותן ואשר מטרתן לפגוע בעצמה הצבאית, Subversion"חתרות" (

או הפוליטית של השלטון הקיים ולהחליש אותה. פעולות שכאלה מכווות לערער את המורל של תיי  הכלכלית

השלטון ואת אמותם כלפיו. מדובר בפעולות שתכליתן המעשית היא לגרום לאוכלוסייה בשטח התון 

עולות אלה במחלוקת לסייע לכוח המתקומם, או לכל הפחות להימע משיתוף פעולה עם אויבו. מטרתן של פ

היא להפוך את הכוח המתקומם לשליט הלגיטימי מבחית האוכלוסייה האזרחית והן עשויות לכלול תעמולה, 

 השבתה של המשק, גביית מסים מהתושבים ומתן שירותים שוים, כגון סעד, חיוך או משפט, במקום הממשלה. 

ה, כגד גורמים שאים לוחמים, במטרה ) הוא הפעלת אלימות, או איום בהפעלתTerror, Terrorism"טרור" (

להטיל אימה הן על האויב והן על האוכלוסייה המקומית. השימוש בטרור ועד לגרום לפקידי ממשלה או לבי 

החברה לבצע פעולות שיסייעו למפעילי הטרור להשיג את מטרותיהם.  במסגרת התקוממות עשוי הטרור לכלול, 

דים בשלטון והרג אשים מקרב האוכלוסייה המקומית, התפסים על ידי לדוגמה, התקשויות בחיי בעלי תפקי

 המתקוממים כמסייעים לשלטון או כמתגדים להתקוממות.

) היה צורת לחימה של צבא סדיר, השולט בשטח Counterinsurgency Warfare"לוחמה גד התקוממות" (

. מטרתה של הלוחמה כגד התקוממות היה תון, כגד אויב החלש ממו באופן מהותי אשר וקט בהתקוממות

בדרך כלל חזרה למצב שהיה קיים טרם תחילת המערכה ושימור השליטה, המדיית או הצבאית, בשטח התון 

במחלוקת. לרוב, מוגבל אופן יהול הלחימה מצד הכוח השולט על ידי גורמים מבצעיים ומדייים שוים, 

מכריע לידי ביטוי. הגורמים המגבילים עשויים לכלול מודיעין לקוי, המועים ממו להביא את יתרוו הצבאי ה

                                                            
כמה מאפייים כלליים של צורת מלחמה ייחודית", בתוך: חגי גולן ושאול שי (עורכים),  –לדוגמא, ראו: עדו הכט, "העימות המוגבל  588

 Daniel Whittingham, “‘Savage warfare’: C.E. Callwell, the roots. וגם:45), עמ' 2004אביב: מערכות, -(תל העימות המוגבל

of counter-insurgency, and the nineteenth century context”, Small Wars & Insurgencies, 23:4-5 (2012), pp. 591-607  
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קושי ביוד כוחות, הצורך להגן על מספר רב של אתרים ועל צירי תועה, הגבלות על פגיעה בכוחות אויב 

 המצאים במדיות שכות, איסור חוקי על פגיעה בבלתי מעורבים, וכד'.

במספר מוחים המתארים לוחמה בהתקוממות. אלה הם  עד למרד הערבי ובמהלכו, השתמשו הבריטים

-), "לוחמה לאSub-Warמלחמה" (-), "תתGuerrilla, תרגום המילה הספרדית Small War"מלחמה קטה" (

 Imperial"שיטור אימפריאלי" (ו )Savage Warfare), "לוחמה פראית" (Uncivilized Warfareתרבותית" (

Policing( .יה, במאה החלק ממושגים אלה מצחות היסוד שרווחו בבריטוראשית  19-ביעים על התפיסות וה

, כלפי בי העמים הילידים, ה"פראיים", ברחבי האימפריה. יתר על כן, למושגים אלה מספר 20-המאה ה

חסרוות המקשים על השימוש בהם: ראשית, בכל המושגים הללו אין כל התייחסות לאופן פעולתו של האויב, 

ירה (גם לדעתם של הוגי הדעות הבריטיים בי הזמן, כפי שראה להלן) את דרכי הפעולה שעל הצבא שהיא המגד

-מלחמה", "לוחמה לא-לקוט במקרים שכאלה. שית, ארבעת המוחים הראשוים, "מלחמה קטה", "תת

מ ם כלליים מדי ויכולים לתאר כל מערכה צבאית שבה האויב לאות תרבותית" ו"לוחמה פראית" הה על מדי

"העולם הראשון", גם במקרים שבהם לחם במסגרת צבאית סדירה. גם המושגים הוספים, "שיטור 

אימפריאלי" ו"סיוע לרשות אזרחית", אים מתאימים מאחר ומשתמעת מהם התעלמות מההיבטים הצבאיים, 

   589החוצים להשגת הכרעה כגד הכוח המתקומם.

  

  התפתחות תורת הלחימה

את ראשיתה של התורה הבריטית ללחימה בהתקוממות בספרי הדרכה בושאים צבאיים, שפורסמו יתן לאתר 

. ספרים אלה, שכתבו על ידי קציי צבא אך פורסמו באופן פרטי, כללו החיות 19-בחלקה הראשון של המאה ה

ורדים אשר התבססו על היסיון שרכשו המחברים בלחימה כגד המ 590רגלים קלים,-להפעלת כוחות חיל

 591),1808-1814האי האיברי כגד הצבא הצרפתי (-), במערכה בחצי1775-1783במושבות אמריקה הצפוית (

ובמגוון מלחמות כיבוש ומערכות לדיכוי מרידות ברחבי העולם. מחברי הכתבים האלה הסתפקו במתן החיות 

                                                            
Low-עצימות" (-), "עימות מוךimited ConflictLגם כיום הוגים כיויים שוים לסוג זה של לוחמה, כגון "עימות מוגבל" ( 589

Intensity Conflict) "ם מלחמהמבצעים שאי" ,(Operations Other Than Warסימטרית" (-), "לוחמה אA-Symmetric Warfare ,(

בשל ועוד. הבחירה במושג "לוחמה בהתקוממות" ובעת מכך שהוא שגור בספרות המחקרית יותר מהמוחים האחרים, כמו גם 

  ההתייחסות הכלולה בו לאתגר המוצב בפי הכוח הצבאי הסדיר.
) בתקופה זו הייתה רובאים שעו ולחמו כפרטים במסגרת מפוזרת. זאת ביגוד Light Infantryרגלים קל" (-משמעות המוח "חיל 590

שורות וירו כאיש אחד, בהתאם ), שהייתה במסגרת יחידות שצעדו בInfantry of the Lineהרגלים אז (-להפעלה הרגילה של חיל

סדיר, יותר מאשר השיטות שהיו הוגות במלחמה -רגלים קלים חשבה כמתאימה ללחימה כגד אויב לא-לפקודות. הפעלת כוחות חיל

 Harold E. Raugh, The Victorians at War, 1815-1914: An Encyclopedia of British Military History"רגילה". ראו: 

(Santa Barbara: ABC-Clio, 2004), p. 183:וגם ; Mike Chappell, Wellington’s Peninsula Regiments (2): The Light 

Infantry (Oxford: Osprey, 2004), pp. 5-10  
  במערכה זו פעל הצבא הבריטי לצידם של לוחמי גרילה ספרדים. 591
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יסיון לגבש תפיסה כוללת ליהול טכיות וטקטיות, כגון האופן שבו יש לבות מוצבים בשטחי ספר, ואין בהם 

   592מערכות כגד התקוממות.

אבן הדרך המרכזית בהתפתחות תורת הלחימה הבריטית כגד התקוממות היא עבודתו של צ'רלס אדוארד 

) ובמלחמת 1880-1878שירת כקצין תותחים זוטר במלחמה האפגאית השייה ( קולוול). Callwell( קולוול

סדירים מסוגים שוים, שהסתיימה -), בהן התסה בלחימה כגד אויבים לא1880-1881הבורים הראשוה (

מאמר בכתב העת של הכוחות הצבאיים הבריטיים, בו  קולוולפרסם  1887בשת  593במידות שוות של הצלחה.

בעקבות  594ועד אז. 1865יתח את לקחיהן של "מלחמות קטות" שוות, בהן טל הצבא הבריטי חלק משת 

לשרת במודיעין הצבאי והתמחה בחקר מערכות כגד התקוממות, הן של הצבא  קולוולהמאמר, עבר פרסום 

בדרגת  1909, שפרש בשת קולוולהבריטי והן של צבאות של מדיות אחרות, כגון צרפת, רוסיה, וארצות הברית. 

 קולוולסיים  1919ת . בשגרל-דרגת מייג'ורל קולול, קרא בחזרה לשירות במלחמת העולם הראשוה וקודם

   595את שירותו הצבאי.שית 

פרסם משרד המלחמה הבריטי את הספר "מלחמות קטות: עקרוותיהן ויישומם", פרי עטו של  1896בשת 

את המאפייים המיוחדים שיש למלחמות קטות, את ההשפעות שיש למאפייים  קולוולבספרו, יסח  596.קולוול

את האתגרים  קולוולהפעולה החוצות על מת לצח בהן. בספר, פירט  אלה על צבאות סדירים ואת שיטות

הצבאיים השוים העשויים לעמוד בפי הצבא הבריטי, תוך שימוש בדוגמאות רבות ממערכות שבהם התמודדו 

סדירים בשטחים שוים ברחבי העולם. ביגוד -צבאות אירופאיים (וכן צבא ארצות הברית) עם יריבים לא

[...] לשרטט את העקרוות " קולוולסקו בעיקר בהיבטים הטכיים והמעשיים של הלחימה, ביקש לקודמיו, שע

של מלחמות קטות ואופן יישומם, בכל האמור באסטרטגיה וטקטיקה, ושל הכללים הרחבים השולטים ביהול 

מה מתייחסות מבצעים במהלך פעולות איבה כגד יריבים, אליהם עבודות מחקר מודריות בתחום אמות המלח

  597"רק לעתים דירות.

את ספרו לשי חלקים עיקריים. הראשון, המוקדש לעיסוק בסוגיות השייכות  קולוולאמן למטרתו, חילק 

לרמות הפיקוד הגבוהות, עוסק בהגדרתן של התופעות הצבאיות "מלחמות קטות" ו"גרילה", ובעקרוות 

התקוממות. חלקו השי של הספר מוקדש לסוגיות טקטיות הכלליים עליהם יש להסתמך בעת יהול מערכה כגד 

צמחיה, ועוד), דרך -שוות, החל באופן הפעלתם של החילות השוים בתאי שטח מגווים (הרריים, סבוכי

 החיות לעריכתן של משימות קרביות שוות, התקפיות והגתיות, וכלה בכללים לשמירה על ביטחון המידע.

                                                            
592 , Small Wars & Insurgenciesiographical Reflection”, Insurgency:A Histor-Ian F.W. Beckett, “British Counter

23:4–5 (2012), p. 784  
  בעוד שהמלחמה האפגאית הסתיימה ביצחון בריטי על בי השבטים המקומיים, הובס הצבא הבריטי במערכה בדרום אפריקה. 593
594 ritish Forces have been Employed Since Charles E. Callwell, “Lessons to be Learnt from the Campaigns in which B

the Year 1865”, The RUSI Journal, 156:4 (2011), p. 108-121 ("להלן: קולוול, "לקחים)  
595 Dictionary of National Biography Hermann G. de Watteville, "Charles Edward Callwell", In: J. R. H.  Weaver, 

(Fourth Supplement, 1922–1930), (London: Oxford University Press, 1937), pp. 154–155  
596 (London: War Office, 1906) Small Wars: Their Principles and PracticeCharles E. Callwell,  (להלן: קולוול)  
 .22קולוול, עמ'  597
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. מהדורות מעודכות אלה כללו את 1906-ו 1899שתי מהדורות וספות, בשים  ל"מלחמות קטות" פורסמו

התובות והלקחים שלמדו במהלך מערכות, שהתרחשו מאז צאת המהדורה הראשוה לאור, שהחשובה בהן 

). רוחב היריעה והפירוט הרב שבספר הקו לו 1902-1899הייתה מלחמת הבורים השייה בדרום אפריקה (

בעיי המפקדים הבריטיים, והוא שימש כספר הלימוד ללוחמה בהתקוממות בבית הספר לקציי  חשיבות רבה

   20.598-מטה של צבא בריטיה עד לעשור השלישי של המאה ה

במקביל ל"מלחמות קטות" ולאחריו פורסמו באגליה עוד מספר כתבים שעוסקים בלוחמה בהתקוממות. 

בשירות פעיל, אשר הושפעו מיסיום האישי במערכות כגד אויבים , היו המחברים קציי צבא קולוולבדומה ל

לא התיימרו המחברים לגבש תורה מקיפה ללחימה  קולוולסדירים ברחבי האימפריה. עם זאת, ביגוד ל-לא

בהתקוממות, אלא ביקשו לחלוק עם הקוראים את לקחיהן של מערכות שיהל הצבא הבריטי בזירות מלחמה 

 Indian Frontierסמך יסיום האישי. דוגמאות לכך הם הספרים "לוחמת הספר ההודי" ( ייחודיות, לרוב על

Warfare תו"לוחמת סבך" ( 1898), שיצא לאור בשBush Warfare תחלק מספרות  1907.599), שיצא לאור בש

גבי הדרך זו ועד ללמד קציים זוטרים את אמות הפיקוד במערכות שכאלה, באמצעות מתן הוראות מפורטות ל

שבה יש להפעיל כוחות קטים, בדרג המחלקה והפלוגה. הבולטים שבספרים אלה הם "הגת מעברות פתיים" 

)The Defence of Duffer’s Drift,(600  "ייה, ו"להעביר זאת הלאהכתב בעקבות מלחמת הבורים השש

)Passing It On601מערבי של הודו.-), המוקדש ללחימה בספר הצפון  

, כמו גם ביצירותיהם האחרות של בי דורו, אין כמעט התייחסות להגבלות על אופן הפעלת לוולקובספרו של 

הכוח כלפי התושבים במקומות בהם לחם הצבא הבריטי. בספרות זו היחס ללוחמה בהתקוממות היא כאל 

ורמי שלטון מערכה צבאית בלבד, אמם בעלת מאפייים ייחודיים, ולא כאל מערכה המערבת את שיקוליהם של ג

ועמיתיו  קולוולאזרחיים לצד אלה של המפקדים. אם כבר, בהתאם לתפיסות שרווחו באירופה בתקופה זו, ראו 

בתושבים הילידים "פראים" ו"חסרי תרבות", אשר פגיעה אלימה בהם תביא ליחס של כבוד מצדם ותקצר את 

  602משך המערכה.

ית בריטית רשמית ללוחמה בהתקוממות. זו פורסמה וסחה לראשוה, גם אם בקצרה, תורה צבא 1909בשת 

בו הוגדרו, לראשוה  , להלן "תקות השירות")Field Service Regulationsבספר "תקות שירות השדה" (

על אף שהמדריך עוסק  603באופן מחייב בצבא הבריטי, השיטות להפעלת כוחות היבשה במגוון רחב של מתארים.

 Warfare Againstתרבותי" (-אחר, כלל בו גם פרק בשם "לוחמה גד אויב לאבעיקר בלחימה כגד צבא סדיר 

                                                            
לי לדוקטריה ופיתוח הכוח של כוחות היבשה, (האגף הכל מדריך שדה של כוחות היבשה: מבצעים גד התקוממותצבא בריטיה,  598

  .[מסמך זה הוא התרגום לעברית של המדריך הבריטי, שהוציאה לאור מחלקת ההדרכה בצה"ל] 7), עמ' 1995
599 (London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1898) Indian Frontier WarfareGeorge J. Younghusband,   :להלן)

   William C.G. Heneker, Bush Warfare (London: Hugh Rees, 1907)ם: יאגהזבד); וג
600 (London: W. Clowes & Sons, 1904) The Defence of Duffer’s DriftErnest D. Swinton,  הספר תורגם לעברית ושימש ;

 ).2001אביב: מערכות, -(תל הגת מעברות פתיים ,א. ד. סויטולהדרכת קציים בצה"ל. ראו: 
601 (London: , Passing It On: Short Talks on Tribal Fighting on the Northwest Frontier of India Andrew Skeen

Aldershot, Gale & Polden, 1932) (להלן: סקין)  
  .147-148קולוול, עמ'  602
603 (London:  the War on Terror From the English Civil War to –The Making of the British Army Allan Mallinson, 

Bantam, 2010) [eBook version] (סוןלהלן: מלי)  
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an Un-Civilized Enemy יסוחו, הוגדרו ות" הייתה השפעה רבה עלראה כי ל"מלחמות קטבפרק זה, ש .(

מספר עקרוות כלליים למערכות גד התקוממות ופורטו שיטות הפעולה שיש לקוט בהן, תוך מתן דגש מיוחד 

תקות השירות עודכו מעת לעת והמהדורה  604עילות צבאית באזורים הרריים או בעלי צמחיה סבוכה.לפ

. זו כללה גם היא התייחסות ללחימה בהתקוממות, 1935האחרוה לפי מלחמת העולם השייה פורסמה בשת 

  Warfare Uncivilized.(605תרבותית" (-בפרק קצר שיוחד ל"סוגים מיוחדים של מלחמה", ובהם "לוחמה לא

השלב הבא בהתפתחות תורת הלחימה הבריטית גד התקוממות חל לאחר תום מלחמת העולם הראשוה, 

כתוצאה מאתגרים חדשים עמם דרשה האימפריה הבריטית להתמודד: ראשית, תוצאות המלחמה הרחיבו את 

עם אוכלוסיות מקומיות;  שטחי שלטוה של האימפריה, במיוחד במזרח התיכון, ווצרו מוקדים חדשים לחיכוך

שית, פירוקן של אימפריות ותיקות, כמו גם פועלו של שיא ארצות הברית וילסון והקמת חבר הלאומים, הביאו 

להתפשטות תופעת הלאומיות ברחבי העולם. לכן, במקרים רבים מצאו הבריטים את עצמם מתמודדים כגד 

", כשחרור לאומי ומימוש הזכות להגדרה עצמית, ואשר תועות מקומיות שהגדירו את מטרתן בשפה "אירופאית

שילבו אמצעים חוקיים ופוליטיים במאבקיהן; שלישית, המלחמה באירלד והחשש מפי מהפכה קומויסטית 

ולבסוף,  606בבריטיה הגבירו את מעורבותו של הצבא במשימות שיטור, תחת פיקוחה של הרשות האזרחית;

ע קשות במלחמת העולם, חייב מציאת דרכים זולות ככל היתן לשליטה בשטחי מצבה הכלכלי של בריטיה, שפג

  607האימפריה, ובכלל זה מיעת התפרצותן של מרידות, או מתן פתרון מהיר וחסכוי להן, אם פרצו.

מבחית הצבא, בע הצורך בשיוי תורת הלחימה בעיקר מהתפשטותן של הפגות ומהומות אלימות ברחבי 

ר ואלה שימשו במקרים רבים כלים בידי המתגדים לשלטון הבריטי, הן תפסו כאיום המחייב האימפריה. מאח

עם זאת, המסורת המשפטית הבריטית, במטרופולין כמו במושבות, ראתה בהפרות  608תגובה ומעה מהירים.

רת סדר תופעה אזרחית במהותה, שהטיפול בה צריך להתבצע על ידי המשטרה ובמסגרת החוק. בהתאם למסו

זו, יש לערב כוחות צבא לעזרת הרשות האזרחית רק במקרים שבהם ראה כי היא מתקשה להתמודד עם 

מקרים שבהם חרג הצבא ממסגרת זו, שהבולט שבהם היה  609האלימות, וגם אז עליהם לפעול באופן חוקי.

באפריל  13-הודו ב) שבAmritsarהריגתם של מאות מפגיים מקומיים על ידי חיילים בריטיים בעיר אמריטסר (

עוררו ויכוחים בחברה הבריטית והובילו להקמתן של ועדות חקירה ולעתים אף לקיטת אמצעים כגד  1919,610

 המפקדים האחראים. 

                                                            
604 (London: HMSO, 1909) Field Service Regulations, Part I: Operations  :ות השירות, (להלן1909תק(  

179-, pp. 176(London: War office, 1935) General –Field Service Regulations, Volume 2: Operations  605 :ות (להלןתק

  )1935השירות, 
606 (Oxford: Oxford  Making the Peace: Public Order and Public Security in Modern BritainCharles Townshend, 

University Press, 1993), pp. 81-94  
607 (Cambridge:  1970-ystem, 1830S-The Empire Project: The Rise and Fall of the British WorldJohn Darwin, 

Cambridge University Press, 2009), pp. 359-360, 375-376  
608 Robert Johnson, “Command of the Army, Charles Gwynn and Imperial Policing: The British Doctrinal Approach 

to Internal Security in Palestine 1919–29”, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 43:4 (2015), p. 571 
609 , Research 39-Soldiers, Riots and Aid to the Civil Power in India, Egypt and Palestine, 1919Shimeon Shoul, 

Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University College of London, 2006, p. 26 .(להלן: שאול)  
  .119-120יוסיגר, עמ'  610
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) את הספר "שיטור אימפריאלי" Gwynnגרל (בדימוס) צ'רלס וויליאם גווין (-פרסם מייג'ור 1934בשת 

)Imperial Policing.(611  ת  גווין, שהוסמךדסה הקרבית בשות 1889כקצין הות" שוהשתתף ב"מלחמות קט ,

מוה גווין למדריך בבית הספר הצבאי  1911מחדש של סודאן. בשת -באפריקה ובכלל זה במערכה לכיבוש

האוסטרלי, עליו גם פיקד. במהלך מלחמת העולם הראשוה, שירת כקצין מטה ביחידות שוות של הצבא 

מוה גווין,  1926) ולאחריה מוה לשורת תפקידי פיקוד ומטה בבריטיה. בשת ANZAC( זילדי-יו-האוסטרלי

), Army Staff Collegeגרל, למפקד בית הספר לפיקוד ומטה של הצבא הבריטי (-שהיה אז בדרגת מייג'ור

  1931.612תפקיד אותו מילא עד לפרישתו, בשת 

    :בספרו, ביקש גווין

ים הלוחמים האחרים, [...] דוגמאות למלאכת השיטור שהם עשויים להעיק לקציי הצבא והשירות

להידרש לבצע; ובכך לספק מעט רקע היסטורי לחקר ושא בעל חשיבות גוברת, אשר לגביו קיימת 

  613ספרות מעטה...

, ביסס גווין את התובות אליהן הגיע על דוגמאות מההיסטוריה הקרובה לו, בהן פעלו כוחות קולוולבדומה ל

במהלך מרידות או מהומות. העובדה כי כל המקרים המותחים בספר התרחשו לאחר מלחמת העולם  הצבא

הראשוה, כמו גם הבחירה באמריטסר כמקרה המבחן הראשון, מעידה כי גווין זיהה את השיוי שחל באופי 

ווין כמעט ההתקוממויות ואת הצורך בעדכון התורה להתמודדות עמן. ביגוד לספרות שקדמה לו, התעלם ג

לחלוטין מסוגיות טקטיות של הפעלת הכוח. לב העיין, לדידו, היה הגדרתם של עקרוות כלליים לשילוב יחידות 

צבא בפעולות שיטור, המתבצעות במסגרת החוק האזרחי, והחייתם של מפקדי הצבא, כמו גם הפקידים 

  הבכירים באימפריה, בושא זה. 

לתורת הלחימה הבריטית היו הגדרת הצבא ככפוף לראשות האזרחית בעת  תרומותיו החשובות ביותר של גווין

של עיקרון  הרשמית לחימה בהתקוממות, הדגשת חשיבותו של התאום בין הצבא לגורמים האזרחיים והכללתו

 ,זאתבתורה. ), קרי הגבלת האמצעים הצבאיים שבהם יתן לעשות שימוש, Minimum forceה"כוח המזערי" (

בדומה ל"מלחמות קטות", גם הספר "שיטור  614.אמריטסראירועי  ות הועדה שבדקה אתמסק בעקבות

וכללה יתוח מערכות וספות, ובכלל זה השלב  1939אימפריאלי" זכה למהדורה מעודכת, אשר פורסמה בשת 

 הראשון של המרד הערבי בארץ ישראל.

) "שלטון בריטי, Simson'יימס סימסון (פרסום וסף שעסק בלוחמה בהתקוממות הוא ספרו של קולול יו ג

. ספר זה התבסס על יסיוו של סימסון כקצין מטה 1937-), שפורסם בBritish Rule, and Rebellionומרד" (

סימסון, בדומה לגווין, זיהה את  615בכיר בשלב הראשון של המרד הערבי ועל לקחי מלחמת האזרחים באירלד.

                                                            
611 (London: MacMillan, 1939) Imperial PolicingCharles W. Gwynn,  (להלן: גווין)  

, Australian Dictionary of Biography1963)”, -avin Long, “Gwynn, Sir Charles William (1870G 612

http://adb.anu.edu.au/biography/gwynn-sir-charles-william-6511 [accessed on 19.6.2020] 
  .1גווין, עמ'  613
614 96-Clio, 1999), pp. 95-(Santa Barbara: ABC Encyclopedia of Guerrilla WarfareIan F. W. Beckett,  (להלן: בקט) 
615 7)(Edinburgh: William Blackwood & Sons, 193 British Rule, and RebellionHugh J. Simson,  (להלן: סימסון)  
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י והמליץ על חיזוק שיתוף הפעולה שבין מגוי השלטון האזרחי לכוחות האתגרים החדשים שמול הצבא הבריט

  616הצבא, במיוחד בתחום המודיעין.

ספריהם של גווין וסימסון ביטאו הכרה, חדשה לזמה, במורכבות הרבה שיש למערכות כגד התקוממות, 

כלול מבצעים צבאיים החורגת מתחום המעשה הצבאי ה"טהור". המחברים טעו כי המעה להתקוממות צריך ל

לצד פעילות משטרתית, משפטית, תעמולתית ופוליטית, וכי כל אלה צריכים להיות מוכווים על ידי רשות אחת, 

לצורך השגת מטרות ברורות ואחידות. תפיסה זו, וגישתו של גווין במיוחד, השפיעה רבות על אופן יהול מערכות 

  בי ובהמשך, לאחר מלחמת העולם השייה.גד התקוממות על ידי הצבא הבריטי במרד הער

  

  החות היסוד

אירופאיים, הביא את מפקדי הצבא הבריטי להבה כי מערכה גד -לקחי המערכות הרבות כגד אויבים לא

  :קולוולהתקוממות מחייבת אימוץ צורת לחימה שוה מהמקובל, הזרה לצבא אירופאי סדיר. היטיב לסח זאת 

מאומן פוגש באסיאתי או בפרא, מערכת המלחמה כולה משתה באופן אורגי,  [...] כאשר חייל אירופאי

והמדע הצבאי, שעוצב על ידי המאבקים הגדולים של זמו ביבשת [אירופה], חייב להשתות על מת 

  617להתאים לסיבות הזרות ללוחמה האירופאית.

ורות הלוחמה המורכבות והמאתגרות זאת ועוד, הבריטים היחו כי ההתמודדות כגד התקוממות היא אחת מצ

ביותר, העומדות בפי צבא סדיר. הסיבות לכך הן חוסר היכרותם של המפקדים את צורת הלוחמה הזו, האופי 

, למשל, קבע כי קולוולהגאוגרפי של האזורים בהם מתבצעת הלחימה והיתרוות מהם הה הצד המתקומם. 

  וגם כי  618א הצורה השלילית ביותר שמערכה עשויה ללבוש;""[...] עבור כוחות סדירים, לוחמת גרילה הי

היקף באמצעים צבאיים היא צורת -אמות רחבת-אוכלוסייה מתמרדת ודיכוי אי] crushing[מחיצת 

למחצה או על ידי שבטים -לוחמה טורדית [...] באזורים ידחים, המאוכלסים על ידי גזעים מתורבתים

שכאלה לסיום משביע רצון, והן תמיד מעמידות את הכוחות במבחן  פראיים, קשה מאוד להביא מערכות

    619קשה.

בדומה לו, קבע גווין כי לחימה בהתקוממות היא "עיין איטי, הדורש לרוב הפעלת כוחות מעל ומעבר לכוחם 

  620מע והיעדרו של יעד ברור".-הלוחם של המורדים, בשל פיזור הכוח הבלתי

י התקוממות היה להביא לקיומו של "שלום מתמשך", כלומר לגרום לסיומה מטרתם של כוחות הצבא בעת דיכו

מגד, הבריטים היחו כי מטרתו של  621של ההתגדות האלימה לשלטון בריטיה ולמוע את הישותה בעתיד.

                                                            
  .216בקט, עמ'  616
 .108קולוול, "לקחים", עמ'  617
  .99קולוול, עמ'  618
 .26שם, עמ'  619
 .11גווין, עמ'  620
 .42קולוול, עמ'  621
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הכוח המתקומם היא "להפגין התגדות לממשלה, לשבש את מגויה ולהוכיח את חוסר האוים שלה, בתקווה 

  622יך התשה ישחק את חישותה."כי תהל

למרות ההערכה המוכה, האופייית לתקופתה, שיתת לרמתו התרבותית של היריב הצפוי (המכוה לרוב 

תרבותי" או אף "פראי"), הרי שאין למצוא בספרות הבריטית זלזול בכישוריו כלוחם, או ביכולתו לפגוע -"בלתי

כבוד רב לכישוריהם הצבאיים של יריביהם, בהם ראו לוחמים בכוחות הסדירים שמולו. להפך, הבריטים רחשו 

פים בפיה ידחת -אל-מלידה והסכימו עם הדעה שהביע רודיארד קיפילג בשירו, "חשבון בְסָפר", כי בקרב פים

ההשכלה והעידון, "אשר לא -של האימפריה "הסיכויים מצאים לצדו של האדם הזול," הלוחם המקומי, חסר

  623הטיות, / אבל, בזכות ראייה מושלמת, / קוטל את רעיו ביריות."מכיר פעלים ו

הבריטים ייחסו לאויביהם ה"פראיים" יותר מאשר יכולת לחימה אישית מרשימה. למסחי תורת הלחימה היה 

ברור, כי המתקוממים גדם יפעלו באופן מושכל ובון וישאפו לצל את יתרוותיהם עד תום. לכן, ההחה היא 

המתקומם יקוט בלוחמת גרילה: יפזר את כוחותיו ליחידות קטות מאוד, הפועלות בצורה סמויה,  כי הכוח

בשטח רחב ככל היתן, כגד מטרות מבודדות וחלשות יחסית. המתקומם צפוי לקוט בצורות לחימה של פשיטה 

ו הבריטים כי ומארב וכן לחבל בתשתיות בעלות חשיבות לשלטון ולפגוע בתושבים אמים. ככלל, ציפ

המתקוממים ישאפו להימע ככל יכולתם מלחימה בתאים שאים מבטיחים את הצלחתם וימעו ממגע עם 

   624כוחות סדירים.

החה מרכזית וספת בתורת הלחימה היא כי קיים חוסר איזון מובה ובסיסי בין הצדדים הלוחמים, כאשר לכל 

.  היתרון הראשון ממו הה המתקומם המקומי על פי הצבא אחד מבין השיים יתרוות וחסרוות לעומת יריבו

הסדיר, על פי תורת הלחימה הבריטית, הוא בתחום היידות. מאחר והצד המתקומם לוחם בשטח המוכר לו 

היטב, בקרב אוכלוסייה אוהדת (או אדישה) ובכוחות קטים מאוד, אין הוא מוגבל כמעט ביכולתו לוע ברחבי 

ה מזאת, לעתים קרובות מתהלות מערכות שכאלה באזורים שבהם תאי השטח מגבילים יתר זירת העימות.

עד וכיוצא בזה. המתקוממים, בי -מאוד את יכולת התועה של צבא סדיר, כגון מדבריות, רכסי הרים, יערות

המקום, מושפעים פחות ממגבלות אלה. בוסף, אין להם צורך במערכת אספקה מורכבת, מאחר והם 

, "מהיד לפה" ומסתפקים במועט. כל אלה מאפשרים למתקומם לאסוף את כוחותיו קולוולמים, כדברי מתקיי

הלוחמים במהירות בקודה מסוימת לצורך התקפה ולפזרם במהירות דומה, לפי הגעת תגבורת המסוגלת 

בדים או כלי לעומת זאת, זקוק הצבא הסדיר לתיבי תחבורה וחים (במיוחד אם ברשותו תותחים כ 625להביסו.

רכב) ולמערכת לוגיסטית מורכבת לצורך אספקת ציוד לכוחותיו. מאחר ומערכות גד התקוממות ערכו לרוב 

                                                            
  .11גווין, עמ'  622
mp knot stolen from the camp / Will pay for all the school expenses / Of any Kurrum Valley sca-One swordבמקור:  623

/ Who knows no word of moods and tenses, / But, being blessed with perfect sight, / Picks off our messmates left and 

right :ראו ; Rudyard Kipling, “Arithmetic on the Frontier”, Departmental Ditties and Other Verses (London: 

Meuthen & Co., 1911), pp. 95-96   
 .192, עמ' 1909תקות השירות, ; ראו גם: 11; וגם: גווין, עמ' 99-100קולוול, עמ'  624
 .2-4; וגם: סקין, עמ' 86-87קולוול, עמ'  625
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בארצות העדרות תשתית תחבורה מפותחת, היחו מפקדי הצבא כי יכולת כוחותיהם לוע בזירה תוגבל עוד 

   626יותר.

יעין. הבריטים היחו כי היריב מכיר היטב את יתרוו המשמעותי השי של הכוח המתקומם הוא בתחום המוד

האזור בו הוא פועל וכי במקרים רבים תוה לו תמיכתה של האוכלוסייה המקומית. משום כך, יש בידי 

המתקומם, במקרים רבים, מידע מדויק לגבי הרכב הכוחות הפועלים כגדו, תועותיהם ומטרותיהם: "לאויב 

ובכל זאת הוא מודע למתרחש באופן מושלם.  –מרגלים מסודר, או טלגרף  אין מחלקת מודיעין מאורגת, מערך

לעומת זאת, פועל הכוח הסדיר בארץ שאיה מוכרת לו (או לכל הפחות  627הוא רואה את הקלפים שבידי יריבו."

לרובו, מאחר ודיכוי התקוממות מחייב הבאת תגבורות מחוץ לאזור הלחימה). כן מתקשה הכוח הסדיר לקבל 

אמין על הכוחות הפועלים גדו ולעתים אף לזהות אותם בקרב האוכלוסייה האזרחית, מאחר ו"הראשון מידע 

[המתקומם] הופך לשי [אזרח תמים] והשי לראשון במעט יותר מהזמן או האזהרה החוצים לשם הסתרתם, 

אם לתורות הלחימה בוסף, עצם העובדה כי היריב איו פועל בהת 628או הוצאתם ממחבוא, של רובה ותחמושת."

המקובלות בין צבאות סדירים מקשה על מפקדי הצבא, המאומים לאור אותן התורות, לחזות את דרך הפעולה 

 629בה יבחר.

מגד, מיחה תורת הלחימה הבריטית כי הצבא הסדיר הה מעדיפות מכרעת בעת לחימה בפועל. יתרון זה ובע 

משיטות הפיקוד והשליטה שבהן משתמש הצבא  מכמות אמצעי הלחימה שברשות הצבא ומאיכותם,

ומהמשמעת הגבוהה של חייליו. העדיפות הטכולוגית שבידי צבא סדיר במערכה שכזו מהווה גורם משמעותי 

במיוחד, מאחר והיא מאפשרת להפעיל אמצעים שאים מצאים כלל בידי היריב, כגון קשר אלחוטי, ארטילריה, 

משמעותו של היתרון הטכולוגי שבידי הצבא על פי המתקוממים את  630מטוסים ורכב קרבי משוריין.

–) במלים: "יהא אשר שיהא, לו יש מקלע מקסים Bellocה"פראים" סיכם המשורר הבריטי הילארי בלוק (

   631ולהם אין."

מכאן, שעל אף שהמתקומם הוא לוחם עז ומיומן, המשתווה בכוחו לחייל הסדיר או אף עולה עליו, הרי שהוא 

ס על ידי הכוח הסדיר בלחימה עצמה. יתרוות הצבא בארגון, בפיקוד ושליטה ובכוח אש הם כאלה, שהיצחון יוב

: "אדם מול אדם, קולוולצפוי גם בתאים שבהם לכוח המתקומם עדיפות מספרית מקומית. כפי שיסח זאת 

יותר מכך לחייל האירופי;  הקאי, הרוצח, הווד הקשוח או הפרא חסר הפחד, עשוי להוות יריב שקול או אף

  632בקבוצות הלוחמים הבלתי סדירים כשלים."

                                                            
 .6יאגהזבד, עמ'  626
  .55קולוול, עמ'  627
 .178, עמ' 1935תקות השירות,  628
 .52קולוול, עמ'  629
 , שם.1935תקות השירות,  630
), שקרא על שם ממציאו היראם מקסים האמריקאי, הוא המקלע האוטומטי הראשון שכס im GunMaxמקלע "מקסים" ( 631

 Hilaire; ראו: Whatever happens we have got / The Maxim Gun, and they have not  לשימוש צבאי רחב. השורה במקור:

Belloc, The Modern Traveler (London: Edward Arnold, 1898), p. 41  
  .91קולוול, עמ'  632
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החת היסוד המרכזית האחרוה בתורת הלחימה הבריטית כגד התקוממות, היא כי הצבא דרש לפעול בתוך 

מסגרת החוק הקיים ובכפיפות לסמכות השלטון האזרחי. החה זו ובעת מהתפיסה הבריטית המסורתית, 

השלטון אזרחים בראש ובראשוה, שלהם סמכויות המוקות לצורך מילוי תפקידם. סמכויות הרואה בציגי 

גם הלוחמים בצד השי,  633אלה אין מקות לושאים אותן חסיות מפי עישה במקרה של עבירה על החוק.

א בעימות במקרה שכזה, הם תושבי האימפריה, המוגים על ידי החוק. מלבד זאת, יש לזכור כי מטרתו של הצב

שכזה היא השבת הסדר על כו ויצירת מצב שבו בריטיה מסוגלת להמשיך ולשלוט באוכלוסייה המקומית 

   634בהסכמתה או, לכל הפחות, ללא התגדות אלימה וספת.

  

  עקרוות בלחימה גד התקוממות

לליים, אשר ועדו על בסיסן של החות היסוד שהוצגו לעיל, הוגדרו בתורת הלחימה הבריטית מספר עקרוות כ

לכוון את פעילותם של כוחות הצבא בעת לחימה בהתקוממות. יישומם של עקרוות אלה, המוסחים בספרות 

ככללי עשה ואל תעשה, ועד לצל באופן מרבי את יתרוות הכוח הסדיר ולמזער את החסרוות מהם הוא סובל. 

יים, שהם: יוזמה והתקפיות, הגה, מודיעין, בחית הספרות הבריטית מאפשרת לזהות חמישה עקרוות מרכז

  אחדות הפיקוד והגבלת השימוש בכוח.

משמעותו של העיקרון הראשון והמרכזי, יוזמה והתקפיות, הוא כי יש להביא לידי ביטוי את יתרוו המכריע של 

הצבא הסדיר בלחימה עצמה. לכן, מטרתו של המפקד במערכה כגד התקוממות היא למצוא את האויב 

ולהשמידו בקרב בכל הזדמות אפשרית. על הכוחות הסדירים לקוט ביוזמה ולפעול באופן התקפי, על מת 

לדעת הבריטים, יש לפעולה התוקפית חשיבות מיוחדת בעת לחימה  635להפעיל לחץ מתמיד על המתקוממים.

ההתקוממות ולמיעת  כגד תושבים מקומיים, מאחר והפגת עליוותו המוחלטת של הצבא עליהם תסייע לסיום

הישותה בעתיד: "אסור שיהיה ספק כלשהו מיהו בעל העליוות, או שאלה בדבר זהותו של הקובע את מהלך 

לשמירה על היוזמה הצבאית יש גם סיבה וספת, והיא החשש כי היעדרה יתפרש על ידי  636המלחמה."

 תמיכה במאבק כגד הבריטים:האוכלוסייה המקומית כהישג של המתקוממים, דבר העשוי להגביר את ה

היסוס, עיכוב או כל סיגה יתפרשו מידית כסימים של חולשה, והדבר לא רק יעודד את האמיצים 

ממושמעים, -שבקרב האויב, אלא עלול לפתות את המתלבטים, שתמיד קיימים בקרב כוחות לא

היא תמיד הדרך  מתקפה מרצת, אסטרטגית כמו גם טקטית,להשליך יהבם על הצד הראה כמצח. 

   637הבטוחה ביותר ליהול מבצעים.

לבריטים היה ברור כי במערכה מסוג זה, ביגוד למלחמות כגד אויב סדיר, אין ערך מיוחד ליעדים גאוגרפיים 

מסוימים. לכן, קבע כי מטרתו של הצבא במתקפה איה כיבוש אתר כזה או אחר, אלא לגרום למתקומם אבדות 

                                                            
633 (London: Faber &  Britain's Civil Wars: Counterinsurgency in the Twentieth CenturyCharles Townshend, 

Faber, 1986), pp. 18-19  
  .14גווין, עמ'  634
  .178-179, עמ' 1935תקות השירות, ; וגם: 91קולוול, עמ'  635
 .72קולוול, עמ'  636
 .192, עמ' 1909תקות השירות, הדגש במקור. ראו:  637
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דות שכאלה ועדו לפגוע בכוחו הלוחם של האויב, אך גם להרתיע אותו, ואת האוכלוסייה כבדות ככל היתן. אב

: "סילוקו של היריב מהקרקע בה בחר להילחם הוא עיין זיח; קולוולהמקומית, מפי המשך המאבק. כדברי 

וד את הם הובאו למצב של לחימה, הם חייבים ללמ –מה שרצוי הוא רשימת פגעים ארוכה בשורות האויב 

  638משמעותה כגד צבא סדיר."

העיקרון השי, הגה, קובע כי יש להקצות משאבים להגה מפי התקפות המתקומם, במקביל לגישה ההתקפית 

שעל הצבא לקוט. סיבה ראשוה לכך הוא הצורך לאפשר את תפקודם התקין של הממשלה ושל כוחות הצבא: 

-ת פגיעות, החיויות לפעולת הממשלה ולארגום של אמצעי"עיים הראשון של הכוחות הוא להבטיח קודו

אך מעבר לרצון הברור למוע פגיעה בכוחות הממשלה, במגוי השלטון ובאוכלוסייה האמה, תכלית  639הגד."

ההגה במערכה שכזו היא למוע הישגים מהמתקומם, אשר ישמשו אותו לחיזוק מעמדו בקרב האוכלוסייה 

  ידי הצגתו כבעל יכולת לפגוע בשלטון ובין אם על ידי הטלת מורא עליה.המקומית, בין אם על 

העיקרון השלישי הוא הקמתו של מערך יעיל לאיסוף מודיעין. "קיומה של מחלקת מודיעין מאורגת היטב איו 

למודיעין במערכה כגד התקוממות תכלית כפולה: ראשית,  640חיוי באף סוג לוחמה, כזו שגד לוחמי גרילה."

איסוף מידע על זירת הפעילות ועל האויב, לשם יצירת התאים המבצעיים שיאפשרו את הבאתו לקרב; שית, 

קיימת חשיבות רבה לאבטחת המידע על כוחות הממשלה, על מת למוע מהמתקומם לפעול כגדם, או להתחמק 

  641מכוחות הביטחון.

מעורבים במערכה גד התקוממות לפעול תוך על פי העיקרון הרביעי, אחדות הפיקוד, דרשים כל הכוחות ה

שיתוף פעולה מלא בייהם ותחת הכווה ברורה ואחידה. כאמור, לאחר מלחמת העולם הראשוה הכירו 

הבריטים בכך כי דיכוי התקוממות איה משימה צבאית גרידא וכי, על מת לעמוד בה בהצלחה, יש צורך בפעולה 

 642וות ובהן הממשלה, מערכת המשפט, המשטרה וכמובן הצבא.משותפת ומתואמת של זרועות השלטון הש

האחריות לקביעת המדייות הכללית, לשיטתם של הבריטים, היא תמיד בידי הדרג המדיי. זאת אף אם הוחלט 

להטיל ממשל צבאי בשטח התון בהתקוממות: "[האחריות ל]עייי מדייות ותרת בידי הממשלה האזרחית, 

   643ת הצבא שליטה מבצעית מלאה, יש למלא באמות את מדייות הממשלה."ואפילו כאשר לרשויו

עיקרון מרכזי אחרון בגישה הבריטית ללוחמה בהתקוממות הוא ריסון השימוש בכוח, המכוה בספרות בשם 

). למעשה, מדובר באימוצו של עיקרון מהחוק האזרחי הבריטי, Use of minimum force"שימוש בכוח מזערי" (

כי בעת טיפול בהפרות סדר אזרחיות על הרשויות המוסמכות להשתמש אך ורק בכוח החוץ לשם השבת הקובע 

עם אימוצו של עיקרון זה על ידי הצבא הורחבה הפרשות שיתה לו, כך שהגבלות הוטלו  644הסדר ולא יותר.

ישה המכווע ועים, אלא בעיקר על פעולות מגד האוכלוסייה לא רק על האלימות המופעלת כלפי מפגיות כ

                                                            
  .151-152קולוול, עמ'  638
 .19גווין, עמ'  639
 .143קולוול, עמ'  640
  .143-144; וגם: קולוול, עמ' 21-23גווין, עמ'  641
 .119סימסון, עמ'  642
 .13גווין, עמ'  643
644 Small erial Practice”, Mockaitis, Thomas R. “The Minimum Force Debate: Contemporary Sensibilities Meet Imp

Wars & Insurgencies, 23:4-5 (2012), p. 763 '55; וגם: סימסון, עמ.  
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הכללית, כגון חיפושים, הטלת עוצר וכדומה. הבסיס לכך היה ההבחה כי "הכוחות העויים הם אזרחי 

האימפריה וכי המטרה הצבאית היה להשיב את שלטוה של הרשות האזרחית ולהבטיח את קבלתה, ללא יצירת 

וסייה שאיה מעורבת ישירות בהתקוממות כמו ההחה כי פגיעה חסרת הבחה באוכל 645מרירות בעקבות זאת,"

  646משרתת את המתקומם, מאחר והיא הופכת את האוכלוסייה הזו לאויב.

בין העקרוות השוים קיים מתח מובה. לדוגמה, ככל שיותר כוחות יופעלו בפעילות התקפית, כך יוותרו אזורים 

מצד שי, ככל שהצבא יסה להגן על  רבים יותר ללא הגה מספקת ותיתן למתקוממים הזדמות לפגוע בהם.

שטחים רחבים יותר, כך תפחת יכולתו לרכז כוחות לצורך פעילות התקפית, שרק היא, על פי התורה הבריטית, 

תכריע את ההתקוממות. דוגמה וספת היא הסתירה האפשרית שבין ריסון הכוח לעיקרון היוזמה וההתקפיות, 

יק מהי מידת הכוח "המזערית", שתשיג את המטרה הצבאית הרצויה. מאחר ולעתים קרובות קשה להגדיר במדו

  הבריטים הכירו היטב מתחים אלה ויתן למצוא בספרות עיסוק בהם והצעות לפתרום, כפי שראה בהמשך.

 

  לחימה בהתקוממות, הלכה למעשה

ם, והיא כוללת הספרות הצבאית הבריטית שעייה לחימה בהתקוממות איה מוגבלת ליסוח עקרוות כלליי

גם מגוון החיות מעשיות באשר לאופן יהולם של מבצעים צבאיים במסגרת מערכות מסוג זה. החיות אלה 

עוסקות בהפעלת כוחות ברמת המערכה וברמה הטקטית, והן ועדו להגדיר את הדרך למימוש העקרוות 

ות הלחימה המרכזיות המפורטות המרכזיים שפורטו לעיל. בשל היקפן הרחב, אסתפק בהצגה כללית של שיט

  בספרות, תוך פירוט לגבי השיטות שקטו על ידי הצבא הבריטי בארץ ישראל. 

  

  עיקרי השיטה

מהיגות מרצת ותועה מהירה של כוחות ממקום למקום לא יספיקו, לכשעצמן, להכיע יריבים חושים 

גי משוכלל [של המערכה]. העיקרון הוקטים בשיטות של לוחמה פרטיזית. יש צורך גם בארגון אסטרט

יכול להתממש רק אם זירת  647לפיו יש להטריד את האויב ללא הרף ולמוע מוח מהיחידות העויות,

הלחימה הוכה לכך בקפדות מראש. היסיון מלמד כי, אם הדבר אפשרי, יש לחלק את זירת הלחימה 

 648משה, שלכל אחד מהם כוח צבאי משלו.-כולה לאזורי

להתמודד בהצלחה עם אויב הוקט בלוחמת גרילה, המליצה תורת הלחימה הבריטית לחלק את זירת  על מת

המערכה למרחבים, שבכל אחד מהם מיושמים העקרוות ללחימה בהתקוממות. משום כך, כל מרחב שכזה 

פי פגיעת מצא באחריותו של מפקד יחיד, וכולל יחידות שתפקידן לפעול באופן התקפי, לצד כאלה המגיות מ

                                                            
  .14גווין, עמ'  645
 .23-24, 14-15שם, עמ'  646
  קולוול מתייחס בכך, כמובן, לעיקרון היוזמה וההתקפיות. 647
  .408-409; וגם: גווין, עמ' 130קולוול, עמ'  648
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האויב. כל מרחב יכול לפעול באופן עצמאי כגד המתקוממים שבגזרתו, ובמקביל שמרת למפקד העליון 

  649האפשרות להעביר כוחות ממרחב אחד למשהו על פי צרכי המערכה.

), מחה מבוצר ובו יחידת צבא, שמצא Postאו  Picquetהרכיב ההגתי המרכזי בתורת הלחימה היה ה"מוצב" (

ח שבו פועלים המתקוממים. למוצבים שכאלה, הפזורים במרחב הלחימה, היו מספר תכליות: ראשית, להגן בשט

ועל אוכלוסייה התומכת בשלטון  , על דרכי התעבורהעל הכוחות המצאים בהם, על כסי הממשלה הסמוכים

מש כמרכזי אספקה (אם ישה); שית, לשמש כבסיס לכוחות היידים הפועלים במרחב (להלן); שלישית, לש

ותמיכה לוגיסטית; ולבסוף, למוע את תועתם של כוחות האויב במרחב, אליו וממו. על המוצבים להיות 

מבוצרים ומאוישים במידה הדרשת, בהתאם לעוצמתו הצפויה של האויב במרחב ולמיקומו של כל מוצב. 

קרוב למוצבים שכים או לתיב  לדוגמה, במוצב מבודד יש למקם חיילים רבים יותר מאשר באחד המצא

תחבורה ראשי. תורת הלחימה מחה להציב כוחות מעטים ככל היתן לצורך הגה על המוצבים, גם בשל 

ההערכה כי ברוב המקרים אין בידי היריב המקומי אמצעים המאפשרים כיבוש יעד מבוצר וגם בשל הרצון לרכז 

בוגע למוצבים, היא להקימם בתוך יישובים החשודים  המלצה וספת 650את המאמץ הצבאי בפעולות התקפיות.

בתמיכה בהתקוממות, או בסמוך להם. המטרה היא למוע מהאויב לפעול ביישובים שבהם מצא הצבא 

ומהאוכלוסייה המקומית לסייע למתקוממים. במידה מסוימת, הדבר משמש גם כדי להעיש את התושבים מפי 

ת המוצב עצמו ובשל עצם וכחותם של החיילים בקרבם, העשויים לפגוע המשך המרד, בשל חיובם לסייע בהקמ

    651בהם וברכושם.

כלל מצדיות (מבים מבוצרים קטים, שכוו באגלית  בדרךשילב  זהלעתים וסף על המוצבים גם מכשול קרקעי. 

Blockhouse( משכו . מכשולים שכאלה, חפורות ותעלות תיל גדרות, ובהן מספר חיילים או שוטרים שלעתים

משה ולהקשות על תועת המתקוממים מהן -לאורך אלפי קילומטרים, ועדו לחלק את זירת הלחימה לגזרות

ואליהן. כמו כן, ועדו מכשולים שכאלה להקל על השמדתם של לוחמי גרילה, באמצעות עיכובם במהלך מרדף 

  652ארבים.אחריהם, או הובלתם אל עבר מקומות קלים למעבר, בהם הציב הצבא מ

הרכיב ההתקפי המרכזי בלוחמה בהתקוממות מבוסס על הפעלתם של כוחות יידים, המכוים "טורים 

, במטרה לאתר כוחות אויב העשויים הטורים ועדו לוע במרחב מוגדר Flying columns.(653מעופפים" (

סוים על ידי מספר השיטה העדיפה על הבריטים הייתה "סריקה" שיטתית של אזור מלהימצא בו ולהשמידם. 

אם התגלה האויב, היו הטורים טורים במקביל, העוברים במקומות, בהם חשדו כי המתקוממים מצאים. 

                                                            
 .20, עמ' ; וגם: גווין133קולוול, עמ'  649
  .134-135קולוול עמ'  650
) ביישובים החשודים כמורדים, שהייתה הוגה בצבאות אירופה. מטרת billetingלמעשה, יש בכך המשך למסורת שיכון חיילים ( 651

העיין הייתה להעיש את האוכלוסייה, שאלצה לוותר על שטח מחיה לטובת החיילים ולממן את כלכלתם, כל עוד שהו ביישוב. 

  .474ריטים יישמו שיטה זו, בין היתר, במהלך מלחמת העצמאות של המושבות האמריקאיות. ראו: קולוול, עמ' הב

](New York: Seven Stories Press, 2018) [ebook versionThe Boer War Martin Bossenbroek,  652 ראו גם: קרויזר, "גדר ;

   .212-211הצפון", עמ' 
למהירות תועתם של הכוחות, ולא להיותם מוטסים (מה גם שהמוח מצא בשימוש עוד לפי  שם התואר "מעופפים" מתייחס 653

המצאת המטוס). שם זה שימש את הבריטים גם לתיאור יחידות יידות אחרות, כמו יחידת הבילוש היידת של הסקוטלד יארד, 

  ך במוח "טורים יידים".). למען הבהירות, אשתמש בהמשThe Flying Squadשכותה "הכיתה המעופפת" (
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אמורים לפתוח בלחימה ובמרדף, עד להשמדתו. מכשול קרקעי, אם הוקם, שימש במקרים שכאלה כ"סדן", 

  המעכב את לוחמי הגרילה ובכך מקל על הטורים למלא את תפקידם.

ברור לבריטים כי במקרה של מפגש עם כוח צבאי ישאף האויב לחמוק במהירות האפשרית, בין אם על מאחר ו

ידי סיגה למקום מסתור ובין אם על ידי היטמעות באוכלוסייה המקומית, דרשים הטורים היידים להיות 

ל האפשר, לשאת ציוד מסוגלים לוע במהירות דומה. לכן, ההחיות קבעו כי על טור ייד שכזה להיות קטן ככ

מועט וקל ולהיות בעל עצמאות לוגיסטית (כלומר, לשאת בעצמו מים, מזון, תחמושת וחלקי חילוף חיויים, 

הרכבו המעשי של כל טור, מבחית סוג הכוחות שיכללו בו, מספר האשים,  החוצים למשך כל זמן פעולתו).

שות הצבא, לעוצמתו של האויב הצפוי ולאופי השטח הציוד המסייע, וכדומה,  קבע בהתאם לסדר הכוחות שלר

חשוב לציין כי על אף הדרישה כי הטורים היידים צריכים להיות "קטים ככל  654שבו מתהלת המערכה.

האפשר", הוחו המפקדים הבריטים שלא להפעיל במשימות התקפיות כוחות בגודל שהאויב מסוגל להביס. 

  655תם של טורים יידים "קטים מדי", מחשש שמא יושמדו על ידי האויב.אף הזהיר מפורשות מפי הפעל קולוול

השילוב שבין המוצבים והטורים היידים ועד לפתור את המתח שבין עיקרון היוזמה וההתקפיות ועיקרון 

ההגה. שי הרכיבים, ההגתי וההתקפי, עוים על הצרכים הגזרים מיישומו של כל עיקרון, והפעלתם במרחב 

פי אחד, תחת אותו המפקד, מאפשרת לחזק מרכיב אחד מבין השיים על חשבון השי, בהתאם לתאים גאוגר

המשתים בזירת הלחימה. לדוגמה, גווין הצביע על כך שבשלב הראשון למעורבות הצבא במערכה יידרשו 

ן לעבור למתקפה כוחותיו לעסוק בעיקר בהגה על כסים החיויים לתפקוד הממשלה. יחד עם זאת, המליץ גווי

בעיתוי המוקדם ביותר האפשרי, גם אם אין במצא כוחות מספיקים לקיטתה בכל גזרת המערכה. במקרה 

שכזה, הציע גווין לפעול באופן מדורג, על ידי ריכוז המאמץ ל"השכת שלום" במרחבים בזה אחר זה, במקום 

, התקפית והגתית במקביל: הטורים יתרה מזאת, לשי המרכיבים בשיטה זו יש תכלית כפולה 656במקביל.

היידים משרתים גם את מאמץ ההגה, בהיותם כוח עתודה, המגיב להתקפות האויב; ואילו המוצבים משרתים 

את המאמץ ההתקפי, על ידי הגבלתם את יידות המתקוממים ותרומתם לשלילת תמיכת האוכלוסייה 

   המקומית בהתקוממות.

רוות החשובים העומדים לרשות הצבא הסדיר במערכה גד התקוממות, אין מאחר והטכולוגיה היא אחד הית

להתפלא על כך שתורת הלחימה הבריטית מיהרה לכלול חידושים בתחום החימוש. תחבורה ממוכת תפסה 

כמכפיל כוח, מאחר ואפשרה לטורים היידים להגביר את מהירות תועתם ולשאת שק מסייע, כגון תותחים 

), תפס כבעל ערך רב במתן סיוע Armored carsות. רכב קרבי משוריין, ובמיוחד שריויות (קלים או מרגמ

לכוחות רגליים ובמשימות סיור. אלה, יחד עם פיתוחים וספים כמו הקשר האלחוטי, מקלעים קלים, תותחים 

ה גד ומרגמות בעלות קוטר קטן, אפשרו להקטין את היקף הכוחות שיש להפעיל במערכ 657גד מטוסים

                                                            
 .136-137קולוול, עמ'  654
 .140-141שם, עמ'  655
 .19-21גווין, עמ'  656
הכווה לתותחים קלי משקל ובעלי קצב אש גבוה. במערכות גד התקוממות שימשו תותחים שכאלה לפגיעה במתקוממים, ולא  657

  בייעודם המקורי.



   

101 
 

התקוממות ובכך לסייע לריכוז המאמץ ההתקפי מצד אחד, על ידי הקטת הכוחות המצאים במשימות הגה, 

 658ולהגביר את יעילותו מצד שי, על ידי הגברת יידותם של הטורים ושיפור יכולת השליטה בהם.

טוסים. לאחר תום ראוי לציון מיוחד המקום המוקדש בתורת הלחימה הבריטית כגד התקוממות לשימוש במ

) או "שיטור Air controlמלחמת העולם הראשוה, פיתחו הבריטים תפיסה שכותה בשם "שליטה אווירית" (

), שעיקרה שליטה בשטחי האימפריה תוך התבססות על הפעלתו של כוח אווירי. השליטה Air policingאווירי" (

טווח פעולה, ביכולת להתעלם ממכשולים קרקעיים האווירית ועדה לצל את יתרוותיו של המטוס במהירות, ב

מתורבתים", במיוחד באפריקה ובמזרח -וביכולת תקיפה, בעת התמודדות עם התקוממות באזורים "לא

תכלית השליטה האווירית הייתה כפולה: מחד, להקטין את חילות המצב החוצים לשמירה על  659התיכון.

בעלויות הכספיות הכרוכות בשליטה בהם, ומאידך להקצות  הביטחון במושבות ובשטחי המדט, ובכך לחסוך

תפקיד משמעותי לחיל האוויר המלכותי, יציר מלחמת העולם הראשוה, שמפקדיו חששו כי ייפגע אם לא יימצא 

מה לעשות בו בעתות שלום. אימוצה של תפיסה זו הביאה להעברת האחריות הביטחוית על שטחי המדט 

  660ובארץ ישראל בכלל זה, לידי משרד האווירייה הבריטי. במזרח התיכון ובאפריקה,

על פי תפיסה זו, במקרה של התקוממות יעשה שימוש במטוסי חיל האוויר על מת לפגוע במתקוממים עצמם, 

להעיש את האוכלוסייה על תמיכתה בהתקוממות, ולהרתיע את התושבים מפי המשך המרד. מפקדי חיל 

ליוות הצבאית, המופגת ביכולתם של המטוסים לפגוע באוכלוסייה ללא מעה האוויר המלכותי היחו כי הע

החה זו באה לידי ביטוי  661מצדה, תגרום להשלמה עם השלטון הבריטי ולסיומו המהיר של הסכסוך האלים.

 תרבות באמצעות פעילות אווירית-, בהן כתב כי "חיל האוויר יכול לעתים להכיע אויב חסרירותגם בתקות הש

סיכויי הצלחת השליטה האווירית הועמדו בספק כבר במהלך  662בלבד, או באמצעות האיום בפעילות אווירית."

שות העשרים והשלושים של המאה העשרים, ומחלוקת התעוררה בדבר החריגה מעיקרון ריסון הכוח 

  663שביישומה.

. מהירותם של מטוסי הקרב, בעת לחימה בהתקוממות ועדו לחיל האוויר גם תפקידים אחרים, רגילים יותר

כמו גם יכולתם של הטייסים להבחין בבי אדם העים על פי השטח, עשו אותם למרכיב חשוב במיוחד במערכה 

הצבאית כגד התקוממות. למעשה, שימשו המטוסים כ"טורים יידים" בפי עצמם, המסוגלים לאתר את 

ת וספים למקום. כן הגיבו המטוסים לקריאות לסיוע האויב, לתקוף אותו ולרתקו למקומו עד להגעתם של כוחו

מצדם של טורים יידים שתקלו במתקוממים, או מצד מוצבים שהותקפו על ידם. עצם עריכתם של סיורים 

  664אוויריים, היחו הבריטים, תגביל את יכולתם של המתקוממים לוע באור היום, מחשש לגילוי.

                                                            
 .180-181' , עמ1935תקות השירות, ; וגם: 28-30גווין, עמ'  658
  .11-17אומיסי, עמ'  659
, עבודת גמר מחקרית 1919-1939כפי האימפריה : חיל האוויר המלכותי הבריטי בארץ ישראל ובעבר הירדן, רבקה ירמיאש,  660

  .62-60, עמ' 2008המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר דוקטור, האויברסיטה העברית, 
661 inst Undeveloped Peoples”, January 1930, TNA AIR75/27“The Methods of Air Action Aga   
  .179, עמ' 1935תקות השירות,  662
663 John Cotesworth Slessor, "Air Control. The Other Point of View", May 1931, TNA AIR75/27 :ראו גם ;Rod Thornton, 

“Countering Arab Insurgencies: The British Experience”, Contemporary Security Policy (No. 28, 2007), pp. 15-18  
  .179-181 , עמ'1935תקות השירות,  664
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  עישה ותגמול

ן ריסון הכוח, לא מעה תורת הלחימה הבריטית מלהמליץ, במקרים מסוימים, על על אף הכללתו של עיקרו

עריכת פעולות עישה ותגמול גד האוכלוסייה המקומית. אלה ועדו לפצות על קשיי הצבא לאתר את האויב 

להילחם : "יש לזכור כי דרך אחת לגרום לאויב קולוולולאלצו להילחם לשם הגה על רכושו ובי משפחתו. כדברי 

סדירים יאפשרו לעדריהם -הלב ביותר מקרב הפראים או [הלוחמים] הלא-רק מוגי –היא לפשוט על רכושו 

סיבות וספות לפשיטות שכאלה הן הרצון להרתיע את  665להילקח ולבתיהם להיהרס ללא התגדות."

 666שימות הגתיות.האוכלוסייה מהמשך המרידה, או חיזוקה של רוח הלחימה בקרב חיילים, אשר מועסקים במ

ויתר המפקדים הבריטיים הביו היטב כי משמעות פעולה שכזו איה מסתכמת בפגיעה כלכלית  קולוולראה כי 

עצמו, שתאורו את היריבים המקומיים מעיד על  קולווללוחמים. -באוכלוסייה, אלא מסכת את חייהם של לא

שכאלה הן זרות לרוח הלחימה של הצבא, ואף סייג  תפיסת עליוות האדם הלבן שרווחה בזמו, ציין כי פעולות

את דבריו והזהיר כי לעתים עשויה השמדה שיטתית של רכוש האויב לגרום זק העולה על התועלת הגלומה 

  667בה.

השיויים שחלו בתורת הלחימה הבריטית לאחר מלחמת העולם הראשוה לא ביטלו את ההמלצה לפגוע ברכוש 

, למשל, קובעות כי "אם האויב יסרב להתגד בצורה מאורגת, ייתכן 1935משת  האוכלוסייה. תקות השירות

ויהיה צורך לכבוש את ארצו, לתפוס את עדריו או להשמיד את היבולים והכפרים שלו על מת להכיעו. מצור 

סרת גם גווין, שכאמור תמך בהגבלת הכוח ואף הזהיר כי פגיעה ח 668עשוי לעתים להיות [גם כן] שק יעיל."

אבחה באוכלוסייה האזרחית תפגע בסיכויים לשיתוף פעולה מצידה לצורך איסוף מודיעין, הסכים כי לעתים 

על הצבא לקוט בפעולות עישה. גווין תלה את הצורך בפעולות שכאלה בקושי לאסוף מודיעין, וברצון להרתיע 

  את האוכלוסייה משיתוף פעולה עם המתקוממים:

ת של מקרי חבלה [...] אשר קשה לייחס להן אחריות אישית, יהיה צורך לטפל [במקרים של] התפרצויו

לעתים קרובות על ידי עישה קולקטיבית [...] [אמצעי עישה] אלה כוללים מעצר חשודים, אילוץ 

התושבים לתקן, ללא תמורה, את זקי החבלות שהתבצעו בקרבתם, ולעתים הטלת קסות למימון עלות 

  669.עבודת התיקוים..

) הכווה למעשים שמטרתם לפגוע באופן קשה ואף קטלי לעתים, באוכלוסייה Reprisalsב"פעולות תגמול" (

המקומית, המתבצעים לעתים קרובות בתגובה ישירה לפגיעה בכוחות הצבא. תורת הלחימה הבריטית 

יש הכרה בכך  מתייחסת לפעולות שכאלה באופן מורכב: מחד, אין למצוא תמיכה גורפת בהן, אך מאידך

, לדוגמה, קבע כי לעתים יש צורך לפעול כלפי האוכלוסייה ב"וקשות" קולוולשלעתים הן בעלות ערך. 

)Severity סיבות פריצתו של המרד ההודי, על פי .(הצדיקו את השימוש "באמצעים החמורים ביותר," קולוול ,

                                                            
 .145קולוול, עמ'  665
  .146שם, עמ'  666
 .149, 146שם, עמ'  667
  .179, עמ' 1935תקות השירות,  668
 .23גווין, עמ'  669
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לות תגמול עשויות לפגוע במאמצי הצבא מאחר גם גווין, שטען כי פעו 670לא פירט מה היו אמצעים אלה. אך הוא

והן עשויות לגרום לפעולות קם מצד המתקוממים כלפי האוכלוסייה האמה לשלטון, לא פסל את השימוש 

בהן באופן גורף. על מת למזער את הזק העלול להיגרם למטרתה של בריטיה, קבע גווין כי "כאשר פעולות 

ציבור את הסיבות לכך והפעולות עצמן צריכות לקבל אישור כדין [...] יש תגמול מוצאות לפועל, יש לפרסם ב

ראה כי הדגש ששם גווין על כך שפעולות תגמול  671להסתמך על השכל הישר של הקציים ועל המשמעת..."

צריכות להתבצע בסמכות וברשות בע מאמותו כי קשה לרסן חיילים מלקום את דם חבריהם, אך גם כי 

ות שכאלה מסכות את המשמעת הצבאית. לכן, כתב כי "במקרים קיצויים יש להורות על דבר פעולות אלימ

מה שיש בו מטבעה של פעולת תגמול, על מת למוע את הסכה שהאשים ייקחו את החוק לידיהם, עם ההגזמות 

את כל תושביו , כאשר קצין בריטי הורה להלקות 1919הלוות לכך." למשל, הצדיק גווין מקרה שאירע בשת 

הגברים של כפר במצרים כקמה על הריגת אחד מחייליו, בטעה כי בכך מעה פעולה אלימה יותר מצד 

  672החיילים.

  

  

 

  

  

   

                                                            
היבשת והתפשט -ון חברת הודו המזרחית הבריטית בתתכגד שלט 1857) פרץ בבגל באפריל The Indian Mutiny"המרד ההודי" ( 670

במהירות לחלקים רחבים בצפון הודו. בשלבים הראשוים של המרד רצחו קציים, חיילים ואזרחים בריטיים, בהם שים וילדים, 

ים ושל אזרחים על ידי המורדים. המרד דוכא באמצעים אלימים מאוד, אשר כללו הוצאות המויות להורג של חיילים הודים מורד

  .89-84אמות לבריטיה, עיויים, שריפת כפרים, הפגזת ערים וגירוש אוכלוסייה אזרחית. ראו: יוסיגר, עמ' -שחשדו באי
  .24גווין, עמ'  671
 .80שם, עמ'  672
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  כוחות הביטחון

  הצבא הבריטי

צבא היבשה הבריטי היה המכשיר העיקרי, באמצעותו פעלה בריטיה כגד המרד הערבי. לכן, יש חשיבות רבה 

הרקע עליו צמח, הרכבו, ציודו ואופן ארגוו. פרק זה יעסוק בסקירה כללית של הצבא להבת מבה הצבא, 

הבריטי, ובהסבר על שיטת הרגימטים שייחדה אותו, חילותיו, אופן ארגון יחידותיו המבצעיות והציוד אשר 

לל, שימש אותן. דגש מיוחד יתן לגדוד הרגלים, שהיה המסגרת המבצעית העיקרית ששימשה את הצבא בכ

ובמערכה לדיכוי המרד בפרט. כמו כן ייסקרו כלי הרכב המשורייים ששימשו את יחידות הצבא בארץ, כמו 

 מבה היחידות שעשו בהם שימוש.

במהלך רוב תולדותיו שימש צבא היבשה הבריטי בעיקר כמכשיר לשיטור אימפריאלי, קרי לשמירה על ביטחון 

עד למלחמת העולם הראשוה התבסס הצבא הבריטי על ולם. הפים בשטחי שלטוה של בריטיה ברחבי הע

וסף על משרתי הקבע, יכול הצבא  673כמות קטה יחסית של חיילים מתדבים, ששירתו בו לאורך שים רבות.

הבריטי בעתות חירום לגייס לשירות פעיל חיילים לשעבר, שטרם חלפו חמש שים ממועד שחרורם. חיילי 

, והם  קראו לעתים רחוקות מאוד (בכלל זה, כפי שראה, במרד הערבי), על מת מילואים היו מעטים יחסית

, לאחר תום מלחמת העולם, במהלכה החילה ממשלת 1919-ב 674למלא את שורותיהן של היחידות הסדירות.

איש בסך  400,000-הצבא הבריטי להיות ארגון מצומצם יחסית בגודלו, שכלל כ בריטיה גיוס חובה, שב הצבא

. תוצאות המלחמה, קרי הגידול היכר בשטח שלטוה של בריטיה ובמספר תייה, לצד , כולם מתדביםולהכ

תופעות רחבות של התעוררות לאומית, חייבו את הצבא הבריטי לשוב ולהתמקד בתפקידו המסורתי, כ"שוטר 

    675האימפריאלי".

וספת תפרוץ באירופה, במזרח גדולה  בתקופת המרד הערבי, החל הצבא הבריטי להיערך לאפשרות שמלחמה

ערערו על הסדר העולמי הקיים, והציבו שורה של אתגרים, גרמיה, איטליה ויפן התיכון, או במזרח הרחוק. 

דיפלומטיים וצבאיים כאחד, בפי בריטיה. לאור זאת, דרש הצבא הבריטי להיערך למלחמה אל מול יריב 

האיומים האפשריים והמשברים, שבאו בזה אחר זה, מעו ץ ישראל. ערך, בעודו מתמודד עם המשבר באר-שווה

מבריטיה להציב בארץ את הכוחות שהמפקדים דרשו. לדבר זה, כפי שראה להלן, הייתה השפעה רבה על אופן 

                                                            
קבות רפורמות שים. בע 21המתגייסים התחייבו לשרת עשר שים, והתאי לקבלת קצבת פרישה היה שירות בן  19-באמצע המאה ה 673

)  קוצר משך השירות הראשוי לשבע שים, אך התאים לקבלת גמלה ותרו כשהיו, על מת לעודד את 1881-1870צ'ילדרס (-קרדוול

 David French, Military Identities: The Regimental System, the British Army, and theהחיילים להישאר בשירות. ראו:

British People, c.1870–2000 (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 10 ('ץלהלן: פר)  
במקביל לחיילי מילואים אלה, התקיימו בבריטיה גם יחידות מיליציה של רגלים ופרשים, שכוו "הכוח הטריטוריאלי"  674

)Territorial Force) "ִריְו"יֹוָמ (Yeomanry ו ), בהתאמה. יחידות אלה הורכבו מאזרחיםיסיון צבאי, אשר הוכשרו והתאמ חסרי

ל"צבא הטריטוריאלי") הייתה להגן על בריטיה גופא, ואסר על  1921במסגרתן. מטרת הכוח הטריטוריאלי (ששמו שוה בשת 

ק הממשלה להציב את יחידותיו מחוץ לאיים הבריטיים ללא הסכמת החיילים. מאחר ויחידות מיליציה, מכל סוג שהוא, לא טלו חל

 ,Edward P. J. Gosling, Tommy Atkins. ראו: 248, 161במערכה כגד במרד הערבי, סיפורן חורג מתחום מחקר זה. ראו: אשר, עמ' 

War Office Reform and the Social and Cultural Presence of the Late-Victorian Army in Britain, c.1868-1899, 

Research Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Plymouth University, 2015, p. 4  :וגם ;(יגלהלן: גוסל)

  .248, 161אשר, עמ' 
675 (Harmodsworth:  1970: A Military, Political and Social Survey-Britain and Her Army, 1509Correlli Barnett, 

Penguin, 1970), pp. 410-411 (טלהלן: בר)  
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החל הצבא לערוך שיויים ארגויים, מביים ולוגיסטיים יכרים,  1937יהול המערכה. וסף על כך, החל במאי 

). הצבא שדיכא את המרד, אם כן, עשה זאת כשעיו Hore-Belishaבלישה (-יזם שר המלחמה לזלי הוראותם 

  676האחת, לפחות, מופית אל עבר איומים אחרים, משמעותיים יותר מבחית בריטיה.

 

  שיטת הרגימטים

ין הכוח ולגיבוש ועד לימיו מבוסס הצבא הבריטי על הרגימט, כמכשיר העיקרי לבי 17-מאז ראשיתו במאה ה

בתקופה שבין מלחמות העולם, היו אף שהגדירו את הצבא הבריטי כ"אוסף של זהותם של החיילים. 

מבה הצבא הבריטי, אופן משום כך, למוח זה ישה חשיבות רבה עבור המבקשים להבין את  677רגימטים."

שוות, בהתאם לתקופה, לחיל ולצבא למוח היו (וישן עדיין) מספר משמעויות מאחר וארגוו ודרכי פעולתו. 

ומה היו השפעותיו  מה היה הרגימט בתקופת המרד הערבי, מה היו תפקידיו והרכבו, אבהיר להלן בהן מדובר

  על זהותם של החיילים.

 Regiment of the), או "רגימט שורה" (Regiment of Footבתקופה שבין מלחמות העולם היה רגימט רגלים (

Lineיה חולק ל 678העיקרי בכוחו של צבא היבשה הבריטי. ) המרכיבמחוזות צבאיים, לכל  64-שטחה של בריט

אחד מהם שויך רגימט מסוים. החיילים והקציים של כל רגימט באו, בדרך כלל, מקרב בי המחוז. רגימט 

הגדוד,  talionBat.(679), שמוקם לרוב בבירה המחוזית, ושי גדודים (Depotתקי כלל בסיס הכשרה ואימוים (

באחת המושבות חיילים. בדרך כלל, הוצב גדוד מכל רגימט  800-700כפי שראה להלן, היה יחידה לוחמת, בת 

מעבר לים, בעוד השי ותר באגליה, על מת להתאמן ולשמש ככוח תגובה בשעת חירום. כמו כן, הצטרפו 

רגימט הרגלים לא שימש  680ים וספים שלו.יחידות המיליציה המקומיות לרגימט שהוצב במחוז, כגדוד

בראש כל  מסגרת האחראית על ביין הכוח, כלומר לגיוס החיילים, הכשרתם ואימום.כיחידה לוחמת, אלא כ

), קצין צבא בכיר בגמלאות או בן למשפחת Colonel of the Regimentרגימט עמד "קולול הרגימט" (

עמד בראש אגודות התדבותיות הקשורות ברגימט (להלן), קולול ה 681המלוכה, שתפקידו היה סמלי בעיקרו.

לקולול השפעה  הייתהק אותות ופרסים לחיילים, וכיוצא בזה. עם זאת, יבטקסים, סקר מסדרים, הע ףהשתת

מסוימת, לא רשמית, על העשה ביחידה. לדוגמה, בחלק מהרגימטים קבע הוהג כי קציים חדשים חייבים 

   682צתו של הקולול בטרם יצטרפו אליהם.לקבל את המל

 Foot Guardלצד הרגימטים הרגילים של חיל הרגלים, כלל הצבא הבריטי גם רגימטים של  ִמְשָמר רגלי ( 

Regiment .ים ייחודייםויות בדומה ליחידות רגלים אחרות, אך בעלות מספר מאפיייחידות אלה היו (ועודן) ב .(

                                                            
 676 -246, 268-(Oxford: Clarendon, 1980), pp. 244 British Military Policy Between the Two World WarsBrian Bond, 

269  
 .58שם, עמ'  677
, כאשר החיילים יצבו בשורות ישרות אלה 20-וראשית המאה ה 19-שם זה משמר את אופן לחימת חיל הרגלים עד לסוף המאה ה 678

  .מול אלה בשדה הקרב
 .42-43גוסליג, עמ'  679
 .20פרץ', עמ'  680
משה). את -כיוי התפקיד הוא שריד לתקופה שבה היה הרגימט יחידה לוחמת של ממש, שבראשה עמד קצין בדרגת קולול (אלוף 681

י ובאו ב ,(לכמעט תמיד בכירות מזו של קולו) ותי צבא בדימוס בדרגות שוות משפחת התפקיד מילאו (ועדיין ממלאים) קצי

  המלוכה, ללא קשר לדרגתם הצבאית, אם ישה.
 .79-80פרץ', עמ'  682
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ה ועדו להגן על המורך הבריטי, הגדודים שלהם לא הוצבו בשגרה מחוץ לבריטיה ראשית, מאחר ורגימטים אל

וחייליהם שמרו על הארמוות ועל בי משפחת המלוכה. בוסף, וביגוד לרגימטים הרגילים, יכלו יחידות אלה 

וקרה רבה לגייס חיילים מכל רחבי בריטיה. בשל תפקידם וקרבתם לאליטה הבריטית, זכו רגימטי המשמר לי

 683וחשבו ליחידות עילית, דבר שאפשר להם לבחור את המצטרפים אליהם בקפידה.

היה מקביל לגדוד  ביחידות הפרשים המשיך המוח "רגימט" לשמש ככיוי ליחידה מבצעית. רגימט הפרשים

המוח שימש  קולול.-), ופעל תחת פיקודו של קצין בדרגת לוטטSquadronרגלים, כלל שלוש פלוגות (שכוו 

 Royal, כשמו של חיל התותחים הבריטי כולו, "רגימט הארטילריה המלכותי" (1924גם, החל משת 

Regiment of Artillery תה גם שמן של יחידות הארטילריה המבצעיות מ"בריגדות"  1938). בששו

   684ל"רגימטים", דבר העשוי לגרום לבלבול וסף.

החיבור שבין הרגימט הייתה כמכשיר ליצירת לכידות בקרב המשרתים בו.  חשיבותו העיקרית של הרגימט

הילה. הכרות מוקדמת או קרבה משפחתית בין החיילים קלחבל ארץ מסוים היה מרכיב חשוב בהפיכת היחידה ל

הקלה על יצירת לכידות, בעוד שיחסי המרות בין הקציים, בי האצולה הקרקעית המקומית, לחיילים, הפכו 

   685ה מסוימת לגזרת של יחסי הפטרוות שהיו קיימים בין המעמדות בלאו הכי.במיד

שהרגימט היה ביתם לאורך שים. חיילים שאים קציים  תרמה העובדה,תחושת השייכות של החיילים ל

) בילו בדרך כלל את כל שירותם הצבאי באותו הרגימט. גם Other Ranks(שכוו "בעלי דרגות אחרות", 

שירתו ברגימט במשך שים, אם כי יכלו לעבור ליחידה אחרת, בהתאם לאפשרויות הקידום שפתחו  הקציים

בפיהם. במקרים רבים המשיכו הקציים לשמור על קשר עם הרגימט "שלהם", כלומר זה שבו החלו את דרכם. 

ות כאשר קציים, מצדם, חיילי הרגימטים התגאו בקציים שיצאו מהם, ובביטאוי היחידות פורסמו ידיע

ש"צמחו" ברגימט, קודמו לדרגות בכירות. הקשר שבין החיילים לרגימט לא יתק בעת השחרור. הרגימטים 

ייסדו אגודות התדבותיות שוות, שהחברים בהן היו ותיקי היחידות, קציים וחיילים. אגודות אלה גייסו 

מו אדרטאות לזכר החללים, סייעו לשיפור תאי כספים לתמיכה באלמות וביתומים של חיילי הרגימט, הקי

   686השירות, ויזמו פעולות שוות לחיזוק הקשרים שבין הרגימט לקהילה האזרחית בקרבה פעל.

), או רגימט Essex Regimentרגימט אסקס (כל רגימט התאפיין בשם ייחודי, שהעיד עליו. היו מהם, כמו 

ו על שם המחוז אליו היו שייכים. שמות אחרים העידו על שיוכם , שקרא)Manchester Regimentמצ'סטר (

את השמות שימרו  לעתים ).Highlandersהרגימטים של אשי הרמות הסקוטים (האתי של החיילים, כגון 

, כגון מטילי רימוים, שומרי קודם שמילאו חיילי הרגימט בעברתפקיד לכיוי , אם בכך שכללו מורשת היחידה

זכור למאפיין היסטורי מיוחד של היחידה. לדוגמה, רגימט ה"באפס" ואם באמצעות אוצא בזה, יערות, וכי

)Buffsקרא כך על שם המעיל החום (-ועד לחזק  17.687-צהוב אותו לבשו חיילי היחידה במאה הוסף, ש אמצעי

ורפולק המלכותי  רגימטאת גאוות החיילים ביחידתם, היה הוספת התואר "מלכותי" לשם היחידה. לדוגמה, 

                                                            
 .28; וגם: פרץ', עמ' 94-95אשר, עמ'   683
 .206אשר, עמ'  684
685 (London: Routledge, 2006), The British Officer: Leading the Army from 1660 to the Present Anthony Clayton, 

p. 126  
 .80פרץ', עמ'  686
687 Buff גלית בריטית לצבע חוםוי בא88-89צבוע. ראו: בררטון, עמ' -צהוב, המאפיין עור מעובד אך לא-הוא הכי. 
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)Royal Norfolk Regiment ישם היחידה ציין  688, בעקבות צו של המלך.1935), הוסיף את התואר לשמו ביו

 Theמשפחת המלוכה, כמו במקרה של "הרגימט המלכותי של המלכה" (הרגימט מה על  קולולגם אם 

Queen’s Royal Regiment.(689  

ת היחידה, היו הסמלים, הסיסמאות ופרטי הלבוש, שאפייו כל רגימט. אמצעים אחרים, ששימשו לחיזוק גאוו

בחר בעקבות מסורת, לפיה המלך ג'ורג' השי העיק רגימט צ'שייר, בלוט על רקע עלי אלון, לדוגמה, סמל 

דוגמאות בולטות  690לחיילי הרגימט עף שכרת מעץ אלון, שבצילו לחמו, לאחר שהצילו אותו מפילה בשבי.

), אותה הורשו ללבוש חיילי הרגימטים שבסיסיהם ברמות סקוטלד, או Kiltהחצאית המסורתית (ת הן אחרו

כובעי פרוות הדוב הגבוהים של יחידות המשמר. לעתים התבטאה המסורת היחידתית אפילו באופן איותן של 

ילה "וולשי" באופן מלים מסוימות. למשל, חיילי רגימט הרובאים הוולשים המלכותי הקפידו לכתוב את המ

Welch במקום הצורה ,Welsh   ט" (ָסַמל) עם האות'כתבה הדרגה "סרג טיםהמקובלת, ובחלק מהרגימJ 

   Sergeant.691,  ולא Serjeant, כלומר Gבמקום 

 

  פיקוד ושליטה 

ן , שהעיקריות שבהלעוצבות לוחמותהפעלת הכוחות הלוחמים התבססה על איגוד גדודים מרגימטים שוים 

מפקדות בריגדה ודיוויזיה כוו במספרים בלבד (לדוגמה:  692).Division) והדיוויזיה (Brigadeהיו הבריגדה (

) ולא ועדו, כאמור, להוות מסגרת קבועה עבור הגדודים שפעלו במסגרתן, או קבוצת 5, דיוויזיה 16-הבריגדה ה

  693שייכות עבור המשרתים בהן.

ודים, בדרך כלל מחיל מסוים (רגלים או פרשים/שריון). בעת מלחמה סופחו הבריגדה כללה בין שיים לארבעה גד

לבריגדה יחידות סיוע שוות, כגון ארטילריה, קשר, הדסה קרבית וכיוצא בזה. מפקדת הבריגדה כללה קציי 

מטה בתחומי המבצעים, המודיעין, הקשר, תמיכה לוגיסטית וכן הלאה, ובראשה עמד קצין בדרגת בריגדיר 

)igadierBr.(694  

הדיוויזיה הייתה הדרג הפיקודי הראשון, שכלל את כל המרכיבים החוצים לצורך לחימה עצמאית לאורך זמן. 

דיוויזיה הורכבה משתי בריגדות או יותר וכללה יחידות מחילות שוים, יחד עם יחידות לסיוע קרבי (ארטילריה, 

  .גרל-. על הדיוויזיה פיקד קצין בדרגת מייג'ורמהלי-הדסה קרבית, הגה גד מטוסים, קשר) ולוגיסטי

                                                            
688 , 8.6.1935, p. 13 Yarmouth Independent “The Royal Norfolks: Cheers for The King Birthday Parade”, 
  רגימט רגלים, לא העיד על תפקיד מיוחד כלשהו של היחידה.התואר "מלכותי," "של המלך," וכיוצא באלה, כאשר יתן ל 689
כחלק ממלחת הירושה  1743), שערך בשת Dettingenהאירוע המתואר, שלא ברור אם אמם התרחש, מיוחס לקרב דטיגן ( 690

 .169האוסטרית. ראו: בררטון, עמ' 
  ). Rifles RegimentTheמסורת זו עדיין משכת בצבא הבריטי, לדוגמה ברגימט הרובאים ( 691
 דרגי הפיקוד המקבילים בצה"ל הם חטיבה ואוגדה, בהתאמה. 692
לדוגמה, לבריגדות ולדיוויזיות בתקופת המרד הערבי לא היו סמלים משלהם ולא סממי מדים ייחודיים. המשרתים בהם, ובכלל  693

 זה מפקדיהן, הוסיפו לעוד את אותות הזיהוי של הרגימט בו "צמחו." 
Handbook on the -Technical Manual 30 :410; ראו גם:35אשר, עמ'   אלוף (תא"ל) בצה"ל. ראו:-מקבילה לתתדרגה ה 694

British Army, with Supplements on the Royal Air Force and Civilian Defense Organizations (Washington: United 

States Government Printing Office, 1943), pp. 24-26  :מדריך לצבא הבריטי(להלן( 
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ובראשו עמד קצין בדרגת  Corps,(695איגוד של שתי דיוויזיות או יותר במסגרת מבצעית אחת כוה בשם קורפוס (

  .גרל-לוטט

  

  גדוד חיל הרגלים

ייתה כל בתקופה שבין מלחמות העולם חשב חיל הרגלים למרכיב המרכזי שבידי צבא היבשה, שבלעדיו לא ה

 1935משמעות לפעילות החילות האחרים, כגון שריון וארטילריה. לדוגמה, בתקות השירות הבריטיות משת 

  קבע כי

כל הצלחה במלחמה, אשר מושגת בשיתוף פעולה בין הזרועות השוות, תלויה בחיל הרגלים, אשר חותר 

בשו [...] [חיל הרגלים] הוא הזרוע למגע עם האויב, מחייב אותו לסגת או להיכע, ומחזיק ביעדים שכ

הגמישה והשימושית ביותר, מאחר והוא מסוגל לפעול כמעט בכל תאי שטח, ביום או בלילה, ויכול 

 696למצוא או ליצור לעצמו מחסה בקלות רבה יותר משאר הזרועות.

הקבועה הגדוד היה המסגרת המבצעית והארגוית הבסיסית של חיל הרגלים, הוא שימש כיחידה הלוחמת 

הגדולה ביותר שפעלה בשגרה, והיה סוג היחידה הפוץ ביותר בצבא בריטיה. גדוד הרגלים היה גם סוג היחידה 

העיקרי, בו השתמש הצבא הבריטי לצורך שיטור אימפריאלי ולוחמה בהתקוממות. כאמור, הוג היה להציב 

בוסף לתפקידיו המבצעיים,  697אוד.גדודים בשלמותם בשטח שלטון בריטי מסוים, לעתים למשך זמן ארוך מ

שימש הגדוד גם כמסגרת חברתית חשובה לחייליו ולקצייו, ששירתו בו יחדיו לאורך שים. בשל כך, יש חשיבות 

מיוחדת להבת המבה, הארגון, ושיטות הפעולה שאפייו את גדודי חיל הרגלים בצבא הבריטי, כתאי להבת 

  ערבי. פעילות הצבא במערכה לדיכוי המרד ה

  

  מבה וארגון

), שכללה שבעה חיילים ומפקד שאיו קצין (מש"ק, Sectionהיחידה הלוחמת הבסיסית בגדוד הייתה הכיתה (

Commissioned Officer-Nonראשון (טר"ש, -), לרוב בדרגת טוראיCorporal-Lanceטוראי (רב"ט, -) או רב

Corporal.(698 שיםחה כי שבעה אמהווים את הקבוצה הגדולה ביותר, עליה יכול  בבסיס חלוקה זו עמדה הה

), עליה פיקד קצין זוטר, Platoonשלוש או ארבע כיתות רובאים היוו מחלקה ( 699אדם לפקד ישירות בעת לחימה.

שלוש או ארבע מחלקות יצרו פלוגה  Lieutenant.(700) או לוטט (Second Lieutenantשי (-בדרגת לוטט

                                                            
 דרג פיקוד זה מכוה בצה"ל בשם ָגִיס. 695
 .7, עמ' 1935תקות השירות,  696
 The Lancashire. ראו:1936-ל 1925) הוצב בהודו בין השים Loyal Regimentלדוגמה, הגדוד הראשון של רגימט צפון לקשייר ( 697

Lad: Journal of the Loyal Regiment (North Lancashire) (1936), p. 60 קשייר(להלןביטאון צפון ל :( 
בצבא הבריטי, מפקד שאיו קצין הוא חייל בעל אחריות פיקודית או מקצועית, שמוה על ידי מפקדי היחידה ללא קבלת הסמכה  698

)warrantים, וזוטרים מהם להלכה. לרפרד מזה של הקצי  רך. המש"קים הם בעלי סולם דרגותוב ממלאים המש"קים ) מידי המו

  .175תפקידים פיקודיים זוטרים, כגון אלה של מפקד כיתה, סמל מחלקה וכיוב'. ראו: אשר, עמ' 
699 (London: HMSO, 1939), p. 1 Infantry Training: Training and War, 1937  :י חי"ר(להלןאימו( 
ריטי כוו קציים בעלי דרגות אלה בכיוי הכולל משה (סג"ם) ולסגן בצה"ל, בהתאמה. בצבא הב-דרגות המקבילות לסגן 700

Subaltern. 
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)Companyן בדרגת קפטן (), עליה פיקד קציCaptain) או מייג'ור (Major.(701  הפלוגות היו כפופות ישירות

  קולול.-למפקד הגדוד, ששא בדרגת לוטט

לכל דרג מהמחלקה ומעלה היה צוות פיקודי. במחלקה כלל צוות זה את מפקד המחלקה, את סגו, ָסַמל 

פקדת הפלוגה היו מפקד הפלוגה, סגן במ 703ומשרת למפקד המחלקה. 702המחלקה, שי מפעילי מרגמה קלה, רץ,

הסמל הפלוגתי, סמל האפסאות הפלוגתי, מכואי, אפסאי, -מפקד הפלוגה (לרוב קצין בדרגת לוטט), רב

ברמת הגדוד היו אלה מפקד הגדוד, סגן מפקד הגדוד (קצין בדרגת  704פקיד, שלושה רצים ושי משרתים.

הסמל הגדודי וחיילים וספים (ובהם -מודיעין, וכדומה), רבמייג'ור), מספר קציים עוזרים (שליש, קצין 

 התזמורת והמתופפים, להלן).

), בה אוגדו מספר מחלקות Headquarter Companyלצד הפלוגות הלוחמות, כלל הגדוד גם פלוגת מפקדה (

קשר בעלות תפקידים ייעודיים מיוחדים, שועדו לסייע לגדוד להתהל ולהילחם. אלה כללו את מחלקת ה

)Signal Platoon) ַהל ותחבורהְומחלקת ִמ (Administrative & Transport Platoon ראה להלן, פלוגתכפי ש .(

  טקים.-המפקדה כללה גם אמצעי לחימה שועדו לשרת את הגדוד כולו, כגון מרגמות, מקלעים או רובים גד

רגלים. גדודים אלה בדלו אלה מאלה  בתקופת המרד הערבי היו בצבא הבריטי שלושה סוגים של גדודי חיל

  705בארגום, בחימושם ובמספר החיילים ששירתו בהם. אלה היו:

): כלל פלוגת מפקדה ובה מחלקת קשר, מחלקת Infantry Battalionאו  Rifle Battalionגדוד רובאים ( .1

הן מהל ותחבורה, מחלקת מקלעים קלים ומחלקת מרגמות; ארבע פלוגות רובאיות, שבכל אחת מ

 ארבע מחלקות בות שלוש כיתות.

): כלל פלוגת מפקדה ובה מחלקת קשר, מחלקת מהל Machine Gun Battalionגדוד מקלעים ( .2

ותחבורה ומחלקת מקלעים קלים; שלוש פלוגות מקלעים, שבכל אחת מהן שלוש מחלקות בות שתי 

 706לקות בות שתי כיתות.), ובה ארבע מחTank Platoon-Antiטקים (-כיתות; ומחלקה ללוחמה גד

) ובה כיתת קשר, מחלקת Headquarter Wing): כלל "כף" מפקדה (Mixed Battalionגדוד מעורב ( .3

) ובה שלוש מחלקות Support Companyפלוגה מסייעת ( 707טקים;-מהל ותחבורה ומחלקה גד

ות ארבע כיתות.מקלעים ומחלקת מרגמות; ושלוש פלוגות רובאיות, בכל אחת מהן ארבע מחלקות ב  

                                                            
 סרן (רס"ן) בצה"ל, בהתאמה.-דרגות המקבילות לסרן ולרב 701
) היה חייל שתפקידו להעביר את פקודות או דיווחים מהמפקד, בעל פה או בכתב, אל מפקדים אחרים. עד לפיתוח Orderly"רץ" ( 702

ים, היה לרץ תפקיד חיוי בשדה הקרב, והחיילים שבחרו לתפקיד זה אומו באופן מיוחד. אמצעי קשר אלחוטי יידים, קלים ואמי

 .18, עמ' אימוי חי"רראו: 
) לכל קצין. תפקידו של המשרת היה לסייע לקצין במטלות השוות, Batmanבצבא הבריטי היה הוג להצמיד עוזר/משרת אישי ( 703

 וכיוב'. משרת זה היה אחד מחיילי היחידה ובעל הכשרה קרבית כיתר הלוחמים. ראו: כגון יקיון הציוד, כביסה, העברת הודעות

Infantry Section Leading, 1938 (London: HMSO, 1938), p. 7  :פיקוד על כיתת רגלים(להלן( 
  .6שם, עמ'  704
 .2, עמ' אימוי חי"ר 705
בעוד שכיתת לוחמה גד טקים כללה שי רובים גד טקים  ),Vickersכיתת מקלעים כללה שי מקלעים ביויים מדגם ויקרס ( 706

 .2, עמ' אימוי חי"ר). ראו: Boysמדגם בויס (
 ככל הראה, הסיבה לכיוי היחידה כ"כף" ולא כ"פלוגה" היא גודלה המצומצם, לעומת פלוגת מפקדה בגדודים האחרים.  707
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ההבדלים שבין סוגי הגדודים הללו לא באו לידי ביטוי משמעותי במרד הערבי. מאחר והשימוש במקלעים 

ובמרגמות בארץ ישראל היה מוגבל מאוד, כפי שראה בהמשך, פעלו רובם המכריע של החיילים כרובאים 

שבין סוגי הגדודים השפיעו על האופן  רגילים, ללא חשיבות לתפקיד שועד להם בעת מלחמה. עם זאת, ההבדלים

  שבו הגדוד פרס את כוחותיו, בהתאם לחלוקתם המקורית לפי מספר פלוגות, מחלקות, או כיתות. 

, בעוד Dועד  A-הפלוגות והמחלקות בכל גדוד סומו באופן אחיד. הפלוגות הלוחמות קראו באותיות, מ

היא תמיד מחלקת הקשר הגדודית והמחלקה  1לקה מס' שהמחלקות מוספרו באופן רציף בגדוד כולו, כאשר מח

  708(תלוי בסוג הגדוד). Dבעלת המספר הגבוה ביותר היא השלישית או הרביעית בפלוגה 

וסף על המסגרות הלוחמות והמהליות השוות, כלל כל גדוד גם שתי יחידות שלא היה להן תפקיד מוגדר 

). שתי אלה היו שריד לתקופה שבה היה למוזיקה Drum Section) וכיתת המתופפים (Bandבלחימה: התזמורת (

תפקיד חשוב בשדה הקרב, כאמצעי שבאמצעותו העביר המפקד את פקודותיו לחיילים. בזמן המרד הערבי 

התקיימו יחידות אלה מכוחה של מסורת, והן השתייכו למפקדת הגדוד. לתזמורת ותר תפקיד חשוב בשגרה, 

החיילים בקוצרטים ובגיה במסיבות. המתופפים, על מדיהם המסוגים ואשיה העימו את זמם של 

בעת הצורך, מילאו הגים והמתופפים,  709ותופיהם הגדולים, מילאו את תפקידם המקורי רק בזמן מצעדים.

שהיו בעלי הכשרה צבאית זהה לזו של יתר הלוחמים בגדוד, תפקידים מבצעיים שוים. לדוגמה, לאחר פרוץ 

) Cameron Highlandersרבי פעלו גי התזמורת של הגדוד השי מרגימט הקמרון היילדרס (המרד הע

 של על שירותם של הגים כלוחמים מעיד מותו 710כשומרים וכושאי אלוקות ויצאו לסיורים ברחבי הארץ.

 York and), ששירת בתזמורת של הגדוד הראשון, רגימט יורק ולקסטר (Merryטר"ש ג'יימס מרי (

Lancasterושות בקרב עם מורדים בפצע א1936.711בספטמבר  22-), ו 

קציים וחיילים. גדוד, ששלח לשרת מעבר לים, צריך היה  780-בסך הכל, אמור היה גדוד רגלים בריטי לכלול כ

, בשל עם זאת 712איש. Colonial establishment ,(881לכלול חיילים וספים, על מת לעמוד ב"תקן קולויאלי" (

קשיים בגיוס ובשימור כוח אדם, היו בזמן המרד הערבי גדודים שחסרו חיילים רבים. פתרוות אפשריים למצב 

זה היו תגבור הגדודים, ששלחו לארץ ישראל, על ידי חיילים מהגדוד השי ברגימט, ששאר בבריטיה, או על 

 Westשל הגדוד השי מרגימט מערב יורקשייר (ידי חיילי מילואים שגויסו לצורך זה. לדוגמה, לקראת יציאתו 

Yorkshire חיילי מילואים. דבר זה מעיד על כך כי הגדוד, במצבו הרגיל, חסר  325) לארץ ישראל, צורפו אליו

 713היה כמחצית מכמות האשים שדרשה לו על פי התקן.

 

                                                            
 .2, עמ' אימוי חי"ר 708
 .33, עמ' אימוי חי"ר 709
  .264), עמ' 1936( 215קמרון היילדרס  ביטאון 710
711 , 16:14 (1936), p. 429The Tiger & The Rose: A Monthly Journal of the York and Lancaster Regiment  :להלן)

  Fierce Battle Near Safad: Lance-Corporal Killed”, The Palestine Post, 23.9.1936, p. 1“ ); ראו גם:ביטאון יורק ולקסטר
 Homeהחיילים והקציים הוספים באו בדרך כלל מהגדוד הוסף באותו הרגימט, ששאר בבריטיה ודרש לעמוד ב"תקן ביתי" ( 712

establishment ,ציב העליון לשר המושבותשים. ראו: ה17.11.1935) שכלל מספר קטן יותר של א ,CZA S25\22735.  
713 , 8:2 (1936), p. 97rkshire Regiment (The Prince of Wale’s Own)Ça Ira: The Journal of the West Yo  :ביטאון (להלן

  )מערב יורקשייר
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  אמצעי לחימה

 Short Magazine Lee( 3אפליד סימן -השק התקי של חייל הרגלים הבריטי היה רובה השירות מדגם לי

Enfield, Mk.3 ה, ירה קליע בקוטרטש  0.303). רובה זה, ששימש את הצבא במהלך מלחמת העולם הראשואי

על  מ"מ), וצויד במחסית בת עשרה כדורים. הרובה חשב לאמין מאוד ולמדויק גם לטווחים ארוכים. 7.7(

לכידון ועד תפקיד חשוב בלחימה,  714ס"מ). 56-איטש (כ 22ב באורך הרובה יתן היה להרכיב כידון, בעל לה

במצבים שבהם היה צפוי מגע קרוב עם האויב. במדריך למפקדי כיתות כתב כי "אשים הבוטחים בכידון 

הקציים וחלק מהחיילים (לדוגמה, מקלעים,  715וחושים להשתמש בו, יצחו תמיד בלחימה בטווחים קצרים."

גדמטילי רימו שק אישי. אקדח השירות הבריטי בתקופת המרד -ים, או מפעילי רובהקים) צוידו באקדח כט

), אקדח תופי שירה קליע בקוטר Webley & Scott No. 1, Mk. VI( 6, סימן 1הערבי היה וובלי וסקוט דגם 

  716מ"מ). 11.55-איטש (כ 0.455

), ועד Mills Bombון היד. הרימון, מדגם "מילס" (כלי שק וסף, אשר שימש את הרגלים הבריטיים, היה רימ

תרבותית, כגד אויב -להטלה לטווח של עד כארבעים מטרים, וחשב לשק המתאים לשימוש "בלוחמה לא

את הרימוים שאו והטילו חיילים שאומו במיוחד  717המסתתר במערות, או מאחורי סלעים, וכיוצא בזה."

ַצִצים" בעברית בת התקופה). גם קציים ומש"קים, אם רצו בכך, יכלו לשאת ("ּפָ  Bombersלשם כך, אשר כוו 

  עמם רימוים בפעילות מבצעית.

כל כיתה בגדוד הרגלים צוידה במקלע קל. כאשר פרץ המרד הערבי, עדיין היו יחידות הצבא מצוידות במקלע 

 13-קלע זה, ששקל כ), ששימש אותן במהלך מלחמת העולם הראשוה. מLewis gunמדגם "לואיס"  (

קילוגרמים, ירה תחמושת זהה לזו של רובה השירות והיה מצויד במחסית עגולה (שכותה "צלחת" על שם 

 Brenהוכס לשימוש מבצעי מקלע קל מדגם "ברן" ( 1939בתחילת שת  718כדורים. 47צורתה) אשר הכילה 

gunופקו ח י. לכל גדודשק המסייע התקמישים מקלעים מדגם זה, כמות שהגדילה ), שהחליף את הלואיס כ

באופן משמעותי את כוח האש שבידי הפלוגות. יתרוותיו הגדולים של הברן, שירה את אותה התחמושת כמו 

כדורים), שהייתה וחה יותר לשיאה,  30ק"ג), היותו מוזן ממחסית טורית (בת  10-קודמו, היו משקלו המוך (כ

   719ואמיותו הגבוהה.

רד הערבי צוידו חלק מהגדודים (גדודי המקלעים והגדודים המעורבים) גם במקלעים ביויים מדגם בתקופת המ

 0.303). בדומה לרובה השירות ולמקלעים הקלים, גם מקלע הויקרס ירה קליע בקוטר Vickers"ויקרס" (

מה שאפשר ירי  איטש. ביגוד לשאר כלי השק, הוזה אליו התחמושת בשרשרת והקה קורר באמצעות וזל,

רצוף ומהיר יותר מזה של המקלעים הקלים. הויקרס הורכב על גבי חצובה, שתרמה ליציבותו בשעת ירי והפכה 

                                                            
714 (London: Osprey, 1996), p. 161918 -The British Tommy 1914Martin Pelger & Mark Chappell,  (להלן: פלגר וצ'אפל) 
 .10, עמ' פיקוד על כיתת רגלים 715
  .17; ראו גם: פלגר וצ'אפל, עמ' 131מ' , עמדריך לצבא הבריטי 716
 .12, עמ' פיקוד על כיתת רגלים 717
 .18פלגר וצ'אפל, עמ'  718
719 1939”, TNA WO 201/326, p. 33-“Notes on Lessons of the Arab Rebellion, 1938  ;("להלן: "הערות על לקחי המרד הערבי)

 .4עמ'  ,TNA WO 216/111 ,4.12.1938ראו גם: מכתב ממפקד הדיוויזיה השמיית, 
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אותו לשק מדויק יחסית, גם בטווחים ארוכים. עם זאת, בשל משקלו הרב, עשה השימוש במקלע זה בעיקר 

 720ים.בירי מעמדה ייחת. המקלע הופעל על ידי צוות בן שלושה חייל

בוסף למקלעים צוידו גדודי הרגלים במרגמות משי סוגים. בכל מחלקת רובאים הייתה מרגמה קלה, בקוטר   

מטר. בוסף, החל מובמבר  500-מ"מ), אשר יכלה לירות פגזים פיצים קטים למרחק של עד כ 50.8איטש ( 2

מ"מ).  81.2איטש, או  3.2טש (למעשה אי 3הייתה בכל גדוד מחלקת מרגמות, שצוידה במרגמות בקוטר  1936

מרגמות אלה, אשר המרד הערבי היה הפעם הראשוה בה הופעלו באופן מבצעי, ירו פגזים כבדים יותר לטווח 

 721של עד כקילומטר וחצי.

  

  תובלה

על מת למלא את המשימות הכרוכות בדיכוי התקוממות, דרשו כוחות הצבא להיות מסוגלים לוע במהירות 

יות ברחבי גזרות הפעולה שלהם. לשם כך צוידו גדודי הרגלים במגוון רחב של אמצעי תובלה, שכללו כלי ובחופש

 רכב מסוגים שוים ובהמות משא.

הצבא בארץ ישראל השתמש בכלי רכב שוים, החל באופועים וכלה במשאיות, שמילאו מגוון תפקידים. "סוס 

, בעלת כושר העמסה של Morris (CS8הקלה מדגם מוריס ( העבודה" העיקרי של יחידות הצבא הייתה המשאית

משאית זו, בעלת ארבע גלגלים, שימשה הן לתובלה והן לעריכת סיורים ולעתים צוידה במקלע  722ק"ג. 760-כ

ויקרס או לואיס, שקובע בחלקה האחורי. החסרוות המרכזיים של רכב זה, לטעת מפקדי הצבא, היו העדר 

סוג רכב פוץ אחר היה משאית קלה מדגם פורד  723וע החזק והחום ששרר בתא ההג.מיגון לוסעים, רעש המ

)Ford (V8.724, אשר גם צויד לעתים במקלע  

לצורך הובלת מספר חיילים גדול וכן ציוד ובהמות משא, השתמשו יחידות הצבא במשאיות כבדות יותר, בעלות 

חר ולגדודים לא היו משאיות משל עצמם, סופחו טוה לשתי טוות ובאוטובוסים.  מא 1.5כושר העמסה שבין 

ממשלת  725אליהם משאיות מיחידות תובלה של חיל ההדסה או חיל האוויר, או משאיות אזרחיות שכורות.

המדט שכרה כלי רכב אזרחיים רבים, במיוחד אוטובוסים ומשאיות. בתחילת המרד העסיק הצבא הגים 

של הראשוים והעובדה שדרשו שכר גבוה והגה בשל היותם מפרי ערבים ויהודים כאחד, אך חוסר מהימותם 

אלה זכו להערכה רבה מצד החיילים  726שביתה, הביאה לפיטורי הערבים ולהסתמכות על הגים יהודים בלבד.

                                                            
 .4-5, עמ' אימוי חי"ר 720
 ,”The A.G. Armstrong, “The Army’s New Weapons and Equipment; ראו גם: 165), עמ' 1936( ביטאון צפון לקשייר 721

RUSI Journal, 84:534 (1939), p. 306  
מדידה שהייתה הוגה אז באגליה , לציון המשקל שיכלו לשאת בהתאם לשיטת הcwt-15משאיות אלה כוו גם בשם  722

)hundredweight :ראו .(G. N. Georgano, World War Two Military Vehicles: Transports & Halftracks (Oxford: 

Osprey, 1994), pp. 17-18 .(ולהלן: ג'ורג)  
 .70הערות על לקחי המרד הערבי, עמ'  723
 .120), עמ' 1936( 8:2 ביטאון מערב יורקשייר 724
 .72הערות על לקחי המרד הערבי, עמ'  725
 .70שם, עמ'  726
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שעזרו בהם, אם כי כמות כלי הרכב השכורים הביאו את חיילי אחד הגדודים להתבדח, כי המהומות פרצו רק 

  727ה לחברות ההובלה היהודיות.כדי לספק תעסוק

כמות כלי הרכב בכל גדוד, הסוגים שעמדו לרשותו והמקורות מהם הגיעו היו תלויים במספר גורמים. אלה כללו 

את המשימות שהגדוד דרש למלא, מספר החיילים שבו, האיומים הצפויים, ואם הגדוד הביא עמו כלי רכב 

הביא  1936ל גדוד היו חוצים עשרות כלי רכב. לדוגמה, בשת עם זאת, לכ 728תקיים בעת העברתו לארץ ישראל.

משאיות  12) ממצרים Bedfordshire & Hertfordshireעמו הגדוד השי של רגימט בדפורשייר והרטפורדשייר (

קלות, שתי משאיות כבדות וחמש מכויות וספות. מאחר וכמות זו לא הספיקה להובלת הגדוד, סופחה אליו 

עמדו לרשות הגדוד השי של רגימט מערב  1938בשת  729משאיות כבדות. 40של חיל האוויר ובה  פלוגת תובלה

מכוית  cwt-30,730כלי רכב, שכלל גם שבע משאיות משורייות מדגם מוריס  60) צי בן Royal West Kentקט (

 731, משאית ללימוד היגה ושישה אופועים.V8משוריית מדגם פורד 

, יחד עם ההגים, רוכזו במחלקת התחבורה, אשר סיפקה שירותים לפלוגות בהתאם לצרכים כלי הרכב של הגדוד

המבצעיים. על מת להקל על הפלוגות לפעול עצמאית וכן כדי להפחית את העומס על הגי המחלקה, הכשירו 

   732הגדודים לוחמים וספים כהגים במהלך המרד.

ירים לרכב ממוע, סופקו לגדודי הרגלים בהמות משא. אלה מאחר והכוחות דרשו לוע גם בשטחים שאים עב

ועדו לשאת את ציוד הלחימה במהלך מסעות רגליים, לדוגמה בעת סיור של טור ייד או במהלך מרדף אחר 

מתקוממים בשטח הררי. בהמת המשא העיקרית ששימשה את הצבא הייתה החמור, שהתגלה כחיה וחה, בעלת 

שדרש להובלת הכוח עד למקום  ,המשאיות מספרקטה יחסית, מה שהפחית את יכולת שיאת משקל טובה ו

החמורים שכרו מידי ערבים מקומיים, וערים ערבים הועסקו על מת לטפל בהם  733שבו התחיל המסע הרגלי.

חמורים  146חיילים  650שצבר בחודשים הראשוים של המרד, דרשו לגדוד בן  ,במחות הצבא. על פי היסיון

 734חמורים לשם מילוי משימותיו השגרתיות. 44לצורך מבצעים גדולים, ולפחות 

 

  שריון ופרשים

לצד חיילי הרגלים, פעלו בארץ ישראל יחידות יידות, שהפעילו כלי רכב ממועים ומשורייים או סוסים. יחידות 

תקוממים, כפי שיפורט אלה מילאו תפקידים שוים כגון סיור, ליווי שיירות אזרחיות וצבאיות ולחימה במ

  בהמשך. 

                                                            
 .467), עמ' 1936( 15:16 ביטאון יורק ולקסטר 727
 .73הערות על לקחי המרד הערבי, עמ'  728
729 , 8:4 (1936), p. 270Foot, The Bedfordshire & Hertfordshire Regiment thThe Wasp: The Journal of the 16  :להלן)

  )ייר והרטפורדשיירביטאון בדפורדש
 ק"ג. 1,500-בעלות כושר העמסה של כ 730
  .179-180), עמ' 1938( ביטאון מערב קט 731
 .120), עמ' 1936( 8:2 ביטאון מערב יורקשייר 732
 .75הערות על לקחי המרד הערבי, עמ'  733
 .184-185הערות על לקחי המרד הערבי, עמ'  734
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היחידות היידות שהוצבו בארץ ישראל במהלך המרד היו שייכות לשלושה חילות שוים: חיל האוויר המלכותי, 

חיל הפרשים וחיל הטקים המלכותי. אלה, כפי שראה להלן, הפעילו בעיקר שריויות וכן, למשך זמן קצר, 

לים והמשטרה שימוש בכלי רכב משורייים מאולתרים, שבו טקים קלים. וסף על אלה עשו יחידות הרג

בארץ, לצורך עריכת סיורים והובלת כוחות. אלה כללו מכויות, משאיות וקרויות רכבת משורייות. בוסף 

  ליחידות הממוכות פעלו בארץ ישראל גם שתי יחידות הצבא האחרוות, שותרו רכובות על גב סוסים.

  

  חיל האוויר המלכותי פלוגת השריויות של

בראשית שות העשרים קיבל חיל האוויר המלכותי את האחריות לביטחון בשטחי המדט הבריטיים במזרח 

1923-על מת לממש את אחריותו, הקים חיל האוויר בשים  735התיכון, קרי מסופוטמיה (עיראק) וארץ ישראל.

סים באכיפת השלטון על האוכלוסייה יחידות של שריויות, שועדו להשלים את פעולות המטו 1921

   736המקומית.

) של חיל Armoured Car Company nd2הוצבה בארץ ישראל פלוגת השריויות השייה ( 1923החל בשת 

, שסומו Sectionsהאוויר. יחידה זו כללה מפקדה, שפעלה מבסיס חיל האוויר ברמלה, וארבע מחלקות (

), המקבילה לדרגת מייג'ור Squadron Leaderין בדרגת "מפקד טייסת" (על הפלוגה פיקד קצ  ).Dעד  Aבאותיות 

כל מחלקה כללה ארבע שריויות ושש מכויות משא קלות ("טדרים") ובראשה עמד קצין בדרגת  737בצבא.

לאחר פרוץ המרד, תוגברה פלוגת השריויות  738), המקבילה לזו של קפטן.Flight Lieutenantתעופה" (-"פקד

י שתי מחלקות שריויות וספות, שהובאו לשם כך מעיראק. יחידות אלה פעלו בארץ ישראל עד בארץ על יד

       1936.739לאחר סיום השלב הראשון של המרד וחזרו לבסיסיהן בובמבר 

בשגרה, הוצבו שתי מחלקות ברמלה, משם יצאו לסיורים ברחבי הארץ, בעוד ששתי מחלקות פעלו מבסיסי חיל 

משימות היחידה כללו סיורים במטרה להפגין וכחות שלטוית באזורי  740הירדן.-ען שבעברהאוויר בעמאן ובמ

הספר ולהרתיע את בי השבטים הבדווים מפי הפרת הסדר, הגה על מתקי חיל האוויר וחברת הפט 

   741העיראקית וכיוצא בזה.

  

                                                            
  .66-68ירמיאש, עמ'  735

Royal Air Force Society 1947”, -“The RAF Armoured Car Companies in Iraq (Mostly) 1921Christopher Morris,  736

Journal 48 (2010), pp. 21-22  
  דרגה המקבילה לסרן בצה"ל. 737
738 6, p. 201-Melton Mowbrey, “The Erk and his Armoured Cars”, RAF AC 85  (להלן: מוברי)  
  .15, עמ' שם 739
 .4שם, עמ'  740
  .15שם, עמ'  741
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  רגימט הפרשים

מסורתיים והוסיף להיות יחידה לוחמת, לצד בחיל הפרשים הבריטי שמר הרגימט על מבהו ועל תפקידיו ה

רגימט הפרשים היה מקביל לגדוד חיל הרגלים, ופיקד עליו קצין  742תפקידיו בביין הכוח ובגיבוש הלכידות.

), בפיקוד קציים Squadronקולול.  רגימט שכזה כלל מפקדה יחידתית ושלוש פלוגות (שכוו -בדרגת לוטט

שי. בפלוגה היו שלוש או -), בפיקוד לוטט או לוטטTroopהורכבה ממחלקות (בדרגת מייג'ור. כל פלוגה 

  ארבע מחלקות, בהתאם לסוג הרגימט: ממוכן או רכוב, בהתאמה.

בתקופה שבין מלחמות העולם הציב הצבא הבריטי את יחידות הפרשים בבריטיה וברחבי האימפריה. על פי 

 743ם, במטרה להגן על האיטרסים הבריטיים באזור שבו הוצב.הא-רוב, שהה רגימט תשע שים מחוץ לארץ

) VIII King’s Royal Irish Hussars( 8-לדוגמה, כאשר פרץ המרד מצאו במצרים רגימט ההוסארים ה

   744), ששלחו לארץ ישראל.XI Hussars( 11-ורגימט ההוסארים ה

  

  745שריויות רגימט

יחידות הפרשים בצבא הבריטי תהליך של מיכון, קרי החלפת בזמן המרד הערבי עבר כבר רובן המכריע של 

הסוסים בכלי רכב ממועים ומשורייים. אלה היו טקים, שריויות או ושאי גייסות משורייים, בהתאם 

וההוסארים  8-של שריויות (ההוסארים ה רגימטיםבארץ ישראל הוצבו במהלך המרד שי  ליחידה המסוימת.

), Royal Inniskilling Dragoon Guards th5ט משמר הדראגוים המלכותי אייסקיליג () ופלוגה מרגימ11-ה

   746שהיה אז באמצע תהליך המיכון.

), שבכל אחת מהן שלוש שריויות. לשריוית היה צוות Troopכל פלוגה ברגימט שריויות כללה שלוש מחלקות (

י הרכב שבמחלקות, כללה מפקדת כל פלוגה שלוש בן שלושה לוחמים, שכלל מפקד, מקלען והג. בוסף לכל

   747שריויות בסך הכל. 38שריויות ומפקדת הרגימט שתיים, כך שהיחידה כולה אמורה הייתה לכלול 

 

                                                            
  .51אשר, עמ'  742
743 Mechanizing the British Regular and Household Cavalry  -The Management of Change Roger E. Salmon, 

Regiments, 1918 -1942, Research Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University of 

Wolverhampton, 2013, p. 486  
כיוי כל משמעות עדר ה) היה במקור כיוי לסוג של פרש קל, שלחם ללא שריון על גופו. בתקופת המרד הערבי Hussar"הוסאר" ( 744

 .124מעשית, מעבר לשימורה של מסורת יחידתית. ראו: אשר, עמ' 

ט שריויות", כאשר מדובר ) כ"רגימCavalry regimentלמען וחות הקריאה, בחרתי לתרגם את המוח "רגימט פרשים" ( 745

  ביחידה שעברה מיכון. המוח "פרשים" שמר ליחידה, שחייליה רכבו על סוסים.
746 Change and Challenge: The Story of the 5th Royal Inniskilling Dragoon Cecil Blacker and H.G. Woods, 

Guards 1928-1978 (London: Clowes, 1978), pp. 14-15  
747 (Oxford: Osprey, 2012), p. 41 Royce Armoured Car-The RollsFletcher, David   (להלן: פלצ'ר) 
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  רויס-שריוית רולס

או  1920רויס, מדגם -השריויות שפעלו בארץ ישראל היה שריוית רולס יחידותכלי הרכב הקרבי ששימש את 

). רכב זה התבסס על מרכב של מכוית אזרחית Rolls-Royce Armoured Car Pattern 1920/1924( 1924מדגם 

שריוית זו יכלה להגיע למהירות  748, עליו הורכב גוף משוריין.Royce Silver Ghost-Rollsבת ארבעה גלגלים, 

עתה של השריויות עם זאת, הייתה תו  749ק"מ ללא תדלוק. 290-קמ"ש, וטווח סיעתה היה כ 72-מרבית של כ

מוגבלת לדרכים סלולות, או לאזורים שבהם מצאה קרקע מישורית, יבשה ופויה ממכשולים כגון סלעים או 

צמחיה. כל שריוית הייתה חמושה במקלע ביוי מדגם ויקרס, שקבע בצריח מסתובב. על חלק מהשריויות 

בוסף למקלעים  750צריח, לשימושו של מפקד הכלי.בארץ הרכיבו אשי הצוות גם מקלע קל  מדגם לואיס על גג ה

  היו בכל שריוית רובה, אקדח זיקוקים ורימוי יד ואשי הצוות היו חמושים באקדחים אישיים. לוחות פלדה

 751מ"מ ועדו להגן על הצוות ועל המוע מפי חדירת קליעי רובה או מקלע. 9בעובי 

  

  רגימט פרשים 

שי הרגימטים האחרוים בצבא הבריטי, שחייליהם רכבו על סוסים: הגיעו לארץ ישראל  1938בסוף 

פלוגה ברגימט  Royal Scots Greys.(752) והסקוטים האפורים (Royal Dragoons st1הדראגוים המלכותיים (

  753פרשים. בוסף, הייתה ברגימט כיתת מקלעים. 32שכזה הורכבה מארבע מחלקות, שבכל אחת מהם 

תאימו יותר ללחימה גד צבאות סדירים, היו להם מספר יתרוות במערכה גד למרות שפרשים לא ה

התקוממות. בזכות הסוסים, יכלו הפרשים לוע במהירות יחסית, בשטחים שבהם כלי רכב לא יכלו לסוע. כמו 

כן, מאחר והסוסים הרעישו פחות ממכויות, יתן היה להיעזר בהם כדי לפעול בחשאי ולהפתיע את 

  754ים.המתקוממ

יחידות הפרשים שפעלו במרד הערבי השתתפו במבצעי סריקה וחיפוש וסיירו לאורך מסילות הרכבת. בשל 

יתרום של הפרשים בתועה שקטה ומהירה, הוטל עליהם לעתים לכתר כפרים ערביים בשעת לילה, על מת 

  755למוע ממתקוממים להימלט לפי שיחידות ממועות הגיעו לערוך חיפוש.

, הייתה במעמד שוה מזה של שאר יחידות 1938רגימט אייסקיליג, שהגיעה לארץ ישראל באוקטובר הפלוגה מ

חיל הפרשים. הרגימט, שמסר את הסוסים שלו בספטמבר של אותה השה, מצא באימוי הסבה ליחידת שריון 

                                                            
  .6שם, עמ'  748
 .9מוברי, עמ'  749
  .41פלצ'ר, עמ'  750
 .9מוברי, עמ'  751
 עדר) היה במקור כיוי לחייל שלחם כרגלי, אך ע ממקום למקום כשהוא רכוב על סוס. בתקופת המרד הערבי Dragoon"דראגון" ( 752

  .74כיוי כל משמעות מעשית. ראו: אשר, עמ' ה
753 106-(London: The Times, 1914), pp. 105The Times Book of the British Army  
754 , 17.9.1938, p. 8Yorkshire Evening Post“The Horse in War”, :ראו גם ;Division Notes on Lessons of the Arab  th“8 

Rebellion”, TNA WO 201/326, p. 9 
755 22.10.1938, p. 26The Illustrated London News, “”Obsolete” Cavalry of Value in Palestine”,  :וגם ;“The Horse in 

Action”, The Scotsman, 29.8.1939, p. 14 
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) 15cwtבמשאיות קלות (חיילים, שצוידו  115כאשר הגיעה הפקודה לשלוח פלוגה לארץ. משום כך, הגיעו לארץ 

  756רגלים לכל דבר.-לא משורייות. פלוגה זו סופחה לרגימט הסקוטים האפורים ופעלה כיחידת חיל

 

  חיל הטקים המלכותי

הטק הוא רכב קרבי משוריין שפותח בבריטיה במהלך מלחמת העולם הראשוה, על מת לפתור את הקיפאון 

ד הטק במערכת זחלים ולא בגלגלים, מה שמאפשר לו לוע בתאי במלחמת החפירות. ביגוד לשריוית, מצוי

) וסד בצבא הבריטי Royal Tank Corpsחיל הטקים המלכותי ( 757שטח קשים יחסית, אם כי במהירות פחותה.

בתקופה שבין מלחמות העולם הורכב חיל  758על מת להפעיל את הכלים החדשים באופן מיטבי. 1917בשת 

יחידות אלה, יש לציין, היו פרדות מרגימטי הפרשים,  759י טקים וכן מפלוגות שריויות.הטקים ממספר גדוד

  אשר הפעילו כלי רכב משורייים גם כן.

), מבסיסה שבמצרים לארץ Tank Battalion th6של גדוד הטקים השישי ( Cעברה פלוגה  1936בחודש מאי 

-, מוספרו מSectionורכבה ממפקדה וחמש מחלקות (ישראל, בה פעלה עד לובמבר של אותה השה. הפלוגה ה

 760כלי רכב קרביים. 18). בכל מחלקה, וכן במפקדת הפלוגה, היו שלושה טקים, כך שהפלוגה כללה 10עד  5

תותחן והג. -), שבו היו שי אשי צוות: מפקדVickers Mk. III( 3יחידה זו צוידה בטק קל מדגם ויקרס סימן 

   761) ולא תותח.0.303ל מקלע ביוי (גם כן מתוצרת ויקרס, בקוטר "חימושו של טק זה כל

השימוש בטקים במהלך המרד בע גם בשל יתרוותיהם הטכיים, קרי היכולת לוע במהירות יחסית בתאי 

שטח מגווים ולהילחם באויב כמעט ללא חשש מפי פגיעה, אך גם בשל הערכת הבריטים כי האויב חושש מפי 

הפעלת טקים קלים במערכות גד התקוממות לא הייתה ייחודית לארץ ישראל. אלה  762ופן מיוחד.שק זה בא

מערבי במקביל למרד -פעלו, למשל, גם בלחימה שיהל הצבא ההודי כגד בי שבטים עויים באזור הספר הצפון

   763הערבי.

 

                                                            
756 213-7:6 (1939), pp. 211 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards Journal  :להלן)גביטאון איראו גם: יסקילי ;(

“Additions to Historical Records for the period 1 Apr 38 – 31 Mar 39”, York Army Museum 
   .246-247אשר, עמ'  757
758 (Tunbridge Wells: Guild, 1989), p.44 A Pictorial History of the Royal Tank RegimentGeorge Forty,   (להלן: פורטי)  
 .93-95. ראו: פורטי, עמ' 1921הן, הרביעית, השתתפה בדיכוי מהומות הדמים באזור יפו בשת פלוגה אחת מ 759
760 “Military Lessons of the Arab Rebellion in Palestine”, 1936, WO 191/70, p. 89  ,ראו גם: 1936(להלן: "לקחי המרד ;("

Royal Tank Corps Journal 2 (1937), pp. 2-4  :השריוןביטאון (להלן(  
761 (Oxford: Osprey, 2014), p. 12 VI-1945, Marks I-British Light Tanks 1927David Fletcher,  :ראו גם ;David Belchem, 

All in a Day’s March (London: Collins, 1978), p. 36-37 (להלן: בלצ'ם)  
  .38), עמ' 1120( 38 שריוןעמיעד ברזר, "טקים בריטים במרד הערבי בארץ ישראל",  762
763 525 (1937), p.  RUSI JournalD.A.L. Mackenzie, “Operations in the Lower Khaisora Valley, Waziristan, in 1937”, 

821  
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  רכב קרבי מאולתר

ן רחב של כלי רכב קרביים, להם וספו אמצעי הצבא הבריטי ומשטרת המדט עשו במרד הערבי שימוש במגוו

  לחימה או שריון. הסבת כלי הרכב עשה בארץ, לעתים על ידי קבלים פרטיים.

מטוסים וזרקורים, שפורקו מאיות -הצטרפו לכוחות הצבא משאיות ושאות תותחים גד 1936בסוף אוגוסט 

 ה האווירית שלמל חיפה. התותחים, בעלי קצב ירי מהיר מלחמה של הצי המלכותי ומסוללת תותחי ההג

ופגזים פיצים, ועדו יחד עם הזרקורים לשפר את יכולתם של הסיורים הממועים לפעול בשעות הלילה כגד 

 764ליטראות,-פום" שתי-הקבוצות החמושות. עד להפוגה במרד פעלו בארץ חמש משאיות ושאות תותח "פום

משאיות ושאות זרקור,  765ששאה תותח שלוש ליטראות.חמש משאיות ושאות זרקור ומשאית אחת, 

שהשתייכו לחיל ההדסה המלכותי, המשיכו לפעול גם בשלבים מאוחרים יותר של המרד. התותחים והזרקורים 

ס"מ) בדפות, בחזית ומסביב לתא  1.27-הורכבו על גבי משאיות כבדות, להן וסף שריון בעובי חצי איטש (כ

) היה תותח שתי הליטראות, תותח שלוש הליטראות כוה Pipתו שמות קוד: "ּפיּפ" (לכלים אלה י 766ההג.

  Wilfred.(767) והזרקור קרא בשם "וילפרד" (Squeak"סקוויק" (

על גבי משאית צבאית קלה. דבר זה הוסיף כוח אש לטורים  3אלתור וסף היה הרכבה של מקלע או של מרגמה "

ף מתקוממים שמצאו מאחורי מחסה, או מעבר לטווח רובים. אופן קיבוע היידים בזמן סיעתם ואפשר לתקו

, במטרה כי יאומץ 1937כלי השק, שכאמור אולתר בארץ ישראל, כלל באסופת הלקחים שפורסמה בשת 

   768ביחידות וספות בעתיד.

ובלה. מטרתם התחילו כוחות הביטחון להשתמש במשאיות ובמכויות משורייות לצורך סיורים ות 1938בשת 

הייתה לפעול באזורים שבהם היה חשש מפי מוקשים ומארבים. כלי הרכב האלה הוסבו בארץ, באמצעות 

 cwt30-ו cwt15הוספת לוחות שריון מסביב לתא ההג וארגז המטען ובגחון. הצבא השתמש במשאיות 

   769.משורייות, בעוד המשטרה הסבה כמה עשרות מכויות משא קלות ליידות ממוגות

                                                            
מ"מ. ראו:  40בקוטר  פגזים), שירה pounder-QF 2ליטראות ( 2) היה כיויו המקובל של תותח מהיר ירי, Pom-Pomפום" (-"פום 764

John Campbell, Naval Weapons of World War Two (Annapolis: Naval Institute Press, 1985), p. 74 .(להלן: קמפבל) 
  .80-81, עמ' 1936; וגם: לקחי המרד הערבי, 66מ"מ. ראו: קמפבל, עמ'  47בקוטר  פגזים) ירה pounder-QF 3תותח זה ( 765
  .81, עמ' 1936לקחי המרד,  766
ביטאון ). ראו: Daily Mirrorשהופיעו בעיתון "דיילי מירור" (, שלוש דמויות מצוירותשל שמותיהם  פיפ, סקוויק ווילפרד היו 767

  .81), עמ' 1937( 19:1 11-ההוסארים ה
  .10-ו  ,9ספחים 1936לקחי המרד,  768
769 h The Red Hackle: The Chronicle of the Black Watch the Royal Highland Regiment and the Black Watc

71 (1938), p. 29 Association  :ראו גם: ביטאון המשמר השחור(להלן ;(“Public Works Department, Administration Report 

Palestine and Transjordan administration March 1939”, in: R. Jarman (Ed.),  stApril 1938 to 31 stfor the Period 1

reports, 1918-1948, Volume 8 1938-1939, (Cambridge: Archive Editions, 1995) p. 36 .(להלן: דוח מע"צ)  
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פתרון אחר, שיושם ביחידות עצמן, היה ריצוף ארגז הוסעים ותא ההג בשקי חול. אלה ועדו להגן על הוסעים 

החל הצבא להוסיף לוחות שריון ממתכת, שועדו לאותה  1939מפי פגיעה, במקרה של פיצוץ מוקש. בתחילת 

   770מטרה.

 

  חיל האוויר המלכותי

) במערכות השוות Royal Air Forceהשתלב חיל האוויר המלכותי ( בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשוה

מלחמות קטות  771ומספוטומיה. סומלילדגד התקוממות שיהלו כוחות בריטיים במקומות כגון אפגיסטן, 

, להצדיק את קיומו כארגון עצמאי במהלך הקיצוצים הרחבים 1918אלה אפשרו לחיל הצעיר, שוסד באפריל 

המצב הכלכלי הקשה בתום הקרבות, לצד  772בריטיה בתקציבי הצבא עם תום מלחמת העולם. שביצעה ממשלת

הצורך לשלוט בשטחים העצומים שוספו לאימפריה, הביאו את חיל האוויר להציע פתרון: השימוש במספר קטן 

וכה, ללא של מטוסים ואשי צוות, טעו מפקדי החיל, יאפשר לשלוט על אזורים רחבים ביעילות ובעלות מ

) או Air Controlתפיסה זו, שכותה "שליטה אווירית" ( 773צורך להחזיק כוחות צבא גדולים ויקרים במקום.

), אומצה על ידי הממשלה והאחריות הביטחוית לשטחי המדט החדשים, ובכלל Air Policing"שיטור אווירי" (

  774זה ארץ ישראל, הוטלה על חיל האוויר ולא על צבא היבשה.

ואילך, עת השתתפו  1919טל חיל האוויר חלק משמעותי בשמירה על ביטחון הפים משת  ישראל, בארץ

עם כיוה של ממשלת המדט, בשת  775.מטוסים בהגה על בסיסי צבא ויישובים יהודיים מפי פושטים ערבים

ופלוגת שריויות,  14. חיל האוויר הציב בארץ ישראל את טייסת , יושמה בארץ שיטת השליטה האווירית1922

במהלך השים שקדמו למרד הערבי היו לשליטה האווירית תוצאות  776ועזר בכוחות הביטחון המקומיים.

הירדן חשבה השיטה למוצלחת, הרי שבארץ ישראל כשל חיל האוויר בהתמודדות עם -מעורבות: בעוד שבעבר

הסיבה לשוי בתוצאות  777א היבשה לארץ., ווצר צורך לשלוח יחידות של צב1929גל האלימות שפרץ באוגוסט 

הירדן היו ברובם מדבריות רחבים, ועיקר -טמוה בהבדלים שבאופי הארצות והאיומים שבהן. בעוד ששטחי עבר

הפעילות בהם הייתה כגד שבטי וודים שעו בשטח הפתוח, הרי שבארץ ישראל היו מוקדי התסיסה מרכזים 

                                                            
770 37:1 (1939), p. 30  The Lion and the Rose: The King’s Own Royal Regiment (Lancaster) Regimental Gazette 

  )רגימט המלך ביטאון(להלן: 
 ,A Historical View Michael A. Longoriaהופקו בעקבותיה, ראו:לסקירה של פעילות חיל האוויר במערכות אלה והלקחים ש 771

of Air Policing Doctrine: Lessons from the British Experience Between the Wars, 1919-1939, Graduate Thesis, Air 

University, 1992, pp. 15-36  
  .7אומיסי, עמ'  772
 .21-22, עמ' שם 773
  .57-59ירמיאש, עמ'  774
775 , 27.4.1920, p. 5Lancashire Evening Post“Palestine Conflict. Attack by 2,000 Bedouins”,  '90-; ראו גם: ירמיאש, עמ

86.  
) והז'דרמריה הבריטית, עד לפירוקן Palestine Gendarmerieישראלית (-בארץ ישראל המערבית היו אלה הז'דרמריה הארץ 776

  , וכן בלגיון הערבי (בעבר הירדן).1926-ירדי, שוסד ב-הספר העבר-יר בחיל. בהמשך עזר חיל האוו1926בשת 
; לבחית התמודדות החיל עם 108-127הירדן בשות העשרים, ראו: ירמיאש, עמ' -לסקירה אודות פעילות חיל האוויר בעבר 777

  .153-131, ראו: ירמיאש, עמ' 1929האירועים בארץ ישראל בשת 
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וסי קרב, התגלה, יכולת מוגבלת מאוד למוע את פריצתה של אלימות עירויים גדולים וצפופים יחסית. למט

אבחה על אוכלוסייה אזרחית, דבר שהבריטים -בשטח עירוי, או להפסיקה מבלי לקוט בירי ובהפצצות חסרות

  778בחרו שלא לעשות.

ה גפים בדרך כלל משלוש ). זו הורכבהSquadronהיחידה המבצעית העיקרית בחיל האוויר הייתה הטייסת (

)Flight ,י ארבעה מטוסים כל אחדכלי טיס בסך הכל. גפים בודדים יכלו "לפרוס", כלומר להיות מוצבים  12), ב

  779בפרד מהטייסת, בשדות או במחתים מרוחקים.

, שפעלה מעמאן, הייתה היחידה האווירית הקבועה בארץ ישראל ובעבר הירדן. הטייסת הפעילה 14טייסת 

במפציצים מתקדמים יותר, מדגם  1938), שהוחלפו בשת Fairey Gordon"גורדון" ( מפציצים קלים מדגם

-ק"מ לגורדון וכ 900-מטוסים אלה התאפייו בטווח טיסה ארוך יחסית (כ 780).Vickers Wellesley"וולסלי" (

מו משום כך, התאימו לעריכת סיורים ממושכים, כ 781ק"מ לוולסלי) ובחימוש שכלל מקלעים ופצצות. 1,800

  להתקפה על קבוצות חמושות, כאשר אותרו. 

והוצבו ברמלה. טייסת זו הפעילה מטוסי  6כאשר פרץ המרד הגיעו לארץ ממצרים מטוסים השייכים לטייסת 

 Hawkerבדגם מתקדם יותר, "הארדי" ( 1938), שהוחלפו בשת Hawker Hartהפצצה מדגם "הרט" (-קרב

Hardyים, קלים ומהירים יותר ממפציצי הגורדון, אם כי בעלי טווח ומשך טיסה קצרים ). מטוסים אלה היו קט

   782ק"מ). 760-משלו (כ

הירדן בזמן המרד ותוגברו בהתאם להתפתחויות. ביוי -היוו את עיקר הכוח האווירי בארץ ובעבר 6-ו 14טייסות 

שהייתה מצוידת  ,208בספטמבר הצטרפה אליה טייסת  783, שהפעילה מטוסי הרט.33הוצבה בעזה טייסת  1936

שתי הטייסות, שטלו חלק פעיל  784., דגם מתקדם מעט יותר של ההרט)Hawker Demon( במטוסי דמון

, עם 1938. במהלך 1936במערכה, שבו לבסיסי הקבע שלהן במצרים לאחר תום השביתה הכללית באוקטובר 

) השייכים לטייסות Gloster Gladiatorהתדרדרות מצב הביטחון, הגיעו לארץ מטוסי קרב מדגם "גלדיאטור" (

 211.785) של טייסת Hawker Audax. כן הוצבו בארץ באותה התקופה מפציצים קלים מדגם "אודקס" (80-ו 33

  216.786טייסת , של )Vickers Valentiaם "ולטיה" (גלבסוף, פעלו בארץ גם מטוסי תובלה מד

                                                            
 .160-161ירמיאש, עמ'  778
 ,Bombing Colours: British Bomber Camouflage and Markings, 1914Bruce Robertson-1937 לדוגמה, ראו:  779

(London: Patrick Stephens, 1972), p. 174  
780 Britain, 1988), -(Tonbridge: Air 1988-Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth, 1918James H. Halley, 

pp. 46-47 (להלן: היילי)  
 ,Edition thAircraft of the Royal Airforce Since 1918, 5Owen Thetford למפרטי הביצועים המלאים של המטוסים, ראו: 781

(London: Putnam & Company, 1978), pp. 248-249 (Gordon), 521-522 (Wellesley)  (להלן: ת'טפורד)  
 ).Demon( 324-253), עמ' Hart( 320-321שם, עמ'  782
  .44דוח פיירס, עמ'  783
  .32, עמ' RAF 69-18, 1936-1939הרצאה על פעילות חיל האוויר המלכותי בארץ ישראל,  784
), עמ' 208(טייסת  270-271), עמ' 33(טייסת  80-82למידע על הטייסות, ראו: היילי, עמ'  .15הרצאה על פעילות חיל האוויר, עמ'  785

  ).Hardy( 331-330), עמ' Gladiator( 266-256למפרטי המטוסים, ראו: ת'טפורד, עמ' ); 211(טייסת  276-275
 .519-520; וגם: ת'טפורד, עמ' 282; ראו גם: היילי, עמ' 21הרצאה על פעילות חיל האוויר, עמ'  786
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ית של קבוצות חמושות, סיוע ליחידות המשימות שמילאו המטוסים במערכה כגד המרד כללו תקיפה עצמא

צבא במהלך לחימה, עריכת סיורים, ליווי שיירות, מיעת בריחה של חשודים מאזורים המיועדים לחיפוש, 

  ואספקת ציוד לכוחות הקרקע. פירוט של שיטות הפעולה, כמו גם הערכת יעילותן, יופיעו בהמשך מחקר זה.

  

  משטרת המדט

וועדה לאכוף את  1920הוקמה בשת  , להלן "משטרת המדט")Palestine Police Forceמשטרת ארץ ישראל (

המשטרה הייתה אחראית לכל שטח ארץ ישראל המערבית ובראשה  787החוק ולשמור על הסדר הציבורי בארץ.

עמד מפקח כללי, שהיה כפוף לציב העליון הבריטי. חלק יכר מהשוטרים וכן החלק המכריע של המפקדים 

במשטרה היו בריטיים ולצדם שירתו שוטרים מקומיים, ערבים ויהודים, רובם בתפקידים זוטרים.  והקציים

מבה וארגון אלה היו בהתאם לדגם השיטור הקולויאלי, אותו יישמו הבריטים ברחבי האימפריה במהלך 

בן פעלו, . ביגוד ליחידות המשטרה בבריטיה עצמה, שועדו לשרת את הקהילות בקר20-וה 19-המאות ה

מטרתן המרכזית של משטרות קולויאליות הייתה הדאגה לביטחוו של השלטון. משום כך אומו השוטרים 

  788למחצה, לבשו בדרך כלל מדי צבא, ושאו שק חם.-במושבות לפעול במסגרות צבאיות

ושלים, יפו ): צרת, חיפה, שכם, ירDistrictהיה שטח המדט מחולק לשישה מחוזות משטרתיים ( 1936בשת 

). Post) ולקודות משטרה (Station), יחידות שחולקו לתחות (Divisionועזה. בכל מחוז היו מספר מרחבים (

 Policeבמקביל למחוזות פעל מטה ארצי ( 789קודות. 60-תחות ו 56בסך הכל היו ברחבי הארץ עם פרוץ המרד 

Headquartersהליים ליחידות המשטרה. כן היו כפופים למפקח הכללי ) אשר סיפק שירותים לוגיסטיים ומ

) ו"הבולשת", המחלקה לחקירות פליליות Ports and Marine Sectionמחלקת התועה, המחלקה לשיטור ימי (

)Criminal Investigations Departmentבדלו -). השוטרים חולקו לשתי "סקציות": בריטית וארץישראלית, ש

אזורים שהתאפייו באוכלוסייה ערבית או יהודית שירתו בדרך כלל שוטרים ב 790זו מזו בתאי השירות והשכר.

שירתו  1936בי העדה המסוימת, לצדם של שוטרים בריטיים. בערים המעורבות שירתו אלה לצד אלה. בסוף 

) 1,232יהודים והיתר ערבים מוסלמים ( 475בריטים,  915קציים ושוטרים בסך הכל, מהם  3,014במשטרה 

  791).284ם (ווצרי

כאשר פרץ המרד הערבי הייתה המשטרה בעלת יסיון רב בהתמודדות עם משימות בתחום ביטחון הפים, 

שחרגו ממשימות אכיפת חוק רגילות. בין היתר, התמודדו השוטרים עם הפרות סדר אלימות, פשיטות וודים 

יהודים. בהתאם לכך, הוכשרו כל הירדן, פעולותיהן של כופיות שודדים אלימות והתקפות טרור כגד -מעבר

השוטרים להשתמש בשק חם ולפעול בעת הצורך במתכות של יחידה צבאית לוחמת. גם הבולשת עסקה בעיקר 

בביטחון פים ופחות בחקירות פליליות. למעשה, הייתה הבולשת ארגון המודיעין העיקרי של ממשלת המדט 

                                                            
  .58כספי, עמ'  787
788 , 27 tish Journal of CriminologyBriThe Colonial Dimension”,  –Mike Brodgen, “The Emergence of the Police 

(1987), pp. 4-14  
  .13, עמ' 1936משטרת המדט, דין וחשבון לשת  789
  תאי השירות של השוטרים הבריטיים היו, מטבע הדברים, טובים בהרבה מאלה של מקביליהם המקומיים, ערבים או יהודים. 790
  .3, עמ' 1936מוסלמים. ראו: משטרת המדט, דין וחשבון לשת שהוגדרו "אחרים". שוטרים דרוזים וצ'רקסים מו כ 8וכן  791
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יים ועל הלכי הרוח בציבור, במטרה לזהות מבעוד מועד ואשיה אספו מידע על ארגוים פוליטיים ומחתרת

   792סכות אפשריות לשלטון.

לא הצליחו  1921-ו 1920למרות זאת, המשטרה כשלה במקרים בהם פרצו מהומות בהיקף רחב: בשים 

היסיון למוע התפרעויות המויות של ערבים, התקפות על יישובים יהודים -השוטרים הבריטים המעטים וחסרי

כשלה המשטרה שית במיעת התקפות מצד ערבים על יהודים, או בהפסקתן  1929בשת  793מעשי טבח.ו

בשי המקרים התברר לבריטים כי הם אים יכולים לסמוך  794במהירות, ווצר צורך להביא לארץ תגבורות צבא.

מעו שוטרים  במספר מקרים 795עדתית.-על תפקודם של השוטרים המקומיים בזמן התפרצות של אלימות בין

היה גם שוטר יהודי  1929ערבים מלפעול כגד בי עמם ולעתים אף טלו חלק פעיל בהתקפות על יהודים. בשת 

  796שהרג ערבים, כקמה על מעשי הטרור.

אורגה המשטרה מחדש. על מת להתמודד בהצלחה עם התפרעויות אלימות  1929בעקבות הכישלון בשת 

הבריטים באופן משמעותי, הבולשת אורגה מחדש ושופרה ההגה על יישובים ערביות גדל מספר השוטרים 

במקביל, עשה יסיון לשוות למשטרה אופי "אזרחי" יותר, באמצעות הכשרת השוטרים  797יהודיים מבודדים.

לשרת את הציבור בקרבו פעלו ופיזור השוטרים הבריטים בעשרות תחות משטרה קטות ברחבי הארץ, ביגוד 

בחמש השים שקדמו למרד ראה היה כי המהלך הצליח:  798זם ב"יחידות מחץ", כפי שעשה עד אז.לריכו

, הצליחה לפגוע בקבוצות חתריות, כגון "היד הירוקה" 1933המשטרה דיכאה גל מהומות ערביות שפרץ בשת 

   799ג'ילדה.-קסאם, ואף לכדה את השודד המפורסם אבו-וארגוו של אל

לאו השוטרים מגוון רחב של תפקידים הקשורים בביטחון פים, כגון פיזור הפרות סדר במהלך המרד הערבי מי

המויות, הגה על יישובים ותשתיות, ליווי שיירות, סיוע ליחידות הצבא ואיסוף מודיעין, כפי שייסקר בהמשך 

יטים שפעלו המחקר. הדעות על האופן שבו ביצעה המשטרה את משימותיה מורכבות. ככלל, זכו השוטרים הבר

לעומת זאת, היחו מפקדי המשטרה כי הם  800בתחות לשבחים על אומץ ליבם וחישותם בעת מילוי תפקידם.

 801אים יכולים לסמוך על אמותם של השוטרים הערבים, ובמיוחד המוסלמים שבהם, במהלך מרידה לאומית.

ערבים פעולה עם המורדים  היה לחשש זה על מה להתבסס: במספר לא מבוטל של מקרים שיתפו שוטרים

והעבירו לידיהם שק, תחמושת ומידע על הפעולות המתוכות גדם, בין אם בשל תמיכה במטרות המרד או 

 803פרצו גם תקריות אלימות בין שוטרים ערבים ויהודים. 802בשל פחד מפי פגיעה בהם ובבי משפחותיהם.

                                                            
  .79חרובי, עמ'  792
 .63-65; ראו גם: כספי, עמ' 134-135שאול, עמ'  793
 .82-83כספי, עמ'  794
795 1947, and Cyprus -1936, Palestine 1937-Terrorism: Bengal 1930-The Colonial Police and AntiDavid John Clark, 

1955-1959, Research Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Oxford University, 1978, p. 140  
  .70-74, עמ' תרפ"ט; ראו גם: כהן, 153הורן, עמ'  796
  .122קרויזר, "מדוביגין לטגארט", עמ'  797
 .530-531; ראו גם: ייט, עמ' 120-122שם, עמ'  798
  .90-94.; ראו גם: חרובי, עמ' 55, עמ' 49-50אייל, עמ'  799
  . 215-216; ראו גם: הורן, עמ' 138), עמ' 1973אביב: משרד הביטחון, -(תל השוטר העברי בתקופת המדט 800
, עמ'  pdf-palestinianmandate.files.wordpress.com/2014/04/cm.5479דין וחשבון ועדת החקירה המלכותית לארץ ישראל,  801

  . 13, עמ' 1936]; ראו גם: לקחי המרד, ]-17.11.2018צפה ב 197-196
  .5-6המשטרה תחת שליטה צבאית, עמ'   802
  .1, עמ' 19.5.1936, דבר; וגם: "בבית הספר לשוטרים", 1, עמ' 12.5.1936, דברלדוגמה, ראו: "שוטר ערבי הכה את חברו היהודי",  803
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יעד לתקיפה מצד המורדים. התקפות אלה, לצד במקביל, היו תחות המשטרה, במיוחד באזורים הכפריים, 

אמותם של השוטרים הערבים, הביאה את המשטרה לטוש תחות משטרה רבות באזורים -החשש מפי אי

  804המאוכלסים על ידי ערבים.

האתגרים שהציבו המתקוממים, לצד כישלוה של המשטרה לפעול באופן ממוקד ויעיל כגדם, הביאו לעריכת 

. 1938בסוף  5,508-ל 1936בסוף  3,014-טרה עוד בזמן המרד. מספר השוטרים גדל באופן יכר, ממשבשיויים 

, גדל פי שלושה והם היו לרוב במשטרה. במקביל 3,092גם הרכב כוח האדם השתה: מספר השוטרים הבריטים, 

השוטרים , בהתאמה. מספר 740-ו 810-גדל גם מספרם של הערבים הוצרים ושל היהודים במשטרה, ל

 1937במהלך  %22.805-לכ %40-), אך שיעורם בארגון קטן באופן יכר, מכ1,231המוסלמים ותר קבוע כמעט (

), שהשתרע לאורך הגבול שבין ארץ ישראל לשטחי Frontier Districtהוקם מחוז משטרתי חדש, מחוז הספר (

) ואת הערים עכו Northern Frontier Divisionהמדט הצרפתי בלבון ובסוריה וכלל את מרחב הספר הצפוי (

וצפת. הקמת המחוז, ובמיוחד מרחב הספר הצפוי, ועדה להקשות על מעבר מתקוממים ואמצעי לחימה מהארץ 

לשכותיה ולהיפך. שוטרי המרחב סיירו לאורך הגבולות, איישו עמדות תצפית והגה והגו על גדר הביטחון, 

 8193.806שהוקמה לאורך גבול הלבון בקיץ 

. בעקבות גל התקפות על תחות משטרה, אשר שוטרים ערבים 1938בספטמבר  12-השיוי הדרמטי ביותר אירע ב

חשדו כי השתתפו בהן, הורה הציב העליון למפקח הכללי של המשטרה לפעול תחת מרותו של מפקד כוחות 

ו משקם ואלה מהם שחשדו בעקבות זאת ביצע הפיקוד מספר פעולות: השוטרים הערבים פורק 807הצבא בארץ.

בסיוע למרד פוטרו באופן מידי; השוטרים הבריטים רוכזו ברובם בערים המעורבות הגדולות: ירושלים, חיפה 

ויפו, על מת שיוכלו להגיב במהירות להתקפות בהן; הורחב גיוסם של שוטרים מוספים יהודים (להלן); וחוזקה 

אמם, יתן לראות  808אתרים בהם אוחסו אמצעי לחימה. ההגה על מתקי הממשלה והמשטרה, ובפרט על

צעדים אלה, שעשו כחלק מהחלטת שלטוות המדט על קיטת אמצעי חירום לדיכוי המרד, כיסיון להקל על 

התאום בין כוחות הביטחון השוים בהתאם לעיקרון אחדות הפיקוד. עם זאת, לא יתן להתעלם מכך שאופי 

צדדי, מעידים על אבדן אמון במשטרה בכלל, -עריכתם בפתאומיות ובאורח חדהצעדים שקטו, כמו גם 

 ובשוטרים הערבים בפרט.

  

  הוטרות

עזר יהודי. המהלך בע הן מהיקף -שיוי וסף שגרם בשל המרד באופי כוחות הביטחון בארץ היה הקמתו של חיל

גם בשל הצורך הצבאי לשחרר חיילים האלימות, שלא אפשר לכוחות הביטחון להגן על כל יישוב יהודי, כמו 

וספו לצרכים המבצעיים גם לחצה של הסוכות היהודית,  809ושוטרים בריטים ומשטרה לפעולות התקפיות.

-שדרשה לחמש את ציגי היישובים השוים לשם הגה על חיים ורכוש והחשש הבריטי מפי פעילות אלימה לא

י הממשלה. בעקבות משא ומתן בין הסוכות לממשלה, החלו חוקית של יהודים, באם ירגישו מופקרים על יד

                                                            
804 938, p. 2, 2.10.1Palestine Post“Two More Police Stations Shut”,  
  .2, עמ' 3.15, מ"י 1938משטרת המדט, דין וחשבון לשת  805
  .14, עמ' 1938; ראו גם: משטרת המדט, דין וחשבון לשת 218-219קרויזר, "גדר הצפון", עמ'  806
  .401אייל, עמ'  807
  .6-7המשטרה תחת שליטה צבאית, עמ'  808
  .105-106הראל, עמ' -יצחקי 809
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הוטרים גויסו בהמלצת  810לגייס יהודים כשוטרים מוספים, שכוו בעברית "וטרים". 1936הבריטים ביוי 

הסוכות היהודית ובפיקוחה, מה שגרם לכך שרובם המכריע של הוטרים היו חברי הגה, או למצער תומכי 

למרות הגדרתם כשוטרים מוספים עסקו הוטרים אך ורק במשימות בתחום הביטחון  811הזרם המרכזי ביישוב.

  ולא דרשו לאכוף את החוק. 

 1934התדרדרות מצב הביטחון בארץ הביא את הממשלה להרחיב את הגיוס לוטרות באופן יכר. בעוד שבשת 

, מספר 4,000-עמד מספרם על כ 1936שוטרים מוספים יהודים להגה על יישובים, בסוף  80העסיקה המשטרה 

   1938.812בסוף  11,891-שעלה ל

היו וטרים ממספר סוגים, שההבדל העיקרי בייהם היה באופי השירות ובתשלום שקיבלו. וטרים מהסוג 

בכל פעם   ) גויסו לתקופה של חצי שהTemporary Additional Policeהראשון, שכוה "שוטר מוסף זמי" (

תקי" -על ידי המשטרה ובחציו על ידי הסוכות. וטרים במעמד "שוטר עלושכרם שולם בחציו 

)Supernumerary Police תפט העיראקית וחברת החשמל, על משכרו על ידי חברות פרטיות, כגון חברת ה (

, או Special Policeשיגו על מתקיהם. וטרים מהמעמד השלישי, הגדול ביותר, כוו "שוטרים מיוחדים" (

ecial ConstablesSpדביםשלא קיבלו שכר אך הורשו להתאמן בלחימה  ,) או "מושבעים" והיו למעשה מת

    813ולשאת שק לצורכי שמירה והגה.

בתחילה השתמשו הוטרים ברובי ציד, שטווח פגיעתם מצומצם ואשר יש לטעון לאחר כל ירי, אך תוך זמן קצר 

הבריטים גם אפשרו לוטרים  814ברובים דומים ואף במקלעים קלים.אפילד) או -צוידו ברובי שירות צבאיים (לי

חופש פעולה רב יותר ככל שמצב הביטחון החמיר. בעוד שבראשית המרד אסר על הוטרים לצאת מתחום 

היישובים, הרי שהצורך להגן על הרכוש החקלאי הביא את הבריטים להסכים כי הוטרים יצאו לשמור על 

ל ריבוי ההתקפות על הוסעים בדרכים, התירו הבריטים גם את הקמתם של השדות בשעות הלילה. בש

עם הזמן  815"משמרות עים" (מ"ים), יחידות סיור שסעו במשאית קלה פתוחה (טדר) באזורי היישוב היהודי.

שכללו הוטרים את שיטות פעולתם, ואלה כללו סיורים רכובים על גבי סוסים, שימוש בכלי רכב משורייים 

  816צבת מארבים ליליים באתרים שבהם הייתה צפויה פעילות עוית.וה

קמו יחידות וטרים בעלות תפקידים ייעודיים, שלא היו קשורים להגה על היישובים. אלה  1938-ו 1937במהלך 

איש שאבטחה את  300יחידה בת  817וטרים שעסקו בהגה על מסילות הברזל, 800כללו את משמר הרכבת, 

של גדר הצפון, וטרים שסופחו ככוח עזר ליחידות הצבא ועסקו בעיקר בתפקידי שמירה ואת עבודות הקמתה 

הוטרים שפעלו במסגרת פלגות הלילה המיוחדות, יחידה צבאית בריטית מיוחדת שהוקמה על ידי קצין 

                                                            
  .20-21ריבלין, עמ'  810
  .19-21עמ'  שם, 811
; וגם: משטרת המדט, 15, עמ' 1936; ראו גם: משטרת המדט, דין וחשבון לשת 21, עמ' 1934משטרת המדט, דין וחשבון לשת  812

   .15, עמ' 1938דין וחשבון לשת 
המדט, דין  שוטרים מיוחדים. ראו: משטרת 7,445-תקיים ו-שוטרים על 707שוטרים מוספים זמיים,  3,608היו  1938בסוף  813

     .15, עמ' 1938וחשבון לשת 
47-), עמ' 1946אביב: הועד הארצי למען החייל היהודי, -(תל 1936-1946תש"ו / -הוטר העברי, סיכומים וסיכויים, תרצ"ושטיין,  814

  (להלן: שטיין). 48
  .218-219; ראו גם: רבלין, עמ' 115-116הראל, עמ' -יצחקי 815
  ", ארכיון עין חרוד.25.5.1938. בליל i.p.cתגשות עם מחבלים על קו הפט לדוגמה, ראו: "דו"ח על ה 816
  .267רבלין, עמ'  817
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ים כן גייסו הבריטים וטרים יהודים לשירות במשטרת המדט, כתחליף לשוטר 818המודיעין אורד ויגייט.

 819הערבים.

). יחידה זו ועדה Jewish Settlements Policeהקימו הבריטים את "משטרת היישובים העבריים" ( 1938בסוף 

לשמור על הביטחון באזורים המאוכלסים ביהודים, הן בשטחים הכפריים והן בערים. משטרת היישובים אורגה 

בכל  820דה צבאית בארגוה, באופייה ובתפקידיה.בעשר יחידות אזוריות, שכוו "גדודים", והייתה למעשה יחי

וטרים קבועים, ופיקדו עליו קצין משטרה בריטי זוטר וסגו, וטר בדרגת  120-גדוד מרחבי היו בממוצע כ

 -5,600וטרים בשירות קבע (שוטרים מוספים) וכ 1,300-בסך הכל, שירתו במשטרת היישובים כ 821סרג'ט.

  822מתדבים.-וטרים

  

  ירדי-עברהספר ה-חיל

הספר") היה כוח ביטחון אימפריאלי, שפעל -, להלן "חילTrans-Jordan Frontier Forceירדי (-הספר העבר-חיל

, ועד לשפר את ההגה 1926הספר, שהוקם בשת -בכפיפות לציב העליון ומצא באחריות משרד המושבות. חיל

ם מסוריה, קאים מוסלמים מהחיג'אז ושבטי על שטח המדט מפי חדירתם של גורמים עויים, כגון מורדי

בעת להוזיל את הוצאות ממשלת המדט על כוחות הביטחון, באמצעות שימוש בלוחמים מקומיים, -וודים, ובה

תפקידיו כללו בעיקר עריכת סיורים משי צדי הר הירדן,  823ששכרם היה מוך משמעותית מזה של הבריטים.

  824הירדן וארץ ישראל.-מות או אסון טבע ומתן מעה לפשיטות לשטח עברסיוע לרשות אזרחית במקרה של מהו

הספר ילידי -כמו בכוחות דומים, שוסדו ברחבי האימפריה, היו רובם של הלוחמים והקציים הזוטרים בחיל

רובם של אשי החיל היו ערבים  825המקום, בעוד שעמדות הפיקוד הבכירות היו בידיהם של קציים בריטים.

פלאחים שמוצאם מכפרים באזור שכם וחברון. כן שירתו ביחידה צ'רקסים, ערבים וצרים, דרוזים  מוסלמים,

  826הספר שירתו יהודים בודדים, שמילאו בדרך כלל תפקידים פקידותיים או טכיים.-וסודאים. בחיל

ויחידות  קולול,-הספר אורגן בדומה לרגימט פרשים בריטי. בראשו עמד קצין בריטי בדרגת לוטט-חיל

כאשר פרץ המרד  827בהתאמה, כהוג בחיל הפרשים. Troops-ו Squadronsהמשה בחיל, פלוגות ומחלקות, כוו 

ושתי פלוגות  C(828-ו A ,Bהספר מפלוגת מפקדה, שלוש פלוגות פרשים (סומו באותיות -הערבי הורכב חיל

                                                            
  .38-41), עמ' 2017אביב: ספריית יהודה דקל, -שלומי שטרית, ראשוים להעז: פלגות הלילה המיוחדות של אורד ויגייט (תל 818
  .34רבלין, עמ'  819
  .32-33שם, עמ'  820
במשטרת היישובים עשוי להטעות, משום שלמעשה היה מקביל במספר אשיו לפלוגה ובאופן ארגוו למחלקה הכיוי "גדוד" ליחידה  821

  .119הראל, עמ' -יצחקי הזמן. ראו:-הרגלים הבריטי בן-בחיל
  .TNA CO 733/389/6, 1.1.1939טבלת כוח האדם במשטרת המדט,  822
  .13-15קוסובסקי, עמ'  823
824 , 26: 2 (1990), p. 171.Middle Eastern Studiesthe Transjordan Frontier Force”,  Jeffrey A. Rudd, “Origins of 
  .6-8קוסובסקי, עמ'  825
  .49-51שם, עמ'  826
  .TNA CO 831/35/5, 1935ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 827
 ריטי.), בהתאם למסורת בחיל הפרשים הבSabre Squadronפלוגות אלה כוו "פלוגות סיף" ( 828
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על כל פלוגה פיקד קצין בריטי  F.(829וספה לחיל פלוגה ממוכת שלישית ( 1939). בפברואר M-ו Dממוכות (

פלוגות (להלן). בפלוגה -בדרגת מייג'ור, שלו היו כפופים שי קציים בריטים בדרגת קפטן, אשר פיקדו על חצאי

שי -היו ארבע מחלקות, עליהן פיקדו קציים זוטרים מקומיים, בעלי דרגות המקבילות לאלה של לוטט

חלוקת הפלוגה לשי חצאים של צמדי מחלקות ועדה לאפשר  830בהתאמה).ולוטט (כוו "מולאזם" ו"ראיס", 

גמישות בהפעלת הכוח, לאפשר לחיל להיפרס על שטח גדול יחסית וכן להבטיח כי יחידות החיל פועלות תמיד 

הספר בראשית -תחת פיקודם של קציים בריטים, שעל אמותם יכלה הממשלה לסמוך. בסך הכל, מה חיל

איש  1,220, מה החיל F, לאחר הקמתה של פלוגה 1939בסוף שת  831אשי מילואים. 167ועוד  איש 874המרד 

  832אשי מילואים. 149ועוד 

הספר צוידו ברובה השירות הבריטי ובאקדחים. כמו כן צוידו הפלוגות במקלעים קלים מדגמי -הלוחמים בחיל

הספר לבשו מדי צבא בריטיים וחבשו -חיל לואיס והוצ'קיס (להלן) ובמקלעים ביויים מדגם ויקרס. אשי

  ועליה סמלו של החיל. ארץ ישראללראשם כאפיה, כיסוי הראש המסורתי של הכפריים ב

סוסים, שחולקו לארבע מחלקות ושתי כיתות מקלע. לצורך שיאת אספקה  150-איש ו 154פלוגת פרשים כללה 

פלוגה, אם כן, הורכבה משתי מחלקות -. חציצוידה כל פלוגה גם במספר סוסי משא, פרדות ומשאיות קלות

המקלע הקל ששימש את פלוגות הפרשים  833פרשים, כיתת מקלע ומשאית אספקה, כשמוים איש בסך הכל.

. מקלע זה, ששימש את חיל הפרשים הבריטי בתקופת מלחמת העולם Hotchkiss (M1909היה מדגם הוצ'קיס (

דומה לרובה השירות הבריטי ולמקלע הלואיס, ששימש את חיל איטש, ב 0.303הראשוה, ירה קליעים בקוטר 

 הרגלים.

בפלוגה ממוכת היו שתי מחלקות קלות ושתיים כבדות, שבדלו זו מזו בייעודן, בכלי הרכב ששימשו אותן 

), כלי Armed carובמספר הלוחמים שבהן. מחלקה קלה ועדה לסיור ממוע, וכללה שלוש מכויות חמושות (

 834וריין שצויד במקלע ויקרס על גבי חצובה. צוות מכוית חמושה כלל שי הגים ושי מקלעים.מש-רכב לא

מחלקה כבדה, לעומת זאת, כללה שלוש משאיות, שכל אחת מהן שאה כיתה בת שמוה לוחמים, יחד עם מפקד 

. בעת לחימה, היו ושי הגים. כל כיתה שאה עמה מקלע לואיס או ויקרס, אך המשאיות עצמן לא היו חמושות

פלוגות, פיקד קצין בריטי על -רגלים. בעת הפיצול המקובל לחצאי-האשים יורדים מהמשאיות ולוחמים כחיל

  835כוח שכלל מחלקה קלה ומחלקה כבדה.

                                                            
  .TNA AIR 2/5069, 1939ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 829
  .16קוסובסקי, עמ'  830
  .1935ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 831
  שם. 832
  .95, עמ' 1936; ראו גם:לקחי המרד, 86, עמ' CO 831/45/5, 1937ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 833
  שי הצוות הוגדר כמפקד המכוית, אך הדבר לא צוין במפורש.יש להיח כי אחד מא 834
 .TNA CO 831/45/2, 12.4.1938ירדי, -הספר העבר-מחדש של פלוגה ממוכת בחיל-מזכר בוגע לארגון 835
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הירדן ובארץ ישראל, מהם יצאו הכוחות לפעילות. בארץ -הספר פעלו ממספר בסיסים קבועים בעבר-יחידות חיל

-הירדן היה לחיל-בצפון עבר 836מג'אמע, ביסאן ויריחו.-ל, ג'סר א'ם אלה בראש פיה, סמחישראל מצאו בסיסי

 הספר בסיס בעיירה ִאְרִּבד, הסמוכה לגבול עם שטח המדט הצרפתי בסוריה ועם ארץ ישראל.

הירדן, במטרה לסייע בדיכוי -הספר בארץ ישראל ובצפון עבר-בזמן המרד הערבי פעלו חלק מיחידות חיל

מג'אמע על מת למוע חדירת מתקוממים ואמצעי -לממות. בתחילה פעלו אשי החיל מארבד ומג'סר אההתקו

שאן, בעמק -הירדן, בעמק בית-פלוגות הפרשים פעלו בצפון עבר 837הירדן.-לחימה לארץ ישראל מסוריה ומעבר

בי לשיאו, החל כאשר הגיע המרד הער 838יזרעאל ובגליל, בעוד שפלוגה ממוכת סיירה לאורך בקעת הירדן.

ביסאן ועסקו במאבק כגד הקבוצות -'סמח-הספר באזור ארבד-, הוצבו רוב כוחותיו של חיל1938באביב 

   839החמושות.

פרשי החיל ערכו סיורים במטרה להפגין וכחות שלטוית, להגן על תשתיות, למוע תועת מורדים ולסכל 

הספר למשטרת המדט ולצבא בעריכת חיפושים -הברחות שק ותחמושת מעבר הירדן. כן סייעו יחידות חיל

יתרוותיהם של הפרשים היו תועתם השקטה יחסית, לצד יכולתם לעבור במהירות בתוואי שטח  840ומעצרים.

   841שלא התאימו לכלי רכב ממועים.

הספר היו ערבים כפריים מארץ ישראל היו ביישוב היהודי, בממשלת -מאחר ורובם המכריע של המשרתים בחיל

-Deרוטשילד (-מדט ובבריטיה מי שהטילו ספק באמותם. לדוגמה, חבר הפרלמט הבריטי, ג'יימס דהה

Rothschildי  ,) טעןבחרים ביושא בבית האום ששק  ,1936ב שי החיל מסייעים למורדים בהברחתכי א

ורכב מערביי הארץ, הספר, בשל היותו כוח המ-גם הציב העליון ווקופ הביע חוסר אמון בחיל 842ותחמושת.

לעומת זאת, פיקוד הצבא בארץ ישראל היה בדרך כלל שבע רצון מתפקודו של הכוח  843והעדיף שלא להגדילו.

(ביגוד לעמדתו כלפי משטרת המדט) ובקובץ הלקחים, שסיכם את השלב הראשון של המרד, הובעה הערכה 

על גישה חיובית זו מעידה ההחלטה  844לו.הספר ובמיוחד ליחידות הפרשים ש-רבה ליכולות הצבאיות של חיל

להקים פלוגה ממוכת וספת, שהתקבלה על ידי הציב העליון מקמייקל, כמו גם העובדה כי במספר מקרים 

הספר, דבר שלא סביר שהיה עשה במקרה -הוצבו פלוגות של הצבא הבריטי הסדיר תחת פיקודו של מפקד חיל

   845של חוסר אמון ביחידה.

    

                                                            
  שאן.-כיום צמח, גשר ובית 836
  .65קוסובסקי, עמ'  837
  .66שם, עמ'  838
  .71שם, עמ'  839
  .6-9, עמ' 1937ת ירדי, דין וחשבון לש-הספר העבר-חיל 840
 .95, עמ' 1936לקחי המרד,  841

 842 , 26.6.1936, p. 17.The Palestine Post“The Debate on the Situation in Palestine in the House of Commons”,  
  .67קוסובסקי, עמ'  843
  .95, עמ' 1936לקחי המרד,  844
  ק השוטרים הערבים משקם ולהכפפתה לפיקוד צבאי. ראו:כאמור, ביגוד למשטרת המדט, שחוסר האמון בה הביא לפירו 845

  .5-4, עמ' 1939ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל
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  ייםמבצעים התקפ
פרק זה מבקש לבחון את האופן שבו יישמו כוחות הצבא את החיותיה של תורת הלחימה בוגע למבצעים 

התקפיים לאורך המרד, את השיטות ששימשו לשם כך ואת השיויים שחלו במבצעים ההתקפיים לאורך 

וחיל האוויר.  המערכה. הפרק יתמקד בשי האמצעים העיקריים ששימשו את הצבא לשם כך: הטורים היידים

כן ייבחו המשימות העיקריות שהוטלו על הכוחות: עתודה יידת, מבצעי סריקה ומבצעי חיפוש. בוסף, יעסוק 

פרק זה במבצעים התקפיים מיוחדים, שחרגו מהמקובל במערכה. בהקשר זה יבחן סיפורן של פלגות הלילה 

מאפייים ייחודיים, שוצרו במהלך המרד תוך , פל"מ), יחידות צבא בעלות Special Night Squadsמיוחדות (

קריאת תגר על חלק מקביעותיה של תורת הלחימה המקובלת בוגע לפעילות התקפית. סוגיית מבצעי עישה, 

  אשר היו חלק מהמבצעים ההתקפיים, תדון בהרחבה בפרק שיוקדש לעיסוק בה. 

  

  מטרות

חימה, לפיה פעילות יזומה והתקפית מצד הצבא עם קביעתה של תורת הל מפקדי הצבא בארץ ישראל הסכימו

היא תאי הכרחי ליצחון במערכות כגד התקוממות. כבר בראשית המרד קבע פיירס כי על הצבא לקבוע את 

-מחליפיו הסכימו עמו. היייג, לדוגמה, קבע ב 846מהלך העייים, באמצעות פעילות יזומה כגד המתקוממים.

וחות הצבא היא מרדף אחר המורדים והריגתם: "יש לצוד אותם ללא הרף. כי משימתם המרכזית של כ 1938

מוטגומרי, שפיקד על הדיוויזיה השמיית החל  847ועד שהם ייהרגו, סמכותם תמשיך להוות איום על הממשלה."

, הביע דעה דומה: "עליו לצאת למתקפה ולכפות את רצוו על המורדים," כתב והוסיף כי "משימתו 1938מסוף 

הראשוה במעלה [...] היא לצוד ולהשמיד את הכופיות החמושות האלה. יש לצוד אותן ללא הרף; כאשר 

 848מצאים עמן בלחימה יש לירות על מת להרוג."

יחידות שיצאו לפעילות התקפית עשו זאת לרוב על מת להשיג יעדים מוגדרים. אלה היו לכידת חשודים 

העשת תושבים על תמיכתם בהתקוממות וחיסולן של קבוצות  בהשתתפות במרד, תפיסת אמצעי לחימה,

חמושות. מטבע הדברים, במקרים רבים חפפו היעדים אלה את אלה. למשל, מבצע חיפוש בכפר מסוים ועד 

ללכוד מורדים ושק, אך גם להעיש את תושבי המקום על תמיכתם בהתקוממות. כמו כן, במקרים רבים ועדו 

גרום לקבוצות החמושות לתקוף את כוחות הצבא ובכך לחשוף את עצמן לקרב, שיוביל מבצעי חיפוש וסריקה ל

   849להשמדתן.

"פעולות מסוג זה, שלא גרמו למגע עם  :במקביל, הייתה לפעילות ההתקפית מטרה וספת, מוחשית פחות

מר, מבצעים כלו 850מורדים חמושים, לפחות היסו אותם ובה בעת גרמו לאוכלוסייה להיזהר מפי סיוע להם."

מרצים ומתמשכים בשטח שבו פעלו מתקוממים ועדו לגרום להם לעסוק, בראש ובראשוה, בהישרדות. 

הבריטים העריכו כי הדבר משרת את המאמץ הצבאי, בכך שהוא מוע מהמורדים לתקוף ובמקביל פוגע בדימוי 

 שהם מבקשים ליצור לעצמם בקרב האוכלוסייה המקומית. 

                                                            
 .25דו"ח פיירס, עמ'  846
 .7, עמ' 1939מרס  – 1938דוח היייג, ובמבר   847
848O’Connor 3/4  “8 Div. Instruction No. 1”, 25.11.1938, KCLHMA  
 .146 , עמ'1936לקחי המרד,  849
 שם, שם. 850
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  האתגר המבצעי

גר המרכזי שיצב בפי כוחות הצבא לאורך רוב מהלכו של המרד הערבי, היה איתור האויב: "בהבסתם של האת

היו לכך מספר גורמים. ראשית,  851מורדים חמושים, הקושי הגדול ביותר יהיה בדרך כלל להביא אותם לפעולה."

קשה ליזום מבצעים שגרמו הצבא חסר, במהלך תקופות ארוכות, מודיעין אמין בוגע לקבוצות החמושות והת

לפגיעה מכוות בהן. לעומת זאת, זכו המורדים למידע רב על הצבא, פעולותיו ותכיותיו, שאפשר להם לחמוק 

מהחיילים. שלישית, היכרותם העדיפה של לוחמי הקבוצות החמושות את האזור בו פעלו אפשרה להם לוע 

זורים הרריים, או לצל את המסתור שהציעו מערות במהירות בתאי שטח קשים, כגון ואדיות תלולים או א

וקיקים. משמעות הדבר הייתה כי לא אחת, במקרים שבהם הצליחו החיילים לפגוש בקבוצה חמושה, חמקו 

אפשרי, למעשה, לרתק כופיה לקרקע למשך הזמן שהספיק כדי -המורדים מכיתור והשמדה. "היה זה בלתי

  852לאגף אותה."

  

  הטורים היידים 

עלת טורים יידים הייתה אבן היסוד של המבצעים ההתקפיים במלחמות קטות, בצבא הבריטי כמו גם הפ

קרב, המסוגל לפעול עצמאית בשטח האויב -בצבאות האירופאיים האחרים בי הזמן. טור ייד הוא למעשה צוות

ק הזמן שבו עליו לפעול, למשך תקופה מסוימת. בהתאם לתורת הלחימה, גודלו והרכבו של טור ייד, כמו גם פר

קבעו בהתאם לתאי המערכה המסוימים, כגון תוואי השטח, השק שבידי האויב, המרחק מבסיסי האספקה 

  853וכיוצא בזה.

מספר הטורים  854ועד לתום המערכה. 1936הצבא הבריטי הפעיל טורים יידים במרד הערבי מאמצע מאי 

וחות שעמד לרשות הפיקוד ובמשימות הוספות שהוטלו על היידים שפעלו בכל זמן תון היה תלוי בסדר הכ

היחידות. גם באופן הפעלת הטורים חלו שיויים לאורך הזמן, בהתאם למדייות הפיקוד, למצב הביטחוי 

  ולמספר הטורים הזמין. עם זאת, יתן לזהות מאפייים כלליים, שהיו כוים לאורך התקופה כולה.

עמדו שלושה עקרוות בסיסיים: יידות, פעולה במקביל וסיוע הדדי. כפי ששמם בבסיס שיטת הטורים היידים 

מרמז, אמורים כוחות אלה להיות בעלי יכולת לוע בתאי שטח שוים, במהירות שתאפשר לחיילים להגיע אל 

האויב בטרם ימלט, לכתרו ולהשמידו. משום כך, קבע כי הטורים צריכים להיות קטים בהיקפם וכי על 

יילים שבהם לשאת ציוד קל ככל היתן. גודלו המצומצם של כל טור ועד גם לגרות את הקבוצות החמושות הח

   855לתקוף את החיילים ולא להירתע מעדיפותם המספרים.

בהתאם לעיקרון השי, היה על מספר טורים לפעול באזור מסוים בעת ובעוה אחת. דבר זה ועד לאפשר לכוחות 

מקביל ולהעלות את הסיכוי לכך שאחד מהם ייתקל באויב. במידה וטור ייד זיהה קבוצה לכסות שטח רב יותר ב

חמושה, היה עליו להילחם בה ולהזעיק תגבורת. עם קבלת הקריאה, או שמיעת קולות הירי, היה על הטורים 

ים. הם האחרים בגזרה לוע אל עבר האויב ולסייע בחיסולו: "למספר טורים יידים קטים יש יתרוות רב

                                                            
 .168שם, עמ'  851
  .3תולדות הפרעות, עמ'  852
 .136-137קולוול, עמ'  853
וסיירו ברחבי הארץ לשם הרתעה והפגת וכחות שלטוית. ראו: סיכום המבצעים,  1936במאי  18-הטורים הראשוים אורגו ב 854

 .2-1, עמ' 13.6-17.5.1936
 .15, עמ' 1936לקחים ראשויים,  855
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יכולים לסרוק את הארץ, לבקר את כל הכפרים ומקורות המים. אם טור שכזה פוגש באויב על שאר הטורים 

    856לצעוד אל קול התותחים."

  

  מבה והרכב של טור ייד

רגלים, שכלל מפקדה, שתי מחלקות וצוות -טור ייד טיפוסי במרד הערבי היה צוות קרב פלוגתי של חיל

, 1938שעות רצופות, ללא קבלת אספקה וספת. על פי פקודה מאפריל  48ועד לפעול במשך טור שכזה  857מרגמה.

בצוות המרגמה וצוות  8בכל מחלקה,  28במפקדת הטור,  32חיילים וקציים:  103אמור היה טור ייד לכלול 

י דרך חיילים, ששימש כמשמר עורפי. לאלה הצטרפו בדרך כלל שוטרים, מתורגמים או מור 7מקלע ובו 

, ארבעה מקלעי לואיס, 3חמורים, אשר סחבו את הציוד הכבד, שכלל מרגמה " 10-מקומיים. החיילים עזרו בכ

    858מכשיר קשר, תחמושת, מזון וכיוצא בזה.

סדר כוחות זה כולל רק את הרכיב הרגלי של הטור. הסיעה לקודה בה החל המסע הרגלי התבצעה בשיירה ובה 

), ששאו את הלוחמים ואת החמורים. על ביטחון כלי 30cwt) ושמוה משאיות (15cwtחמש משאיות קלות (

איש, שותרה עם ההגים לאחר שהכוח צעד לדרכו. כאשר יצא טור  8הרכב הופקדה כיתת לוחמים וספת, בת 

לשיירה הצטרפו בדרך כלל כלי רכב וספים, לסיוע במקרה של  859איש. -124ייד מבסיסו, אם כן, היו בו כ

ושימשה לאזעקת  Rodexהתקלות באויב במהלך הסיעה. אלה כללו שריויות או טקים, יידת קשר (שכותה 

ירי, משאית ושאת מרגמה, או תותח גרר. זאת בהתאם -מטוסי חיל האוויר), משאית ושאת תותח מהיר

הקבע לטור הייד, לדוגמה, פקודות  860למשימה, לגזרה ולאמצעים שעמדו לרשות מפקדת הבריגדה המסוימת.

רגלים, -) מטולכרם, קבעו כי עליו לכלול פלוגת חילLincolnshireשהפעיל הגדוד השי של רגימט ליקולשייר (

  861כיתת מקלע ומחלקת שריון ובה שלושה טקים קלים.

), Border Regimentלא תמיד יתן היה לעמוד בתקן שקבע. לדוגמה, ביומן של הגדוד הראשון, רגימט הגבול (

 405הדבר איו מפתיע, שכן יחידה זו הגיעה לארץ ישראל עם  862לוחמים בלבד. 60-מצוין כי טור פלוגתי כלל כ

בדומה לכך,  863).780-קציים וחיילים, כמעט מחצית ממצבת כוח האדם המלאה של גדוד רגלים באותה העת (כ

לוחמים, מסיבות  85ביחידתו יכלול ) כי טור Dorsetshireקבע מפקד הגדוד השי של רגימט דורסטשייר (

דבר זה לא תפס כבעייתי במיוחד על ידי הפיקוד, שהעריך כי עדיפותם של החיילים הבריטיים  864דומות.

בלחימה על פי המורדים מבטיחה כי "מחלקה מאומת אחת, גם אם תקלה בכוחות עדיפים, אמורה להחזיק 

   865מעמד עד להגעת תגבורת."

                                                            
 .15, עמ' 1936שויים, לקחים רא 856
  .3לאופן ארגוו של טור ייד טיפוסי בזמן המרד, ראו ספח מספר  857
858 “Composition of a Flying Column”, WO 191/88 
  שם. 859
  .8, עמ' 1936לקחים ראשויים,  860
861 “Orderd for Tulkarm Striking Force”, Lincolnshire Archives Regi/Docu box 15/376  
862 , 7.2.1938, Cumbria Museum of Military LifeBattalion Border Regiment Service Digest st1  :ט הגבול(להלןיומן רגימ(  
  .19.11.1937שם,  863
 .28, עמ' 1936לקחים ראשויים,  864
 .15שם, עמ'  865
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טלו על הגדודים לא אפשר לשמור תמיד על הרכב מבי אחיד בטורים. אילוצים שוים חייבו ריבוי המשימות שהו

קט השתייכה מפקדת -לעתים לערב חיילים מפלוגות שוות באותו הטור. לדוגמה, בגדוד השי של רגימט מערב

  866, בעוד שכל אחת מהמחלקות הגיעה מפלוגה אחרת, בהתאם לסבב שקבע בגדוד.Cהטור לפלוגה 

יתן לכל טור ייד כיוי, שועד להקל על זיהויו. שם זה הורכב בדרך כלל מחלקו הראשון של  1938החל במאי 

). הכיוי ותר קבוע, גם כאשר הגדודים שביצעו column(קיצור למילה  Colשם האזור בו פעל בתוספת הסיומת 

 Jencol, טור שפעל בסביבת ג'ין olHaicאת המשימה התחלפו. לדוגמה, טור ייד שפעל באזור חיפה כוה 

אם סדר הכוחות הזמין אפשר להפעיל יותר מטור בודד בכל אזור, וספה לשם המשימה גם אות. כך,  867וכדומה.

   Haicol B.868-ו  Haicol Aשי טורים, שכוו  1938למשל, פעלו באזור חיפה החל מסוף 

גם טורים של יחידות פרשים, שאשיהם רכובים על בוסף לטורים יידים של חיל הרגלים, פעלו במרד הערבי 

  ).Royal Scots Greysהספר ועל ידי רגימט הרויאל סקוטס גרייס (-סוסים. אלה הופעלו על ידי חיל

 

  עתודה יידת -"כוח תקיפה" 

המשימה הבסיסית של כל טור ייד, בין אם מצא בבסיסו או בתועה, הייתה לשמש ככוח עתודה שיכול להגיב 

  מהירות למפגש עם האויב בגזרת פעילותו. ב

, 1936את ראשית פעולתם של טורים יידים במרד הערבי יתן לראות בפקודתו של פיירס לייסד, בראשית יוי 

) באתרים מרכזיים בארץ. יחידות אלה ועדו לצאת אל Ground strike forceמספר "כוחות תקיפה קרקעיים" (

ך כלל לאחר שהלה תקף מיוזמתו כוח צבאי או כלי רכב אזרחיים. היו לשיטה כל מקום שבו זוהה האויב, בדר

זו שי יתרוות: ראשית, היא אפשרה לצבא להגיב בגמישות לפעולות המורדים במרחב; שית, היא ועדה להקל 

 על השמדת האויב: מאחר והטורים המתיו בבסיס, בדרכים עו כוחות צבא קטים יחסית, שליוו את התחבורה

האזרחית. דבר זה ועד לפתות את הקבוצות החמושות לתקוף מטרות, שראו להם חסרות הגה משמעותית. 

במאי  869התקפה שכזו אפשרה לטור הייד הסמוך, שקרא לעזרה, להגיע למגע עם המתקוממים ולפגוע בהם.

כוחות עתודה בלבד. זאת , כאשר החל מבצע כיבוש הכפרים, הורה היייג לטורים היידים לשוב ולפעול כ1938

  870בשל העדר כוחות מספיקים לפעולות סריקה יסודיות, לצד מודיעין לא מספק.

דקות לכל היותר, מרגע קבלת  15על מת לעמוד במשימה זו, דרש כל טור להיות מסוגל לצאת לדרך בתוך 

רוכים. מפקדי הפלוגות משום כך, בעת חיה בבסיס עמדו כלי הרכב של הטור כשהם מצוידים וע 871הפקודה לכך.

   872ערכו תרגילים רבים, בהם מדד משך הזמן שבו היה הטור מוכן ליציאה.

                                                            
 .25), עמ' 1939; ראו גם: שם (201), עמ' 1938( ביטאון מערב קט 866
פקד היייג להציב שי טורים, אחד בירושלים  1938ששמותיהם לא התבססו על שמות אזורים. לדוגמה, במאי היו טורים חריגים,  867

 Combined“, בהתאמה. לרשימת הכיויים, ראו:Roycol-ו Chocolואחד בצרפד, ששימשו כעתודה כללית. טורים אלה כוו 

Military/Police dispositions in Haifa, Samaria and Galilee Districts”, 19.5.1938, MECA Tegart Papers, Box 2, File 3 
 . 32), עמ' 1939( קט-ביטאון מערב 868

Operation Instruction No. 23”, 4.8.1936, WO 33/1436, p. 5 869  “H.Q. B.F. P. & T.J.  'חיה מבצעית מסראו גם: 23(להלן: ה ;(

  .35-34דוח פיירס, עמ' 
870 g Order”, 14.5.1938, MECA Tegart Papers, Box 2, File 3“Force H.Q. Warnin  
 .114), עמ' 1936( 3:2, יורקשייר-ביטאון מערב 871
  .7.12.1937, 3.12.1937, יומן רגימט הגבולראו לדוגמה:  872
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  מבצעי סריקה

מבצעי סריקה ועדו לאתר קבוצות חמושות שפעלו במרחב הכפרי, ליצור עמן מגע ולהשמידן. היו אלה פעולות 

ם במרחב מסוים. מבצעים אלה כללו קרביות יזומות, שתוכו על סמך מידע או הערכה לגבי הימצאות המורדי

  כוחות רבים, שפעלו בשיתוף פעולה, בסדר גודל גדודי לכל הפחות.

מבצע סריקות אופייי כלל שתי משימות עיקריות: כיתור גזרת הפעולה וסריקתה. לאחר שקבע האזור המיועד 

הוא כותר על מת למוע לפעולה, כאמור על סמך ידיעות או חשדות כי קבוצה חמושה משמעותית מצאה בו, 

מהמתקוממים להימלט. הכיתור בוצע בדרך כלל בשעות הלילה, על ידי הקמתם של מוצבים זמיים בקודות 

שולטות ועריכת סיורים ממועים ורכובים לאורך גבולות גזרת הפעולה. עם שחר, לאחר בידוד האזור, כסו 

ים שועו בה בעת מכיוויידים, ש ועתם, ערכו החיילים חיפושים במקומות אליו מספר טוריםים. במהלך ת

מסתור אפשריים, כגון מערות, קיקים ומבים ועיכבו לחקירה כל אדם שקלע בדרכם. במקרים שבהם משך 

   873מבצע יותר מיממה, כסו בדרך כלל הטורים לכפרים בגזרת הפעולה ולו בהם.

גורמים: מהימות המידע שבידי הצבא, יכולתו לפעול  סיכויי ההצלחה של מבצעי סריקות היו תלויים במספר

בחשאי, המהירות שבה כותר האזור וצפיפות הכוחות המכתרים והסורקים. לאחר סיום השביתה הכללית 

העריך הפיקוד הבריטי כי יעילותם של מבצעים שכאלה הייתה מוגבלת, מאחר ולא התבססו על מודיעין ובגלל 

דעה מוקדמת על עריכתם. ערכם העיקרי של מבצעי הסריקה בעיי הפיקוד, שהשלטוות האזרחיים קיבלו הו

אם כן, היה טמון בעיקר ב"השפעה מוראלית" שלהם, כלומר בכך ש"הראו את הדגל" והפגיו בפי התושבים 

  874את וכחות הממשלה באזורים הכפריים.

, על 1937באוקטובר  14-כה בדוגמה פשוטה יחסית למבצע שכזה, הממחישה את יישום עקרוות השיטה, ער

). בעקבות ירי לילי מתמשך על הרובע היהודי בצפת, שלח Hampshireידי הגדוד השי של רגימט המפשייר (

התכית כללה בידוד אזור  875טוואחין שבקרבת העיר.-הגדוד לסרוק קטע באורך של כשבעה ק"מ בואדי א

ל ידי שתי פלוגות וספות. הגדוד עזב את בסיסו שבחיפה הפעולה על ידי פלוגה אחת וסריקתו, מדרום לצפון, ע

בבוקר, שעה מאוחרת יחסית למבצע מסוג זה. כיתור אזור הפעולה, שכלל הצבה של ארבעה כוחות  5:15בשעה 

. הפלוגות הסורקות ירדו אל ערוץ החל וצעדו לאורכו. 8:00חסימה לאורך שתי גדות הואדי, הושלם בשעה 

רים, ערכו חיפושים במערות רבות ובמבים שמצאו לאורך הדרך. "כל בית ומערה היו החיילים, בליווי שוט

הגיעו הכוחות  13:30ריקים, למרות שברובם היו סימים לכך ששהו בהם לאחרוה," דיווח חייל בגדוד. בשעה 

ופייית: אל גבול הגזרה הצפוי, חברו לכלי הרכב ושבו לבסיס. במקרה זה, קט מפקד הגדוד בתחבולה לא א

במהלך הסריקות, הורה לאחת המחלקות להסתתר במערה עד לאחר רדת החשיכה. בשעות הלילה יצאו 

החיילים ממקום המסתור וסיירו באזור, בתקווה לפגוש במתקוממים, שאולי הסתתרו מפי הכוחות. בדומה 

עת אשי הגדוד המבצע למבצעים רבים אחרים מסוג זה, הסתיימה הפעילות ללא כל תוצאה מוחשית, אם כי לט

  876מה.-הרתיע את המורדים, שחדלו מהתקפות הירי על העיר לזמן

מבצעים מורכבים יותר כללו כוחות רבים יותר, ומשכו מספר ימים. לעתים כללו מבצעים שכאלה גם כיסה 

  של הטורים לכפרים ערביים ועריכת חיפושים בהם. 

                                                            
 .3-5, עמ' 1937-1939; וגם: הערות על מבצעים, 151, עמ' 1936לקחי המרד,  873
 .151, עמ' 1936לקחי המרד,  874
875 .חל עמוד 
876 385-, 32:12 (1937), pp. 384The Hampshire Regimental  Journal  :ביטאון המפשייר(להלן.(  
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עו לארץ ישראל, היו מבצעי הסריקה לאחד האמצעים , לאחר שתגבורות יכרות הגי1938החל בובמבר 

המרכזיים ששימשו את הצבא. טורים יידים עו באזורים שחשדו בוכחות מורדים ושהו בהם במשך מספר 

ימים ברציפות. לעתים קרובות לוו למבצעים אלה מעצרים מהליים המויים (ראו בהמשך, בפרק "ריסון הכוח 

 בראי ההתרחשויות"). 

  

  עי חיפוש מבצ

סוג הפעילות ההתקפית הפוץ ביותר במרד הערבי היה מבצע החיפוש. במבצעים מסוג זה כסו יחידות צבא 

ליישוב ערבי, בין אם כפר, עיירה או חלק מעיר, וערכו בו חיפוש מדוקדק אחר אמצעי לחימה וחשודים בפעילות 

קות בשטחים הפתוחים, שימשו מבצעי בדומה לסרי :אלימה. עם זאת, היו למבצעים אלה מטרות וספות

החיפוש על מת להפגין בפי האוכלוסייה הערבית את המשך שלטוה של בריטיה בארץ; במקביל, במקרים 

  877רבים ועדו החיפושים להעיש את האוכלוסייה, במטרה להרתיע את הערבים מפי סיוע לקבוצות החמושות.

ורך המרד כולו. המבצע החל בכיתורו של היישוב ששימש כמטרה הכללים לעריכת חיפוש היו פשוטים ושמרו לא

ומשך בכיסה של חיילים אליו, לשם ביצוע החיפוש עצמו. כיתור הכפר משך עד לסיום החיפושים בו, במטרה 

למוע ממתקוממים להימלט. על מת להצליח ולהפתיע את התושבים, הורו הפקודות כי הכיתור יושלם לפי 

החיפוש יחל עם אור ראשון. דבר זה אפשר גם משך מרבי של אור יום לביצוע הפעולה עצמה.  עלות השחר וכי

רגלים, בפיקוד מפקד הגדוד או סגו. עם זאת, לעתים -הרכב הכוח הרגיל במבצע שכזה כלל שתי פלוגות חיל

החוץ על מת  עשה שימוש ביחידות גדולות או קטות יותר, בהתאם למספר הבתים שביישוב ולמספר החיילים

גם משך הזמן שהוקצה לפעולה השפיע על גודל הכוח: מפקד אחד הגדודים העריך כי על מת שחיפוש  878לכתרו.

   879חיילים. 200תושבים יימשך פחות מחמש שעות, צריכים להשתתף בו לפחות  600-700יסודי בכפר בן 

-חשאיות. לדוגמה, לשוטרים, למוריעל מת להצליח להפתיע את תושבי הכפר, השתדלו המפקדים לשמור על 

הדרך ולמתורגמים הערבים, שליוו את הפעולות, לא מסר שם הישוב מבעוד מועד והם פגשו ביחידת הצבא 

לעתים אף מע מפקד המבצע מלציין את שם  880במקום  שמצא "מספיק רחוק מכדי לתת כל רמז בוגע ליעד."

שיטה  881חלקות והכיתות, מחשש שמא יש מי שמאזין מבחוץ.היישוב בקול במהלך התדריך, שערך למפקדי המ

אחרת לשמור על חשאיות כללה שימוש ב"מורה דרך" אקראי, ערבי תושב אחד הכפרים הסמוכים ליעד, שעצר 

היו גדודים בהם התבצעה הסיעה הלילית אל אזור  882בליל המבצע ואלץ להוביל את החיילים תחת איומי שק.

סי המכוקטו לעתים החיילים במטרה להצליח ולהפתיע את  883יות כבויים.החיפוש כשפוספת ש תחבולה

התושבים הייתה החלפת מגפי הצבא המסומרים, שהקימו רעש יכר במהלך צעידה, בעליים בעלות סוליית 

                                                            
 .149, עמ' 1936; וגם: לקחי המרד, 25דוח פיירס, עמ'  877
 .150, עמ' 1936לקחי המרד,  878
879 “Search and Check of a Village”, 13.6.1939, CZA S25/22788, p. 3 כפר)(להלן: חיפוש ב  
 .150, עמ' 1936לקחי המרד,  880
  .25), עמ' 1939( בטאון מערב קט 881
882 (1939), p. 21 Irish Guards Old Comrades' Association Journal  :ביטאון המשמר האירי(להלן(  
 משמר האיריביטאון ה); ראו גם: ביטאון אסקס(להלן:  p. 292The Essex Regiment Gazette ,(1938) 6:46 ,לדוגמה, ראו:  883

  .21), עמ' 1939(
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חל שיוי מסוים בשלב התועה אל היעד וכיתורו, בעקבות  1938מסוף שת  884גומי, שאפשרו הליכה שקטה יותר.

אימוץ שיטת "הכיתור האווירי", כפי שיתואר בהמשך פרק זה. שיוי וסף חל בעקבות הצבתם בארץ של שי 

. אלה השתתפו במבצעי החיפוש ככוח הכיתור, בשל יכולתם 1938גדודי פרשים, רכובים על סוסים, בדצמבר 

  885לוע במהירות ובשקט יחסי בתאי שטח שאים עבירים לרכב.

בשלושה שלבים: הוצאת התושבים מהבתים וריכוזם, עריכת חיפוש בשטח היישוב  החיפוש עצמו התבצע

ובדיקת התושבים. תחילה, הורה מפקד המבצע למוח'תאר לקרוא לכל התושבים לצאת מבתיהם ולהותיר את 

הדלתות פתוחות. החיילים הובילו את האשים לשתי קודות ריכוז: הגברים והערים אספו במקום אחד ואילו 

ים, ערות, ילדות וילדים קטים במקום פרד. לעתים יצרו החיילים מעין מכלאה, באמצעות גדר תיל, בתוכה ש

המתיו התושבים. אתרים אלה היו לרוב מחוץ ליישוב, אם כי לפעמים שימשו לכך שטחים פתוחים בתוכו, מבי 

שמרו על שתי הקבוצות עד לסיום  ספר או גורן. מספר לוחמים-ציבור או מתקים חקלאיים, כגון מסגד, בית

   886המבצע.

לאחר מכן החל החיפוש אחר מתקוממים במסתור, שק ותחמושת. לשם כך, חילק המפקד את הכפר למספר 

משה, כל אחת בפיקוד קצין או מש"ק בכיר. הפקודות הורו לחיילים לחפש בבתים -גזרות, אותן הקצה ליחידות

לרכוש, אם הם חושדים כי הוא עשוי להסתיר אמצעי לחימה. זק שכזה  בדקדקות וביסודיות ולא להימע מזק

אופן ביצוע  887כלל, בין היתר, הריסת קירות, חפירת רצפות, פירוק רהיטים ושבירת מכלי אחסון לתבואה.

  :  1937בדצמבר  -28ין בח'החיפוש בפועל מתואר במאמר שסיפר על מבצע שערך בס

החצר, חותכת את החבלים הקושרים את ערמות עצי ההסקה אחד חוליית החיפוש בודקת תחילה את 

אחר השי, בוחת כל ערמה ביסודיות ואחרי תחיבת כידוים לכל חריץ בקירות החיצויים, ממשיכה 

עובר חיפוש, שמן הזית [בכדים] בחש במקלות, שקי קמח ותבואה  888אל תוך הבית. האבוס של ֶדי

ורמים, כריות בדקות במישוש ומוערות, מזרוים ושמיכות בחים דקרים בכידוים. כיסויי הרצפה מ

ומוטלים על הרצפה, שידות וארגזים בדקים בתוקפות. מקישים על כל שטח הקירות, מהרצפה ועד 

לתקרה, כדי לאתר חללים וכל חריץ וסדק עובר חיפוש, מבלי לשכוח את הארובה. לבסוף, לאחר שלא 

ועדים החוצה, מסמים את הדלת [בצבע] ומתחילים במבצע בבית מצאו דבר מפליל, המחפשים צ

 889הבא.

הפקודות התירו לערוך חיפוש בתוך בית תפילה, בתאי שייערך על ידי קציים וגדים בכירים בלבד ובליווי איש 

 חיפוש 890דת או תושב אחר האחראי למקום. לפי כיסה למסגד או לח'לוה דרוזי, חלצו אשי הצבא את עליהם.

                                                            
 .145), עמ' 1938( בטאון מערב קטעליים אלה ופקו לחיילים על מת שישמשו אותם במהלך אימוי כושר גופי. ראו:  884
  .2, עמ' Surrey History Centre QRWS 3/6/7סיכום לקחים, הגדוד השי, רגימט המלכה,  885
Queen’s   nd2No.2 (Operational: Cordon: Check and Search Village)”, in:  “Lecture; ראו גם: 2-3חיפוש בכפר, עמ'  886

Diary of Events in Palestine, Surrey History Centre  :ט המלכה(להלןיומן רגימ(  
 .3; ראו גם: חיפוש בכפר, עמ' 150, עמ' 1936לקחי המרד,  887
https://www.merriamWebster-Merriam ,-ברת. ראו: בריטית מדו-) הוא כיוי לחמור באגלית"Neddyדי" ( 888

webster.com/dictionary/neddy  צפה בתאריך]14.3.2019 [  
  .294), עמ' 1938( 6:46, ביטאון אסקס 889
  .3חיפוש בכפר, עמ'  890



   

135 
 

בבית תפילה ערך "תחת הפקודות המחמירות ביותר" ואסר על החיילים לפגוע במבה או ברכוש שמצא בתוכו. 

   891מפקדי הצבא העריכו כי המורדים  יצלו זאת והסתירו אמצעי לחימה במקומות קדושים.

יסיון לימד החיילים לא הסתפקו בבדיקת הבתים, אלא חיפשו במרחב היישוב כולו ובפאתיו. זאת משום שה

את הצבא כי "שק ותחמושת מצאים לעתים דירות בתוך מבים. סביר יותר שהם במשוכות צבר, עצים או 

במסגרת חיפושים אלה הורו  892ערמות תבן בחוץ, בתוך חומת אבן, בתחתית ערוצי חלים ותעלות, במערות..."

כמו כן,  893מות שראו להם חשודים.החיילים לתושבים לפרק חומות אבן, לקצוץ משוכות צבר ולחפור במקו

יד לתוך בארות או מחילות, במטרה לפגוע במורדים העשויים להסתתר בהן ולהרתיע -השליכו חיילים רימוי

   894אחרים מפי השימוש במקומות שכאלה בעתיד.

אם היה בידי הצבא מודיעין לגבי מקום הימצאותם של אמצעי לחימה, התמקד החיפוש באתרים המסוימים 

 1939 מרץבמקרים שכאלה עזר החיפוש לעתים גם בכלים וספים. לדוגמה, בחיפוש שערך ב 895ליהם דווח.ע

רחים, עשו הכוחות שימוש בחומרי פץ, במגלה -בכפר בלעא אחר מצבור שק, שהשתייך לקבוצתו של עבד א

  896מתכות ובפטיש אויר.

ספי, ששילמה המשטרה בעבור כלי שק אחד הגורמים שהיע את החיילים לחפש ביסודיות היה הפרס הכ

שתפסו. פרסים שכאלה שולמו ישירות לחייל שמצא פריט מסוים, או ליחידה שבה שירת, ככל הראה על פי 

) דיווחה Black Watch( המשמר השחורהחלטת המפקדים בכל גדוד. לדוגמה, פלוגה בגדוד השי של רגימט 

שיליג, בעקבות מציאתם של אמצעי לחימה בכפרים  10-ליש"ט ו 37 בגאווה על כך כי בין חייליה חולק סכום של

) לאחר Irish Guardsליש"ט יתן לחיילי מחלקה בגדוד הראשון, המשמר האירי ( 40פרס בסך  897ערביים.

שמצאו מצבור שק בעיירה טירה. ביומן הגדודי רשם כי לכסף הייתה "השפעה מרוממת, לאחר שבוע מעייף 

 3זכה חייל מרגימט המפשייר, שמצא אקדח במהלך חיפוש בכפר ִאדור, בפרס אישי בסך  לעומתם, 898מאוד."

  900סכום זה היה שווה ערך לשכר חודשי של שוטר מקומי באותה העת. 899ליש"ט.

החלק האחרון בחיפוש היה בדיקתם של האשים שמצאו בכפר. ברוב המקרים, בוצעה בדיקה זו על ידי הכוחות 

שים שאים מבי המקום. הדבר עשה כך: החיילים הציבו שי שולחות במרחק מסוים עצמם במטרה לאתר א

זה מזה. כל אחד מהגברים, בתורו, קרא לשולחן הראשון ושאל לשמו על ידי חייל. תשובתו רשמה על פתק, 

של אותו שמסר לידו והוא המשיך לשולחן השי. המוח'תאר, שישב בעמדה השייה לצד איש צבא, שאל לשמו 

                                                            
 .150, עמ' 1936לקחי המרד,  891
  .15, עמ' 1936לקחים ראשויים,  892
893 788, p. 2“Thoughts on Searching”, CZA S25/22 (להלן: מחשבות על חיפוש)  
  .3חיפוש בכפר, עמ'  894
 .2אפריל, עמ'  1-15, יומן רגימט המלכה 895
  .1-2מרס, עמ'  15-31שם,  896
   .37), עמ' 1939( 74 ביטאון המשמר השחור 897
898 1938, p. 5 stto October 1 thBattalion Irish Guards, Palestine: July 10 stDiary, 1 המשמר האירין (להלן: יומ.(  
  .22), עמ' 1938( 32:1, ביטאון המפשייר 899
משטרת המדט הגה להעיק פרסים כספיים, לשוטרים כמו לאזרחים, עבור מידע שהיה חוץ לה, או אמצעי לחימה שתגלו, גם  900

לא"י. ראו:  30זכה לפרס בסך  ,1935מל יפו חביות ובהן תחמושת שועדה להגה בשת בלפי פרוץ המרד. לדוגמא, ער ערבי, שגילה 

  .5, עמ' 12.2.1936, לואא-אל"מכאפאה מכתשף א(ל)סלאח א(ל)מהרב" ["פרס למגלה השק המוברח"], 
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מטבע הדברים,  901אדם. במידה ולא הייתה התאמה בין הרשום בפתק לתשובתו של המוח'תאר, האיש עצר.

שיטה זו אפשרה לזהות בעיקר זרים שלא שהו בכפר לאורך זמן, או מתקוממים ששמם היה ידוע לשלטוות 

ת, או אף מורדים מחוץ לכפר (ואשר לא היו מודעים לכך). הסיכוי לאתר בדרך זו חברים בקבוצה חמושה מקומי

שפעלו בו לאורך זמן, היה מוך. הדבר היה ידוע היטב למפקדי הצבא ולחיילים, אך במקומות ובזמים שבהם 

ין עצרו החיילים ח'ברירה. בחיפוש שערך בס-בלית שיטה זולא היה בידי הבריטים מודיעין מהימן, הם יישמו 

מם יחד עם אלה שטעו שהם גרים בצרת, עכו, או במקום אחר. את "אלה שמוח'תאר לא יכול היה לקוב בש

  902[גם] שלושה [שהם] סורים בבירור, ללא דרכוים, מושמים בשק."

במקרה שבו התלוו לחיפוש חוקרי משטרה, התהלה בדיקת האשים באופן שוה. השוטרים ִּתשאלו את 

קות סייעו בכך וטרים יהודים מהסביבה, לעתים רחו 903הגברים, ביסיון לאתר בקרבם חשודים או מבוקשים.

-מפקד המשמר 904שדיברו ערבית, הכירו את הכפריים ויכלו לזהות אשים חשודים. לדוגמה, יגאל פייקוביץ',

, זיהו אשיו שלושה ערבים, 1938באוקטובר  19-הע של כפר תבור, דיווח כי במהלך חיפוש בכפר חטין, שערך ב

   905ם לידי מפקד המבצע.שלא התגוררו בכפר, ומסרו אות

דרך הבדיקה העדיפה על הצבא עשתה בעזרתם של מודיעים ערבים, שיכלו לזהות את אשי הקבוצות החמושות 

-ומבוקשים אחרים. על מת להגן על זהותו של המודיע, ישב הלה בתוך רכב צבאי, לצדו של חייל וסף ובמרחק

או, לפי התור, לעמדת הבדיקה כאשר המודיע צופה מה מהתושבים ומהשולחן ששימש לבדיקתם. הגברים קר

בהם ומחפש אחר חשודים. כאשר זיהה המודיע אדם מבוקש, סימן החייל שלידו לקצין שבעמדת הבדיקה וזה 

הורה לעצור את האיש. מאחר ושיטה זו אפשרה לאתר חשודים מבי הכפר וכן כאלה שמצאו בו לאורך זמן רב, 

ואכן, חיפושים שכאלה היבו מעצרים רבים. לדוגמה, ביואר  906עלת ערך."היא חשבה כ"בדיקה היחידה ב

  907חשודים. 103, בחיפוש שערך בכפר ג'בע שבשומרון הצביע מודיע, בן הכפר כופיר הסמוך, על 1939

לאחר שבדיקת הגברים תמה, עברו החיילים לבדוק את השים. הפקודות אסרו על חיילים או שוטרים גברים 

לעתים דירות  908ערביות בכל דרך שהיא, למרות ההערכה כי הן עשויות להסתיר כלי שק על גופן.לגעת בשים 

עם זאת, במרבית המקרים  909התלוו סוהרות לכוח, להן הותר לחפש שק מוסתר על גופן של שים ערביות.

ידי קצין וחובש  הסתפקו הבריטים בבדיקה כי בין השים אין גברים בתחפושת, מבלי לגעת בהן. זו התבצעה על

צבאי, אליהם התלוו המוח'תאר ואחד מזקי הכפר. השים התבקשו לחלוף על פי הארבעה, בזמן שהקצין יסה 

לזהות סימים מחשידים במראן החיצוי. במקרה שהקצין חשד כי לפיו גבר בבגדי אישה, הורה המוח'תאר 

                                                            
היו לשיטה זו מספר גרסאות: לעתים התבקש המוח'תאר ללחוש לאזו של הקצין את שמו של כל גבר שיגש אליו, לפי שהלה אמר  901

שיים או שלושה מכבדי הכפר לרשום את שמו של הגבר שיגש אליהם. השמות הושוו אלה עם את שמו; במקרים אחרים התבקשו 

  .23, עמ' 1939, ביטאון המשמר האירי; וגם: 4אלה ועם השם שתן האדם עצמו. ראו: חיפוש בכפר, עמ' 
 .295),  עמ' 1938( 6:46, ביטאון אסקס 902
 .150, עמ' 1936לקחי המרד,  903
 לימים יגאל אלון. 904
  .S25/8768", אצ"מ 20.10.38בכפר חטין בתאריך  .S.N.S"הושא: פרטי הפעולה המשותפת עם ק.ל.מ.  905
 .4חיפוש בכפר, עמ'  906
 .21.1.1939, יומן רגימט הגבול 907
 .15, עמ' 1936לקחים ראשויים,  908
במאי  14-ימט מערב קט, בטמרה באזכור חריג לוכחות אישה ביחידה העורכת חיפוש מופיע בתיאור מבצע של הגדוד השי, רג 909

 .145), עמ' 1936( ביטאון מערב קט; ראו: 1938
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יתקשה להמציא בן זוג. בדיקות וספות כללו לחשודה להמתין במקום ולקרוא לבעלה, בהחה שגבר בתחפושת 

   910שיחה עם האישה, על מת לשמוע את קולה, ובקשה כי תוכיח כי שערה ארוך.

לעיי  911לפי עזיבת הכפר, ערכו הבריטים מהלך וסף, שועד למוע טעות כגדם מצד האוכלוסייה המקומית.

כי דבר לא גב. כמו כן ערך קצין, יחד עם  כבדים מהכפר, בדקו המפקדים את החיילים, על מת להוכיח

לאחר מכן  912המוח'תאר או כבד אחר, בדיקה חוזרת במסגד של הכפר, על מת לוודא כי לא גרם למקום זק.

  דרש המוח'תאר, יחד עם ציגים וספים מהקהילה, לחתום על מסמך, בו כתב בערבית ובאגלית:

ה, מעידים כי במהלך החיפוש הצבאי בכפרו לא גרם זק או החתומים מטה, המוח'תארים של כפר ז

למסגד או לאף קוראן ודברי קודש אלה גם לא חוללו. או גם מעידים כי דבר לא גב על ידי החיילים 

  913הכרחי על ידי החיילים במהלך החיפוש בכפר זה.-וכי לא גרם שום זק בלתי

היישוב, יחד עם הערבים שעצרו. הכוח שב והיה לטור ייד  בתום החיפוש, עלו החיילים על כלי הרכב ועזבו את

  914בזמן הסיעה בחזרה לבסיס, מחשש שמא יותקף בדרכו.

יעילותם של מבצעי החיפוש הייתה תלויה במידע שהגיע לידי הצבא וביכולת החיילים לכתר את הכפר לפי 

המרד, כאשר הצבא סבל מהיעדר  שוכחותם במקום ודעה למתקוממים שמצאו בו. משום כך, במשך רובו של

מודיעין איכותי, היו למבצעי החיפוש בדרך כלל תוצאות דלות, בין אם בלכידת מבוקשים ובין אם באיתור 

אמצעי לחימה. "לעתים קרובות היו לפשיטות אלה תוצאות שליליות, אבל לפעמים מצאה תחמושת ולעתים 

הוביל לתסכול, במיוחד כאשר מבצעים שכאלה ערכו  דבר זה 11.915-כלי שק," כתב בביטאון ההוסארים ה

בתאים קשים. בתום מבצע חיפוש גדודי בחברון, שערך מיד לאחר פעילות דומה בצפון הארץ, כתב חייל 

יותר חזרה על -או-ברגימט המשמר השחור כך: "למעט מציאת אקדח על ידי המפקד, היו המבצעים פחות

בהעדר מודיעין, כתב במאמר אחר, היו  916אות ועצבים מרוטים היו הכלל..."יסיוו בצפון: עורות רטובים, ל

, כאשר המודיעין שבידי הצבא השתפר באופן יכר, הסתיימו מבצעי 1939גם בשת  917החיפושים חסרי תכלית.

 חיפוש רבים מבלי שהצבא הצליח ללכוד את המבוקשים, או כלי השק, עליהם מסר לו.

הגיע לידי המשטרה בשכם  1937בובמבר  21-ם זכו מבצעים אלה להצלחה מרשימה. בעם זאת, היו מקרים שבה

קסאם, מצא -סעדי, מהיג קבוצה חמושה בעל השפעה רבה ומבכירי אשיו של אל-מידע, לפיו השייח' פרחאן א

),  ireEast Yorkshיורקשייר (-כוח מהגדוד השי של רגימט מזרח 918מזאר שעל הגלבוע.-בכפר א ,בבית אחותו

-שלוש שריויות ושוטרים יצא אל הכפר באמצע הלילה וכיתרו אותו. במהלך החיפוש שערך במקום, הסגיר א

שי גורמים תרמו להצלחה זו, שהייתה חריגה מאוד באותה העת. ראשית, המשטרה  919סעדי את עצמו ללא קרב.

משפחתם, -ם את מותו של בןהצליחה לגלות את מקום הימצאו בעזרתם של מודיעים ערבים, שביקש לקו

                                                            
  .4חיפוש בכפר, עמ'  910
911 y 11:2 (1936), p. 77The Dorsetshire Regimental Quarterl  :ביטאון דורסטשייר(להלן(  
  .4חיפוש בכפר, עמ'  912
 .Mullens 2 KCLHCMAטופס אישור על חיפוש בכפר, 913
  .295),  עמ' 1938( 6:46, סקסביטאון א 914
 .86), עמ' 1937( 19:2, 11-ביטאון ההוסארים ה 915
 .40), עמ' 1938( 69, ביטאון המשמר השחור 916
917 “The Red Hackle: Palestine Supplement, October 1937 to October 1938” ,4), עמ' 1938( 71, ביטאון המשמר השחור. 
 ר.-כיום בשטח הקיבוץ גן 918
  ,”p.1Palestine Post“Sheikh Farhan Es Sadi Captured Near Jenin ,23.11.1937 ,; ראו גם: 4ווייבל, עמ' דוח  919
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שית, באותו הלילה שרר באזור מזג אוויר סוער, אשר הקל  920.(להלן, בפרק "מודיעין") שהמהיג הורה להרוג

    921על החיילים להתקרב אל הכפר בחשאי.

  

  מבצעי חיפוש בערים

זיר לידי , ערך הצבא מבצעי חיפוש רחבים בערים הערביות. מבצעים אלה ועדו להח1938החל באוגוסט 

הממשלה את השליטה באזורים עירויים, ששמטה מידה בשיא המרד, לעצור מתקוממים או לגרום ליציאתם 

  מהאזור, ולתפוס אמצעי לחימה. 

יומן המבצעים של הגדוד הראשון, רגימט הסקוטים המלכותיים, כולל תיאור תמציתי למבצע חיפושים שכזה, 

שעות. כל בית בדק מלמעלה עד למטה. כמות  48המבצע משך באוגוסט: " 19-18-שערך בחלק משכם ב

שריפה, מקדח, וכו'. -מסוימת של רובים מצאה, אבל החלק הטוב בשלל היה מפעל לפצצות, כולל פצים, אבקת

  922[מהם] עוכבו." 78-גברים עברו בדיקה ו 6,000-ל 5,000בין 

את היקף מבצעי החיפוש בערים. המבצע הגדול  , עם הגעתן של יחידות התגבורת, הרחיב הצבא1938באוקטובר 

, 20-באוקטובר. המשימה הוטלה על הבריגדה ה 23-ל 18-הראשון ערך בעיר העתיקה בירושלים, בין ה

שמפקדתה, כמו גם שי הגדודים שלה (הגדוד השלישי, משמר קולדסטרים והגדוד הראשון, רובאי 

חמושים, ששלטו  400-המודיעין העריך כי בעיר מצאו כ 923ן.לארץ ימים ספורים קודם לכ וורתאמברלד), הגיע

הפרחים ושער האריות וטמו מוקשים  ברוב השטח שבין החומות. כמו כן, היה חשש כי המורדים חסמו את שער

סביבם. בשל אופייה של העיר, המחולקת לסמטאות צרות ומפותלות, כמו גם בגלל האיסור לפגוע באתרים 

  924הר הבית, חששו מפקדי הצבא מפי אבדות כבדות. קדושים ולהיכס לשטח

תכית המבצע כללה את כיתור העיר על ידי גדוד ורתאמבלד, שפלוגה ממו ירתה אש מקלעים אל עבר גגות 

הבתים, במטרה למוע מלוחמי האויב להשתמש בהם כגד החיילים שבסמטאות. שלוש פלוגות ממשמר 

, לפי אור ראשון,  האשפות בחודש דרך שער -19ד כסו אל העיר בקולדסטרים ופלוגה מרגימט ורתאמבל

ותפסו עמדות לאורך הדרכים הראשיות, תוך שהם חוסמים את המעברים בין הר הבית לשאר חלקי העיר, ובין 

הרובע המוסלמי לרובעים היהודי, הארמי והוצרי. הכוחות הטילו עוצר, וסייעו למשטרה לערוך חיפוש שיטתי 

, שמשך ארבעה ימים. החשש מפי התגדות חמושה לא התממש, מאחר והמתקוממים, שזיהו את בבתים

במהלך המבצע הרג חייל  925היערכות הצבא מבעוד מועד, יצאו את העיר לפי תחילת המבצע, או ירדו למחתרת.

אחרים  25-ועה וערבים הרגו, בהם אישה שפגעה מירי ת 19אחד ופצעו שי חיילים ושי שוטרים בריטיים. 

פצעו. מבחיה צבאית, לא היו למבצע הישגים מיוחדים, שכן מצאו רובים ספורים ותחמושת מעטה ועצרו 

                                                            
920 12-1937”, MECA Tegart Papers Box 1 File 3c, pp. 11-“Terrorism 1936  ראו גם בפרק "מודיעין" 1936-1937(להלן: "טרור ;("

  בעבודה זו.
921 , 23.11.1937, p. 1Leeds MercuryNotorious Outlaw Taken in the Hills”,  “East Yorkshires’ Capture: 
922 The Thistle: The Quarterly Journal of the Royal Scots 8:2 (1938), p. 65  :ביטאון הסקוטים המלכותיים(להלן( 
 .13, עמ' 1938אוקטובר -דוח היייג, אוגוסט 923
924 1938), p. 248( The Household Brigade Magazine :להלן) 1938( )ביטאון בריגדת המשמר( 
 .9, עמ' 21.10.1938שבועי, -; ראו גם: דוח מודיעין דו248-251שם, עמ'  925
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חשודים מעטים יחסית. לעומת זאת, היה למבצע, שזכה לחשיפה רבה בתקשורת בארץ ובבריטיה, השפעה 

  926מוראלית יכרת.

 16-15בובמבר) ובחברון ( 3 –באוקטובר  31וקטובר), ביפו (בא 29מבצעים דומים ערכו עד לסוף השה בעזה (

בדצמבר). בהמשך, ערך הצבא מבצעי חיפוש גם בערים וספות. השיטה שקטה בהם הייתה דומה: תחילה, 

הטילו הכוחות עוצר על העיר והציבו חיילים, שחצצו בין חלקים שוים בה; לאחר מכן, ערך חיפוש שיטתי 

קלאיים הסמוכים, בסיוע המשטרה. כל הגברים שמצאו במקום בדקו, מהם עוכב או בבתים, ובשטחים הח

   927עצר כל מי שהיה יסוד לחשוד כי הוא פעיל במרד.

  

  

  מבצעים אוויריים

מטוסי חיל האוויר המלכותי מילאו מספר תפקידים חשובים במבצעים התקפיים, בין אם במתן סיוע לכוחות 

כפי שראה להלן, השימוש במטוסים העיק לצבא מספר יתרוות משמעותיים, הקרקע ובין אם באופן עצמאי. 

  שאפשרו לו להשיג את מטרתו העיקרית, פגיעה בקבוצות החמושות.

  

  סיור אווירי

שיטת הפעולה הראשוית הייתה עריכת סיורים אוויריים מעל לאזורים שחשדו בוכחות קבוצות חמושות, או 

כן שימשו סיורים שכאלה לאיתור מחסומים או חבלות בדרכים  928תקפו על ידן.מעל למקומות שהיה חשש כי יו

לאחר הקמתה של גדר הביטחון בגבול הצפון, ערכו מטוסים סיורים לאורכה, במטרה לאתר  929ומסילות הרכבת.

במקרים בהם הצליחו הטייסים לזהות קבוצה חמושה במהלך  930מתקוממים ולבחון אם גרמו חבלות לגדר.

זיהו שי מטוסים, בשי מקרים שוים, קבוצה  1936באוגוסט  23-תקפו אותה במהירות. לדוגמה, ב סיור, הם

איש בחורשה ליד הכפר רפידיה הסמוכה לשכם. כל אחד מהמטוסים, בתורו, תקף את הקבוצה  30-חמושה בת כ

  931בפצצות ובאש מקלעים.

סריקה הקרקעיים, כאשר כל מטוס שימש כ"טור יתן לומר כי סיורים אלה היו המקבילה האווירית של מבצעי ה

ייד מעופף". בדומה למבצעי הטורים היידים, גם סיורים אלה הסתיימו לרוב ללא תוצאות מיוחדות. מפקדי 

הצבא העריכו כי הדבר היה פועל יוצא של הסיורים, משום שהקבוצות החמושות רתעו מלפעול כל עוד יכלו 

כן, למרות שפעילות זו תרמה להגה על שיירות העות בדרכים, היא חיבלה להבחין בכלי הטיס המשוטטים. ל

   932באפשרות להשיג את היעד העיקרי של המערכה, השמדת הקבוצות החמושות.

  

                                                            
 .15-16, עמ' 3.12.1938; ראו גם: הציב העליון לשר המושבות, 2, עמ' 4.11.1938שבועי, -דוח מודיעין דו 926
 .9, עמ' 4.11.1938שבועי, -דוח מודיעין דו 927
  .20דוח פיירס, עמ'  928
 .111, עמ' 1936לקחי המרד,  929
930 1939”, RAF AIR 69/18, p. 15-“Royal Air Force Operations in Palestine During the Arab Rebellion 1936  להלן: מבצעי)

  חיל האוויר)
931 August 1936”, TNA AIR 2/1832 rd“Narrative of Events, 23 
 .10, 4מ' מבצעי חיל האוויר, ע 932
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  XXשיטת 

לשיוי  1936הרצון להגיע למגע קרבי עם קבוצות חמושות, לצד חוסר היכולת ליזום אותו, הביא באמצע יוי 

במועד זה קבעו עקרוותיה של השיטה העיקרית להפעלת סיוע אווירי, ששימשה עד לתום בפעילות חיל האוויר. 

, צומצמו 1936-שטח הארץ חולק למספר אזורי טיסה (ארבעה ב 933).XX) "XX systemהמערכה, "שיטת 

), מספר מטוסים שהמתיו על Air Strike Forceבהמשך לשיים), שבכל אחד מהם "כוח תקיפה אווירי" (

), שיכלו לשדר למחת Rodexע. במקביל, צוידו הטורים היידים ויחידות הליווי לשיירות ביידות קשר (הקרק

כאשר כוח קרקעי זיהה קבוצה חמושה או קלע לקרב, הוא שידר בקשר את האותיות  934שמצא באזור בו פעלו.

XX,מצא. עם קבלת הקריאה קודת הציון בההמריאו המטוסים וטסו  , יחד עם אות הקריאה המזהה אותו ו

קריאה שכזו יכלה להישלח גם על ידי טייסים, אם זיהו אשים חשודים במהלך  935לכיוון הכוח שהזעיק אותם.

סיור, או אם זקקו לסיוע וסף בזמן לחימה. כאשר הגיעו המטוסים לזירה, סימו כוחות הצבא את עצמם 

 936קה, אדומה למפקד הטור), רות עשן או זיקוקים.באמצעות מטריות צבעויות ששאו עמם (לבה למפקד מחל

לסיוע האווירי במקרים שכאלה היו מספר תכליות: הריגת מתקוממים; ריתוק קבוצות חמושות בזמן שכוח 

קרקעי מאגף אותן; ואילוץ אשיהן לצאת ממקומות מסתור, כגון חורשות, מטעים או אזורים סלעיים ולחשוף 

על מת לשתף פעולה בהצלחה, אם כן, דרשו המטוסים להיות בקשר  937ם.את עצמם לאש החיילים והמטוסי

עם הכוח הקרקעי. מאחר וכוח שע רגלית לא היה מצויד במכשיר קשר של חיל האוויר, מסרו הודעות באמצעות 

  938השלכת אגרות מהמטוס ואיתות באמצעות רצועות סימון מיוחדות, אותן היחו החיילים על הקרקע.

. 1939בפברואר  27-ליישום השיטה יתן לראות בקרב שערך ליד הכפר חף שבגליל העליון ב דוגמה מוצלחת

), יצאו סביב Royal Ulster Riflesמפקד פלוגה ועשרה חיילים מהגדוד השי, רגימט רובאי אלסטר המלכותי (

לאחר מכן זיהו  השעה שתיים וחצי בצהריים בשלושה כלי רכב ממוצב בחף לכיוון הכפר ראמה הסמוך. מעט

החיילים קבוצה גדולה של ערבים חמושים, רכובים על סוסים, משי צדי הדרך. החיילים פתחו באש מקלעים 

לעבר המתקוממים, ואחד מכלי הרכב סע בחזרה למוצב בחף על מת להזעיק סיוע. מפקד המוצב שיגר קריאת 

XX  וספים ותותח  11ויצא, יחד עם מה הגיעו ארבעה -עבר שדה הקרב. כעבור זמן ליטראות, אל 3.7חיילים

מטוסים, שתקפו את האויב שעל הגבעות מסביב וריתקו אותו למקומו. כוחות קרקעיים וספים הצטרפו 

) וטור ייד פלוגתי Royal Irish Fusiliersללחימה, ובהם שתי כיתות מרגימט הרובאים האירים המלכותי (

 19קרב משך כשעתיים וחצי, עד לרדת החשיכה ובסופו מו , השייך לרובאי אלסטר. הAkkcolבשם 

כדורים ותיק מסמכים. לכוחות הבריטיים לא היו כל אבדות,  1,000-רובים, כ 12מתקוממים הרוגים ותפסו 

   939למרות עליוותם המספרית של המורדים בתחילת הלחימה.

                                                            
933 June, 1936”, TNA AIR 2/1832, p.  stJune to 21 thWeekly Resume of Operations, 14 –“1936 Disturbances in Palestine 

2  
 .55, עמ' 1936לקחי המרד,  934
935 “Operation Instruction No. 6A” ספח ,3, דוח פיירס. 
 .13מבצעי חיל האוויר, עמ'  936
 .13-14מ' מבצעי חיל האוויר, ע 937
  .395), עמ' 1936( 13:16 ביטאון יורק ולקסטר 938
939 “Résumé of Operations. Month of May, 1939”, TNA AIR 5/1248, p. 10 :ראו גם ;Quis Separabit: The Regimental 

Journal of the Royal Ulster Rifles, 10:1 (1939) pp. 41-42  :ביטאון רובאי אלסטר(להלן(  
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קבוצות החמושות. כעבור זמן קצר התגלתה כיעילה מאוד ויישומה גרם לפגעים רבים בקרב ה XXשיטת 

עם  940מהחלתה קראו מטוסים לסייע כמעט בכל מקרה שבו כוח קרקעי תקל בקבוצה חמושה בשעות היום.

), קצין האווירייה בארץ בשים Harrisהזמן, הדבר גרם לתסכול בקרב מפקדי חיל האוויר. ארתור האריס (

במערכה, ככוח מסייע בלבד, איו כון. יתר על כן, האריס  , התלון כי השימוש שעשה בחיל האוויר1939-1938

טען כי כוחות הקרקע יצלו את המטוסים יתר על המידה, על מת להימע מלחימה קשה, ובכך חשפו את צוותי 

  941האוויר לפגיעה.

 ואכן, במקרים רבים פגעו מטוסים בירי מן הקרקע. העובדה שהטייסים אלצו להמיך, על מת לזהות את

המתקוממים ולתקוף אותם, לצד מהירותם האטית יחסית של המטוסים בי הזמן והיותם עשויים בעיקר מעץ 

מטוסים מהמעלה הראשוה", להגן על עצמם -ובד, אפשרו למתקוממים, שלדברי האריס התגלו כ"תותחים גד

ס ואף גרמו לפילתם של במהלך המרד הערבי פגעו אשי הקבוצות החמושות בעשרות כלי טי 942ביעילות יחסית.

  943עשרה מהם. היו גם אשי צוות אוויר שפגעו בלחימה, מהם תשעה שהרגו.

  

 כיתור אווירי

), או "ריתוק אווירי" Air cordonהחל יישומה של שיטה חדשה, שכותה "כיתור אווירי" ( 1938בובמבר 

)Airpinגד מטרעשה שימוש במטוסים באופן יזום כ יגוד למקובל עד אז, לפיו ). על פי שיטה זוות ערביות, ב

המטוסים הגיבו למעה מצד כוחות הקרקע, או לפעילות אויב שזיהו במהלך סיור. שיוי שיטת הפעולה עשה 

 XXביוזמתו של האריס, בעקבות אי שביעות רצוו מהאופן שבו הפעיל הצבא את חיל האוויר עד אז. שיטת 

  למימושה, כפי שראה להלן, פחתו משמעותית. אמם לא טשה, אך האמצעים שהועמדו

לכיתור האווירי היו מספר מטרות: לסייע להצלחתם של מבצעי חיפוש, באמצעות מיעת בריחתם של 

מתקוממים מהכפרים לפי הגעת כוחות הצבא אליהם; למוע התקפות על כוחות הקרקע בשלב התועה אל 

  944ים לפגוע במתקוממים ולהבחין בים לבין תושבים תמימים.הכפר שבו ביקשו לערוך חיפוש; ולהקל על הטייס

הפקודות לכיתור אווירי קבעו כי ישתתפו בו שי מטוסים או יותר, בהתאם לגודל היעד, לזמיות כלי הטיס, 

לאופי תאי השטח ולחשיבות שיוחסה למבצע. לדוגמה, למבצע באזור הררי וסבוך הוקצו מטוסים רבים יותר 

), W/T Control Aircraftך בשטח מישורי. אחד המטוסים הוגדר כ"מטוס קשר ושליטה" (מאשר לכזה שער

שתפקידו לתאם את פעילות המטוסים ולהיות בקשר עם כוח הקרקע המבצע את החיפוש. תפקיד זה בוצע לרוב 

וח של הכ Rodex-, שצויד במכשיר שאפשר לו קשר ישיר עם יידת ה6על ידי מטוס מדגם הארדי של טייסת 

הקרקעי. יתר המטוסים, שעסקו בכיתור עצמו ובתקיפת אשים שעזבו את הכפר, היו בדרך כלל מדגם 

   33.945גלדיאטור, מטייסת 

                                                            
 .17חיל האוויר, עמ' מבצעי  940
 .2, עמ' TNA AIR 23/766, 13.2.1939האוויר המלכותי, -מפקד האווירייה בארץ ישראל לראש מטה חיל 941
 .6מבצעי חיל האוויר, עמ'  942
 ,Résumé of Operations. Month of December“במחקר זה; ראו גם: 8לסיכום אבדות חיל האוויר במרד הערבי, ראו ספח   943

1938”, TNA AIR 5/1248, p. 4  ציב העליון, מס' 1938(להלן: סיכום מבצעי חיל האוויר, דצמבר3.9.1936, 579); וגם: מברקי ה.  
  .18מבצעי חיל האוויר, עמ'  944
 .19מבצעי חיל האוויר, עמ'  945
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כיתור אווירי של כפר החל בשעת בוקר מוקדמת, כאשר האור אפשר לטייסים להבחין בתועת אשים על 

טה הטיל כרוזים על הכפר, בהם כתב בערבית הקרקע, אך לפי שרוב תושבי הכפר יצאו לעמל יומם. מטוס השלי

שיים  946כי אין לצאת משטח היישוב עד להודעה חדשה וכי מי שיסה לעשות זאת "מסכן את עצמו בירי עליו".

או שלושה מטוסים וספים, שחילקו בייהם את הכפר ופאתיו לגזרות פעולה, חגו בשמיים ותקפו באש מקלעים 

השליטה עמד בקשר עם מפקד כוח החיפוש הקרקעי והודיע לו על השלמת הכיתור  את כל מי שיסה לעזוב. מטוס

ועל מיקומם של מתקוממים חמושים, אם זוהו. הכוח הקרקעי יצא לדרכו לאחר קבלת ההודעה והגיע לכפר על 

גבי כלי הרכב. לאחר הצבת כוחות חסימה קרקעיים מסביב לכפר, עזבו המטוסים המכתרים את הזירה, בעוד 

טוס השליטה הוסיף לחוג מעל לאזור עד לסיום החיפוש ועזיבת הכוח הקרקעי. בהתאם למשך החיפוש, שמ

  947החליפו מטוסים אחרים את המטוסים שהשתתפו בכיתור.

בכפר חוסאן. מטוס הארדי ושי מטוסי גלדיאטור,  1938בובמבר  19-מבצע כיתור אווירי אפייי התבצע ב

. לאחר השלכת הכרוזים, טס מטוס השליטה לכפר 5:45ר, הגיעו ליעד בשעה בבוק 5:30שהמריאו מרמלה בשעה 

עציון, שם המתין כוח החיפוש, הטיל פתק ועליו הודעה כי היעד מכותר ושב לחוסאן. מטוסי הגלדיאטור עסקו 

במיעת יציאתם של אשים מהכפר ובהשבתם של אלה שמצאו מחוץ לו. הדבר עשה באמצעות ירי אזהרה, 

אל הקרקע. בשי מקרים, בהם רועה צאן ושיירת גמלים לא שעו לאזהרות, פגעו המטוסים בבעלי חיים שכוון 

(מספר עזים וגמל אחד), מה שהביא את בעליהם למלא אחר ההוראות ולשוב אל תוך הכפר. כוח החיפוש, שגילה 

. מטוס השליטה דיווח 6:55כי הכביש חסם באמצעות חפירה, ירד מכלי הרכב, צעד אל הכפר והגיע אליו בשעה 

, לאחר שהגיע 7:30לכוח על מיקום בעלי החיים שורו ועדכן את המפקדה כי החיילים הגיעו אל היעד. בשעה 

 948מטוס שליטה מחליף, שבו המטוסים שהחלו במבצע לרמלה.

מפקד הכיתור האווירי חשב להצלחה מיד לאחר תחילת יישומו, הן על ידי חיל האוויר והן על ידי הצבא. 

האווירייה בארץ, ארתור האריס, שיזם את השיטה, דיווח למפקדו כי היסוי הראשון בכיתור אווירי הביא 

מבוקשים בעיירה חלחול, שחיפושים קודמים בה מצאו, לדבריו, רק "חמור ותרמיל  81לתוצאה חריגה, מעצר 

וחותיה ערכו את החיפוש, סיכם את , שכ18-גם מפקד הבריגדה ה 949[של כדור רובה] ריק אחד, או משהו כזה..."

על ההצלחה מעיד גם הביקוש הרב להשתתפות מטוסים במבצעי חיפוש: במהלך  950היסוי כ"הצלחה כבירה."

מבצעי כיתור אווירי, כלומר  106לסוף דצמבר, רשמו  1938החודשיים הראשון להפעלתה, מהחמישי בובמבר 

ס כי כל מפקדי הצבא הבכירים בארץ שותפים לאמון בשיטה טען הארי 1939בפברואר  951כשיים בממוצע ביום.

הסיבות העיקריות  952זו וכי מאז שהחל השימוש בה לא ערכו כמעט מבצעי חיפוש משמעותיים ללא סיוע אווירי.

לכך היו יכולתם של המטוסים להגיע בהפתעה אל כפרים מבודדים, אליהם התקשו כוחות קרקעיים להתקרב 

                                                            
  .KCLHMA Mullens 1-2"תחד'יר" [אזהרה],  946
947 5-. 2“Organisation of an Air Cordon”, TNA AIR 5/1248, pp  :(להלן: ארגון כיתור אווירי); ראו גםDivision: Notes  th“8

on Lessons of Arab Rebellion, 1938-39”, TNA WO 201/326, p. 13 8-(להלן: לקחי הדיוויזיה ה(  
948 “Résumé of Operations. Month of November, 1938”, TNA AIR 5/1248 ספח ,B ,ובמבר  (להלן: סיכום מבצעי חיל האוויר

1938(  
 .4, עמ' 13.2.1939האוויר המלכותי, -מפקד האווירייה בארץ ישראל לראש מטה חיל 949
 .5, עמ' 1938סיכום מבצעי חיל האוויר, ובמבר  950
 .3, עמ' 1938סיכום מבצעי חיל האוויר, דצמבר  951
 .4-5, עמ' 13.2.1939האוויר המלכותי, -מפקד האווירייה בארץ ישראל לראש מטה חיל 952
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ם הקלת העומס שהוטל על החיילים, שלא דרשו עוד לצאת למסעות רגליים מפרכים מבלי להתגלות, כמו ג

   953בלילות, אלא סעו אל היעד או למקום בקרבתו.

שיתוף חיל האוויר במבצעי החיפוש אפשר לפיקוד גמישות רבה בהפעלת כוחות הצבא. לדוגמה, במקרים 

סתמכו על המשך הכיתור האווירי גם לאחר מסוימים ערכו את החיפוש כוחות קרקעיים קטים מהרגיל, שה

כיסתם לכפר. במקרים אחרים, כיתרו מטוסים מספר כפרים במקביל, בזמן שכוח קרקעי מסוים חיפש בהם 

בזה אחר זה. לעתים הורה מפקד הכוח הקרקעי למטוסים לכתר כפר אחר מזה שועד במקור לחיפוש, בהתאם 

עלת כוחות הצבא ואפשרה להוציא לפועל מספר מבצעים גדול להתפתחויות בשטח. גמישות זו ייעלה את הפ

  954יותר, או להפחית את העומס המוטל על החיילים.

לאחר שהערבים למדו להכיר את הכיתור האווירי, עשה בו לעתים שימוש כתחבולה. במבצע "כיתור דמה" 

)Dummy airpinיחו ) כיתרו המטוסים כפר מסוים, אך הכוחות פשטו על כפר אחר, סמחה כי תושביו הוך, בה

במקרים אחרים, בוצע כיתור אווירי של כפרים בגזרה מסוימת ככסות להוצאת עיקר  955שאים יעד לפעולה.

   956כוחות הצבא ממה לפעולה בגזרה אחרת.

" חשיפה) או "סיור village patrol-, קיצור לVilpatגרסה וספת של הכיתור האווירי הייתה "סיור כפרים" (

)Flushing patrol ,מטרת מבצעים אלה הייתה לגרום לקבוצות חמושות המסתתרות בכפרים לחשוף את עצמן .(

מה שאפשר את השמדתן על ידי כוחות אוויר וקרקע. בסיור שטיפה חגו מטוסים מעל לכפר, שחשד בוכחות 

ו כי עומד לרשותם אזהרה. התקווה הייתה כי מורדים המסתתרים בכפר ייח-מתקוממים, אך לא פיזרו כרוזי

זמן מוגבל להימלט מהמקום, בטרם יתחיל הכיתור בפועל. אם קבוצה חמושה אכן התגלתה, תקפו אותה 

  957המטוסים, יחד עם טור ייד שהוזעק על ידם.

שיטת הכיתור האווירי הותאמה גם לסיוע במבצעי סריקת השטח הרחבים, שהצבא החל לערוך בסוף שת 

וחות במהלך כל שעות האור של המבצע ומילאו מספר תפקידים, ובהם כיתור מרחבים . מטוסים ליוו את הכ1938

מוגדרים, למיעת תועה של קבוצות חמושות, עריכת סיור אווירי, סיוע בשעת לחימה, העברת הודעות בין 

   958המפקדה לכוחות, וכיוצא בזה.

מספר כלי הטיס שעמדו בכוות  , בשל השימוש התכוף במטוסים בפעולות יזומות, פחת1939לקראת אמצע  

, שועד למקרים שבהם מפקד הכוח RRקריאה וסף, -. משום כך הגדיר פיקוד חיל האוויר קודXXלקריאת 

לשמש אך ורק אם במקרים בהם  XXהקרקעי העריך כי די לו בסיוע של מטוס בודד. משלב זה ואילך ועד הקוד 

  959ם, או בסיבות מיוחדות אחרות.זוהתה קבוצה חמושה גדולה במיוחד, במקרי חירו

  

                                                            
 .3, עמ' 1938סיכום מבצעי חיל האוויר, ובמבר  953
 .1-3, עמ'  ,Aספח 1938סיכום מבצעי חיל האוויר, דצמבר  954
 .20-21מבצעי חיל האוויר, עמ'  955
 .3-4, עמ' 1938סיכום מבצעי חיל האוויר, דצמבר  956
 .20מבצעי חיל האוויר, עמ'  957
 .21שם, עמ'  958
 .Iשם, ספח  959
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  פשיטה אווירית

פעילות התקפית עצמאית של מטוסים, ללא שיתוף כוחות קרקעיים, הייתה דירה יחסית. עם זאת, לעתים 

שלחו מטוסים לסרוק אזור על סמך מידע לגבי הימצאותה של קבוצה חמושה בו. מבצע אווירי שכזה ערך 

ק על מת לשלוח למקום כוח קרקעי, או אם היה חשש כי כוח שכזה במקרים שבהם זמן ההתראה לא הספי

  יתגלה בדרך והקבוצה תימלט. 

בכפר דיר ע'סאה שבשומרון, שם ערך מפגש יוצא דופן של  1938בספטמבר  15-המקרה הבולט ביותר אירע ב

ע מוקדם, בזכות מיד 960אשי הקבוצות החמושות, בהשתתפות בכירי המפקדים במרד וכמה מאות לוחמים.

שלח חיל האוויר מטוס לסייר מעל הכפר והעמיד את כל כלי הטיס שהיו זמיים לפעולה בכוות לצאת 

אשים חמושים בדיר ע'סאה והזעיק  300-בשעה חמש אחר הצהריים זיהה הסיור האווירי כ 961למקום.

על הכפר ותקפו את ), פשטו 211-ו 80, 6עשר מטוסים וספים, משלוש טייסות שוות (-תגבורות. שים

פצצות  40המתקוממים בירי מקלעים ובפצצות. ההתקפה משכה עד לרדת החשכה ובמהלכה הטילו המטוסים 

המתקוממים הגיבו  962מתקוממים הרגו בהתקפה. 132כדורי מקלע. הבריטים העריכו כי לפחות  3,700-וירו כ

טור  963לם הצליחו לחות בשלום בבסיסם.בירי כבד אל עבר המטוסים והצליחו לפגוע בשישה מהם, אם כי כו

ייד, שהגיע לכפר למחרת היום, דיווח כי המורדים פיו את כל הגופות בשעות הלילה, אך החיילים מצאו "דם 

בהתקפת חיל האוויר על דיר ע'סאה גרמו לקבוצות החמושות אבדות רבות יותר מבכל אירוע  964בכל מקום."

תיה המחישו באופן ברור את היתרוות שיש למטוס על פי כוחות קרקעיים בודד אחר במהלך המרד כולו. תוצאו

  מחד ועל פי המתקוממים מאידך בסוג לוחמה שכזה.

  

  גיחות לילה

על מת להרתיע קבוצות חמושות מפעילות בשעות החשיכה, ערכו מטוסים גיחות ליליות באזורים שבהם היה 

לגיחות אלה לא ועדה   965המטוסים ורים ולעתים גם פצצות. חשש כי הן מתכווות לתקוף. בגיחות אלה הטילו

תכלית מעשית מידית, שכן לא כווו כגד יעד ברור וממילא גם לא יכלו לפגוע בכזה. עם זאת, העריכו מפקדי 

הצבא כי טיסות לילה שכאלה מרתיעות את המתקוממים, משום שגרמו להם להאמין כי הם חשופים לפגיעה 

בשעות החשיכה. בדין וחשבון של חיל האוויר, שסיכם רצף של ארבע הפצצות ליליות באזור  על ידי מטוסים גם

שבין הכפרים ראמה ומע'אר בגליל העליון, כתב כי המבצע "גרם להשפעה מוראלית ולאימה בקרב הכפריים, 

גיחות  966פת."שלא ידעו כי מטוסים יכולים לפעול גם בלילה [...] הם התחו כי לא תיקט גדם פעולה וס

                                                            
 ביא למבצע, ראו פרק "מודיעין" בעבודה זו.לסקירת המודיעין שה 960
הסיבה לבחירה בחיל האוויר ולא בכוח קרקעי במקרה זה איה ידועה. ייתכן והמידע אודות הכיוס הגיע לידי הצבא לאחר שהחל  961

ע למקום ולא היה זמן מספיק לשלוח למקום טור ייד. ייתכן גם שמפקדי הצבא חששו כי השטח ההררי יקשה על כוח קרקעי להגי

 .17, עמ' יומן המשמר האירימבלי להתגלות. ראו: 
962 5-“Résumé of Operations. Month of September, 1938”, TNA AIR 5/1248, pp. 4  להלן: סיכום מבצעי חיל האוויר, ספטמבר)

1938(  
 .15-16מבצעי חיל האוויר, עמ'  963
 .17, עמ' יומן המשמר האירי 964
 .316י פירוטכי המפיק אור חזק ומשמש לסימון או להארת שדה הקרב בלילה. ראו: בורלא, עמ' ) הוא אמצע"Flareור" ( 965
966 “Résumé of Operations. Month of October, 1938”, TNA AIR 5/1248, p. 11  להלן: סיכום מבצעי חיל האוויר, אוקטובר)

1938.(  
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אחרות באותו החודש ועדו להרתיע קבוצות חמושות מהתקפות באזור חיפה ומיסיוות להסתן לארץ ישראל 

במקביל, ועדו גיחות שכאלה גם לחזק את אמון התושבים היהודיים באזורים שבהם ערכו.  967בעמק החולה.

ילה המטוסים אים מסכים אותם ולכן עם זאת, האריס העריך כי לאחר תקופה מסוימת למדו המורדים כי בל

  968"לעתים רחוקות יתן להצדיק מבצעי לילה מסוג זה."

  

  צילום אווירי ואספקה

מטוסי חיל האוויר סייעו לפעילות ההתקפית גם בשתי דרכים וספות: צילום אווירי ואספקה. הצילומים אפשרו 

להם לתכן מבצעים שוים, כגון סריקות למפקדי יחידות הצבא לראות את אזור המטרה כפי שהוא, וסייעו 

כמו כן שימשו התצלומים כעזר לשיתוף פעולה   969שטח, חיפוש בכפרים, מארבים, מחסומי דרכים וכיוצא באלה.

 Royal 5/6( 5/6בין כוחות שוים, שפעלו באזור מסוים. לדוגמה, מפקד רגימט משמר הדראגוים המלכותי 

Dragoons Guards 970גזרות חיפוש באמצעות סימון על תצלום אוויר של העיירה.) חילק את לוד ל  

הטלת אספקה לכוחות הקרקע עשתה במקרים שבהם יחידות מצאו את עצמן מבודדות מכוחות שכים או 

ירדו ממטרים  1938מדרכים ראשיות, או כאשר וצר צורך דחוף לספק פריטי ציוד מסוימים. לדוגמה, בובמבר 

ת אספקה למוצבים בכפרים טובאס וג'יסאפוט שבשומרון. הפתרון מצא בהשלכת עזים, אשר הקשו על הסע

אותם הגשמים גרמו לשיטפוות באזור בקעת הירדן וליתוק  971טוס.-פריטי מזון למוצבים ממטוסים ממיכי

 972הציחו אספקה לכוח, על מת לאפשר לו להמשיך ולתפקד. 14הספר מבסיסו. מטוסים של טייסת -טור של חיל

, 1939ביואר  27-זג האוויר מילא תפקיד גם במבצע האספקה האווירי הגדול ביותר שערך במהלך המרד. במ

 600-במדבר יהודה, הציחו שי מטוסי תובלה שמיכות ומעילים ל 18-בזמן מבצע סריקות רחב של הבריגדה ה

   973איש, יחד עם מזון ומספוא לחמורים.

  

  מבצעים מיוחדים

ערבי היה פעילות התקפית יזומה, בעלת יעד מוגדר וברור, אשר התבססה על מידע מודיעיי מבצע מיוחד במרד ה

ושימוש בתחבולות. לרוב בוצעו פעולות שכאלה על ידי יחידות לוחמות קטות, בסדר גודל שבין כיתה לפלוגה. 

הזמן עדר -בןיש לציין כי המוח "מבצע מיוחד" לא היה בשימוש במהלך המרד הערבי, שכן הצבא הבריטי 

עם זאת, העובדה כי מבצעים  974המשגה למבצעים שכאלה, החיות לעריכתם או יחידות ייעודיות למימושם.

                                                            
 .11שם, עמ'  967
 .9-10מבצעי חיל האוויר, עמ'  968
 .9שם, עמ'  969
970 38”, KCLHMA Mullens 2-12-“Lydda Area, 1 
 .14, עמ' 1938סיכום מבצעי חיל האוויר, ובמבר  971
 .15שם, עמ'  972
973 , 17 (1939), p. 23Coldstream Gazette  :ראו גם: ביטאון קולדסטרים(להלן ;(“Résumé of Operations. Month of January, 

1939”, TNA AIR 5/1248ספח ; וגם: מבצעי חי ,ל האווירJ.  
974 American -An Analysis of the Rise, Use, Evolution and Value of AngloAndrew Lennox Hargreaves, 

Commando and Special Forces Formations, 1939-1945. Research Thesis submitted for the Degree of Doctor of 

Philosophy, King’s College London, 2008, pp. 17-18  
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הזמן, כפי שיוסבר להלן, מצדיקים את הגדרתם -אלה חרגו במתכוון מהחיותיה של תורת הלחימה בת

  כ"מיוחדים".

האויב מצא והיכולת להפתיע אותו שם. כדי  שי התאים היסודיים להצלחתו של מבצע מיוחד הם ידיעה היכן

להוציא מבצע שכזה לפועל על יחידה לקבל מידע אמין בוגע לאויב ולהיות מסוגלת לפעול במהירות ובאופן 

חשאי. השתהות יתרה ביציאה לפעולה, כמו גם כישלון להגיע אל היעד מבלי להתגלות, יגרמו לכך כי האויב לא 

בסוג מבצעים שכזה יתרון יכר ליחידות המוות מספר קטן של לוחמים ולפעילות יימצא במקום. משום כך, יש 

  בשעות הלילה. 

בתחילת המרד הערבי כללה התורה הבריטית ללוחמה בהתקוממות התגדות מפורשת לעריכתם של מבצעים 

קדי משום כך, הטילו מפ 975התקפיים המבוססים על יחידות הקטות מפלוגה, או הערכים בשעות החשכה.

הצבא בארץ ספק ביכולתם לממש את התאים ההכרחיים להצלחה במבצעים שכאלה, או אף בתבוה 

גודל -שבעריכתם. למשל, הפקודות קבעו כי הכוח העצמאי הקטן ביותר, שיופעל במשימה התקפית, יהיה בסדר

וד להפתיע לוחמי עשר כלי רכב, התקשה מא-איש וכחמישה 140-ל 100כוח שכזה, שכלל בממוצע בין  976פלוגתי.

גרילה בבסיסם. בוסף, אסרו המפקדים על פעולות התקפיות בשעות הלילה, למעט תועה רגלית לכיתור כפר 

במסגרת מבצע חיפושים. ההתגדות ללוחמת לילה בעה מהחשש כי יד המורדים תהיה בה על העליוה: "יהול 

ות מיריב המרגיש בחושך כמו בבית, ...[ביגוד מבצעים התקפיים בלילה, בכל קה מידה, פירושו להזמין אבד

לבסוף, גרסו מפקדי הצבא בארץ כי מוטב  977ל]חייל הבריטי, ממו וטל הלילה את כל יתרוות חימושו העדיף."

לצבא לדבוק בשיטות המוכרות לו ולא לסות לאמץ מאפייים של לוחמת גרילה: "עליוותו של המורד בהכרת 

ידות אפשרו לו להילחם בתועה תוך חסיות יחסית. יסיון מצד חיילים בריטיים הקרקע, שימוש במחסה וי

  978עצמו הוא חסר תועלת."-לצח סוג אויב שכזה במשחק שלו

, 1938ככל הראה, גישה זו אומצה בפועל במהלך השלב הפעיל הראשון של המרד ובזמן ההפוגה. עד למחצית 

להפך, מקורות שוים  979או לכאלה שערכו על ידי כוחות קטים. דיר למצוא אזכור למבצעים התקפיים ליליים,

אסר מפקד הגדוד השי של  1936באוגוסט  22-מביעים התגדות מפורשת לפעילות מבצעית בלילה. לדוגמה, ב

מוד, להפעיל את חייליו בשעות החשיכה. מפקד -על מפקד הפלוגה, האחראית לאזור תל רגימט ליקולשייר

כי האיסור חל לא רק על פעילות התקפית יזומה, אלא גם על יציאה לעזרתם של יישובים יהודיים הגדוד הבהיר 

  שהותקפו:

השטח באזורים הדוים איו מתאים לתועת חיילים בלילה. התועה חייבת להיעשות על גבי שבילים 

לבקשות גאפירים ברורים, שבמקרים רבים מגודרים בצמחיה, המזמיה מארב אויב. [...] אין להיעות 

  980לעזרה, אלא אם אין כל ספק כי אלה המצאים בקודה אים מסוגלים להתמודד עם המצב.

                                                            
 .179, עמ' 1935תקות השירות, ; וגם: 481-482, עמ' 140-141ראו לדוגמה: קולוול, עמ'  975
 .15, עמ' 1936לקחים ראשויים,  976
 .147, עמ' 1936לקחי המרד,  977
 .15, עמ' 1936לקחים ראשויים,  978
ערכו כיתות חיילים  1936. במספר לילות בספטמבר דוגמה חריגה, יחידה במיה כמעט, מופיעה בביטאון רגימט יורק ולקסטר 979

 .392), עמ' 1936( 13:16 ביטאון יורק ולקסטרמהגדוד סיורים רגליים לאורך קטעים מציור הפט בעמק יזרעאל. ראו: 
980  Area, Operation Instruction no. 3”, 22.8.1936, Lincolnshire Archives, Regi/Docu box 15/376-“Tulkarm Sub 
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דוגמה אחרת לרתיעה מפי פעילות בלילה יתן למצוא במאמר שפורסם בביטאון רגימט בדפורדשייר 

גד אויב כמו ו ארץ ישראלוהרטפורדשייר, שמטרתו "לסייע לאלה שבעתיד עשויים להילחם בארץ הדומה ל

הערבי." במאמר, הכולל לקחים מהפעלת טורים יידים רגליים, הדגיש המחבר כי יש לתכן את המשימה כך, 

שהחיילים לא ישהו מחוץ לבסיס בחשיכה: "אם רוצים להימע מאבדות, יש להתחיל בסיגה כך שהזמן יספיק 

   981לחזרה למחה או למגורים באור יום."

. בהתייחסו להתקפות הירי הליליות על 1936פורסמה על ידי הקולול אווטס באוגוסט החיה חריגה בהקשר זה 

בסיסי הצבא, המליץ אווטס על "פעילות התקפית בסיורים קטים, המורכבים ממספר קטן של אשים הושאים 

תוך איגוף  את מעט הציוד ההכרחי ואם אפשר ועלים עליים עם סוליות גומי, [אשר יפעלו] בין אם במארבים או

להתמודד עם אותו האתגר, אף  קולוולמעיין לציין כי החיה זו דומה מאוד לאופן בו הציע  982עמדות הצלפים".

שהלה טען כי "החייל האירופאי איו במיטבו בסוג זה של עבודה" והמליץ להפעיל כוחות ילידים במשימות 

כי היא עשויה להסביר את תמיכתו בפעילות בכל מקרה, ראה כי הצעתו של אווטס לא מומשה, אם  983שכאלה.

גם טגארט, שייעץ באותו הזמן להיייג, ביקר את  .1939-1938בשים  16-התקפית לילית, כמפקד הבריגדה ה

    984העדרה של פעילות מבצעית בשעות החשיכה ותמך בהפעלת יחידות קטות, שיעבירו את היוזמה לידי הצבא.

רכה כגד המרד החלו בעקבות יוזמתו של קצין מודיעין זוטר במטה הצבא, המבצעים המיוחדים הבריטיים במע

). ויגייט זיהה בהעדרה של פעילות התקפית לילית את עקב אכילס של Wingateקפטן אורד צ'רלס ויגייט (

 985הפעילות הצבאית הבריטית, מאחר והדבר הותיר בידי הקבוצות החמושות חופש לוח, לוע ולתקוף כרצון.

ר תקופת הכה בת כחודשיים, הקים ויגייט יחידה ייעודית לפעילות התקפית בשעות החשכה: ְּפַלגות הלילה לאח

   986, פל"מ).Special Night Squadsהמיוחדות (

משה מבצעיות, הדומות למחלקות. בסך הכל, -הפל"מ הייתה יחידה בסדר גודל פלוגתי, שכללה שלוש יחידות

חיילים בריטיים, שהושאלו משלושת גדודי הרגלים של  40-איש, בהם כ 120-מ שירתו ביחידה בשיאה לא יותר

 987וחשבו כמי שהתדבו ל"שירות מיוחד." יתר הלוחמים היו וטרים יהודים, אשי ארגון ההגה. 16-הבריגדה ה

 ייחודה של הפל"מ לא הסתכם בהרכבה האושי. באופן חריג בצבא הבריטי של אותם הימים, הייתה היחידה

, ללא דרג בייים גדודי בין מפקד היחידה, ויגייט, למפקד הבריגדה, 16-כפופה ישירות למטה הבריגדה ה

  988אווטס.

הפעילות המבצעית בפל"מ התבססה על תפיסה ייחודית. על אף שאחד מתפקידיה המקוריים של היחידה היה 

החיות שבתורת הלחימה וקבע כי "הלילה הגה על ציור הפט, אימץ ויגייט במכוון גישה התקפית, המוגדת ל

                                                            
  .266), עמ' 1936( 8:4 ביטאון בדפורדשייר והרטפורדשייר 981
  .2, עמ' 23החיה מבצעית מס'   982
 .472קולוול, עמ'  983
  .304-305שרת, עמ'  984
985 “Appreciation by Captain O.C. Wingate, of Force H.Q. Intelligence on 5.6.38. at Nazareth, of the possibilities of 

night movements by armed forces of the Crown with the object of putting an end to terrorism in Northern Palestine”, 

KCLHMA LH 15/5/300, p. 1 (להלן: ההצעה להקמת הפל"מ)  
  .27-35שטרית, עמ'  986
תי; הגדוד הראשון, רגימט הקציים והחיילים הבריטיים הושאלו לפל"מ היו מהגדוד השי, רגימט רובאי אלסטר המלכו 987

 .40-36קט. בזמן שירותם בפל"מ שולמה לחיילים תוספת שכר מיוחדת. ראו: שטרית, עמ' -מצ'סטר; והגדוד השי, רגימט מערב
 .45שם, עמ'  988
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וכי "כוחות קטים של צבא או משטרה יכולים, ללא סיכון מיוחד, לתקוף יחידות  989הוא שק ההתקפה,"

על מת להצליח בכך, שאף ויגייט להגיע לעליוות מודיעיית על פי  990מורדים גדולות בהרבה בלילה."

עולותיהם מחד גיסא ולמוע מהם מידע על פעילות כוחותיו המתקוממים, כלומר להיות מסוגל לצפות את פ

מאידך גיסא. לשם כך הקים רשת לאיסוף מודיעין, שהתבססה על מקורות שוים ויישם צעדים שוים, כגון 

  991מידור ותחבולות, שועדו להבטיח כי פעילות היחידה תישמר בסוד.

לוחמים. הפלגות ערכו סיורים  14-10בות  משה-מבצעי הפל"מ התבססו על חלוקת הכוח לפלגות, יחידות

רגליים בשעות הלילה, באזורים המועדים לפעילות עוית. זאת במטרה לפגוע במתקוממים בזמן שאלה בדרכם 

כאשר היה בידי ויגייט מידע אודות הימצאותה של קבוצה חמושה במקום מסוים,  992לפעולה, או בחזרה ממה.

ם כך, יתן לומר כי הפל"מ הייתה יחידה צבאית סדירה, אשר פעלה משו 993פשטה היחידה כולה על היעד.

או לוחמה זעירה. עדות לכך יתן למצוא גם בבחירתו של ויגייט לתאר את הפל"מ בשם  ,במתכות גרילה

   994סדיר כגדו.-המפעילה את שיטותיו של האויב הלא ,"כופיה ממשלתית", כלומר יחידה צבאית

במהלך תקופה קצרה זו, כחצי שה  1939.995לתחילת יואר  1938ד ויגייט בין יוי הפל"מ פעלה במתכות שייס

בסך הכל, השיגה היחידה תוצאות מבצעיות שהיו מעל ומעבר לגודלה היחסי במערכה. במחצית השייה של שת 

ות מכלל אשי הקבוצות החמוש 16%-מתקוממים, שהיוו כ 144היו לוחמי הפל"מ אחראים להריגתם של  1938

מכל אמצעי הלחימה שתפסו על ידי הצבא  %19-שהרגו על ידי הצבא. כמו כן, היו אשי הפל"מ אחראים לכ

   996בתקופה זו.

ההצלחות המבצעיות הראשוות של הפל"מ שכעו את מפקדי הצבא בדבר כוות טעותיו של ויגייט. בסוף יולי 

וכתב כי "סיפור לידתה והתפתחותה ההדרגתית של  , לאחר חודשיים של פעילות, התייחס היייג לפל"מ1938

 997שיטת פעילות זו, ותוצאותיה המוצלחות, מהווים אות כבוד ליוזמה וליצירתיות של כל המעורבים בדבר."

אלה לא היו מחמאות ריקות מתוכן: במקביל לכך הורה היייג להקים יחידות וספות בשתי הבריגדות שהיו 

טגארט ראה בשיטות שיישמה הפל"מ את המפתח  998דת לילה פעילה והתקפית."אז תחת פיקודו, למטרת "עבו

   999היה המצב שוה. ",ויגייטים 100" לו עמדו לרשותולהצלחה במאבק גד המרד, ואמר כי 

                                                            
989 , on “Notes on the Development of Special Night Squads, by Captain O.C. Wingate at R.A.F. Hospital, Sarafand

14.7.38”, KCLHMA LH 15/5/300, p. 2 
 .2ההצעה להקמת הפל"מ, עמ'  990
 .51-52שטרית, עמ'  991
 .57-59שם, עמ'  992
 .63-64שם, עמ'  993
 .1ההצעה להקמת הפל"מ, עמ'  994
יוית , הודח ממה בשל מעורבותו האישית במאבק הפוליטי של התועה הצ1938ויגייט, שפיקד על היחידה עד לאמצע אוקטובר  995

-), שסיים את תפקידו בBredinכגד שיוי המדייות הבריטית בארץ ישראל. החליף אותו בפיקוד על הפל"מ סגו, לוטט ברדין (

, אך חדלו לפעול במתכות שהתווה ויגייט. ראו: 1939. הוטרים שגויסו לפל"מ המשיכו לשרת במסגרת בשם זה עד ליולי 6.1.1939

Christopher Sykes, Orde Wingate (London: Collins, 1959), pp. 188-193 '103-100; וגם: שטרית, עמ.  
  .105-108שטרית, עמ'  996
  .6, עמ' 1938יולי -דוח היייג, מאי 997
 שם. 998
  .305שרת, עמ'  999
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ופעלה תחת פיקוד ישיר של  1938", קמה בתחילת יוי Qהיחידה השייה במתכות הפל"מ, שכותה "מחלקה 

הורכבה מעשרה חיילים מכל אחד מהגדודים בבריגדה, שבחרו במיוחד לשם כך והיו  . המחלקה14-הבריגדה ה

ביומן המערכה של רגימט הגבול כתב כי "כל האשים [שבחרו] היו מתדבים והייתה  1000"הקשוחים ביותר."

טים בלבד עם זאת, ביגוד ליחידתו של ויגייט, הוגבל השירות ביחידה זו לברי 1001יריבות יכרת על המקומות."

) מהמשמר השחור, ששירת עד להקמתה Bensonולא כללו בה וטרים יהודיים. על היחידה פיקד לוטט בסון (

פעלה בשעות החשיכה, במטרה לסכל חבלות במתקי תשתית, כגון  Qמחלקה  1002כקצין המודיעין של הבריגדה.

תה, המבוססות על תחבולות והטעיית גשרים ועמודי טלגרף. שמה של היחידה מרמז לתפקידיה ולשיטות פעול

, ספיות מלחמה בריטיות שהוסוו כאויות סוחר אזרחיות Q "(Q ships)האויב. ראה כי הושאל מ"ספיות 

היה לשמש כפיתיון עבור הצוללות הגרמיות, במטרה  Qבזמן מלחמת העולם הראשוה. תפקידן של ספיות 

  1003חמוש.-רף לאלגרום להן לחשוף את עצמן בפי מה שראה כט

. מקורות 1939ובתחילת  1938יחידות דומות וספות הוקמו ופעלו במסגרת הגדודים עצמם בחלקה השי של שת 

", Q", "סיור Q", "כיתה Qשוים מזכירים את קיומן של "פלגת לילה מיוחדת", "מחלקה מיוחדת", "מחלקה 

קיימות עדויות  1004קביל, באותה היחידה.או "מחלקת מארבים גדודית". לעתים שימשו כמה משמות אלה במ

קט (בוסף לפלגה שפעלה תחת  עשר גדודים, מהרגימטים מערב-לפעילות יחידות שכאלה במסגרת שים

 Highland Lightהרגלים הקל (-), הרובאים האיריים, חילBuffsויגייט), אסקס, המפשייר, מזרח קט (באפס, 

Infantry ,HLIכה, הווארד (), הגבול, לסטרשייר, המלGreen Howards) מערב יורקשייר ושרווד ,(Sherwood 

Foresters.(1005 וספת, שהורכבה מ וסדה בסוף  50-יחידת לילה מיוחדת ,וטרים וקצין בריטי1938  במטרה

בתחילת מאי  1006להגן על קו המתח הגבוה באזור השרון. ביחידה שירתו, בין היתר, וטרים מוותיקי הפל"מ.

להרחיב את פעילותן של פלגות לילה מיוחדות על ידי הגדודים הבריטיים,  16-מפקד הבריגדה ההמליץ  1939

מארבים יכולה להיות השפעה מוראלית וחומרית -בכתבו כי "למספר קטן של פלגות לילה מאומות היטב וסיורי

  1007גדולה יותר מאשר לטורים [יידים]."

לילית ובמיוחד בעריכת סיורים -ת אלה בפעילות התקפיתבהתאם לתפיסתו של ויגייט, התמחו יחידות קטו

על מת להגביר את הסיכוי להפתיע את האויב, שמר המידע הקשור  1008רגליים ומארבים וכן בלוחמת לילה.

                                                            
Letters  KCLHMA GB0099 Street) להוריו, Street, ויויאן וויקפילד סטריט (14-מכתב מאת קצין המודיעין של הבריגדה ה 1000

Home 1932-1938 ,12.6.1938 .(להלן: מכתבי סטריט)  
 .5.6.1938, יומן רגימט הגבול 1001
 .12.6.1938, 29.5.1938מכתבי סטריט,  1002
1003 6-(Oxford: Osprey, 2014), pp. 5 18-Boat, 1914-Q ship VS UDavid Greentree & Peter Dennis,  
כותה היחידה שתחת פיקוד ויגייט בשמות "מחלקת המארבים של הבריגדה" קט -לדוגמה, בגדוד השי של רגימט מערב 1004

)Brigade Ambush Platoon "תה לעתים בשם "מחלקת המארבים הגדודיתו"פלגות לילה מיוחדות" ואילו היחידה הגדודית כו (

 .221), עמ' 1938(קט -ביטאון מערב". ראו: Qולעתים "מחלקה 
1005 lligence Summary For Period Ending 3 September 1939”, TNA WO 201/2134, p. 4“16 Infantry Brigade Inte :ראו גם ;

“Subject:- Special Night Squads – Expenses”, Surrey History Centre QRWS 3/11/20  :וגם ;“Killed in Palestine”, 

Ripley and Heanor News and Ilkeston Division Free Press, 4.11.1938, p.4 
 .291-295ריבלין (עורך), עמ'  1006
Infantry Brigade  th“16), שהחליף את אווטס. Marsdenקולל וויליאם מרסדן (-לוטט 16-בתקופה זו פיקד על הבריגדה ה 1007

Intelligence Summary No. 44”, 9.5.1939, TNA WO 201/2134, p. 1  ומספרו)16(להלן: "דוח מודיעין, בריגדה " 
1008 , 39:2 (1939), p. 113The Highland Light Infantry Chronicle  :ביטאון הל"א(להלן(  
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לדוגמה, פלגת הלילה של הגדוד הראשון, רגימט  1009בהן ובפעילותן בסוד, גם משאר הקציים והחיילים בגדוד.

אביב למשך מספר חודשים, מבלי שיתר אשי הגדוד ידעו את -אגרובק שליד תלהבאפס, הוצבה בשכות 

הלוחמים ביחידות אלה עשו שימוש בתחבולות שוות, כגון הסוואה בלבוש אזרחי, שקטו על ידי  1010מיקומה.

קשה להעריך את מידת הצלחתן של יחידות אלה, מאחר וזכו לאזכורים מעטים יחסית במסמכים  1011ויגייט.

, הבריגדיר הארי 19-הזמן. עם זאת, ראה כי השיגו לפחות חלק ממטרותיהן. לדוגמה, מפקד הבריגדה ה-בי

) דיווח למפקד הדיוויזיה כי פלגת לילה מיוחדת לכדה באזור בית Wetherallרובילארד וות'ראל (-אדוארד דה

דווח כי מחלקה  3919בדצמבר  1012דג'ן שלושה חברים בקבוצה חמושה, שהייתה יעד מיוחד של הבריגדה.

 1013מיוחדת מהגדוד הראשון, רגימט שרווד פועלת במרחב הכפר איג'זים בעקבותיו של מהיג קבוצה חמושה.

לימים, טען אחד ממפקדי הפלגות הבריטיות כי "אין ספק שסיורי הלילה החדשים, שיזם ויגייט... היו הדבר 

  1014הקרוב ביותר לשיטה הכוה לטפל בכופיות האלה..."

יילים בגדודים התייחסו אל פלגת הלילה כיחידה חשאית, מעיית ומצליחה ואל חבריהם, ששירתו בה, כמי הח

שממלאים תפקיד מיוחד ומסוכן. לראיה, יתן למצוא בביטאוי הרגימטים מחמאות ליחידות אלה וכן כיויים 

ד הביטאוים כתב כי כל אחד באח 1015) לחיילים שבהן.Mystery workersו"פועלי סתרים" ( Desperadosכגון 

  1016מהמשרתים בפלגת הלילה "יוכל, ללא ספק, לספר על מספר חוויות שבשים הבאות ירתקו את ילדיו וכדיו."

ואילך מזכירים דוחות  1938התפיסה המבצעית של הפל"מ יושמה גם במסגרות צבאיות רגילות. מסוף שת 

לה על ידי יחידות קטות ותוך הסתמכות על מודיעין. הצבא מבצעים התקפיים ליליים, שבוצעו בשעות הלי

שמאליה ובית איבא, -בובמבר פשטו יחידות על שי בתים מסוימים, בכפרים עצירה א 23-וב 20-לדוגמה, ב

ראה כי הצלחותיהם  1017בהתאמה. בשי המקרים הצליחו הבריטים להפתיע את המתקוממים, ששהו במקום.

-הרגלים להפעיל יחידות-החלו גדודי חיל 1939טחום של המפקדים, ובשת של מבצעים שכאלה הגבירו את בי

ערכו  1939מראים כי במהלך  16-משה קטות באופן התקפי בכל שעות היממה. דוחות המבצעים של הבריגדה ה

 12-טורים יידים מחלקתיים סיורים וחיפושים בכפרים. גם יחידות קטות יותר, בסדר גודל של שתי כיתות (כ

), שהוצב King’s Own Royal Regimentהגדוד השי של רגימט המלך ( 1018חיילים), פעלו בכפרים ערביים.

                                                            
 הזמן.-יתן להיח כי זו אחת הסיבות העיקריות לכך שדיר מאוד למצוא אזכור ליחידה שכזו במקורות בי 1009
1010 , 20.7.1939, p. 1Palestine PostBn. Buffs on Way to Egypt”,  st“1 :ראו גם ;ragon: The Regimental Paper of The D

the Buffs, 473 (1939), p. 113  :ביטאון באפס(להלן(  
 .221), עמ' 1938( ביטאון מערב קט 1011
וות'ראל לא ציין את הגדוד אליו השתייכה הפלגה, אך גזרת הפעילות מרמזת על כך כי בוצעה על ידי היחידה של גדוד הבאפס.  1012

 . KCLHMA O’Connor, 6.6.1939, 7-ד הדיוויזיה הלמפק 19-ראו: מפקד הבריגדה ה
1013 “16 Infantry Brigade Intelligence Summary for Week Ending 12 December 1939”, 12.12.1939, TNA WO 201/2134, 

p. 1   
1014 John Stewart Sancroft Gratton, IWM Sound Archive 4506 
The “Faugh-בספרדית. באגלית משמשת המילה כשם תואר לפושע ועז ראו:  היא "אדם ואש" ”Desperado“משמעות המילה  1015

a-Ballagh”: The Regimental Gazette of the Royal Irish Fusiliers 33:150 (1939), p.90   :ביטאון הרובאים האיריים(להלן ;(

  .176), עמ' 1938( ביטאון מערב קטראו גם: 
 .122), עמ' 1938( ביטאון מערב קט 1016
  .13-14, עמ' CO 732/81/10, 2.12.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1017
1018 “16 Infantry Brigade Intelligence Summary For Week Ending 4 July 1939”, TNA WO 201/2134, p. 4 
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 1019שעות. 36מחלקות בסיורים רגליים וממועים. חלק מהסיורים משכו  1939בדרום הר חברון, הפעיל מיואר 

) North Staffordshireייר (כתב בסקירת מודיעין של ההגה כי הגדוד מרגימט צפון סטפורדש 1939באפריל 

הפעיל באזור טבריה יחידות קטות "בהשפעת המסורת של הס..ס.", שהצליחו לעצור מתקוממים שמלטו 

   1020מהצבא מזה זמן רב.

ערך הגדוד השי, רגימט הרובאים האיריים, מבצע המזכיר מאוד את אלה של ויגייט. שתי כיתות,  1939במרץ 

זיתון שבגליל העליון, כביכול בדרך לחיפה. לאחר שכלי הרכב -רב דרך הכפר עין אבפיקוד קצין, סעו בשעת ע

יצאו מהכפר, ירדו מהם החיילים במקום סתר וחזרו אליו, במטרה לארוב למורדים שצלפו על בסיסם מדי 

גודלו המצומצם של  1021לילה. הכוח הפתיע קבוצה חמושה, לכד שיים מהם ולחם בכפריים עד עלות השחר.

ח, התחבולה שקטה והכוות להסתכן בלחימה בשעות החשיכה, מעידים על השיוי החד שחל בשיטות הכו

  הפעולה הבריטיות. 

, כאשר מחלקה מהגדוד השי של רגימט המלכה 1939דוגמה אופייית וספת למבצע שכזה התרחשה באפריל 

הראה בעקבות קבלת מידע כי שוהים בו ערכה "פשיטת בזק" רגלית על בית בכפר שוויכה שבפת טולכרם, ככל 

מקרה  1022מורדים. החיילים הצליחו להפתיע את המצאים בבית, עצרו שי חשודים ותפסו אקדח ותחמושת.

לפות בוקר: מחלקה מהגדוד השי, רגימט לסטרשייר, פשטה על כרם  1939באוקטובר  19-מרשים יותר אירע ב

וואת ולכדה שם את מפעילות שכזו לא הוגבלה  1023זיב.-היגה של קבוצה חמושה מהכפר אזיתים ליד ח'רבת מ

), שהיה יחידת שריויות, ערך מדי פעם פעולות XI Hussars( 11-לגדודי הרגלים. לדוגמה, רגימט ההוסארים ה

שבהן  "שישה עד עשרים [חיילים] יצאו בעלי התעמלות ורובים לחפש בגבעות ובכפרים חשודים, לתפוס חשודים 

  1024וכו'." ושק,

 27-אחד ההישגים המבצעיים הדרמטיים ביותר במערכה גד המרד זקף לזכות פעילות במתכות שכזו: בליל ה

חאג' -רחים אל-סיפרו מודיעים ערבים בכפר כופיר למפקד המוצב המחלקתי המקומי כי עבד א 1939 מרץב

), Fothergillט שי ג'ון פות'רגיל (חמד, מהמהיגים הבולטים של המרד, מצא בכפר צאור. הקצין, לוטומ

מהגדוד הראשון של רגימט הגבול, הוביל את מחלקתו במסע רגלי אל היעד, שמצא במרחק של כתשעה 

קילומטרים. הכוח הצליח להגיע אל הכפר מבלי להתגלות והחיילים, ככל הראה בלוויית סייען ערבי, יגשו 

ירו החיילים על קבוצת אשים שמלטה מהכפר והרגו את עבד לבתים שבהם לו המתקוממים. במהלך הפעילות 

  1025רחים.-א

היסיון שרכש במבצעים המיוחדים הביא להערכה מחודשת של החיות תורת הלחימה בוגע ללוחמת לילה. 

  הדבר במפורש: , כתב 1939, שפורסם בשת 8-בקובץ לקחים של הדיוויזיה ה

                                                            
1019 binson39”, King's Own Royal Regiment Museum, KO 1832 Col W A Ro-1-“Patrols etc., for week ending 21 :וגם ;

  שעות (ללא כותרת), שם. 36פקודה לארגון מחלקה לסיור בן 
  .4, עמ' S25/22558", אצ"מ 20.4.1939 – 27.4.1939"סקירה  1020
 .92-93), עמ' 1939( 33:150 ביטאון הרובאים האיריים 1021
 .2אפריל, עמ'  16-30, יומן רגימט המלכה 1022
 Infantry Brigade Intelligence Summary For Week Ending 16“המערבי. ראו:  ח'רבת מוואת היא חורבת מות בגליל העליון 1023

24 October 1939”, TNA WO 201/2134, p. 2  
  .87), עמ' 1939( 20:3, 11-ביטאון ההוסארים ה1024
 .Cumbria Museum of Military Lifeרשימת העיטורים שהועקה לאשי רגימט הגבול,  1025
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מידה בלילה באזורים -של מבצעים טקטיים בכל קה קבע כי "הוצאה לפועל 1936העלון משת 

מזמיה אבדות; לערבי יש יתרון גדול בלילה והעדיפות שיש לו באמצעי  ארץ ישראלההרריים של 

-תחרות לחיל-לחימה אובדת". זה בוודאי איו המצב כיום והוכח באופן מלא כי בלילה הערבי איו בן

  1026הרגלים הבריטי המאומן היטב.

   

                                                            
  .16עמ' , 8-לקחי הדיוויזיה ה 1026
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  הגתייםמבצעים 
בכל מערכה גד התקוממות דרשים כוחות הביטחון, בראש ובראשוה, להגן על כסי הממשלה ועל האוכלוסייה 

האמה מפי התקפה. דבר זה היה כון גם במרד הערבי, במהלכו התמודד הצבא הבריטי עם מספר רב מאוד 

י רכוש. פרק זה יעסוק בהיבטים של התקפות מצד הקבוצות החמושות, הן כלפי חיילים ואזרחים והן כלפ

-ההגתיים של פעילות הצבא, שועדו למוע הישגים מהמורדים, או לכל הפחות להקשות עליהם. אלה כללו אין

  ספור משימות הגה מסוגים שוים, שהוצאו לפועל במהלך כל תקופת המרד. 

סיוע לרשות אזרחית, או שיטור הפרק יתמקד בבחית המשימות ההגתיות השוות, אותן ביצעו כוחות הצבא: 

משימות ביטחון שוטף באזורים הערביים; הגה על יישובים יהודיים ועל תשתיות; ושמירה על גבולות בערים; 

שיטות הפעולה העיקריות שקטו: מוצבים הגתיים, סיורים, מארבים, שמירה הארץ. זאת באמצעות פירוט 

ן אימץ הצבא שיטות פעולה מיוחדות ביסיון להתמודד עם איום וליווי שיירות. כן ייבחו שלוש סוגיות, בה

מסוים: ההגה על מסילות הרכבת, מיעת חדירה לארץ ישראל מצפון והגה על תשתיות כגון קווי החשמל, 

ציור המים לירושלים וציור הפט. בוסף, יעסוק פרק זה בשיתוף הפעולה הצבאי עם היישוב היהודי, שבא 

משימות הגה שבוצעו במתכות משטרתית, ובמיוחד הפעילות בשטח הערים,   יקר במשימות הגה.לידי ביטוי בע

  סקרות בפרק המוקדש לסיוע לרשות האזרחית.

  

  מטרות

המטרה העיקרית של כל מבצע הגתי, מטבע הדברים, היא מיעת זק ליעד מסוים, בעל ערך לצד המגן. יעד 

יי אזרחים האמים לשלטון), תשתיות, רכוש, וכיוצא בזה. הפעלת שכזה עשוי לכלול חיי אדם (במיוחד ח

  הכוחות במשימות הגה, אם כן, ועדה להרתיע את המתקוממים מלתקוף, או לסכל את פעולותיהם, אם תקפו. 

לצד זאת, היו למבצעים הגתיים גם תכליות וספות. למשל, וכחותם של כוחות צבא בקרב אוכלוסייה אמה 

זק את מעמד הממשלה בקרבה ולהפחית את הסיכוי שתושבים ערבים יסייעו למורדים, או שיהודים ועדה לח

יקטו בפעולות אלימות משל עצמם. כמו כן, עצם הוכחות של כוח צבאי במרחב מסוים ועדה להרתיע את 

המאמץ  לפעול בו ולהגביל את יכולת התועה שלהן. לבסוף, ועדה ההגה לחזק אתמהקבוצות החמושות 

ההתקפי, באמצעות חיזוק היכולת לאסוף מודיעין על האויב, פגיעה בקשרים שביו לבין האוכלוסייה האזרחית 

  ושיפור יכולתו של הצבא, הפרוס על פי שטח רחב, להגיב במהירות במקרה שקבוצה חמושה מתגלה.

  

  האתגר המבצעי

י צבא. יתרוותיו של האויב ביידות, באיסוף הגה כגד אויב הוקט בלוחמת גרילה מציבה אתגרים רבים בפ

מודיעין וביכולתו להישאר סמוי מעיי הכוחות עד שהוא תוקף, מאפשרים לו לבחור את עיתוי ההתקפה 

ומקומה. מגד, במקרים רבים אין בידי כוחות הביטחון מידע מספיק, על מת לחזות את המקום והשעה בהם 

ערך מבחיה צבאית טהורה, -עובדה כי הישג למתקוממים, גם אם הוא חסריכה האויב. על כך יש להוסיף את ה

  עשוי לתרום להצלחתם במערכה משום שהוא פוגע בתדמיתו של השלטון ובלגיטימיות ממה הוא הה.
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משום כך, אין באפשרות צבא האבק כגד התקוממות לפעול בהתאם לכלל ההוג בלחימה בין צבאות סדירים, 

להפך, הצבא  1027הכל, איו מגן על דבר" ולמקד את מאמציו בהגה על שטחי מפתח מסוימים.לפיו "המגן על 

דרש לסות ולהגן על כל אתר העשוי לשמש כיעד עבור המתקוממים. קושי זה גובר שבעתיים, כאשר זוכרים כי 

קצות הצבא הבריטי ראה בהתקפה את הדרך היחידה להכריע את האויב במערכות שכאלה, ומכאן ששאף לה

  להגה כוחות מצומצמים ככל האפשר.

פים, יכול היה הצבא הבריטי -מאחר והמתקומם איו מסוגל, בדרך כלל, להכריע יחידות סדירות בקרב פים אל

להפעיל במשימות הגה יחידות מצומצמות בגודלן, לרוב בדרג המחלקה ומטה. דבר זה הטיל אחריות רבה על 

 שי ובין אם גדים.-ם בדרגת לוטט או לוטטהמפקדים הזוטרים, בין אם קציי

 

  סיוע לרשות אזרחית

) התייחס בזמן המרד הערבי למצב שבו פעל הצבא כגד Aid to civil powerהמושג "סיוע לרשות אזרחית" (

 1028התקוממות, אך מבלי שיתה לו האחריות המלאה לזירת הלחימה, באמצעות החלתו של ממשל צבאי.

יתן לכ ,ים כלומרערכה בארץ ישראל, בשי 1939-1936ות בשם זה כל פעילות צבאית שעם זאת במקורות ב .

הזמן, כמו במחקר מאז, הוג לצמצם את משמעות המוח ולראותו כמתייחס בעיקר להפעלת הצבא במשימות 

ית הדבר אמור במיוחד במקרים שבהם הרשות השלטו 1029שיטור, במטרה להשיב את הסדר הציבורי על כו.

משימות שמוגדרות  1030מספיקים."-האזרחית "מוצאת את כוחות המשטרה, עליהם היא סמכת בשגרה, כבלתי

בדרך כלל כסיוע לרשות האזרחית כוללות פיזור הפגות, שבירת שביתות, הפגת וכחות שלטוית, סיור 

במרחבים עירויים. זאת המאפיין העיקרי של פעילות זו היה עריכתה בעיקר  1031ברחובות הערים, וכיוצא באלה.

   1032ביגוד למבצעים התקפיים, צבאיים באופיים, שבוצעו בדרך כלל באזורים כפריים.

מעורבות הצבא הבריטי במרד הערבי החלה במשימות סיוע לרשות האזרחית. זמן קצר לאחר פרוץ מהומות 

הגדוד השי, רגימט קמרון  בבוקר, פה מושל המחוז אל מפקד 11סביב השעה  1936באפריל  19-הדמים ביפו, ב

כביר. לאחר שהאישור לכך יתן על ידי -היילדרס, וביקש כי חייליו יסייעו בהשבת הסדר על כו באזור אבו

המזכיר הכללי לממשלת המדט, יצאו שלוש מחלקות מבסיס צרפד ליפו. בימים הבאים שיתפו החיילים פעולה 

ל ערבים ויהודים, לפיוי אוכלוסייה יהודית מהעיר ולחילוץ עם השוטרים בעיר ופעלו לפיזור התקהלויות ש

                                                            
 ,Frederick the Great on the Art Jay Luvaas (ed.)כלל זה וסח בכתב על ידי פרידריך השי ("הגדול") מלך פרוסיה. ראו:  1027 

of War (New York: De Capo, 1999), p. 120  
(להלן: הערות על  p. 2 “Notes on Tactical Lessons of the Palestine Rebellion, 1936”, TNA AIR 2/20 ,66לדוגמה, ראו:  1028

  לקחים טקטיים).
 . 1שאול, עמ'  1029
  .3-4גווין, עמ'  1030
1031 The Journal of 42”, –Gyanesh Kudaisya, “‘In Aid of Civil Power’: The Colonial Army in Northern India, c.1919

Imperial and Commonwealth History, 32:1 (2004), pp. 53-54  :וגם ;Peter Dennis, “The Territorial Army in Aid of the 

Civil Power in Britain, 1919-1926”, Journal of Contemporary History, 16:4 (1981), pp. 710-711  
1032 Journal of Intelligence Jon Moran, “British Military Intelligence in Aid of the Civil Power in England and Wales”, 

History, 17:1 (2018), p. 5  



   

155 
 

), מוה למפקד Pattison-Pringleפטיסון (-יהודים שהותקפו בידי ערבים. סגן מפקד הגדוד, המייג'ור פריגל

ראה כי בימים הראשוים עצם וכחותם של חיילים חמושים הרתיעה את מפרי הסדר. על פי  1033הצבאי ביפו.

כתב על  1034ים, ירי על מפרי סדר בוצע במשורה ועל ידי שוטרים בלבד.המקורות השו טבביטאון הרגימ

  באפריל, היום השי למאורעות: 20-הפעילות ביפו ב

], Bannatyneאביב ומחלקה, בפיקודו של לוטט שי באטיין [-תל-ביום המחרת החלו צרות בגבול יפו

ע משיה ביפו, גילו כי בתים רבים הועלו באש ועד שלחה לשם כדי לסייע למשטרה. כשעברו דרך רוב

שהגיעו לאזור הגבול המוי ערבים ויהודים אספו [במקום]. ברגע שהחיילים הגיעו למקום, שי הצדדים 

סוגו למרחק מכובד ולא יסו עוד לבוא במגע [זה עם זה]. החיילים ותרו בעמדתם עד אחר הצהרים 

    1035...וסוגו לאחר החלפתם בידי המשטרה

בהתאם לתכית ההגה, שהוכה מבעוד מועד, שלחו יחידות צבא קטות, בסדר גודל שבין מחלקה לפלוגה, גם 

לירושלים, עכו, צרת, חיפה, שכם, טולכרם וצפת, במטרה לתמוך בפעילות המשטרה כגד מהומות העשויות 

   1036לפרוץ בהן.

מות, שלוו בהשלכת אבים ובקבוקים על כוחות החודשיים הראשוים של המרד התאפייו בהפרות סדר אלי

אירועים שוים של התקהלויות  79פירט הציב העליון בדיווחיו  1936הביטחון ולעתים אף בירי. עד לסוף יוי 

חוקיות, הפרות סדר והתקפות של המון מוסת על יהודים ועל שוטרים, תוך ציון כי זכרו רק האירועים -לא

ם וספים. מספר האירועים המדווח פחת באופן יכר בחודש יולי, לצד התגברותן של המשמעותיים וכי היו רבי

התפרעויות אלימות משכו גם לאחר מכן, אם כי הפכו  1037פעולות אלימות מאורגות מצד הקבוצות החמושות.

 פרצו מהומות בטבריה, במהלכן תקפו ערבים 1937בפברואר  19-לדירות יחסית לראשית המרד. לדוגמה, ב

  ביפו, בחיפה ובערים וספות. 1938מקרים וספים התרחשו בשת  1038יהודים ברחובות העיר.

ככלל, העדיפו השלטוות כי הטיפול בהפרות סדר ייעשה על ידי שוטרים ולא על ידי חיילים. זאת משום 

ת כוח קטלי שהראשוים היו מאומים ומצוידים באופן מתאים ויכלו להגיב באופן מרוסן, תוך הימעות מהפעל

שלא לצורך. הפקודות שיתו לחיילים עם פרוץ המהומות, שקבעו כי יהא עליהם להסביר "כל כדור בו עשה 

העדפה זו  1039שימוש" במהלך סיוע למשטרה, ממחישות היטב את החשש מפי חזרה על אירועי אמריטסר.

 12-חה למלא תפקידים אחרים. בשמרה גם בהמשך, אפילו כאשר ברור היה לשלטוות כי המשטרה איה מצלי

, לאחר רצף התקפות מוצלחות על תחות משטרה ברחבי הארץ, קיבל מפקד הצבא את האחריות 1938בספטמבר 

                                                            
  .2, עמ' 19.4.1936-25סיכום המבצעים,  1033
 .6, עמ' 19.4.1936-25; וגם: סיכום המבצעים, 19.4.1936, 123מברקי הציב העליון,  1034
  .255), עמ' 1936( 215, ביטאון קמרון היילדרס 1035
  . ,Aספח 3619.4.19-25; וגם: סיכום המבצעים, 19.4.1936, 125מברקי הציב העליון,  1036
  .9לסיכום כמותי של האירועים, ראו ספח  1037
  .1, עמ' 21.2.1937, דבר"ההסתה וההפקרות תו פרי",  1038
   .3, עמ' 19.4.1936-25סיכום המבצעים,  1039
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למשטרת המדט. היייג החה לרכז את השוטרים הבריטים בירושלים, חיפה ויפו, במטרה שיבטיחו בהן את 

   1040לא להיות אחראי לה.הסדר הציבורי. הצבא ועד לסייע במשימה זו, אך 

אם כן, המשימות אותן מילאו חיילים במסגרת הסיוע לרשות האזרחית ועדו לשחרר שוטרים להתמודדות עם 

הוצבו חיילים מרגימט צפון  1936הפרות סדר, או לתמוך בהם במקרה שייכשלו בכך. למשל, במהלך יולי 

גם במקרים הספורים שבהם דרשו השוטרים לקשייר כעתודה בתחות המשטרה בשכם ובטולכרם. עם זאת, 

" לא התבקשה Cבתחות אלה לפזר הפרות סדר בכוח, ותרו החיילים לצפות מן הצד: "לרוע המזל, פלוגה "

   1041לעזור מאחר והשוטרים התמודדו היטב עם המצב," כתב בביטאון הרגימט.

של בי עדה אחת על השייה. משום הערים המעורבות חשבו כמוקד סכה מיוחד, בשל החשש מפי התקפות 

כך, הוצבו בדרך קבע יחידות צבא בירושלים, חיפה, יפו, טבריה וצפת. אלה ועדו להגיב לכל התפרצות אלימה 

אביב אף הקים הצבא עמדות -לאורך קו התפר שבין יפו ותל .במהירות ולסייע למשטרה להשיב את הסדר על כו

 17-במידת הצורך, שלח הפיקוד תגבורות לערים. ב 1042שעות היממה.מבוצרות, בהן שהו חיילים לאורך כל 

 South, לאחר שערבי רצח שתי אחיות יהודיות ביפו, פרס הגדוד השי מרגימט דרום וולס (1936באוגוסט 

Wales Borderers (120 וספים בקו העמדות שבין יפו ותל אביב, בשל ההערכה כי יהודים עשויים לבצע -חיילים

, לאחר 1938ביולי  6-ב 1043. חיילים אלה הצטרפו לשתי הפלוגות של הגדוד ששהו בעיר בדרך קבע.מעשי קם

שהאצ"ל פוצץ מטען חבלה בשוק של חיפה, פרס הגדוד השי מרגימט מערב קט שש מחלקות בעיר התחתית 

גבלה לערים פעילות שכזו לא הו 1044ובאתרים רגישים אחרים, בוסף לפלוגה ששמרה על הביטחון בעיר בשגרה.

המעורבות וערכה כאשר וצר חשש מפי חידוש הפרות הסדר במקום כלשהו. למשל, בעקבות פצצה וספת 

, כסו חיילי המשמר האירי לרובע העתיק (ה"קסבה") 1938ביולי  25-בשוק בחיפה, אותה הפעילו אשי אצ"ל ב

למוע הפרות סדר במקום. ביומן הגדוד כתב בשכם וערכו בו סיורים רגליים, על מת להפגין וכחות שלטוית ו

  1045כי "אף שוטר בריטי לא כס לרובע העתיק מזה חמש שים."

יתר התפקידים, אותם ביצעו החיילים בערים, היו לרוב כאלה שהיו בשגרה באחריות המשטרה, כגון שמירה על 

ת הערים. כל אלה ועדו להפגין מבי ציבור, איוש קודות ביקורת ועריכת סיורים רגליים וממועים ברחובו

וכחות שלטוית, למוע הפרות סדר, למוע תועה של מסיתים ומארגי שביתה, להרתיע את המורדים מפי 

קיבל הצבא על עצמו את השמירה על מתקים חיויים,  1936במאי  20-החל ב 1046פעולה ולהגיב על התקפות.

מחברו של  1047ועוד. ף, תחת הכוח ומצבור הדלק בירושליםבהם סדת הרכבת בחיפה ומרכזיית הטלפון והטלגר

מאמר, שפורסם בביטאון הקמרון היילדרס, ציין כי במשימות אלה סייעו חיילי הגדוד למשטרה לבצע את 

  עבודתה השגרתית:

                                                            
 .7-8המשטרה תחת שליטה צבאית, עמ'  1040
  .120), עמ' 1936( 57 ביטאון צפון לקשייר 1041
1042 , 11 (1937), p. 48derersThe Journal of the South Wales Bor :ביטאון דרום ויילס(להלן(  
  שם. 1043
  .175), עמ' 1938( ביטאון מערב קט 1044
  .4, עמ' יומן המשמר האירי 1045
  .22.5.1936, 260לדוגמה, ראו: מברקי הציב העליון,  1046
 .3, עמ' 17.5.1936-13.6סיכום המבצעים,  1047
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[השוטרים], שעמדו במבחן קשה בחודש הקודם, אלצו לבקש את עזרת החיילים במילוי חלק 

לט כי יש צורך להציב שמירה על מספר אתרים חשובים, כגון תחת הכוח, מתפקידיהם. בה בעת הוח

  1048ובית [חברת הדלק] של.  משרד הדואר, תחת השידור ברמאללה

 Northעל הגדוד השי של רגימט צפון סטפורדשייר ( 1937באוקטובר  14משימה דומה הוטלה בליל 

Staffordshireפרסו יחידות ). בעקבות גל התקפות מצד הקבוצות החמושו ,ת על יעדים אזרחיים ברחבי הארץ

הגדוד בבהילות בירושלים. החיילים הקימו עמדות מבוצרות בשער שכם ובשער האריות וסיירו רגלית בעיר 

 1049העתיקה, עד שהמתיחות שככה.

תפו סיורים בערים בוצעו על ידי קבוצות חיילים קטות, לעתים בליווי שוטר, ברגל או ברכב. בעיר חיפה השת

למבצעי הסיור הותר לערוך חיפוש מדוקדק  1050בסיורים גם מלחים וחתים, מאיות הצי המלכותי שעגו במל.

במידה והוטל עוצר על העיר, אכפו הסיורים את  1051על אשים, בכלי רכב ובבתי עסק, לפי החלטת מפקדם.

רסמו המתקוממים ולעתים החיילים תלשו מהקירות כרוזים שפ 1052הפקודה ועצרו את כל מי שמצא ברחובות.

החיפושים התכופים בחויות ובבתי הקפה ועדו להרתיע את  1053אף הצליחו לעצור את האשים שתלו אותן.

ביטאון המשמר  1054המורדים מלהשתמש במקומות אלה כמקומות מסתור, לא פחות מאשר ללכוד אותם.

  השחור כולל תיאור תמציתי של הסיורים שערכו החיילים בירושלים:

התזמורת הצטייה בסיור  1055לך הימים הראשוים לאחר החלת תקות התועה החדשות,במה

ברחובות ירושלים, בחיפוש אחר מסמרים וזכוכית שהושלכו "בטעות" ברחובות על ידי ערבים. מצוידים 

לדאבון ההגים  –מוצא -פים קשוחים, כשהמצח מוביל באומץ אל סמטאות ללא-ברובים, אלות ומבעי

   1056לרגימט כולו עד כמה או מתאימים למשימה מסוכת זו.הראו  –

משימה וספת שהוטלה על החיילים הייתה שבירת השביתה הכללית, באמצעות עריכת "סיורים גד איומים" 

)Anti-intimidation patrol וכחות מוגברת של חיילים ושוטרים ברחובות תעודד בעלי ות קיוו כיהשלטו .(

באוקטובר  4-ביוי ל 28-בין ה 1057ו מפי פגיעתם של פעילים לאומיים, לשוב לעבודתם.עסקים ערבים, שחשש

גברים ושים, בחשד כי איימו על  143דיווח הציב העליון לשר המושבות כי סיורים שכאלה עצרו  1936

  1058סוחרים.

                                                            
  .256), עמ' 1936( 215, ביטאון קמרון היילדרס 1048
1049 , The China Dragon: The Regimental Magazine of the North Staffordshire Regiment (The Prince of Wales’s)

23:1 (1937), pp. 35-36  :ביטאון צפון סטפורדשייר(להלן(  
  .38, עמ' 1936משטרת המדט, דו"ח שתי,  1050
1051 4 Urban Patrols”, 20.2.1939, KCLHMA O’Connor 3/-“Subject:     
  .175), עמ' 1938( ביטאון מערב קט 1052
  .240-241שם, עמ'  1053
  .240שם, עמ'  1054
  .1.11.1938-הכווה לתקות החירום שהגבילו את התועה בדרכים, אשר כסו לתוקף ב 1055
  .22), עמ' 1939( 72ביטאון המשמר השחור  1056
  .47), עמ' 1937( 11 ביטאון דרום ויילס 1057
  .4.10.1936-6.28מברקי הציב העליון,  1058
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שהיו רובם ככולם בערים המעורבות עסקו החיילים גם בליווי מכויות כיבוי האש, על מת להגן על הכבאים, 

יהודים, מפי התקפה. זאת משום שבמקרים רבים הציתו ערבים רכוש השייך ליהודים ואז תקפו את הכבאים 

הגה דומה דרשה לצוותי משאיות הזבל בזמן עבודתם בשכוות  1059שחשו למקום, או חיבלו בציוד הכיבוי.

הציתו ערבים  1936באוגוסט  14-מם. בלפחות במקרה אחד מילאו חיילים את תפקיד הכבאים בעצ 1060ערביות.

מלחים מאיות הצי הוזעקו לסייע בכיבוי האש, שאיימה על חלקים רחבים  330-את סדת הרכבת בחיפה. כ

   1061מהעיר.

גם שריויות השתתפו במשימות סיוע לרשות האזרחית. כלי הרכב כחו בהפרות סדר, כאמצעי להרתעת 

, כאשר שתי פלוגות מרגימט 1936כך היה, למשל, באוגוסט  1062המתפרעים וערכו סיורים לאכיפת עוצר.

השריויות מלאו משימה דומה בירושלים  1063הוצבו בטבריה, בה פרצו מהומות רחבות. 11-ההוסארים ה

הרגו פצצות, אותן היחו אשי  1939פברואר  27-עדתית בעיר. ב-ובחיפה, לאחר התפרצויות של אלימות בין

תחת אחריותו של מפקד  11-של רגימט ההוסארים ה Bבעקבות זאת, הוצבה פלוגה  ערבים בחיפה. 24אצ"ל, 

תיאור משימה דומה, אותה ביצע הרגימט  1064העיר. השריויות ערכו בעיקר סיורים לאכיפת העוצר בעיר.

  , יתן למצוא בביטאון היחידה:1938בירושלים במהלך 

למשך שמוה ימים. התפקיד שלו היה לסייר במהלך אחד המשברים הרבים, הפלוגה הוצבה בירושלים 

], Payne-Gallweyגלוויי [-בבוקר, ומפקד הפלוגה, קפטן פ. פיין 6:00-בערב ל 6:00בעיר בשעות שבין 

היה אחראי לביטחון ירושלים במהלך אותן השעות. בוסף לפלוגה, היו לו עשרים שריויות של חיל 

  1065האוויר מסייר במרחב אחד בעוד הפלוגה סיירה באחר.משה, כשחיל -האוויר והאזור חולק לאזורי

ככלל, סלדו מפקדי הצבא מהשימוש בחיילים למשימות שיטור וביקשו להמעיט בכך ככל יכולתם. היו לכך מספר 

סיבות. ראשית, משימות אלה העסיקו חיילים רבים לאורך זמן, כשהם מפוזרים ביחידות קטות על פי שטחים 

את האפשרות להפעיל את הכוחות באופן מרוכז והתקפי ובכך סיכל, לדעת המפקדים, את  רחבים. דבר זה מע

, לא פחות ממחצית החיילים 1936האפשרות להכריע את המרד. בתקופה מסוימת, טען בסיכום לקחי שת 

  משמעי:-בארץ ישראל הופעלו בתפקידי שיטור. דיל הביע את התגדותו לכך באופן חד

יים מופרעים באופן ברור על ידי הדרישות הרבות של המהל האזרחי או המשטרה מבצעים צבאיים חיו

לשומרים וכו'. בשלב זה חיוי שכפריים [ערבים] באזורים רחוקים וידחים יראו את החיילים, ויראו 

אותם לעתים קרובות. דבר זה לא יכול להתבצע אם החיילים מרותקים לערים בתפקידי משטרה 

  1066ייחים.

                                                            
1059 , 20:1 (1939), p. 24The Green Tiger: The Records of the Leicestershire Regiment  :ראו ביטאון לסטרשייר(להלן ;(

  .241), עמ' 1938( ביטאון מערב קטגם: 
  .24), עמ' 1938( 20:1, ביטאון לסטרשייר 1060
1061 alestine”, TNA AIR 2/1938, p. 5 “Report on Naval Assistance During the Disorders in P (להלן: דו"ח על הסיוע הימי)  
  .77מוברי, עמ'  1062
  .85), עמ' 1937( 19:2, 11-ביטאון ההוסארים ה 1063
  .84), עמ' 1939( 20:3, 11-ביטאון ההוסארים ה 1064
  .56שם, עמ'  1065
  .122, עמ' 1936לקחי המרד,  1066
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המפקדים טעו כי הצבת חיילים במקום שוטרים חוטאת לעיקרון הכוח המזערי ועלולה להביא לפגעים שית, 

  מיותרים בקרב האוכלוסייה האזרחית: 

מטרת השוטר היא ללכוד את יריבו תוך גרימת פגיעה מזערית בו, בעוד שתכליתו היחידה של החייל 

הארגון, הציוד והאימון של החייל מכווים היא להרוג, או לפצוע באופן החמור ביותר. מאחר וכל 

הדמים של -למטרה אחת זו, ובע מכך שהוא לחלוטין איו מתאים להשיג את תכליתו טולת שפיכות

 1067השוטר.

הורה הציב העליון ווקופ לדיל להחליף  1937ההפוגה במרד לא הביאה לסיום המתח סביב סוגיה זו. בפברואר 

יים בחיילים. לאחר כחצי שה דרש דיל כי החיילים ישוחררו למלא את את סיורי המשטרה בכבישים הראש

תפקידיהם הייעודיים וכי המשטרה תקבל שית את האחריות לסיורים אלה. לטעת דיל, הפעלת הצבא במשימה 

זו הייתה מוגדת לחובה הכלולה בסיוע לרשות אזרחית: "מטרת השירותים [הצבאיים], כפי שאי מבין אותה, 

וא לעזרת המהל האזרחי כאשר שליטה אזרחית קורסת במקום או במקומות מסוימים. אין זו חובתו היא לב

  1068של הצבא, לטעתי, לבצע עבודת משטרה לאורך חודשים ללא סוף."

  

  מוצבים

) המרכיב המרכזי במערכה כגד המרד הערבי. דבר זה Picquet ,Postמחוץ לערים, היו המוצבים ההגתיים (

זמן מוגדר -הזמן, שהגדירה את המוצב כ"יחידה עצמאית, הפרדת לפרק-לתורת הלחימה בתהיה בהתאם 

  1069למחצה."-מכוח, לצורך מילוי משימות הגתיות בעת לחימה גד אויבים פראיים או תרבותיים

 40-ל 20המוצב ועד לשמש כבסיס פעולה ליחידה צבאית קטה. לרוב הייתה זו מחלקת רגלים (כלומר, בין 

ים), אך היו גם מוצבים קטים יותר, בהם שהתה כיתה, וגדולים יותר, לפלוגה שלמה. על יחידה שכזו הוטלו חייל

משימות שוות ובהן הגה על בסיס צבאי או יישוב סמוך מפי התקפה; הגה על דרכי התחבורה (כבישים או 

ויב. משימות אלה השתו בהתאם מסילת רכבת); מיעת פעילות עוית במרחב בו שלט; ואיסוף מודיעין על הא

  למקום בו מצא המוצב ולמדייות הפיקוד בכל זמן תון, כפי שיפורט להלן.

  

  מבה וארגון

) ומוצב קבע Temporary picquetבמרד הערבי הקימו כוחות הצבא מוצבים הגתיים משי סוגים: מוצב זמי (

)Permanent picquetבעה ממשך הזמ ייםה בין השדרשו החיילים לשהות במקום: בעוד שמוצב ). ההבח ן בו

זמי אויש במהלך שעות האור בלבד או לאורך מספר יממות ספורות, התגוררו חיילים במוצב קבע תקופה 

ממושכת, שעה בין מספר שבועות לחודשים. כפי שראה בהמשך, מוצבים זמיים שימשו במקרים, שבהם לא 

                                                            
  .120שם, עמ'  1067
  .TNA CO 733/341/21, 0.8.19372מפקד הצבא בא"י לציב העליון,  1068
  .XI, עמ' אימוי חי"ר 1069
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במשימה קבועה או כאשר היה צורך להגן על אזור מסוים למשך פרק זמן יתן היה להציב חיילים לאורך זמן 

  1070מוגדר, כגון בעת מעבר שיירת כלי רכב או רכבת, או כחלק ממבצע צבאי התקפי.

מטרים  484-מוצב קבע אופייי בה בהתאם לתקות, שהיו הוגות בצבא הבריטי בעת ההיא. שטחו היה כ

חלק מהמוצבים הוקמו בשטח הפתוח ואחרים  1071לוחמים. 20-ם בת כרבועים והוא ועד לשמש מחלקת רגלי

בו בסמוך ליישוב יהודי או ערבי או אף בתוכו. מוצבים בכפרים התבססו לעתים קרובות על מבה קיים, אשר 

מאחר והמבים שיכלו להתאים לצורך זה היו צריכים להיות גבוהים יחסית לסביבתם  1072כלל בשטח המוגן.

שטח  1073ים אחרים, בחרו לכך במקרים רבים מבי ציבור, כגון בית ספר, תחת משטרה וכדומה.ומבודדים מבת

המוצב הוקף בחומה, שבתה מאבי גוויל או משקי חול וכן בגדר תיל כפולה. על פי התקות, הייתה אמורה גם 

ם זאת, הדבר לא ע  1074החומה להיות כפולה, כשהרווח שבין החומה הפימית לחיצוית משמש כתעלת לחימה.

  1075עשה בכל המוצבים, אם בשל העדר זמן או מסיבות אחרות.

בחומה ועל גג המבה (אם היה) קבעו עמדות ירי מבוצרות, בויות מסלעים או משקי חול, שכוו בשם "סגר" 

)Sangar.(1076  ,(אם היה במוצב, להלן) מצאו מגורי החיילים, עמדה למכשיר קשר בתוך השטח המוקף בחומה

וזרקור. מתקי  3עמדות ירי ומתקי בישול. במידת האפשר, כלל המוצב גם מקלע ביוי או שיים, מרגמה "

החל מהלך לשיפור תאי  1938בובמבר  1077מה ממו, מסיבות מובות.-השירותים חפרו מחוץ למוצב ובמרחק

מו צריפים, מתקי שירותים השירות במוצבי הקבע והכתם למגורים בעות החורף. חברות ביה יהודיות הקי

במקביל לכך הותקו במוצבים גם מקלטי רדיו אזרחיים, צעד וסף שועד להקל  1078ומקלחות במוצבים השוים.

   1079גוי בהם.-על השירות החד

 1080הקשר בין המוצבים התבסס בתחילה על איתות, שבוצע באמצעות דגלים והליוגרף ביום ופסים בלילה.

משום כך, הוקם כל מוצב  1081ים להשתמש גם באקדחי זיקוקים לשם אזעקת עזרה.בשעת חירום, יכלו המוצב

באתר שהיה בו קו ראייה לפחות לשי מוצבים שכים והוצבו בו חיילים ממחלקת הקשר הגדודית. באמצעות 

                                                            
  .123, עמ' 1936לקחי המרד,  1070
  שם. 1071
 .2ראו תצלומי המוצבים בספח  1072
 .157, עמ' 1938, ביטאון מערב קטלדוגמה, ראו:  1073
1074 (London: HMSO, 1932), p. 82Field Service Pocket Book, 1932   
1075 tion No. 3”, 13.10.1936, TNA WO 191/62“16 Inf Bde Operation Instruc  
מקור השם "סגר" בעמדות ירי זמיות, בויות מאבי גוויל, ששימשו את השבטים הפשטוים במלחמתם כגד הבריטים  1076

 :Manual of Military Engineering (Londonבאפגיסטן. המילה שימשה גם ככיוי כללי למוצב המוקף בחומת אבן ארעית. ראו: 

HMSO, 1905), pp. 46-47 
Area, Operation Instruction no. 4”, 5.10.1936, Lincolnshire -“Tulkarm Sub; ראו גם: 123, עמ' 1936לקחי המרד,  1077

Archives, Regi/Docu box 15/376  
1078 , 3:1 (1939), p. 7 The Border Magazine: The Journal of the Border Regiment  :ולביטאון הגב(להלן(  
  .55), עמ' 1939( 471 ביטאון באפס; וגם: 113), עמ' 1939( 39:2 ביטאון הל"א 1079
, אתר חיל הקשר המלכותי) הוא מכשיר לאיתות חזותי, המבוסס על מראה המחזירה את אור השמש. ראו: Heliographהליוגרף ( 1080

https://royal-signals.org.uk/Datasheets/THE_HELIOGRAPH.php  צפה בתא] ביטאון בדפורדשייר ]; ראו גם: 16.4.2019ריך

  White-Walled Nablus Besieged”, Palestine Post, 11.6.1938, p. 2“; וגם: 238), עמ' 1936( 8:4, והרטפורדשייר
1081 Area, Operation Instruction no. 4”-“Tulkarm Sub  
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העברת הודעות ממוצב למוצב בשרשרת, יכלו גם מפקדות הגדודים והחטיבות להעביר מסרים אלה לאלה, ללא 

ואילך, סופקו למוצבים מכשירי אלחוט,  1938עם הזמן, במיוחד משת  1082במכשירי קשר או בטלפון. שימוש

  1083שגם אותם הפעילו חיילי מחלקת הקשר.

במוצבים, ששכו בתוך יישוב ערבי או בסמוך לו, הוצב מתורגמן דובר ערבית, שועד לסייע לחיילים במגעיהם 

פקיד זה בעיקר שוטרים ערבים, אך עם התפתחות המרד עם האוכלוסייה המקומית. בתחילה שימשו בת

החליפו אותם שוטרים בריטים  1084והתגברות החששות לגבי מהימותם, ביקש הפיקוד להימע מהפעלתם.

בין אלה היו גם יהודים: בביטאון רגימט לסטרשייר  1085דוברי ערבית ובעיקר אזרחים ששכרו לשם כך.

), שעבד עמם במוצב שבכפר Amberיבר מתורגמן בשם יצחק אמבר (מהחיילים, אותו ח התפרסם מכתב פרידה

   1086ט'הר.-הערבי סילת א

  

  משימות

למוצבי הקבע הוגדרו שתי מטרות מרכזיות, אשר תמכו זו את זו: סיכול פעילות עוית וחיזוק השליטה הבריטית 

כי  16-דת הבריגדה ה, קבעה מפק1936בשומרון, בראשית אוקטובר  במרחבם. בפקודה למבצע גד המתקוממים

בדומה  1087"מוצבים יגו על [דרכי ה]תקשורת וימעו מכופיות חמסיות להטיל אימה על כפרים בגזרת המוצב."

, להקמת מוצבי קבע במסגרת מבצע "כיבוש הכפרים" (להלן), כי תפקידם 1938לכך, כתב בפקודה מחודש מאי 

הכופיות; ב) לאתר, ללכוד או להשמיד כופיות  למוע את האזורים האלה מאשי של המוצבים הוא: "א)

לתכלית צבאית זו לוותה גם מטרה  1088מאורגות; ג) לייסד מחדש שליטה אזרחית מלאה באזורים אלה."

וספת: חיזוק השליטה האזרחית הבריטית, באמצעות הגברת אמות האוכלוסייה ותקיעת טריז ביה לבין 

הקבע הוא להגן על הכפרים השכים מפי טרוריסטים, במטרה להשיג  הקבוצות החמושות. "תפקידם של מוצבי

באוקטובר  16-את תמיכתם [של הכפריים] באבטחת התועה בדרך, במסילה ובטלגרף," פסק מפקד הבריגדה ה

ולגבי המוצבים שהוקמו כחלק מכיבוש הכפרים, כתב כי "חילות המצב במוצבים [...] יהיו אחראים  1936.1089

חון, תחילה בכפר שבו הם מצאים ואחר כך באזור שבין המוצב הדון למוצבים אחרים בסביבה לשמירת הביט

   1090המיידית."

                                                            
  .148), עמ' 1936( 11:3, ביטאון דורסטשייר 1082
1083ing Order”, 14.5.1938, MECA Tegart Papers Box 2 File 3, p. 3 “Force H.Q. Warn    
1084 Area, Operation Instruction no. 4”-“Tulkarm Sub:וגם ;May,  th“Notes on a Conference Held at Force H.Q. on 10 

1938”, 11.5.1938, MECA Tegart Papers Box 2 File 3, p. 2  
ביטאון , הגדוד הראשון, רגימט הבאפס עם אזרח ערבי שעבד כמתורגמן עבור היחידה. Cקד פלוגה לדוגמה, ראו תצלום של מפ 1085

  .50), עמ' 1939( 471, הבאפס
  .60), עמ' 1939( 20:2, ביטאון לסטרשייר 1086
ק זה). ) לכבישים, מסילות רכבת וקווי הטלגרף (ראו אום אווטס במשך פרcommunicationsהכווה במוח "דרכי תקשורת" ( 1087

“16 Inf. Bde. Operation Order No. 1”, 29.9.1936, TNA WO 191/62  
1088 “Force Operation Order No. 1”, 18.5.1938, MECA Tegart Papers Box 2 File 3  
1089 “16 Inf. Bde. Operation Instruction No. 1”, 29.9.1936, TNA WO 191/67  
1090 “Force Operation Order No. 1” 
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מפקדי המוצבים הפעילו את אשיהם במגוון משימות. במהלך היום, סיירו החיילים בסביבות המוצב וערכו 

כמו כן, ביקרו  1091ום.תצפית על האזור. בלילות הציב הכוח מארבים למורדים, העשויים לוע בקרבת מק

החיילים בכפרים וחיפשו בהם ובסביבתם אחר כלי שק ואשים חשודים. בשלבים המאוחרים של המרד, כאשר 

פחתה הרתיעה מפי הפעלת כוחות קטים במשימות התקפיות, שימשו המוצבים גם כבסיסי יציאה לפשיטות 

הלך השה האחרוה של המרד היו חלק במ 1092רחים.-על יעדי אויב, כגון זו שהביאה להריגתו של עבד א

מהמוצבים אחראים לשמירה על מחות מעצר או לעבודות סלילת כבישים (ראו להלן, בפרק "עישה ותגמול"). 

בוסף לתפקידים שגרתיים אלה, הוחו מפקדי המוצבים לפעול כגד קבוצות חמושות. בפקודה להקמת מוצבים, 

ר, כתב כי "אם אשים חמושים או כופיות יופיעו בכפרים האלה, שפרסם הגדוד השי מרגימט ליקולשיי

מפקד המוצב יקוט בצעדים שהוא רואה לכון, תוך התחשבות בביטחון עמדתו, על מת להרוג או ללכוד 

   1093אותם."

מוצבי הקבע ועדו גם לשפר את המודיעין שבידי כוחות הביטחון. זאת באמצעות עצם וכחותם בסביבה, כמו 

 1094די מתן הגה לשוטרי הבולשת, ששבו לפעול בכפרים ויצירת קשר ישיר בין החיילים לתושבים המקומיים.על י

הודיעו החיילים במוצב שליד עראבה כי שלוש קבוצות חשודות כסו אל הכפר  1936באוקטובר  8-לדוגמה, ב

הציע למכור לחיילים מצרכי  לבד כי המוח'תאר המקומי-וערכו בו מפגש. למחרת, דיווח מפקד המוצב הסמוך לא

מזון טריים ודיווח על ביקור שערך מהיג של קבוצה חמושה בכפר. "ראה כי הגישה הכללית בכפר, שבעבר 

, 1936באוקטובר  23-כשבועיים אחר כך, ב 1095הייתה עוית, השתתה מאז הקמת המוצב הזה," כתב הקצין.

כי קבוצות חמושות עודן פעילות בכפרים  16-הבריגדה הלאחר תחילת ההפוגה במרד, דיווח קצין המודיעין של 

מסוימים בצפון השומרון. אחד המקורות לכך היה מידע, אותו מסרו מפקדי המוצבים, שמצאו בקרבת 

מפקדי המוצבים של הגדוד השי, רגימט מערב יורקשייר, סיירו בכל היישובים שבסביבתם והגישו  1096הכפרים.

ות מפורטים אודותיהם, כולל שמות המוח'תארים, עמדות התושבים כלפי הצבא לקצין המודיעין הגדודי דוח

  1097והערות בוגע למיקום היישוב, סוג המבים שבו וכיוצא באלה.

עשר מורדים, -עצרו חיילים מרגימט המפשייר שים 1939במרץ  9-תופעה זו שתה גם בהמשך. לדוגמה, ב

יא לתפיסתם מסר על ידי אישה ערביה למפקד מוצב בכפר ידור. המידע שהבאשהסתתרו במערה ליד הכפר 

באותו חודש, כאשר תושבים  27-המקרה הבולט ביותר לאיסוף מודיעין על ידי מוצב ולשימוש בו היה ב 1098סמוך.

  רחים בכפר סמוך (ראו בפרק "מבצעים התקפיים").-בכופיר דיווחו למפקד המוצב במקום על הימצאו של עבד א

                                                            
1091 Red Hackle Palestine Supplement, October 1937 to October 1938”“The  ,(להלן:  3), עמ' 1938( 71, ביטאון המשמר השחור

  .24, עמ' יומן רגימט הגבול , מוסף ארץ ישראל); וגם: ביטאון המשמר השחור
) מוגבלות בהיקפן Snap searchק" (לא מדובר בחיפושים שיטתיים, כפי שמתואר בפרק "מבצעים התקפיים", אלא ב"סריקות בז 1092

שועדו להפגין וכחות, להרתיע מפי פעילות בכפר או לאתר חשוד, שמידע אודותיו הגיע למפקד המוצב, בטרם יעזוב את המקום. 

  King's Own Royal Regiment Museum, KO 1832 Col W A Robinson ; וגם:109, עמ' 1938, ביטאון מערב קטלדוגמה, ראו: 
1093 Area, Operation Instruction no. 4”-“Tulkarm Sub  
1094 5-“Combined Military/Police dispositions in Haifa, Samaria and Galilee Districts”, pp. 4 
1095 “16 Inf Bde Situation Report no. 13”, 11.10.1936, TNA WO 191/67  
1096incolnshire Archives, Regi/Docu box 15/376 “16 Inf Bde Situation Report no. 25”, 23.10.1936, L  
 Yavneel, 1 Platoon Post, Report No. 2”, 9.10.1936, York Army Museum“ראו לדוגמה:  1097
 .3, עמ' 16.5.1939, 45, מס' 16דוח מודיעין, בריגדה  1098
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  במוצבים במרד הערביהתפתחות השימוש 

, עם הגעתן של יחידות תגבורת ממצרים, החל הצבא להקים מוצבי קבע בסמוך לערים שכם, 1936במהלך יוי 

ביולי, לאחר שסדר הכוחות בארץ עמד כבר על שתי בריגדות, הקימו היחידות מוצבים לאורך  1099טולכרם וג'ין.

זרחית (ראו להלן) וכאמצעי למשוך את הקבוצות הדרכים הראשיות, כחלק מהיסיון להגן על התחבורה הא

רובם המכריע של המוצבים האלה היו זמיים והם אוישו בבוקר ועזבו לקראת ערב. הסיבה  1100החמושות לקרב.

-לכך הייתה שמספר החיילים בארץ לא אפשר להקים "מערכת רצופה של מוצבים, כמו זו שאומצה בספר הצפון

מוצבים קטים רבים לאורך מסילות הרכבת, במטרה  1936הוקמו בספטמבר בדומה לכך,  1101מערבי של הודו."

הספר מוצבים זמיים ליד -במקביל, פרס חיל 1102(ראו להלן). להגן על הכוחות שהגיעו לארץ במהלך פריסתם

   1103מעברות הירדן, במטרה לסכל הסתות מתקוממים והברחת אמצעי לחימה.

. לאחר הגעת כוח החירום לארץ, 1936ד עשה בתחילת אוקטובר שימוש שיטתי ראשון במוצבי קבע בזמן המר

, 16-הורה דיל להקים מוצבים באזורי הפעילות העיקריים של הקבוצות החמושות. לדוגמה, בשטח הבריגדה ה

מוצבי קבע מחלקתיים. המוצבים  25שהייתה אחראית לשומרון, הוקמו במהלך השבוע הראשון של אוקטובר 

ים, בסמוך ליישובים ערביים ולאורך הדרכים הראשיות ב"משולש הטרור", האזור שבין הוקמו במקומות שולט

פריסת המוצבים עשתה בהתאם לתורת הלחימה, לצד הפעלתם של טורים יידים  1104טולכרם, שכם וג'ין.

במסגרת זו פגש מפקד הבריגדה עם המוח'תארים של הכפרים  1105ופעילות הסברה בקרב האוכלוסייה הערבית.

זרתו, כדי להציג בפיהם את תכית הפעולה ולגייס את תמיכתם. באומו, אותו שא בערבית, הציג הבריגדיר בג

  אווטס את עיקרי התכית:

אומרים לי שאתם רוצים שלום ומבקשים לשוב לעבודתכם. אומרים שאתם מפחדים מהכופיות 

מחיילים בריטים. פקדתי עליהם ומהצבא הבריטי ולכן לא מעיזים לעבוד. אתם לא צריכים לפחד עוד 

להגן עליכם מפי הכופיות ולהקים מוצבים ליד הכפרים שלכם. [...] אם הכופיות באות אליכם ואתם 

מפחדים, ספרו זאת למפקד המוצב, מיד. אם אי מגן עליכם, עליכם להגן על הדרך, מסילות הרכבת, 

תי ושתעשו כל שביכולתכם כדי לעזור הגשרים וכבלי הטלגרף שבאדמותיכם. אי מקווה שהבתם או

  1106לי, היות ואי ואשיי כוים להגן עליכם.

, למשל, 16-בשלב זה, השקיע הצבא הבריטי חלק יכר מכוחותיו במוצבי הקבע. ארבעת הגדודים של הבריגדה ה

 1107ות.מכלל הלוחמים, לפח %40-שעמדו לרשותם בסך הכל, כלומר כ 64-מחלקות, מתוך כ 25הקצו למשימה זו 

                                                            
1099 Walled Nablus Besieged”-“White :דרס; וגם130-132עמ' ) 1936( 8:59, ביטאון סיפורת' הייל. 
  .Popham 4/6-KHCLMA Brooke, 31.7.1936קצין האווירייה למפקד חיל האוויר במזה"ת,  1100
  .34-35; ראו גם: דוח פיירס, עמ' 5, עמ' 23החיה מבצעית מס'  1101
1102390 -, 21:4 (1936), p. 388The Oak Tree  :ביטאון צ'שייר(להלן.(  
  .50דוח פיירס, עמ'  1103
1104 Bde Area” WO 191/62 16 Inf –“Picquets   
1105 “16 Inf. Bde. Operation Order No. 1”   
1106 “Bde. Cmdrs. Address to Mukhtars”, Lincolnshire Archives, Regi/Docu box 15/376 
למעשה היה שיעור החיילים שבמוצבי הקבע גבוה יותר, בגלל מצוקת כוח האדם ממה סבל הצבא הבריטי בארץ ישראל. לרוב  1107

  ”Picquets – 16 Inf Bde Area“). ראו: 16ם לא הייתה אפשרות לפרוס את מספר המחלקות שקבע עבורם בתקן (הגדודי
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), שאייש Royal Northumberland Fusiliersשיעור דומה רשם גם בגדוד וסף, מרגימט רובאי ורת'אמברלד (

  1108בתקופה זו חמישה מוצבים מחלקתיים לאורך מסילת הרכבת שבין יפו לירושלים.

ת הצורך , ביטלה א1936באוקטובר  12-מוצבי הקבע פעלו זמן קצר יחסית. ההפוגה במרד, שהחלה רשמית ב

המבצעי בהם. במקביל, פיוי רוב יחידות הצבא מהארץ לא אפשר להמשיך ולהחזיק כוחות משמעותיים 

בשל חשש מפי  1936.1109במשימות שכאלה. משום כך, פוו רובם המכריע של המוצבים עד לאמצע ובמבר 

הסמוכים לשמור עליהם חידוש הלחימה, לא פורקו הביצורים שבו והצבא הטיל על המוח'תארים של הכפרים 

    1110במצב תקין.

במהלך ההפוגה במרד לא עשה כמעט שימוש במוצבים, אך הכוחות המשיכו להיערך לאפשרות שיהיה בהם 

, במהלך תרגיל אימוים שועד לדמות התקפות על מסילת הרכבת,  פרסו יחידות צבא 1937צורך. באפריל 

סות מעשית בהקמתם של מוצבים: במהלך תרגיל אחר, האימוים כללו גם הת 1111במוצבים לאורך המסילה.

) North Staffordshireשערך בתחילת יוי של אותה שה, הקימו חיילי הגדוד השי, רגימט צפון סטפורדשייר (

) פורסמה תמוה Sussexבביטאון רגימט ססקס ( 1112מוצב לדוגמה. העבודה המאומצת משכה שלושה ימים.

  1113הבוים חומת הגה למוצב במהלך אימון באותה התקופה.של חיילי אחת הפלוגות, 

היו רובם מוצבים זמיים, שפעלו  1938, שב הצבא להקים מוצבים. עד למאי 1937עם חידוש הלחימה, בספטמבר 

במשך מספר ימים בודדים, כחלק ממבצעי סריקות רחבים, או במסגרת יסיון קודתי להתמודד עם חבלות 

יבות לבחירה במוצבים שכאלה: ראשית, היקפו המצומצם של חיל המצב בארץ, שמה אז והברחות . היו שתי ס

, מפקד הצבא, לפעילות התקפית על ידי טורים יידים. וייוולגרל -שתי בריגדות; ושית, העדפתו של מייג'ור

כמו כן הוקמו מוצבים זמיים הוקמו לאורך הירדן, בין אגם החולה לכירת ובכפרים סמוכים למסילות הרכבת. 

, לדוגמה, במהלך רצף מבצעי סריקה רחבים בגליל, 1937בדצמבר  1114מוצבים בכפרים ערביים בגליל העליון.

כברי, עמוקה, שעב, -, אקרית, ירכא, אלצהב-תפס הגדוד השי של רגימט אסקס מוצבים בכפרים מעיליא, אל

 30-בדומה לכך, בין ה 1115בחודש. 31-, פוו בִמעאר, כאבול, טמרה ואעבלין. כל המוצבים, למעט זה שבמעיליא

-איישו שלוש מחלקות מהגדוד הראשון, רגימט מצ'סטר, מוצבים בכפרים דיר אל 1938בפברואר  11-ביואר ל

 1116אסד, חף ופרדיה שבגליל, על מת לסכל את פעילותה של קבוצה חמושה גדולה, עליה דווח כי חדרה מסוריה.

                                                            
1108 , 54:646 (1936), p. 175St. George’s Gazette  :ד(להלןורת'אמברל ביטאון(  
1109 30 Nov. 36”, TNA WO 191/68 –“16 Inf. Bde. War Diary (Original) 1 Nov. 36   
1110 . Bde. Operation Instruction No. 5”, 11.11.36, WO 191/68“16 Inf :16“; וגם Inf Bde Operation Instruction No. 3” 
  .31), עמ' 1937( 5:3 ביטאון וילטשייר 1111
  .228), עמ' 1937( 22:4 ביטאון צפון סטפורדשייר 1112
1113 22:3 (1937), p. 17, The Roussillion Gazette: A Journal of the Royal Sussex Regiment :ביטאון ססקס(להלן(  
  .5-8, עמ' 12.9.1937-31.3.1938דו"ח מבצעים תקופתי,  1114
  .282-284), עמ' 1938( 6:46, ביטאון אסקס 1115
1116 , Tameside Local Studies Centre MR1/1/2/4 Bn The Manchester Regt From July 1919 stRecord of Service, 1 

  )צ'סטריומן רגימט מ(להלן: 
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ר באותה העת, אשר הקשה על פעילות ממאהל, התבססו רוב המוצבים על מבים בשל מזג האוויר החורפי ששר

   1117קיימים ומוקמו בתוך הכפרים, או בפאתיהם.

גרל היייג, -שלב ההתפתחות הסופי של המוצבים ההגתיים במרד הערבי התחיל עם הגיעו לארץ של מייג'ור

וצבים זמיים פגם ביסיוות לדכא את המרד, משום . לדברי היייג, שימוש במ1938באפריל  וייוולשהחליף את 

שבכל פעם שהחיילים עזבו כפר ערבי, חשפו תושבים, שסייעו לשלטוות, לפגיעה מצד המתקוממים. סיבה 

וספת, אותה ציין היייג, הייתה השיוי שזיהה בדרכי הפעולה של הקבוצות החמושות, אשר מעו מלתקוף 

 Villageשפעלו באותה העת. לאור זאת, יזם היייג מבצע שכוה "כיבוש כפרים" ( את הטורים היידים הרבים,

occupation ,ית לכיבוש מתמשך של מספר כפרים רב בגליל ובשומרוןלאחר מספר ועידות, אומצה תכ" :(

שיב במטרה למוע בסיסים מהכופיות, לסייע לתושבים האמים שותרו, לחפות על תכית לסלילת כבישים ולה

   1118את השליטה האזרחית."

מוצבי קבע בכפרים ערביים  23החל מבצע כיבוש הכפרים. ביום זה תפסו יחידות צבא ומשטרה  1938במאי  20-ב

כאמור, ועדו המוצבים לחדש את שלטון הממשלה באזורים הכפריים בגליל ובשומרון,  1119בשומרון ובגליל.

הזמן. מפקדי המוצבים דרשו למוע פעילות עוית, תחילה  בהם היו הקבוצות החמושות פעילות במיוחד באותו

בכפר הסמוך למוצב ועם הזמן באזור שסביבו. לשם כך הוטלו על מפקד המוצב משימות וספות, מעבר 

לתפקידים הצבאיים הרגילים. אלה כללו סלילת דרכי גישה באזורים הרריים, אכיפת החוק בכפרים וסיוע 

לכל מוצב שכזה יתן שם, שהורכב מכמה אותיות משם המקום, או  1120ידיהם.לפקידי הממשלה למלא את תפק

. כך, למשל, כוו Detachment-, קיצור לDETמשם היחידה ומסיומת קבועה. המוצבים קיבלו את הסיומת 

, FURDET-ו QASDET ,LUBDETבשמות  פורידיס-אלקסטל, לוביא ו-המוצבים המחלקתיים בכפרים אל

   1121בהתאמה.

יג, בתוך מספר שבועות מהקמת המוצבים הגיעו בקשות מכפרים ערביים וספים להצבת כוחות לדברי היי

בקרבתם. יתן להיח כי מדובר בכפרים שתושביהם סבלו מידי הקבוצות החמושות, אם בשל התגדותם 

של  לאחר הגעתן 1122פתי, אם בשל פעילות "איסוף המסים" של המורדים ואם מסיבות אחרות.ולההגתו של המ

, פעלו ברחבי הארץ 1939 מרץ, הוקמו מוצבי קבע בכפרים רבים וספים. ב1938תגבורות וספות, החל בובמבר 

  1123מוצבי קבע, מגבול מצרים ועד לגבול הלבון. 51

                                                            
   .12, עמ' 12.9.1937-31.3.1938דו"ח מבצעים תקופתי,  1117
1118 May,  thApril to 18 stJordan from 1-“Report on the Operations Carried Out by the British Forces in Palestine & Trans

1938”, TNA WO 32/9497, p. 11  ג, אפרילי1938מאי -(להלן: דוח היי( 
 Combined Military/Police“על ידי המשטרה. מוצב משטרתי וסף הוקם בכפר תבור. ראו: : 6-הוקמו על יד הצבא ומוצבים  17 1119

dispositions in Haifa, Samaria and Galilee Districts” 
1120 “Circular No. 59”, 19.5.1938, MECA Tegart Papers Box 2 File 3 
 ,”Subject: Codenames“ו על ידי כוח בסדר גודל מחלקתי, אך היו חריגים. ראו: הוחזק DETרוב המוצבים שקראו בסיומת  1121

1.3.1939, Surrey History Centre QRWS 3/6/7  ,1.3.1939(להלן: "פריסת הכוחות בא"י.("  
  .1, עמ' 1938יולי -דו"ח מבצעים תקופתי, יוי 1122
 .1.3.1939פריסת הכוחות בא"י,  1123
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, עם דעיכת המרד הערבי ותחילת  פיוי כוחות צבא מארץ ישראל, חל שיוי וסף באופן הפעלת 1939במהלך 

ממוצבי הקבע הפכו לבסיסים פלוגתיים, מהם יצאו טורים יידים לפעילות. היתר פוו  המוצבים. חלק קטן

בהדרגה ומוצבים זמיים הוקמו בכפרים שוים למשך מספר ימים, כחלק ממבצעי חיפוש והפגת וכחות 

קאסי -אל מוצבים בכפרים מעיליא, עכברה, דיר 16-תפסו גדודי הבריגדה ה 1939ביוי  15-שלטוית.  לדוגמה, ב

   1124ושפאעמר, כחלק ממבצע בן שלושה ימים בגליל. כל המוצבים פוו בתום המבצע.

  

  בסיסים ומחות

). ביגוד למוצב, Billetsאו  Camps ,Barracksוסף על מוצבי הקבע, הקים הצבא ברחבי הארץ בסיסים ומחות (

מש בסיס גם כמרכז תמיכה לוגיסטי ששימש בעיקר לתכלית מבצעית ואויש על ידי מספר קטן של חיילים,  שי

בכוחות וכלל לעתים קרובות יחידות ותות שירות שוות. ביגוד למוצב, ועד הבסיס גם לאפשר לחיילים 

  להיפש, ולעתים קרובות בו בהם חדרי אוכל גדולים, מגרשי ספורט ואף אולמות קולוע מאולתרים. 

בסיסי צבא, שבו מלכתחילה ככאלה. אלה היו לרוב מחות  היו בסיסים משי סוגים עיקריים. הראשון היה

גדולים יחסית, שהכילו מספר יחידות. דוגמאות לבסיסים אלה היו מחות הצבא בצרפד, בתלפיות, בחיפה וליד 

תיה. הבסיסים כללו בעיקר אוהלי מגורים ושירותים, לצד צריפים וסככות, שהוקפו במערך הגתי ובו גדרות 

בסיסים אחרים הוקמו בתוך הערים, במיוחד הערביות  1125י שמירה, עמדות ירי וכיוצא באלה.תיל, מגדל

והמעורבות. אלה הוקמו לרוב בתוך מבים גדולים, בעלי קירות עבים, שיכלו להכיל מספר חיילים גדול ולהגן 

כללו מצודות עליהם מפי התקפות. מבים שכאלה, שהוחרמו על ידי הצבא לצורך שיכון מפקדות וחיילים, 

עות'מאיות ישות (למשל, בשכם), בתי ספר (למשל, בטולכרם ובג'ין), בתי מלון (בטבריה) ובמקומות אחרים 

  1126אביב.-שמצאו מתאימים, כגון שטח "יריד המזרח" בתל

לוגיסטי, מילאו הבסיסים בערים גם תפקיד מבצעי, דומה לזה שמילאו -למרות שתפקידם העיקרי היה מהלי

-ם בכפרים. החיילים בבסיסים אלה סיירו ברחובות הערים, הגו על התועה הצבאית והאזרחיתהמוצבי

  היהודית דרכן, אכפו את שעות העוצר והיוו וכחות שלטוית קבועה ובולטת. 

  

  הגה על התועה בכבישים

שות שערכו אחד האתגרים העיקריים שהציבו אשי הקבוצות החמושות בפי הצבא, היה ההתקפות החוזרות ו

על דרכי התחבורה והוסעים בהן. אלה, כפי שכבר צוין, כללו ירי מהמארב, הצבת מחסומים, פיזור מסמרים על 

הדרך, חבלה בכביש או בגשר, הטמת מוקשים או שילוב של שיטות אלה. ראשיתן של התקפות הייתה כבר 

, הרגו כאשר 1936באפריל  19-מקורבות ה ביומו הראשון של המרד הערבי: שמעיהו קרמר ויוסף חיים זליקוב,

                                                            
 try Brigade Intelligence Summary For Period Ending 20 June 1939”, TNA WO 201/2134“16 Infanלדוגמה, ראו:   1124
  .158-161, 153מרק, עמ'  1125
 כיום "גי התערוכה". ראו: 1126

The “Snapper”: Monthly Journal of the East Yorkshire Rgt. (The Duke of York’s Own) 32:1 (1937), p. 43  :להלן)

  .152), עמ' 1936( ביטאון חיל הרובאים; וגם: 133), עמ' 1937( 32:5 ביטאון המפשייר); ראו גם: ורקשיירי-ביטאון מזרח
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, הרגו המורדים 1936לשם המחשה עד להפוגה במרד, באוקטובר  1127כביר ביפו.-הגו במכויות ליד שכות אבו

רבות אלה מהווים כחמישית מכלל היהודים שהרגו ווספים בזמן שסעו בדרכים. ק 102יהודים ופצעו  17

  1128וכרבע מכלל הפצועים בתקופה זו.

במקרים אחרים, לא ועדו חסימות שכאלה לפגוע בוסעים, אלא להקשות על כוחות הביטחון לוע ממקום 

כי  11-גילו חיילי רגימט ההוסארים ה 1938למקום ולהגיב לפעילות הקבוצות החמושות. לדוגמה, בדצמבר 

." ביום המחרת, לאחר הדרך לכפר בידיא "חסומה במאות מחסומי אבים, המוחים בערך עשרה יארד זה מזה

מקומו של המוח'תאר המקומי, שתמך -שהצבא סיים לפות את המחסומים ולהגיע לכפר, גילו החיילים כי ממלא

   1129בממשלה, רצח על ידי מורדים.

משום כך, השקיע הצבא מאמצים רבים במטרה לשמור את הדרכים פתוחות למעבר כוחותיו ולהגן על האזרחים 

ו בעיקר העקת ליווי חמוש לשיירות של כלי רכב אזרחיים, עריכת סיורים תכופים לאורך הוסעים בהן. אלה כלל

  הכבישים, בעיקר בשעות החשיכה והקמת מוצבים על אם הדרך.

כבר בימים הראשוים למהומות החלו כוחות הביטחון ללוות שיירות של כלי רכב אזרחיים, במטרה להגן על 

טרפה מכוית צבאית ובה שלושה חיילים לשיירה של כלי רכב, שביקשו באפריל הצ 24-הוסעים. לדוגמה, ב

לסוע מירושלים לחיפה. לאחר שערבים תקפו את השיירה באזור ג'ין ופצעו כמה מהוסעים, וספו לה עוד כלי 

בתחילת יוי דיווח העיתון דאר היום על כך כי מכויות משטרה,  1130רכב צבאיים, ובהם שריוית ויידת קשר.

  1131אביב וירושלים.-מושות במקלעים, החלו ללוות שיירות של כלי רכב בחלקים מהדרך שבין תלח

אביב לעפולה -הודיעה הממשלה על ארגון קבוע של ליווי צבאי לשיירות, מירושלים ותל 1936במאי  18-ב

גן הצבא השיירות יצאו לכיוון עפולה בשעות הבוקר וחזרו בשעות הצהרים המאוחרות. בהמשך אר 1132ובחזרה.

גם המשטרה טלה חלק בליווי  1133אביב וירושלים, בין חיפה לטבריה, ועוד.-שיירות קבועות גם בין תל

הליווי הצבאי שיתן לשיירות השתה, בהתאם לגודל השיירה ולמרחק הסיעה. לשיירות  1134השיירות.

עם זאת, לשיירות  1135."מקומיות", שלא שקפה להן סכה רבה, התלוו לעתים שיים או שלושה חיילים בלבד

 1936שסעו באזורים הכפריים, או כאלה שעברו בערים ערביות, התלווה כוח צבאי יכר: בתקופה שבין יוי 

לסיום השלב הפעיל הראשון של המרד, באמצע אוקטובר, הורכב כוח ליווי טיפוסי משתי שריויות (אחת בראש 

גלים על גבי כלי רכב ומשאית שעליה הורכב תותח גד ר-הטור ואחת במאסף), יידת קשר אלחוטי, מחלקת חיל

                                                            
  .640חבס, עמ'  1127
  .5, 2-3, עמ' טבלאות סטטיסטיות 1128
  .54), עמ' 1939( 20:2, 11-ביטאון ההוסארים ה 1129
  .16-18), עמ' 1937( 7, אגדחיפה",  –שמואל שבשיסקי, "ירושלים  1130
  .4, עמ' 3.6.1936, דאר היוםיריה למשטרה", -וות"מכ 1131
1132 , 19.5.1938, p. 1Palestine Post“Official Communiques”,  
1133 , 11:2 (1936), p. 78The Dorsetshire Regimental Quarterly  :יורקשייר-ביטאון מערב); ראו גם: ביטאון דורסטשייר(להלן 

  .114), עמ' 1936( 8:2
  .33, עמ' 1936ן וחשבון לשת משטרת המדט, די 1134
  .77), עמ' 1936( 11:2, ביטאון דורסטשייר 1135



168 
 

כוח הליווי לא ותר קבוע, והתחלף בכל פעם  1136פום"), שהושאל על צוותו מחיל הים.-ירי ("פום-מטוסים מהיר

שהשיירה עברה בין גזרות הפעולה של גדודים. הדבר גרם לעתים לעיכובים, כאשר כלי הרכב דרשו להמתין 

מספר כלי הרכב האזרחיים השתה משיירה לשיירה,  1137אותם בגבול שבין שתי גזרות. להחלפת המשמר המלווה

ואף  54עם זאת, לעתים וצרו שיירות גדולות בהרבה, בות  1138משאיות ואוטובוסים בממוצע. 15-18אך עמד על 

  1139כלי רכב אזרחיים. 63

ד למשוך את הקבוצות החמושות במהלך השלב הראשון של המרד שימשו השיירות האזרחיות גם כפיתיון, שוע

כתב בוגע לתחבורה האזרחית כי  1937לקרב. מהג זה היה כה פוץ, עד כי בקובץ הלקחים שפורסם בשת 

במקרה התקפה,  1140"קשה להפריד בין צעדים שקטו כדי להגן עליה לבין אלה שועדו לגרום אבידות לאויב."

מצעות ירי מצד השריויות ומשאית התותח, והזעיק סיוע ריתק כוח הליווי את הקבוצה החמושה, בעיקר בא

אווירי וקרקעי. אם הכביש חסם, פיו חיילים את המחסומים, אפילו תחת אש אויב, במטרה לאפשר לשיירה 

להמשיך בדרכה. כלי הרכב האזרחיים, בליווי חלק מכוח המשמר, המשיכו במהירות בדרכם על מת לצמצם 

ם יידים ומטוסים, שחשו למקום המארב, תקפו את הקבוצה החמושה. ההצלחות טורי 1141את הסכה לוסעים.

להן זכה הצבא בקרבות, שפתחו בעקבות מארב לשיירה, הצדיק בעיי המפקדים את המאמצים שהושקעו 

  1142במשימות ליווי אלה.

רכים לפי גם מטוסי חיל האוויר סייעו להגן על שיירות. הטייסים יכלו להבחין במארבים או במחסומי ד

שהשיירה תקלה בהם ולסכל את תכיות האויב. עם הזמן, גילו הבריטים כי ליווי אווירי מרתיע את 

המתקוממים מפעולה ומבטיח כי השיירה תגיע בשלום ליעדה. עם זאת, משום שהדבר פגע ביכולת למשוך את 

רי שכזה בדרך כלל, והמליצו האויב לקרב ולהשמידו, המליצו מפקדי חיל האוויר להימע ממתן ליווי אווי

    1143להתבסס על ליווי קרקעי, יחד עם כוחות תקיפה אוויריים שיגיבו במקרה של מארב.

עם זאת, בשלב זה של  1938.1144ליווי השיירות, שהופסק באחת עם תום השביתה הכללית, חודש במהלך שת 

ראה כי ליווי  1145וטרים או וטרים.המרד לא הקצה הצבא כוחות רבים למשימה זו, ואת השיירות ליוו בעיקר ש

  השיירות בשלבים המאוחרים של המרד עדר את הארגון השיטתי והמרכזי, שאפיין את השלב הראשון.

                                                            
1136 The Royal Anglian “Second Battalion, The Lincolnshire Regiment: On Special Service in Malta and Palestine”, 

& Royal Lincolnshire Regimental Association, http://www.thelincolnshireregiment.org/malta+palestine.shtml 

[accessed on 14.9.1938] (שייר, מוסף ארץ ישראלקוללהלן: ביטאון לי)  
  .137, עמ' 1936לקחי המרד,  1137
  .13הערות על לקחים טקטיים, עמ'  1138
1139 Private Papers of Captain C P Norman CBE DSO DSC RN, IWM Documents.4589, p. 28 (ורמן להלן: יומן):ראו גם ; 

  ביטאון ליקולשייר, מוסף ארץ ישראל.
  .136, עמ' 1936לקחי המרד,  1140
  .137-138שם, עמ'  1141
  .138שם, עמ'  1142
  .8-9הערות על לקחים טקטיים, עמ'  1143
  .81), עמ' 1937( 19:1, 11-ביטאון ההוסארים ה 1144
יריחו", -; וגם: "קרב קשה בדרך ירושלים1, עמ' 27.3.1938, הבקרכביר", -ראו לדוגמה: "שיירת מכויות הותקפה בסיבוב אבו 1145

  .1, עמ' 11.8.1938, הצפה; וגם: "התפוצצות מוקש תחת שיירת חיתה", 1, עמ' 18.9.1938, דבר
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). בסוף Mine sweeperמרכיב הגתי שוסף לשיירות כלי הרכב, צבאיות ואזרחיות, היה "מפה המוקשים" (

ל הצבא לשכור משאיות אזרחיות, שסעו בראש כל שיירה , עם התגברות איום המוקשים בדרכים, הח1938יולי 

הגי המשאיות היו תושבים מקומיים, ערבים ויהודים, שקיבלו שכר גבוה  1146באזורים שבהם פעלו המורדים.

   1147מאוד בעבור כוותם להסתכן.

סיורים כאמור, פעלו כוחות הצבא גם כדי לשמור את הדרכים פתוחות לתועה באופן קבוע. לשם כך אורגו 

ממועים, משטרתיים וצבאיים, שסעו לאורך הכבישים בכל שעות היממה. בקובץ לקחים, שחובר במהלך 

קבועים, תגלו כחסרי תחליף משום שהפריעו -זמן לא-ההפוגה במרד, כתב כי "סיורי שריויות, שערכו במרווחי

מאחר ועיקר יסיוות  1148האויב."להכות למארב או לחבלה בכביש ובכך טו להפחית צורת פעילות זו של 

סיורים  1149המורדים לחבל בדרכים או לחסום אותן עשו בשעות החשיכה, ערכו רוב הסיורים במהלך הלילה.

דווח על לא פחות מתשעה מקרים, בהם  1936אלה פגשו באויב לעתים קרובות. לדוגמה, בשבוע השלישי של יוי 

במהלך החודש כולו תקלו השריויות שהוצבו בשכם  1150הלילה. תקפו קבוצות חמושות סיורי שריויות בשעות

"אף פעם לא הוטרדו במשך היום, אך בלילה היו בדרך כלל צליפות,"  1151פעמים. 22-ובג'ין באויב לא פחות מ

 The VIII King’s Royal Irish Hussars.(1152( 8-כתב על כך איש רגימט ההוסארים ה

שעות החשיכה סיורים ייערכו על ידי כלי רכב משורייים, שאים פגיעים הורה פיירס כי ב 1936באוגוסט  4-ב

לירי משק קל. האחריות לשמירת הדרכים פתוחות הוטלה, אם כן, על יחידות השריויות של הצבא ושל חיל 

 פום וזרקור. אלה ועדו לשפר את יכולת הסיור-האוויר, אליהן צורפו גם משאיות משורייות, ושאות תותח פום

  תאר את הפעילות כך:  11-ביטאון ההוסארים ה 1153לפגוע במורדים, באמצעות הפגזים הפיצים של התותח.

לפות בוקר, וחשבו לכיף הגדול מכולם,  3-בלילה ולחזור בערך ב 10-סיורי לילה אלה הגו לצאת ב

על היותו יעיל פום היה תעוג לעייים, וסף -מאחר והטור הותקף באופן קבוע וירי התגובה של הפום

  1154מאוד. גם המקלעים במכויות יצלו את ההזדמויות האלה כדי לירות היטב.

רגלים סיורים שכאלה. ביטאון רגימט המלכה -למרות החייתו של פיירס, בהמשך המרד ביצעו גם יחידות חיל

)The Queen’s Royal Regiment תי. בשומרון כו 1939) תאר סיור לילי שכזה, אותו ערך בשח מהגדוד הש

כוח הסיור הורכב מכיתת חיילים, צוות מקלע וצוות מרגמה, שסעו במשאיות קלות. הטור כלל גם משאית קלה 

 40-משוריית, שסעה בראש ויידת קשר אלחוטי, לאזעקת מטוסים במקרה הצורך. בעת סיעה בשטח הררי, כ

                                                            
 .4, עמ' יומן המשמר האירי 1146
דש. ראו: לא"י לחו 3לא"י ליום עבודה. לשם השוואה, שכרו של שוטר מקומי באותה העת היה  2הגים אלה קיבלו שכר בסך  1147

 .30), עמ' 1939( 27:1 ביטאון רגימט המלך
  .14הערות על לקחים טקטיים, עמ'  1148
  .135, עמ' 1936לקחי המרד,  1149
1150 June, 1936”, p. 4, 7 stJune to 21 thWeekly Resume of Operations, 14 –“1936 Disturbances in Palestine   
  .40דוח פיירס, עמ'  1151
1152 , 3:2 (1937), p. 75VIII King’s Royal Irish HussarsThe Journal of the   :8-ביטאון ההוסארים ה(להלן(  
 .4, עמ' 23החיה מבצעית מס'  1153
  .77), עמ' 1937( 19:1, 11-ביטאון ההוסארים ה 1154
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מאמר תאר את הלחימה, שהתפתחה בעקבות ק"מ צפוית לירושלים, תקפה קבוצה חמושה את הכוח. מחבר ה

  זאת: 

הכתות תופסות עמדות אש לצד הכביש. יתן להבחין בהבזקים מכרם זיתים, על גבעה, במרחק של 

מאות מטרים. מקלע הברן פותח באש, ומספר שיות אחריו כיתת הרובאים. "מפקד כיתת -כארבע

ה? תן להם גלולה." משאית המרגמה המרגמה!" "[כן] המפקד." "הם בחורשה הזו שם למעלה, רוא

מתמרת לעמדה [...] רעש מתכתי. באג! [...] אש האויב מדויקת. קליעים פוגעים בכביש בין כלי הרכב 

וגם יתזים מהסלעים שממול לעמדות שלו. [...] באג! הפעם הפצצה מתפוצצת בדיוק במרכז החורשה. 

רשה. הכל שקט. אחרי חמש דקות בערך. "תתכסו ההבזק מאיר לרגע את העצים. אין עוד יריות מהחו

על הכביש. כולם מצאים ובסדר?" הסמל מדווח שכולם מצאים ואין אבידות. או מטפסים בחזרה על 

  1155המשאיות. "להיע." קול חרד שמע ממשאית המרגמה: "האם [מיכל] התה בסדר?"

ירו בכך כי הסיורים התכופים הצליחו עמדת הפיקוד כלפי סיורים אלה הייתה מורכבת: מחד, המפקדים הכ

יעיל בכוחות רבים, אשר לא יכלו -למוע חסימה של הדרכים. מאידך, טען כי דרך פעולה זו גרמה לשימוש לא

להפתיע את האויב ואשר גרמו לו לפגעים מעטים, אם בכלל. יתר על כן, הסיורים הפכו בעצמם למטרה עבור 

משום כך, טעו מפקדים  1156מויות רבות ללא סכה אמתית לאשיהן.הקבוצות החמושות, שתקפו אותם בהזד

את הביקורת על יעילותם המוגבלת של סיורי הלילה סיכם אורד ויגייט  1157כי לסיורים שכאלה יש "ערך מועט."

: "כאשר אורבים להם בזמן שהם עושים זאת, כפי שיתן לצפות, הוהג הוא להשיב באש, מהלך חסר 1938ביוי 

  1158בלילה, ולאחר חילופי יריות לאפשר לכופיות לסגת מבלי לרדוף אחריהן."תועלת 

 1936.1159את ההגה על הדרכים השלימו מוצבים, אותם הקים הצבא בקודות שולטות לאורכן החל ביולי 

מוצבים אלה חשבו לאמצעי היעיל ביותר להגה על הדרכים והשימוש בהם למטרה זו משך לאורך המרד 

ים במוצבים פיקחו על קטעי הדרך הסמוכים אליהם וסייעו להפחית את מקרי החבלות, הצבת החייל 1160כולו.

כפי שצוין לעיל, לשם כך עשה הצבא שימוש במוצבים זמיים  1161המחסומים והטמת המוקשים בסביבתם.

תון. קבע, שאופיין ומספרם השתה בהתאם לסדר הכוחות שעמד לרשותו ולמדייות הפיקוד בכל זמן -ובמוצבי

לעתים גם הוקמו מוצבים זמיים על מת להגן על שיירה מסוימת, כמו במקרים בהם פרסו יחידות צבא חדשות 

    1162בארץ.

  

                                                            
1155 30-, 7:4 (1939), pp. 29The Journal of the Queen’s Royal Regiment  :ביטאון המלכה(להלן(  
  .135, עמ' 9361לקחי המרד,  1156
  .15, עמ' 1936לקחים ראשויים,  1157
  .1ההצעה להקמת הפל"מ, עמ'  1158
  .52דוח פיירס, עמ'  1159
  .1, עמ' 8-לקחי הדיוויזיה ה 1160
  .136, עמ' 1936לקחי המרד,  1161
  .22, עמ' יומן רגימט הגבול 1162
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 הגה על מסילות הרכבת

מסילות הרכבת היו אחד היעדים המרכזיים להתקפות מצד הקבוצות החמושות. יש לזכור כי באותה העת היו 

ישראל, במיוחד להעברת סחורות או יחידות צבא וכן לקשר בין גושי  הרכבות אמצעי התחבורה העיקרי בארץ

כמו כן, הרכבות היוו את אמצעי הקשר העיקרי עם הארצות השכות ושימשו למסחר  1163היישובים היהודיים.

וכתיב המרכזי להגעת תגבורות. חשיבות מיוחדת ייחס הפיקוד למסילת הרכבת ממצרים, דרכה יתן היה 

("רכבת העמק"), ששירת גם איטרסים של שלטוות המדט הצרפתי  'סמח-לארץ ולקו חיפהלהביא תגבורות 

  1164בסוריה.

מטרתם הרגילה של המתקוממים הייתה להוריד רכבות מהפסים. לשם כך קטו במספר שיטות פעולה: פירוק 

קיעת מוטות חלקים מהמסילה, מריחת הפסים בחומר סיכה ("גריז"), הצבת מחסומי אבים על הפסים או ת

ברזל ברווחים שבייהם, חבלה בגשרים ופיצוץ מוקש מתחת לקטר. לעתים הציבה קבוצה חמושה מארב, בוסף 

סוגים וספים של התקפות כללו ירי או  1165לחבלה במסילה, בכווה להתקיף את הוסעים לאחר עצירת הרכבת.

ות הרכבת, הצתת סדוסעת, ירי על תח ים וחבלה בקווי טלפון השלכת פצצות אל עבר רכבתאות ומחס

    1166ובמתקי האיתות שלאורך הפסים.

יידו ערבים אבים על רכבת שעברה  1936באפריל  22-ההתקפות על אמצעי תחבורה זה התחילו עם פרוץ המרד. ב

ארבעה ימים אחר כך רשם לראשוה יסיון להוריד רכבת מהפסים,  1167ליד חאן יוס ופצעו וסעת אגליה.

במהלך השבועיים הראשוים של חודש מאי דיווחו הבריטים על  1168רבים חיבלו במסילה ליד טולכרם.כאשר ע

ביוי הצליחו המורדים,  19-ב 1169חמישה יסיוות חבלה במסילה. באחד מהם התהפכה קרוית בקרה והרסה.

גרמה חבלה ליד  בחודש, 26-אביב ללוד. שבוע אחר כך, ב-לראשוה, להוריד רכבת מהמסילה, באזור שבין תל

קבוצה חמושה, שארבה במקום, פתחה באש על הקרוות לאחר  1170תחת כפר ג'ייס לירידת רכבת מהמסילה.

התקפות שכאלה היו אירוע  1171שהרכבת עצרה. בהתקפה זו הרגו חייל בריטי ושי ערבים, הג הקטר והמסיק.

 72ל רכבות, מסילות וקרויות, מתוכם מקרים של התקפות ע 158פוץ: עד להפוגה מתה הסוכות היהודית 

 308תוי הצבא גבוהים אף יותר וכוללים  1172מקרים שבהם השתמשו המתקוממים במוקשים או בפצצות.

, 1937באוקטובר  14-כאשר התחדש המרד, שבו המורדים לתקוף את הרכבות: ב 1173מקרים של חבלה בפסים.

                                                            
  .1, עמ' 3619.6.19, דברהברזל", -"יד המחבלים במסילת ; ראו גם:139, עמ' 1936לקחי המרד,  1163
  .129שם, עמ'  1164
 Narrative of Events No. 158”, 27.9.1936, TNA AIR 2/1839, p. 2“; ראו גם: 138שם, עמ'  1165
  .138, עמ' 1936לקחי המרד,  1166
  .2, עמ' 22.4.1936, 138מברקי הציב העליון,  1167
  .27.4.1936, 152מברקי הציב העליון,  1168
יא כלי רכב ממוע קטן, המותאם לסיעה על פסי רכבת. הקרוית ועדה לסייע בתחזוקת ) הRailway trolleyקרוית בקרה ( 1169

  .17המסילה, באמצעות איתור תקלות ובעיות לאורכה. ראו: דוח פיירס, עמ' 
  גוריון.-כיום מצאים במקום מפעלי התעשייה האווירית, בסמוך למל התעופה בן 1170
  .46, עמ' 1936משטרת המדט, דוח לשת  1171
  .19, 17, עמ' טבלאות סטטיסטיות 1172
  .143, עמ' 1936לקחי המרד,  1173
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התקפות אלה  1174תקפה אותה ביריות לאחר שעצרה.פוצצה קבוצה חמושה מוקש מתחת לרכבת ליד קלקיליה ו

, תקופת השיא בפעילות המתקוממים, מתה 1939למרץ  1938התגברו עם הזמן וגרמו לזקים כבדים: בין אפריל 

רכבות מהפסים,  44התקפות שוות: הקבוצות החמושות הורידו בתקופה זו  690-ההלת הרכבת לא פחות מ

מבי  27-גשרים ומעבירי מים והחריבו או פגעו במידה יכרת ב 21-יות, חיבלו בקרו 33-השמידו או פגעו קשה ב

  1175תחה, איתות, מגורים ואחסון השייכים לרכבת.

בדומה להגה על התחבורה האזרחית, השתמש הצבא בכוחות ליווי, בסיורים ובמוצבים על מת למוע פגיעה 

דרש ברכבות. עם זאת, מאחר וכל חבלה במסילה עצרה את הת ,ותועה עליה ועשויה הייתה לגרום לקורב

הצבא להגן על הפסים עצמם ולא רק על הרכבות שסעו עליהם. מה גם שביגוד לשיירת מכויות לא יכלה רכבת 

לפרוץ מחסום ולהימלט ממארב, אם המסילה פגעה. משום כך "עיקר המאמץ הצבאי הופה למיעה, איתור 

ה] הקבועה." היה זה אתגר משמעותי, שכן בארץ ישראל היו אז מסילות באורך ותיקון של חבלות בדרך [המסיל

  1176שחשבו על ידי פיקוד הצבא כחיויים. 390-ק"מ, מתוכם כ 533-של כ

המעה הראשוי שתן הצבא לאיום זה היה מאולתר. האחריות להגת המסילות, הרכבות ועובדי הרכבת הוטלה 

ההגה על המסילות התבצעה באמצעות סיורים ממועים או  1177מצאו. על מפקדי הגזרות הגדודיות, שבשטחם

רגליים לאורך חלקים מהן, סיעת חיילים ומלחים ברכבות והצבת חיילים ושוטרים מוספים לשמירה על קודות 

באמצע מאי החלו יחידות צבא לסייר על המסילות עצמן, בקרויות בקרה של  1178מפתח, כגון צמתים וגשרים.

). סיורים אלה ערכו לאורך שלוש המסילות העיקריות: Palestine Railwaysישראלית (-ות הארץחברת הרכב

 100מטרים ( 90-. במקביל, הכריזה הממשלה על עוצר לילה במרחק של כ'סמח-ירושלים וחיפה-חיפה, יפו-רפח

   1179יארד) משי צדי המסילה. לחיילים הותר לירות בכל מי שמצא בשטח זה בשעות העוצר.

, בשל התגברות ההתקפות על המסילות וחששם של הבריטים כי עובדי הרכבת הערבים יצטרפו 1936במאי 

לשביתה הכללית, ביקש פיירס תגבורת שתאפשר להמשיך ולהפעיל את הרכבות במצב החירום שוצר. זו כללה 

הצי המלכותי, שעגו  ) וכן צוותים מאיותField Company, Royal Engineers nd42( 42-את פלוגת ההדסה ה

בחיפה. החיילים והמלחים, שהוכשרו להוג ברכבות ובקרויות ולהפעיל את מערכות השליטה במסילות, 

על פי מקורות מהיישוב היהודי, לאשי  1180הצטרפו לצוותים האזרחיים ולעתים אף החליפו אותם לחלוטין.

אשי הצוות הערבים לא יציתו שדות, הביטחון הבריטיים שעל הרכבות ועדה תכלית וספת: השגחה כי 

                                                            
  .1, עמ' 15.10.1936, דבר"הרוגים ופצועים בהתקשות ברכבת ליד קלקיליה",  1174
1175 “Report of the General Manager on the Administration of the Palestine Railways and Operated Lines for the Year   

1948, -Palestine and Transjordan Administration Reports, 1918March 1938”, in: R. Jarman (Ed.),  stEnded 31

Volume 8 1938/9-1939, (Cambridge: Archive Editions, 1995) p. 388  ,1938/9(להלן: דוח הרכבת.(  
  .138-139, עמ' 1936; ראו גם: לקחי המרד, 387, עמ' 1938/9דוח הרכבת,  1176
  .18היה שטח הארץ מחולק לארבע גזרות גדודיות: חיפה, שכם, ירושלים וצריפין. ראו: דוח פיירס, עמ'  1936זכיר כי במאי  1177
  .3; ראו גם: דוח על הסיוע הימי, עמ' 141, עמ' 1936לקחי המרד,  1178
; ראו גם: דוח פיירס, 3, עמ' 3617.5.19-13.6בעיירה רפח כסה מסילת הרכבת ממצרים לארץ ישראל. ראו: סיכום המבצעים,  1179

  .27עמ' 
  .3; וגם: דוח על הסיוע הימי, עמ' 139-140, עמ' 1936; ראו גם: לקחי המרד, 23-24דוח פיירס, עמ'  1180
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חיילים מחיל התותחים המלכותי  26-כמו כן הגיעו ממצרים קצין ו 1181השייכים ליהודים, במהלך סיעה דרכם.

)Royal Regiment of Artillery ות. 12), יחד עםיות סיור חמושות, אך לא משוריי1182קרו  

 Lines of Communications( התחבורהבתחילת חודש יוי הוקמה מפקדה משימתית להגת קווי 

Headquartersטבפיקודו של לוט ,(-ל ג'ון אדוארד אטרסוןקולו-) קלסוUtterson-Kelso ועדה מפקדה זו .(

לרכז את הטיפול בהגה על המסילות והרכבות ולשחרר את מפקדי הגדודים מהעיסוק בכך. המפקדה 

כבות, כלומר התחות, הסדאות, המחסים, המסילות המשימתית הייתה אחראית לשטח שבבעלות חברת הר

כוחותיה של מפקדה זו כללו את חיילי ההדסה והתותחים ואת הגדוד השי  1183עצמן ורצועה צרה משי צדיהן.

בספטמבר וסף לכוחות המפקדה המשימתית הגדוד השי  1184ביוי. 8-של רגימט צ'שייר, אשר הגיע לארץ ב

-ות לאבטחת המסילות ומתקי הרכבת בארץ חולקה לשיים: צפוית לקו צרפדמרגימט דרום וולס. האחרי

יש לשים לב לכך כי גזרת הפעולה של המפקדה  1185ירושלים, פעל גדוד צ'שייר ודרומית לו גדוד דרום וולס.

מה. סיכול ומיעה -המשימתית לא אפשרה לכוחותיה לפעול כגד קבוצות חמושות, שתקפו את הרכבות ממרחק

ארבים שכאלה ותרה בתחום אחריותם של מפקדי הגדודים לאורך כל התקופה בה פעלה המפקדה של מ

   1186המשימתית.

) Company, Royal Engineers th8 (Railway), (8-הגיעה לארץ פלוגת ההדסה ה 1936בספטמבר  30-ב

תימשך גם במקרה שהתמחתה בביית מסילות רכבת ובתחזוקתן. הפלוגה ועדה להבטיח כי תחזוקת המסילות 

. לאחר תחילת ההפוגה, 42-של שביתה בקרב עובדי הרכבת ולסייע בתפעול השוטף של הרכבות, בדומה לפלוגה ה

  1187עסקו חיילי הפלוגה בשיפוץ מסילות בשומרון ובהיגה בקרויות סיור משורייות.

להתחלק בין האחריות להגת המסילות שבה  לאחר תום השביתה הכללית פורקה המפקדה המשימתית.

הגדודים, שהפעילו סיורי קרויות, סיורים רגליים ומוצבים הגתיים לשם כך. במהלך ההפוגה התאמו יחידות 

הצבא בהגה על מסילות הברזל, בהחה כי זו תהיה אחת המשימות המרכזיות, שיוטלו עליהן במקרה של חידוש 

) תרגיל בהגת מסילת Wiltshireוילטשייר ( ערך הגדוד השי של רגימט 1937המרד. לדוגמה, במהלך מרץ 

 1188הרכבת בין לוד לירושלים. בין היתר, הקימו חיילי הגדוד מוצבים לאורך המסילה וליוו רכבת בקרון לחימה.

בדומה לכך, בתרגיל שערך באותו החודש על הקו שבין חדרה לחיפה, סעו חיילים מהגדוד השי של רגימט 

   1189יית.המפשייר בקרוית סיור משור

                                                            
  .261-262; ראו גם: ריבלין, עמ' 69הצתות אלה התבצעו באמצעות השלכת גחלים לוחשות מהקטר לשדות. ראו: שטיין, עמ'  1181
  ,History of the Royal Regiment of Artillery: Between the B.P. Hughes (Ed.); ראו גם:23ה מס' , תמו2ראו ספח  1182

Wars, 1919-39 (London: Brassey’s, 1992), p. 154  
  .34; ראו גם: דוח פיירס, עמ' 141-142, עמ' 1936לקחי המרד,  1183
1184 /1840, p. 5“Appreciation of the Situation”, 29.6.1936, TNA AIR 2  
  .388-389), עמ' 1936( 21:4, ביטאון צ'שייר 1185
  .143, עמ' 1936לקחי המרד,  1186
1187 The Royal Engineers J. H. Anderson & W. H. B. Wheeler, “Railway Operation and Maintenance in Palestine”, 

Journal 51 (1937), pp. 375-376 :ט; ראו גם158' ), עמ1938( ביטאון מערב ק.  
  .37, 31), עמ' 1937( 5:3, ביטאון וילטשייר 1188
  .127), עמ' 1937( 32:5, ביטאון המפשייר 1189
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עם חידוש המרד המשיכו הגדודים השוים, שבגזרותיהם עברה מסילת הרכבת, להיות אחראים להגתה. גם 

עם הזמן והגעתם של  1190הספר, שאשיו סיירו בקרוית על מסילת רכבת העמק, טל חלק במשימה זו.-חיל

עודיות. תחילת התהליך הייתה כוחות וספים, שוב ביקש הפיקוד לרכז את ההגה על המסילות בידי יחידות יי

, שפעלה מתחת לוד, 8-ובמתן אחריות לפלוגת חיל ההדסה ה 1938בהפעלת משמר הרכבת (להלן) בתחילת יולי 

st1 קיבל רגימט הדרגוים המלכותי הראשון ( 1939ביואר  1191לאבטחת הקווים מלוד ליפו, צרפד וטולכרם.

Royal Dragoonsת המסילות בגזקבע כי יחידות המשטרה (קרי, 8-רת הדיוויזיה ה) אחריות להג לשם כך .

 1192וטרי משמר הרכבת) יהיו כפופות למפקד הגדוד וכי הוא יהווה "סמכות מתאמת לגבי הגת המסילות."

הגדוד קיבל את המשימה מאחר והיה עדיין מצויד בסוסים ואשיו יכלו לסייר לאורך המסילה, גם במקומות 

  1193לסוע.בהם כלי רכב לא יכלו 

 1936יולי  10-הצבא הבריטי וחברת הרכבות גילו זריזות מרשימה במתן פתרוות טכיים לאתגרים המבצעיים. ב

), שסיירה בין חיפה לערטוף ובין ירושלים ללוד. Armoured Train No. 1התחילה לפעול רכבת סיור משוריית (

), שסיירה לאורך מסילת רכבת העמק. כל Armoured Train No. 2באוגוסט הצטרפה אליה רכבת שייה ( 3-ב

), קרוות משא פתוחים 2ושיים ברכבת מס'  1 , שלושה ברכבת מס'Castleרכבת כללה קטר וקרוות "טירה" (

ותמימים למראה, שתחתיתם ודפותיהם כוסו בלוחות פלדה ובטון, להגה מפי פיצוץ וירי. בקרוות קבעו 

חובר גם קרון וסעים, שועד להטעות  1לרכבת מס'  1194מות וזרקורים.פום,  מקלעים, מרג-תותחי פום

מתקוממים לחשוב כי לפיהם יעד ראוי לתקיפה. אשי הצוות של הרכבות וכלי השק ששימשו אותם הושאלו 

השימוש ברכבות אלה לסיור פסק לאחר ההפוגה, מחשש שמא פגיעה בהן תעצור את  1195על ידי ספיות הצי.

-ביולי הציב חיל ההדסה זרקורים רבי 1196מן ארוך, בדומה להורדת רכבת אזרחית מהמסילה.התועה למשך ז

עוצמה, שבמקור ועדו לאיתור מפציצים, בקודות מפתח לאורך המסילות מרפח ללוד ומלוד לטולכרם. מטרת 

  1197הזרקורים הייתה לאתר יסיוות חבלה במסילה בשעות הלילה וכן להרתיע את המתקוממים.

. לצורך ליווי רכבות וסעים בשעות היום, הסבה 1936וספים כסו לשימוש במהלך אוגוסט וספטמבר  אמצעים

ישראלית -לסיעה על מסילה. חברת הרכבות הארץ V8מכויות משא מדגם פורד  12חברת הרכבות המצרית 

גב", התאמתן -"גב אל V8בתה שש קרויות סיור כבדות, אשר התבססו על חיבור שלדות של שתי מכויות פורד 

-שיפרה החברה הארץ 1937לסיעה על מסילה והתקת גוף משוריין ומקבעים לזרקור ולמקלעים. החל בשת 

ישראלית את הקרויות המצריות הקלות, באמצעות התקת גוף משוריין וחימוש, בדומה לזה של הקרויות 

 1198הערבי. בא והמשטרה לאורך כל המרדהאחרות שבתה. קרויות כבדות אלה הוסיפו לשמש את כוחות הצ

                                                            
  .4, עמ' 1939ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1190
  .110), עמ' 1939( 3:8 ביטאון הסקוטים המלכותיים1191
 8“בתחום אחריותו של מפקד הגדוד. ראו:  ה, כלל8-הספר, שפעל תחת פיקוד הדיוויזיה ה-לא כתב אם קרוית הסיור של חיל 1192

Div Operation Instruction No. 5”, 26.1.1939, Surrey History Centre QRWS 3/6/7 
1193 , 9.12.1938, p. 3Palestine Post“A Distinguished Cavalry Unit”,    
  .188, עמ' 1936לקחי המרד הערבי,  1194
  .1-2דוח על הסיוע הימי, עמ'  1195
  .143, עמ' 1936לקחי המרד הערבי,  1196
  .2, עמ' 31.7.1936קצין האווירייה בא"י למפקד חיל האוויר במזה"ת,  1197
  .24, תמוה מס' 2; וגם: ספח 535, עמ' 1938/9; ראו גם: דוח הרכבת, 81, עמ' 1936לקחי המרד הערבי,  1198
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לבסוף, ייצרה חברת הרכבות שי "קרוות לחימה", שהיו למעשה מצדיות המורכבות על משטחים של קרון 

רכבת. השריון העבה וכלי השק הרבים ששאו קרוות אלה אפשרו להם להתמודד עם כל איום צפוי ולהילחם 

ת שסעו באיטיות באזור ההררי שבין ערטוף לירושלים, אשר למשך זמן ארוך. קרוות הלחימה צורפו לרכבו

הותקפו לעתים קרובות בירי מהמארב. שי הקרוות זכו לכיויים רשמיים, שצבעו על דפותיהם: "גאוות אשי 

קרוות אלה, כמו גם קרוות "טירה" שזכרו  Noah’s Ark.(1199) ו"תיבת וח" (Hillmen’s Prideהגבעות" (

משו גם כמעין מוצב ייד, אותו יתן להשאיר בקודה מסוימת על המסילה למשך מספר ימים. קודם לכן, שי

במקרה בו ירדה רכבת מהפסים, הוצב קרון לחימה במקום עד לסיום עבודות החילוץ והפיוי, כדי להגן על 

   1200העובדים ועל הרכוש שבמקום.

תקופות שבהן התגברו התקפות המורדים, או הדרך הפשוטה ביותר להגן על הרכבות הייתה צמצום סיעתן. ב

היקף, הפחיתו השלטוות את סיעות הרכבת. לדוגמה, -שהכוחות בארץ לא הספיקו למתן מעה הגתי רחב

אביב ללוד. תועת הרכבות לשכם עצרה -הופסקו כל הסיעות בשעות הלילה, למעט בקו שבין תל 1936במאי 

של הרכבות, על מת להקל על העצירה במקרה של חבלה בפסים. רק עם כליל. כמו כן, הוגבלה מהירות הסיעה 

הופסקו כל הסיעות בשעות  1938בדומה לכך, בסוף מרץ  1201תום השביתה הכללית שבה תועת הרכבות לסדרה.

גרמו ההתקפות הרבות לסגירת קו  1938החשיכה ומספר רכבות הוסעים צומצם באופן משמעותי. בספטמבר 

  1202ושלים. לעתים שלחו מספר רכבות בשיירה, במרחק קצר זו אחרי זו.הרכבת מלוד ליר

, לאחר שורה של חבלות 1936ביוי  26-גם מבצעים התקפיים ופעולות עושין קטו במטרה להגן על המסילות: ב

והתקפות ירי במסילה שבין ירושלים ללוד, ערכה הבריגדה הדרומית מבצע סריקות באזור ההררי שבין בתיר 

וף. במהלך הסריקות תקפה קבוצה חמושה את החיילים, שהרגו שיים מהמתקוממים ופצעו שיים לערט

היקף בעיירה לוד והממשלה הטילה קס קיבוצי גבוה, -למחרת ערכו הצבא והמשטרה חיפוש רחב 1203וספים.

ג'ייס יום לא"י, על התושבים, בשל מעורבותם של כמה מהם בהתקפה הקטלית על הרכבת ליד כפר  5,000בסך 

  1204קודם לכן.

  

  משמר הרכבת

עזר יהודי. הבריטים התחילו להציב וטרים יהודים -מרכיב וסף במערכת ההגה על המסילות היה גיוסו של כוח

, אך אלה פעלו באופן מקומי, כשומרים מטעם 1936בקודות מפתח, כגון תחות, גשרים וסדאות כבר בשת 

החליט הציב העליון ווקופ  1937יוי בגישת הצבא כלפי הוטרים. במרץ חברת הרכבות. בתקופת ההפוגה חל ש

צעירים יהודים בשימוש  708לארגן חיל משמר יהודי, שיגן על המסילות. בעקבות זאת, הכשירו גדודי הצבא 

                                                            
  .25, תמוה מס' 2; וגם: ספח 388), עמ' 1936( 21:4, ביטאון צ'שייר; ראו גם: 188, עמ' 1936לקחי המרד הערבי,  1199
  .188, עמ' 1936לקחי המרד הערבי,  1200
 ,”Royal Engineers E.C.W. Myers, “The Last Days of an Old Turkish Bridge in Palestine; ראו גם: 143, 138שם, עמ'  1201

Journal, 50 (1936), p. 415 
  . 388-389, עמ' 1938/9דוח הרכבת,  1202
1203 June, 1936”, TNA AIR 2/1832, p.  thJune to 28 ndWeekly Resume of Operations, 22 –936 Disturbances in Palestine “1

5  
  .46, עמ' 1936; ראו גם: משטרת המדט, דוח לשת 27.6.1936, 443מברקי הציב העליון,  1204
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מוספים במשטרת -לוחמים אלה, שהושבעו כשוטרים 1205בשק ובביצוע משימות שמירה ואבטחה שוות.

 Palestine Police" (ארץ ישראלמיחידה חדשה, בשם "מחלקת מסילות הרכבת, משטרת  המדט, היו חלק

Railway Detachment, PPRD ועד משמר הרכבת תה ביישוב). בשלב זהלהלן "משמר הרכבת", כפי שכו ,

-ב 1206לשמש כעתודה, למקרה של התפרצות מחודשת של האלימות, ואשיו שוחררו לבתיהם בתום האימוים.

הורה הציב העליון מקמייקל לגייס חלק ממשמר הרכבת לשירות פעיל, על מת להחליף את  1938וי בי 30

וטרים, תחת פיקודם של ארבעה קציי  434יחידות הצבא בהגה על המסילה בין חיפה ללוד. המשמר כלל 

רו לאורך המסילה תחות ועמדות הגה לאורך המסילה (להלן), סיי 24-הוטרים, שהוצבו ב 1207משטרה בריטים.

משמר הרכבת  1208בקרויות וברגל, הצטרפו לצוותי הרכבות ושמרו על התחות ועל קודות מפתח לאורך הקו.

הטיפוס ליחידות וטרות ייעודיות וספות, שקמו על מת למלא משימה ביטחוית מסוימת, שלא הייתה -היה אב

היישוב ראתה במשמר הרכבת את ראשית שיתופם  קשורה בהגה ישירה על היישובים היהודיים (להלן). ההגת

יהושע גורדון, האחראי על הוטרות בסוכות היהודית, אמר כי  1209של יהודים במערכה הכללית גד המרד.

  1210משמר הרכבת היה "החיל הראשון שתפקידו איו רק שמירה על רכושו או, אלא על רכוש המדיה."

  

  קרויות משורייות

ה המאפיין הבולט ביותר של המערכה על המסילות, בעיקר בגלל הרושם הרב שהותיר על השימוש בקרויות הי

החיילים והוטרים (להלן). הקרויות, ששאו מספר קטן של לוחמים (בין שלושה לשמוה, תלוי בדגם הקרוית) 

תחילת סיעת סעו על הפסים במטרה לאתר חבלות או מוקשים לפי שרכבת תגיע למקום ותפגע. עם שחר, לפי 

הרכבות, סיירו קרויות על המסילות במטרה לוודא כי הן כשירות. סיורים דומים ערכו בערב, לאחר עצירת 

מטרים לפי הקטר.  500-כאשר קרוית ליוותה רכבת, קבעו ההחיות כי עליה לסוע במרחק של כ 1211הרכבות.

אך לא לתת למורדים שהות להיח מוקש על הדבר ועד לאפשר רכבת לעצור, במקרה והקרוית תקלת בבעיה, 

  1212המסילה בזמן שבין מעבר הקרוית להגעת הרכבת.

, עם 1938דוגמה לאופן שבו הפעיל הצבא קרויות סיור יתן למצוא בגדוד השי, רגימט מערב קט. ביואר 

הגדוד הקים  1213מ.ק" 112-הגיעו לארץ, קיבל הגדוד את המשימה להגן על הקו בין חיפה ללוד, שאורכו היה כ

, Railway Protection Platoonלשם כך מחלקה ייעודית, שכותה בשם "מחלקת ההגה על מסילת הרכבת" (

להלן "מחלקת הרכבת"). המחלקה מתה בעת הקמתה ארבע כיתות לוחמים, שלקחו מארבע הפלוגות 

ים ועד לשמוה בבוקר, בתחילה ערכה המחלקה סיורים מדי לילה, החל בשעה ארבע אחר הצהר 1214שבגדוד.

                                                            
  .11, עמ' 1937משטרת המדט, דוח לשת  1205
  .11, עמ' S25/46, אצ"מ 13.10.1938שליחים", משה שרת, אום ב"יום ה 1206
  .TNA CO 733/389/4, 3.3.1939הציב העליון לשר המושבות,  1207
  .15, עמ' 1938; ראו גם: משטרת המדט, דוח לשת 3.3.1939הציב העליון לשר המושבות,  1208
  .10-11משה שרת, אום ב"יום השליחים", עמ'  1209
  .309שטיין, עמ'  1210
  .143, עמ' 1936בי, לקחי המרד הער 1211
 .38), עמ' 1939( 74, בטאון המשמר השחור 1212
  .1תולדות הפרעות, עמ'  1213
 .158, עמ' 1938, ביטאון מערב קט 1214
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, לאחר שהרכבות הפסיקו לסוע 1938עשרה רכבות. בסוף מרץ -במהלך כל אחד מהם ליוו החיילים כשתים

בשעות החשכה, צומצמה המחלקה לשתי כיתות ושגרת פעילותה השתתה: מדי יום ערכה המחלקה סיור 

ה מלוד לחיפה. סיור שכזה החל בדרך ל"פתיחת ציר", תוך ליווי הרכבת הראשוה מחיפה ללוד והרכבת הראשו

בהמשך, עם העלייה בכמות החבלות,  1215כלל בשעה שלוש וחצי בבוקר והסתיים סביב השעה שמוה בבוקר.

הגדוד הראשון, רגימט הגבול, כוח  1937בדומה לכך, הציב בדצמבר  1216הוארכו הסיורים עד לשעות הצהריים.

המחלקה הוגדרה כ"סיור [לאורך] קו המסילה בלילה. קרוית אחת חיילים בתחת לוד. משימת  -24גדים ו 4בן 

יש לציין כי לא כל הגדודים, שהפעילו קרויות סיור, הקצו  1217אביב."-גם מלווה את רכבת הבוקר מרפח לתל

משה ייעודית. בגדוד השי של המשמר השחור, לדוגמה, ביצעו המחלקות את המשימה -למשימה יחידת

  1218ות זו את זו מדי שבוע.בתורות, כשהן מחליפ

קרויות הסיור פגעו לעתים קרובות, אם ממוקש או חבלה בפסים ואם ממארבים שהציבו להן הקבוצות 

החמושות. מאחר ובמקרים רבים "גילו" הקרויות את המוקש או את הפס החסר במסילה באמצעות סיעה 

ם חיילי התותחים ממצרים, למשל, רק אחת הקרויות שהביאו עמ 12עליהם, גרם לרבות מהן זק כבד. מבין 

כפי שכתב לעיל, בשלב השי של המרד דיווחה ההלת  1219ותרה כשירה לפעילות בתום השביתה הכללית.

משמעות הדבר היא  1220קרויות ממועות פוצצו או הורדו מהמסילה ויזוקו בדרכים אחרות." 33הרכבת כי "

 3-עשר ימים. מקרה אופייי, שהתרחש ב-מהפסים בכל אחד כי בממוצע הצליחו המורדים להוריד קרוית

  על המסילה שבין קלקיליה וטולכרם, תואר על ידי וטר ממשמר הרכבת: 1938באוגוסט 

ק"מ [...] פתאום שמעו התפוצצות חזקה, הרגשו זעזוע  100-90סעו ב"טרולי" במהירות של 

רכבת. הייו מזועזעים מעוצם המכה והרגשו כאב עצום...ומצאו עצמו יושבים, או שוכבים, על פסי ה

בעצמות. [...] אולם בשעת החבלה לא היה מקום להרהורים, כיון שהכופיה ששכבה במארב המטירה 

  1221עליו אש משי צדי מסילת הברזל.

התקן  1222) לקרויות.Mine sweeperכדי להגן על החיילים שבקרויות, חיברה חברת הרכבות "מפה מוקשים" (

ה היה למעשה מעין קרון רכבת שטוח זעיר, בעל שי גלגלים, שחובר באמצעות מוט ארוך לקדמת הקרוית. ז

בשעת סיעה, עבר מפה המוקשים לפי הקרוית, בתקווה כי מוקש, אם ישו, יתפוצץ מתחת אליו ולא לקרוית 

בי ערובה ערבים, שעצרו בכפרים אימץ הצבא שיטה וספת, שועדה למוע פגיעה בקרויות.  1938עצמה. בסוף 

סמוכים למסילה, אולצו לשבת על מפה המוקשים בזמן הסיעה. דבר זה ועד להרתיע את הקבוצות החמושות 

                                                            
 .158, עמ' 1938, ביטאון מערב קט 1215
 .219שם, עמ'  1216
  .5, עמ' יומן רגימט הגבול 1217
  .33), עמ' 1939( 74, בטאון המשמר השחור 1218
  .81 , עמ'1936לקחי המרד,  1219
  .388, עמ' 1939דוח הרכבת,  1220
יתן להיח כי מהירות הסיעה הייתה מוכה משמעותית מזו שתיאר הוטר בעדותו. זאת משום שמקורות אחרים מצייים מהירות  1221

עות קמ"ש, ללא כל אביזרי בטיחות לוסעים, הסתיימה ללא פצי 90מרבית מוכה יותר לקרויות וגם כי לא סביר שתאוה במהירות 

  .1, עמ' 4.8.1938, הצפה; וגם: "מוקש התפוצץ מתחת לטרולי", 78חמורות; ראו: שטיין, עמ' 
  ואילך. 1938כיוי זה שימש גם עבור המשאיות האזרחיות, שסעו בראש כל שיירה צבאית מסוף יולי  1222
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מפי הטמת מוקשים, שכן אלה יגרמו למות בי עמם. לפחות במקרה אחד הרגו בי הערובה בעת פיצוץ מוקש 

   1223חשויות").(ראו להלן, בפרק "ריסון הכוח לאור ההתר

למרות הפגיעות הרבות בקרויות, היו קרבות בפש בקרב אשי הצוות עיין חריג למדי. מצאו שלושה אזכורים 

ביואר  20-, ליד חאן יוס, ב1938במרץ  25-בלבד למקרים שבהם הרגו חיילים במהלך סיור על המסילה: ב

המקרים הראשוים הרג חייל בודד ואילו בשלישי  , סמוך ללוד. בשי1939באפריל  10-, באזור רמלה וב1939

   1225מספר רב של חיילים ווטרים פצעו במקרים אלה, כמו גם בתאוות שוות. 1224הרגו ארבעה.

אופייה של המשימה, קרי סיעה ללא יכולת תמרון, בתקווה להבחין במוקש או בחבלה לפי הפגיעה, הביאו את 

. חייל מהמשמר השחור סיפר על תגובתו למשימה, במאמר שכותרתו החיילים לתפוס אותה כמסוכת במיוחד

): "קיבלו הלם כששמעו שקיבלו אחריות להגת מסילת הרכבת [מגדוד A dangerous journey"מסע מסוכן" (

אחר]. זו עבודה מסוג שאף אחד לא מצפה לקבל. אפילו כשכבר הוצבו לסיור, קיוויתי בסתר שכל העיין יבוטל; 

ביטאון רגימט הסקוטים המלכותי המחיש את הסכה באמצעות ארבע תמוות של  1226אה מסוכן מדי."זה ר

גישה זו  1227קרויות סיור, שפורסמו זו לצד זו: אחת תקיה ושלוש שעלו על מוקשים במקומות שוים בארץ.

) או Suicide club( באה לעתים לידי ביטוי בכיוי החיילים, שביצעו סיורים אלה, בשמות "מועדון המתאבדים"

דיווח ביטאון רגימט המפשייר כי "כמה מאשי  1937). לדוגמה, במאי Suicide squad"כיתת המתאבדים" (

המחלקה וקצין הקשר הצטרפו למועדון המתאבדים וערכו טיול לילי על מסילת הרכבת בין חדרה לחיפה על גבי 

יטאון מערב קט את מחלקת הרכבת כאופן דומה: הציג ב 1938ביולי  1228הדרקון [כיוי שיתן לקרוית]".

פח, תחת חסותו הראויה של בן -"בוודאי שמעתם על מועדון המתאבדים שלו [...] אותה קבוצה קטה של כובעי

חיילי מחלקת  1229דגים פתוחה."-סמל בגדוד], המסיירים על המסילה בתוך קופסת שימורי-, רבBen Brayבריי [

כיוי זה פורסם  Suicide Squad.1230כתובת מאבים מסוידות ובה המלים הרכבת אף הציבו במגוריהם 

  1231בעיתוות הבריטית באוקטובר של אותה השה, בכתבות שהדגישו את הסכה האורבת לסיורי הקרויות.

וסף על השימוש בקרויות, סיירו היחידות לאורך המסילות בכלי רכב אחרים, ברגל או על גב סוסים. בשת 

באזור עזה סיורים לאורך המסילה, ביום  8-גמה, ערכה פלוגת שריויות מרגימט ההוסארים ה, לדו1936

                                                            
1223 ent Museum KO Lib 285, p. 2Neil M. Ritchie, “Palestine Retrospective”, 25.8.1939, King's Own Royal Regim 
1224 , 27.3.1938, p.1Palestine Post“Soldier Killed by Land Mine Under Rail Trolley”,  :ראו גם ;“Trolley Blown Up: 

Soldier Killed and Five Wounded in Palestine”, Birmingham Mail, 20.1.1939, p. 11 :4“; וגם British Soldiers Killed”, 

Palestine Post, 11.4.1939, p. 1 
  .75), עמ' 1939( ביטאון מערב קט; וגם:  ,”p. 3Dundee Courier“Train Derailed ,29.8.1936 ,ראו לדוגמה:  1225
  .38), עמ' 1939( 74 בטאון המשמר השחור 1226
  .110), עמ' 1939( 8:3 ביטאון הסקוטים המלכותיים 1227
  .271), עמ' 1937( 32:5, ביטאון המפשייר 1228
  .158), עמ' 1938( ביטאון מערב קט 1229
  , אוסף רגימט מערב קט.Maidstone Museumתמות מפקדי מחלקת הרכבת,  1230
1231 , Daily Mirror, 19.10.1938, p.1; “The Suicide Squad”, Sheffield Independent“Suicide Squad in Action”, 

19.10.1938, p.3; “Mine-Locating in Palestine: “Suicide Squads” and Their Work”, Illustrated London News, 

22.10.1938, p. 27  
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לעתים ערכו גם סיורים במכויות משא  1233סיורים דומים ערכו, עד להפוגה, על ידי טקים קלים. 1232ובלילה.

ים סיור שכזה בהישג הסתי 1939ביוי  2-("טדר"), בין היתר ביסיון להימע מהמוקשים שעל המסילה עצמה. ב

למתקוממים, כאשר אלה הצליחו להרוג את כל משתתפיו, ארבעה חיילים מגדוד הבאפס ושלושה וטרים 

   1234ממשמר הרכבת.

 

  מוצבים ומצדיות

בדומה לכבישים, גם לאורך המסילות פרסו מוצבים הגתיים. אלה כללו מוצבי קבע ומוצבים זמיים, שאוישו 

על  1235ם בתחות הרכבת בו ביצורים, בהם השתכו בדרך קבע חיילים או וטרים.במהלך שעות האור בלבד. ג

מת לכסות חלק גדול ככל היתן מהמסילה אוישו חלק מהמוצבים על ידי כיתת חיילים בלבד. לדוגמה, אחת 

ס גדוד דרום וול 1236קבע ומוצב זמי אחד במקביל.-שי מוצבי 1936המחלקות מגדוד צ'שייר הפעילה בספטמבר 

-מג'דל ואל-אל-ירושלים, לוד-הציב את המחלקות שלו בתחות רכבת לאורך הקוים להם היה אחראי (לוד

רפח), מהם יצאו החיילים לסייר ברגל, במטרה לסכל יסיוות חבלה או לאתרם לאחר שהתרחשו. כמו -מג'דל

מתח וכוות, שכן האויב  כן, הציב הגדוד שומרים בקודות מפתח במשך הלילה. "היה חיוי שכולם ישמרו על

בתחילת  1237היה סבלי וערי; והיה מוכן לצל באופן מידי כל שגיאה שעשתה או כל סימן לרפיון שתגלה."

בחודש, מחלקות  12-יפו, אותם איישו, החל מה-קבע לאורך הקו ירושלים-אוקטובר הקים הצבא חמישה מוצבי

ברכב ממוע, והאספקה להם הושלכה מרכבות, כשאלה  מגדוד ורת'אמברלד. למוצבים אלה לא הייתה גישה

עברו בקרבתם. לאחר כשבועיים פיו החיילים את המוצבים, בשל הרגיעה במצב וחזרתם של כוחות התגבורת 

   1238לאגליה.

) King’s Own Royal Regiment. רגימט לקסטר (1938קבע לאורך המסילה הוקמו מחדש בסוף שת -מוצבי

בר שבעה מוצבים לאורך המסילה, במרחק של כעשרה קילומטרים זה מזה, מרפח הקים במהלך אוקטו

בהמשך המסילה בו שמוה מוצבים וספים, עד לכפר סירקין. מוצבי הרכבת  קראו במספרים  1239צפוה.

) ויבה (מוצב מס' 8מג'דל (מוצב מספר -עוקבים, מדרום לצפון. חלקם  מצא בסמוך לכפרים ערביים כגון אל

, בבית הספר הטמפלרי 11, בתחת לוד) וחלקם במבי ציבור (מוצב מס' 12, חלקם בתחות רכבת (מוצב מס' )10

  1240ם).לִ אס-בביר

                                                            
  .75), עמ' 1937( 3:2, 8-ביטאון ההוסארים ה 1232
  .92, עמ' 1936לקחי המרד,  1233
istol ”, Br“Four British Soldiers Killed: Arab Bandits Wipe Out Entire Railway Patrol; ראו גם: 273-274רבלין, עמ'  1234

Evening Post, 2.6.1939, p. 16 
  .TNA CO 733/372/7, 14.11.1938הציב העליון לשר המושבות,  1235
  .398-399), עמ' 1936( 21:4, ביטאון צ'שייר 1236
  .49), עמ' 1937( 11, ביטאון דרום ויילס 1237
  .175, עמ' 54:646, ביטאון ורתאמרבלד 1238
  .21), עמ' 1939( 27:1 ביטאון רגימט המלך 1239
 39:3, ביטאון הל"א; ראו גם: 205), עמ' 1939( 475, ביטאון באפסיעקב. ראו: -לם היא "חוות אלבי", הסמוכה לבאראס-ביר 1240

 British Forces in Palestine & Trans-Jordan Location Statement No. 98”, 1.2.1939, QRWS“; וגם: 186-185), עמ' 1939(

3/6/7, p. 5   



180 
 

וסף מרכיב חדש למערך ההגה על המסילות, כאשר חברת הרכבות הקימה שורה של מצדיות  1939-1938בשים 

מצדית אופייית ה הסמוכים לכפרים ערביים. באתרים שהיו מועדים להתקפה, כגון תחות, גשרים וקטעי מסיל

וסף על אלה, ביצרו הבריטים מבים קיימים,  מבה גלילי מבטון מזוין, שקבעו בו חרכי ירי.שכזו הייתה 

כל  1241 הגה זמיות, בויות משקי חול, אדי מסילה וכיוצא באלה.-עמדותבמיוחד בתחות רכבת, והקימו 

ח קטן, בן מספר לוחמים, ששהה בה זמן ממושך. בוסף לאלה הציבה החברה מצדית או עמדה שכזו ועדה לכו

את המצדיות, העמדות  1242מגדלי תצפית, מצוידים בזרקורים, במקומות שחלשו על קטעי מסילה ארוכים.

    ,1243וטרים ממשמר הרכבת.1938והמגדלים איישו, החל ביולי 

  

  הגה על כסים אסטרטגיים וספים

בוצות החמושות בכסים וספים של השלטוות ובמיוחד בציור של חברת הפט במהלך המרד פגעו הק

העיראקית, בציור המים לירושלים ובקווי החשמל, הטלפון והטלגרף. החבלות השות כגד יעדים אלה גרמו 

יור זק כלכלי לממשלה וליישוב היהודי, הקשו על חיי התושבים והפריעו לפעולות כוחות הביטחון. לפגיעה בצ

מבחית  1244הפט, שסיפק את הדלק עבור הצי הבריטי, הייתה גם משמעות אסטרטגית, שחרגה מתחומי הארץ.

המורדים היו אלה מטרות מפתות, גם בגלל הקושי להגן עליהן וגם בגלל התוצאות המוחשיות שהיו לחבלה בהן. 

יאו לריבוי מקרי החבלה, בין אם על בוסף, יתן היה להשיג רווח כספי ממכירת כבלי החושת. גורמים אלה הב

ידי קבוצות חמושות קבועות ובין אם על ידי תושבים ערבים, שראו בחבלות דרך להשתתף במרד מבלי להסתכן 

  1245יותר מדי.

 1246, שבוע בדיוק לאחר פרוץ המהומות ביפו.1936באפריל  26-הדיווח הראשון על חיתוך קו הטלפון רשם ב

רת, והיו לאחד המאפייים הבולטים של פעילות המורדים, לאורך המרד כולו. מקרים אלה התגברו במידה יכ

מקרים של פגיעה בציור  104מקרים של חבלה בקווי הטלפון,  720, על פי ממשלת המדט, היו 1938במהלך שת 

   1247מקרים של חבלה ברכוש ממשלתי אחר. 210הפט ועוד 

גן על כסים אלה. אלה כללו סיורים ממועים ורגליים לאורך ככלל, קטו השלטוות באמצעים דומים על מת לה

הקווים, הצבת מארבים בשעות הלילה והקמת מוצבים בקודות מפתח, כגון תחות שאיבה ומרכזיות טלפון. 

מאחר ובמקרים רבים מצאו הקווים לצד כבישים או מסילת רכבת, יתן היה לשלב את ההגה על שתי המטרות. 

ור המים, בין ראס אללמשל, שלוש תחעין לירושלים, שהיו סמוכות לכביש, הפכו למוצבים, -ות השאיבה של צי

                                                            
; וגם: רבלין, עמ' 210הזמן. ראו: שטרית וקוסובסקי, עמ' -בע מצורתה של המצדית, המזכירה חפיסת גלולות בת  xPillboהכיוי  1241

חלון בתחת כפר ג'ייס, ראו: "סיבוב בכפרים ערבים סמוך למל התעופה בן גוריון",  Blockhouse; לתמוות שרידי מצדית 267

[צפה בתאריך  /https://michaelarch.wordpress.com/2013/04/28, קומיאחורי: ארכיטקטורה ואידיאולוגיה בדיסילד מ

10.5.2019[  
  .535, עמ' 1938/9דוח הרכבת,  1242
  .62), עמ' 1938( 8:2ביטאון הסקוטים המלכותיים  1243
  .129, עמ' 1936לקחי המרד,  1244
  .130שם, עמ'  1245
  .26.4.1936, 152מברקי הציב העליון,  1246
  .457, עמ' 1938ט, דוח שתי, ממשלת המד 1247
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בדומה לכך, תאר מחברו של מאמר בביטאון  1248שפעלו להגן הן על הציור והן על הכביש וקווי הטלפון באזור.

-צבה בקרית אל) את המשימות שהוטלו על הפלוגה בה שירת, אשר הוWorcestershireרגימט וורססטשייר (

ק"מ] של הכביש הראשי כמו גם על ציור המים, העובר  43.4-מייל [כ 27"הייו אחראים להגה על בערך  1249עב:

לאורכו ברוב הדרך. כל לילה סיירו על הכביש מערב עד בוקר כדי למוע חבלה בציור המים, תחות השאיבה 

   1250ועמודי הטלפון."

של המרד. ביטאון משטרת המדט כולל מאמר המתאר סיור ממוע טיפוסי,  סיורים דומים ערכו גם בשלב השי

. בין תפקידי הסיור היה לבדוק את מצב 1938משטרה משורייות באזור ירושלים בחורף   שערך על ידי מכויות

  הכבלים באזור ולמוע חבלה בהם:

קע השמיים. כן! כל הכבלים חוטי הטלגרף תקיים? הוא עצר לרגע כדי להיטיב לראות את הכבלים על ר

מטרים מעל לאדמה,  2.5גלויים ומתוחים. הוא צחק לעצמו למראה המגוחך של כבלי טלגרף [בגובה] 

בשל תכיפות החבלות וחוסר היכולת או הרצון של הממשלה להחליף את העמודים השבורים בחדשים. 

  1251קל מאוד לחתוך כאן את הקווים.

הטלפון, יסו הבריטים להשתמש גם באמצעי הגה פסיביים, שיפחיתו את  כדי להגן על ציור המים ועל קווי

תיל חלקים בציור המים, שהיו חשופים לפגיעה. -הקיפו אשי חיל ההדסה בגדר 1936הצורך בחיילים. במהלך 

על פי  1252), במטרה לפגוע במתקוממים המסים לחבל בציור.Booby trapפתאים" (-כן  טמו לידם "מלכודות

לרוע מזלם של הבריטים,  1253רס, הרגו מלכודות אלה מורד או שיים בסך הכל, אם כי ייתכן והרתיעו אחרים.פיי

הרגו שי חבלים וקצין וסף פצע בזמן שיסו  1936באוקטובר  22-גבו מלכודות אלה קורבות גם בקרבם: ב

ח גבוה בכבלי הטלפון והטלגרף, בוסף, ערכו יסיוות להעביר זרם חשמלי במת 1254לפרק את אחת המלכודות.

כדי לפגוע במי שייגע בהם. ככל הראה לא היבה שיטת זו הצלחה רבה והמתקוממים למדו במהירות כיצד 

מחלקת הקשר של גדוד דורסטשייר, שהגה באופן דומה זו על קו הטלפון שחיבר את בסיס  1255להיזהר מפיה.

ראה כי לאחר תום השביתה   1256ים ערבים יפגעו בשגגה.היחידה שבג'ין למפקדה, חדלה מכך מחשש שמא ילד

  הכללית לא עשה עוד שימוש באמצעים שכאלה.

ההגה על ציור הפט הציבה אתגרים וספים. הציור, שחצה את בקעת הירדן ועמק יזרעאל, הוח לאורך ערוצי 

חלים תבור וקישון, באזורים שחלקם איועת כלי רכב. קרבתם של  םמתאי והיישובים ערביים לתוואי לת

ק"מ  60-הציור, כמו העובדה שהוא הוח בעומק של כמטר אחד, הקלה על החבלה בו. מצד שי, אורך הציור, כ

                                                            
  .130, עמ' 1936לקחי המרד,  1248
  כיום קרית עבים. 1249
1250 10:4 (1939), p. 557 Firm  :ביטאון וורססטרשייר(להלן(  
1251 8:2 (1939), p. 14 The Palestine Police Magazine  :דט(להלןביטאון משטרת המ(  
  .130, עמ' 1936לקחי המרד,  1252
  .50דוח פיירס, עמ'  1253
1254  , 23.10.1936, p. 20Exeter and Plymouth GazetteKilled in Palestine”,  “Sappers 
  .133, עמ' 1936לקחי המרד,  1255
   .193, עמ' 1937) 11:4( ביטאון דורסטשייר 1256
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בשטח ארץ ישראל, כמו ריחוקו מדרכים ראשיות, לא אפשר להגן עליו באופן רצוף ויעיל, ללא השקעה יכרת 

   1257.כוחותמאוד של 

ור היסה להגן על צי פט בעיקר באמצעות עריכת מבצעים תקופתיים. חיילים שהוצבו באזור ערכו מדי הצבא

פרס הגדוד הראשון, רגימט  1936באוגוסט  28-פעם סיורים רגליים ליליים לאורך קטעים מהציור. לדוגמה, ב

יילים יורק ולקסטר, כתות חיילים לאורך קטעים מהציור, במטרה לפגוע במחבלים. בלילות וספים, סיירו ח

 That b[loody]“מהגדוד לאורך הציור. סיורים אלה לא היו אהודים על החיילים, שכיו את הציור 

pipeline”.1258  ה מעט: באחד הלילותקט בשיטה שו ,גדוד מערב יורקשייר, שקיבל את המשימה בספטמבר

בדומה לרוב הפעולות לאורך ק"מ. מבצע זה,  10-פרסו שתי פלוגות מהגדוד את חייליהן לאורך קטע ציור בן כ

יש לציין כי הפיקוד קיבל את עמדת החיילים וגרס כי ל"סיורי לילה  1259הציור, הסתיים ללא תוצאות מיוחדות.

   1260מתמשכים, עם תוצאות מועטות, הייתה השפעה מתישה ומדכאת על החיילים."

גבי משאיות קלות ושריויות. בשל  הצבא ערך גם סיורים ממועים לאורך הציור, אותם ביצעו יחידות רגלים על

תאי השטח, שלא התאימו ברובם לסיעה ובגלל הרעש שהקימו כלי הרכב, העריכו המפקדים כי סיורים שכאלה 

שיטה  1261אים יעילים. עם זאת, לפחות במקרה אחד הצליח צוות סיור שכזה להפתיע מחבלים בקרבת הציור.

 ור כללה הצבת כוחותה על הציה, שפתחו באש אחרת להגייחים לאורכו במשך הלילה. אלה כללו עמדות האז

מטוסים, אשר האירו בלילה אזורים -מקלעים ורימוים אל עבר רחשים חשודים בקרבת הציור וכן זרקורים גד

לבסוף, שילמה הממשלה "דמי שמירה" לשבטים בדואים בעמק בית שאן, כל עוד אשיהם  1262המועדים לחבלה.

   1263בציור.מעו מלפגוע 

בסיכום השלב הראשון של המרד, קבעו מפקדי הצבא כי אין דרך מעשית להגן על יעדים שכאלה. המלצתם 

הייתה להתמקד בהגה על קודות מפתח בלבד, כגון משאבות, מרכזיות, מגופים וכדומה, באמצעות הקמתם 

עו, אים יעילים למטרה זו ובלילה פתע מעת לעת. סיורים שגרתיים, ט-קבע בקרבתם וכן לערוך סיורי-של מוצבי

הם אף מסוכים, שכן הם חושפים את החיילים להתקפה. האמצעי המרכזי למיעת חבלות, לדעת המפקדים, 

  1264דיכוי כלפי אשמים ואף כלפי חשודים בחבלה," כלומר שימוש בעישה קיבוצית.-היה "לקוט באמצעי

ז בארץ יסיוות שיטתיים להגן על ציורות הפט והמים כאשר התחדש המרד, מע סדר הכוחות המוגבל שהיה א

או על קווי הטלפון והחשמל. מצב זה אף החריף עם תחילת מבצע כיבוש הכפרים, שהפחית את יכולת הצבא 

לפרוס חיילים לאורך קווים ארוכים. פתרון אחד לחבלות היה הפעלתם של וטרים. לאחר שהבריטים התירו 

                                                            
  .20שטרית, עמ'  1257
 אגדעמודי החשמל", ; ראו גם: עקיבא ויוקור, "עם הצבא בשמירה על צורת הפט ו392), עמ' 1936( 13:16 ביטאון יורק ולקסטר 1258

  .36-35, עמ' 1937) 7(
  .114), עמ' 1936( 8:2 ביטאון מערב יורקשייר 1259
  .132, עמ' 1936לקחי המרד,  1260
  .85-86) עמ' 1937( 19:2 11-ביטאון ההוסארים ה 1261
שודות עמדת האזה ("תשמוע") היא משימה, בה מוצבים מספר חיילים בשעת לילה מחוץ לבסיסם, כדי להאזין לתועות ח 1262

  .132, עמ' 1936; וגם: לקחי המרד, 13.10.1936יומן מערב יורקשייר,  ; וגם:508ולהתריע על התקרבות אויב. ראו: בורלא, עמ' 
1263 “Subject: Battalion Intelligence Summary No. 1”, 6.10.1936, York Army Museum   
  .145, עמ' 1936לקחי המרד,  1264
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רות היישובים, סיירו אלה ביום ובלילה והציבו מארבים, שועדו גם להגה על כסים לוטרים לפעול מחוץ לגד

הצליחו מארבי וטרים לסכל יסיוות לחבל  1938במאי  25-באפריל וב 21-בריטיים. לפחות בשי מקרים, ב

ים. פעילות שכזו סייעה להפחית את מקרי החבלה בקרבת היישובים היהודי 1265בציור הפט בעמק יזרעאל.

איש, אשר יגן על ציור הפט.  200לבקשת הממשלה, גיבשה הסוכות היהודית הצעה להקמת כוח ייעודי, בן 

  1266לשאת בעלויות השכר של הוטרים. IPCהצעה זו לא התממשה, ייתכן בשל סירוב חברת 

המיוחדות (ראו , עם הקמת פלגות הלילה 1938השיוי המהותי בהגה על ציור הפט ועל קו החשמל החל ביוי 

הוטרים הראשוים בפל"מ גויסו אליה במטרה להגן על ציור הפט בעמק  24בפרק "מבצעים התקפיים"). 

. ויגייט, מפקד היחידה, ייסד מערכת של סיורים ליליים בסביבת IPCהמזרחי ושכרם שולם על ידי חברת 

ת. סיורים אלה הביאו במהרה למפגש עם הציור, שהתבססה על מודיעין לגבי פעולותיהן של הקבוצות החמושו

מתקוממים בדרכם לציור או ממו. סיורים אלה, לצד פעילות התקפית כגד הקבוצות החמושות, הביאו 

בדצמבר. הישגי היחידה היו בעוכריה:  4-ל 1938בחודש יוי  20-לצמצום יכר במקרי החבלה בעמק המזרחי: מ

לסיים בחודש יולי את  IPC, הביאה את חברת 1939ר, במאי הפסקתן המוחלטת של החבלות בציור באזו

הפרק האחרון  1267מעורבותה במיזם ולהפסיק את תשלום השכר לוטרים האחרוים, שעוד ותרו ביחידה.

-. במשך כחודש סייר טור ייד של חיל1939אוקטובר -במערכה להגת ציור הפט במרד הערבי אירע בספטמבר

  1268ציור במזרח עמק יזרעאל.ירדי לאורך ה-הספר העבר

יזמה חברת  1938התפיסה המבצעית, שוסדה בפל"מ, יושמה גם כדי להגן על קו החשמל. באמצע אוגוסט 

ישראלית את הקמתה של יחידת וטרים, שתפקידה לסייר בלילה לאורך קו המתח הגבוה -החשמל הארץ

וחלק מהמש"קים היהודים שבה עברו אליה עין. ויגייט עצמו סייע בהקמת היחידה -מזיכרון יעקב לראס אל

 50על ידי הצבא ו"פלוגת האש" על ידי הוטרים, כללה  SPIDAיחידה זו, שכותה  1269מהיחידה שבפיקודו.

פעלה תחת הגדוד שהיה אחראי לגזרת  SPIDAשי. -מש"קים ולוחמים יהודים וקצין בריטי בדרגת לוטט

הגדוד השי  1939) ומיואר Royal Scotsקוטים המלכותי (טולכרם: ראשית הגדוד הראשון של רגימט הס

). כפי שהיה בפל"מ, לא הסתפקו לוחמי היחידה במבצעים Queen’s Own Royal Regimentמרגימט המלכה (

הגתיים ויזמו פעילות כגד הקבוצות החמושות בסביבתה, כגון חיפושים, מארבים במוצאות הכפרים וכיוצא 

ביל לתהליך שעבר על הפל"מ, הגביל הפיקוד הבריטי את פעילות היחידה לסיורים עם הזמן, במק 1270באלה.

הגתיים לאורך קו החשמל ומסילת הרכבת בלבד ואסר עליה להשתתף במבצעי סריקה, חיפוש או מארבים 

  1271מסביב לכפרים ערביים.

                                                            
", ארכיון עין חרוד, לא ממוין; ראו גם: "ד"וח על סדור המארב 25.5.1938בליל  .i.p.cעל קו הפט  "דו"ח על התגשות עם מחבלים 1265

  חרוד, לא ממוין.-", ארכיון עין21.4.1938על קו הפט בין שריד לגיגר בליל 
  .87S25/87בארץ ישראל המערבית", אצ"מ  i.p.c"הצעה לסדור שמירה על ציור הפט של חברת הפט העיראקית  1266
  .109, 102-103שטרית, עמ'  1267
  .9, עמ' 1939ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1268
  (להלן: זהר). 85-87), עמ' 1994(חברת החשמל,  1920-1948חשמל מתוך האש: חברת החשמל וה"הגה" אברהם זהר,  1269
  .87-90שם, עמ'  1270
Infantry Brigade Operation Instruction No. 52”, 7.2.1939,  th“14; וגם: 97-102; ראו גם: שטיין, עמ' 291-295ריבלין, עמ'  1271
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  הגת הגבולות

ור הקבוצות החמושות, כמו גם הארצות השכות שימשו כמקור לכסף, שק, תחמושת, ציוד ומתדבים עב

כמקום מקלט מפי פעולות הצבא. משום כך, חשוב היה לכוחות הביטחון למוע את תועתם של מתקוממים 

ומבריחים באזורי הגבול. במיוחד אמור הדבר בגבולות עם שטחי המדט הצרפתי בלבון ובסוריה והגבול עם 

ים, שהיה אזור מדברי, מיושב בדלילות וללא אוכלוסייה הירדן, בפרט צפון בקעת הירדן. הגבול עם מצר-עבר

  1272עוית מעברו השי, העסיק במידה פחותה, אם בכלל, את מפקדי הצבא.

הספר, שסיירו לאורך הגבול עם -כאשר פרץ המרד התבססה השמירה על גבולות הארץ על שתי פלוגות של חיל

יה היו פרוסים במספר תחות קטות בגליל העליון הירדן ובגליל העליון המזרחי ועל משטרת המדט, שאש-עבר

, עם תחילת הגעתן של ידיעות על הברחת אמצעי לחימה מסוריה, קבעה חלוקה 1936ביוי  1273ובבקעת הירדן.

הספר היה לאחראי על הגבול ממטולה בצפון ועד לים -בין שי הארגוים, ששיקפה את תפקידיהם בשגרה. חיל

   1274קורה במערב למטולה, במזרח.-קיבלה את הקו מראס אהמלח בדרום ואילו המשטרה 

מספר גורמים פגעו ביעילותם של סיורים אלה. ראשית, השוטרים סיירו בשעות היום בלבד, בעוד שעיקר פעילות 

שית, פעילותן של הקבוצות החמושות מחד והעדרם של כוחות  1275המתקוממים והמבריחים ערכה בלילה.

הספר והמשטרה להתמקד בהגה על יישובים יהודיים ועל דרכי התחבורה, -חיל מספיקים מאידך, הביאו את

כתב כי הגבול עם עבר הירדן ותר, למעשה, טול הגה  1936על חשבון שמירת הגבול. בדו"ח המשטרה לשת 

   1276עד לתום השביתה.

פלוגות הפרשים של החיל הספר פעל להגת הגבול במספר דרכים. ראשית, יהלו הפלוגות שגרה של סיורים. -חיל

סיירו בשי עברי הירדן, בעמק החולה לעתים גם לאורך גבול הלבון. סיור רכוב טיפוסי משך ארבעה ימים 

ובמסגרתו ביקרו הפרשים באזורים המועדים לתועת מבריחים ו"הראו את הדגל", כלומר הפגיו את וכחות 

על גבי סוסים ובכלי רכב, ערכו בחלקו הדרומי של הגבול סיורים וספים,  1277השלטון, בכפרים הסמוכים לגבול.

הירדן, מיריחו ועד עקבה. סיורים אלה משכו לעתים זמן רב, אך תכיפותם, בשל גודל השטח, הייתה -עם עבר

שית, תפס החיל מוצבים לאורך קטע גבול, בתקופות שבהם היה חשש כי מתוכת הברחה  1278מוכה יחסית.

הספר -שוב הקים חיל 1939-ב 1279פלוגה בעמק החולה למשך חודש.-, למשל, הוצבה חצי3719או הסתות. בשת 

החיל הקים גם מספר מוצבי קבע, שועדו לשמש כבסיסים לפעילות מבצעית  1280מוצבים זמיים לאורך ההר.

                                                            
הייתה פעילות צבאית באזור עזה, אך זו לא כווה לשמירת הגבול אלא לדיכוי פעילות עוית בעיר ובסביבתה;  בתקופות מסוימות 1272

  .481ראו: הורן, עמ' 
, 1939ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-; וגם: חיל1935המשטרה, בתוך: משטרת המדט, דוח לשת  ראו: מפת פריסת יחידות 1273

  .2עמ' 
  .37הספר הוסיף להיות אחראי גם לקו הגבול מים המלח עד למפרץ עקבה. ראו: דוח פיירס, עמ' -חיל 1274
1275 3/383/1, p. III/1“Report co. b. Tegart & S. D. Petrie on 24 January 1937”, TNA CO 73 .(להלן: דוח טגארט ופטרי) 
  .55, עמ' 1936משטרת המדט, דוח לשת  1276
 ,”The “A Weekend With the T.J.F.F; ראו גם: 4-5, עמ' 413/26-אמ"י מ  ,1936ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1277

Borderer’s Chronicle: The Journal of the King’s Own Scottish Borderers 12:1 (1937), p. 6  
  .5-6, עמ' 1937ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1278
   .7שם, עמ'  1279
  .13, עמ' 1939ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1280
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לבסוף, ערך  1281אמע וביסאן.'מג-, ג'סר א'חמה, סמח-באל 1936בקרבת הגבול. מוצבים שכאלה הוקמו בשת 

הספר מבצעי סריקה, לעתים קרובות יחד עם יחידות הצבא, במטרה לאתר קבוצה חמושה מסוימת, לגביה -חיל

-הספר פעל גד קבוצות חמושות גם בעבר-חיל 1282היה קיים מידע כי חדרה לארץ, או כי היא עומדת לעשות זאת.

הספר את אזור הר -חיל סרקו לוחמי 1939הירדן, במטרה למוע מהן לחדור לארץ ישראל. לדוגמה, בשת 

שהסתתרו בקרבת ההר  ,הירמוך, בסיוע כוח מהלגיון הערבי. מטרת המבצע הייתה לאתר קבוצות חמושות

  1283ולחסלן.

עד להקמתה של גדר הצפון, לא ביצעו כוחות הצבא פעילות רצופה להגת הגבול. במקום זאת, ערכו היחידות 

לפיו מתקוממים חדרו לארץ או התכווו לעשות כן. גרם לכך מבצעים מוגבלים בזמן, בעקבות מידע מודיעיי 

בעיקר העדרם של כוחות מספיקים בארץ, שלא אפשר להציב יחידה במשימה זו לאורך זמן. שיטות הפעולה 

סיפר ביטאון  1937במקרים שכאלה כללו הקמה של מוצבים וביצוע סריקות באזור החשוד. לדוגמה, בדצמבר 

  הירדן וסוריה:-לות לאורך הגבול עם עבררגימט המפשייר על פעי

המצב בצפת, מבצעים רחבים בעמק -וחיל Yשל החודש שעבר ערך הגדוד, למעט פלוגה  23-ו 22, 21-ב

. מספר חיפושים ארץ ישראלהירדן דרומית לביסאן, בקשר לחדירה אפשרית של קבוצות חמושות ל

הייתה עסוקה באותו התחביב, אך  Yלוגה ערכו, גם של כלי רכב וגם של אשים, אך ללא הצלחה. פ

    1284בין הכירת לאגם החולה. –באזור שוה 

, עבר הגדוד הראשון, רגימט מצ'סטר, לגליל העליון במטרה לאתר 1938ביואר  30-כשה מאוחר יותר, ב

הגדוד הקים מוצבים בכפרים  1285לוחמים, אשר אמורה הייתה להגיע מלבון. 150-200קבוצה חמושה בת 

הספר. המבצע -קט ופלוגה מחיל-הסמוכים לגבול וסרק את השטחים שבייהם, יחד עם פלוגה מגדוד מערב

   1286הסתיים לאחר כשבועיים, ללא תוצאות מיוחדות.

סיורים אלה ועדו בעיקר  מטוסי חיל האוויר סיירו לאורך הגבולות על מת לסות ולאתר יסיוות חדירה לארץ.

, שהתמחתה 14לות, העשויות לסות ולהיכס לארץ. הסיורים ערכו על ידי טייסת לאתר קבוצות חמושות גדו

בהמשך המרד סיירו מטוסים גם מעל לגדר הצפון, במטרה  1287הירדן.-באיתור תועות של שבטי וודים בעבר

 לסכל הסתויות ויסיוות חבלה. מאחר ואלה התרחשו בעיקר בשעות החשכה, בצעו המטוסים מדי פעם טיסות

    1288לילה מעל לגבול, שלוו בהטלת ורים.

                                                            
  .6, עמ' 1936ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1281
  .15, עמ' 1939ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1282
  .17-18ם, עמ' ש 1283
  .382), עמ' 1937( 32:12, ביטאון המפשייר 1284
ביומן המבצעים כתב כי הקבוצה הגיעה מסוריה, אך היחידות הוצבו לאורך גבול הלבון. ראה כי המחבר לא הבחין בין השתיים,  1285

  שהיו תחת שלטון צרפתי.
1286 9”, 30.1.1938, Tameside Local Studies Centre Bn The Manchester Regt, From July 191 st“Record of Service, 1

MR1\1\2\4 (צ'סטרלהלן: יומן מ)  
  .20דוח פיירס, עמ'  1287
 .15האויר, עמ' -מבצעי חיל 1288
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  גדר הצפון

לאחר תחילתה של ההפוגה בחו השלטוות את סוגיית הגת הגבול. יתן להיח כי כיסתם של מאות 

, כמו גם הצלחתם לצאת אותה בבטחה, תרמו לרצון 1936מתקוממים, בראשות קאוקג'י, לארץ ישראל במהלך  

), הציע תכית שכללה הקמת גדר לאורך גבול הצפון Spicerללי, רוי ספייסר (למצוא פתרון לסוגיה. המפקח הכ

ומעברות הירדן, סלילת כביש ביטחון לאורך גבול הצפון, ביית מצדיות לצדו וארגון מערך סיורים קבוע של 

 ווקופ דחה את ההצעה בוגע לגדר, אך התיר לסלול דרך ביטחון לאורך גבול הצפון 1289הספר והמשטרה.-חיל

הוקם מחוז הספר המשטרתי  1937ולארגן מחדש את המשטרה, על מת לשפר את שליטתה באזור. באפריל 

)Frontier District) "ישכלל את המרחבים עכו וצפת ומרחב חדש, בשם "מרחב הספר הצפו ,(Northern 

Frontier Divisionיעקבעו למרחב החדש היו מון. המטרות שפרס לאורך גבול הלבחוקית, -ת הגירה לא), ש

  1290הברחת אמצעי לחימה וכיסתם של אשים חמושים ומסיתים משטחי המדט הצרפתי.

השוטרים במרחב הספר הצפוי היו ברובם חיילים משוחררים בריטים, שהתגייסו במיוחד ליחידה ולצדם 

שוטרים  128-ים) וסמל 22-בריטים (מתוכם שי קציים ו 86שוטרים יהודים וערבים. בסך הכל שירתו במרחב 

ישראליים (כולל שי סמלים), כמחציתם ערבים והיתר יהודים. תפקידם היה לסייר במכויות חמושות -ארץ

יושע. בארבעת חודשים הראשוים היו השוטרים -קורה לבי-קטעים בין ראס א 12-לאורך הגבול, שחולק ל

אסירים ערבים מכלא עכו,  60-בודות ביצעו כאחראים גם להקמת מבי התחות ולסלילת כביש הביטחון. את הע

   Public Works Department, PWD.(1291בהחייתם של אשי המחלקה לעבודות ציבוריות של ממשלת המדט (

), Petrie), קצין משטרה קולויאלי בדימוס ודיויד פטרי (Tegartהגיעו לארץ צ'רלס טגארט ( 1937בדצמבר 

דו. השיים, שהיו בעלי יסיון עשיר בהתמודדות עם התקוממויות, ועדו האחראי למודיעין במשרד הפים בהו

לייעץ לממשלת המדט כיצד לארגן את המשטרה כך שתוכל להתמודד עם האתגרים המורכבים שהציב בפיה 

בעקבות בחית המצב במרחב הספר הצפוי, שכללה סיור בשטח, הגישו טגארט ופטרי לווקופ  1292המרד הערבי.

שימת המלצות במגוון רחב של ושאים. בוגע להגת הגבולות המליצו טגארט ופטרי על הקמת מזכר ובו ר

מערכת מכשול קרקעי, אשר תוסיף לכביש הביטחון שכבר סלל גדר תיל, מצדיות בקודות שולטות ותחות 

 Rural(ביטחוי חדשה, "המשטרה הכפרית הרכובה" -משטרה מבוצרות. על הגבול ועדה להגן יחידת שיטור

mounted police.ותם  1293), שתוכל לסייע גם בדיכוי מרידות עתידיותוע את הסתועד רק למ המכשול לא

לארץ של מורדים ומבריחים, אלא גם להקשות על קבוצות חמושות להימלט אל מעבר לגבול במהלך מבצעי 

                                                            
  .263אייל, עמ'  1289
  .482; ראו גם: הורן, עמ' 28-29, עמ' 1937משטרת המדט, דוח לשת  1290
485-; וגם: הורן, עמ' 13, עמ' 013/12, מ"י 1937בתי הסוהר, דוח לשת  ; ראו גם: שירות29, עמ' 1937משטרת המדט, דוח לשת  1291

483.  
  .124קרויזר, "מדוביגין לטגארט", עמ'  1292
(להלן: קרויזר,  212-221), עמ'  2006( 120גד קרויזר, "הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלוה: בחיה מחודשת", קתדרה  1293

 Seán William Gannon, The Irish Imperial Service: Policing Palestine and Administering theגדר הצפון); ראו גם: 

Empire, 1922–1966 (London: Palgrave Macmillan, 2019), p. 159   
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צבר במערכות קודמות גד בכך ביקשו מסחי ההצעה ליישם בארץ את היסיון ש 1294הטורים היידים כגדן.

התקוממות. במלחמת הבורים, לדוגמה, הקימו הבריטים מספר קווים של גדרות ומצדיות ("בלוקהאוסים"), 

   1295שהגו על מסילות הרכבת והגבילו את יכולתם של אשי הקומדו הבורים לוע בחופשיות בזירת הלחימה.

הגדר מתחה לאורך  בוה.-על ידי חברת סולל 1938ולי י-גדר הצפון והמצדיות שהגו עליה בו בחודשים מאי

ההדסה -. בחלק מהמקומות טמו פלסי חיל'כביש הצפון, חלקים מעמק החולה וצפון בקעת הירדן, עד לסמח

מוקשי תאורה וגז מדמיע, שועדו להתריע על יסיוות לחצות את הגדר ולהקשות עליהם. במקביל, בו חמש 

  1939.1296, להן וספו שתיים במהלך קודות משטרה מבוצרות

), שיתה את אופן ההגה על הגבול. Tegart’s wallרשמי "חומת טגארט" (-הקמת המכשול, שזכה לכיוי הלא

וטרים, שגויסו במיוחד לשם כך. וכחות הוטרים באזור הקשתה על  300ראשית, על עבודות הגידור שמרו 

ות בזמן הקצוב, על אף יסיוות חוזרים ושים מצד ערבים פעילות המתקוממים ואפשרה את השלמת העבוד

בסוף יוי עבר הגדוד השי של רגימט רובאי אלסטר לאזור, במטרה להגן על הגבול ועל עבודות  1297לחבל בהן.

 1298הגידור. הגדוד הקים מוצבים בכפרים איקרית ומלכיה ובוסף החזיק מוצב בהר כען ובסיס גדודי בצפת.

, על ידי הגדוד השי מרגימט הרובאים האיריים 1939אי לגדר הצפון עד שהוחלף, ביואר הגדוד היה אחר

 Greenבסוף מרץ הוצב בגזרה הגדוד הראשון של רגימט הווארד Royal Irish Fusiliers.(1299 )המלכותי (

Howards) ט הוולשישהוחלף חודש אחר כך בגדוד הראשון של הרגימ ,(Welch Regiment.(1300  

פעילות בגבול הצפון לאחר השלמת המכשול כללה שמירה על קטעים מהגבול על ידי השוטרים שגרת ה

שבמצדיות, לצד סיורים ממועים של הגדוד האחראי לגזרה ושל משטרת מרחב הספר הצפוי. הסיורים 

חו סיורים אלה הצלי 1301השגרתיים לאורך הגדר ערכו בכלי רכב ממוגים ובליווי שריויות, ביום ובלילה.

מעת לעת ערך הגדוד מבצעי  1302לפעמים לסכל יסיוות, מצד קבוצות חמושות או מבריחים, לחצות את הגדר.

סריקה וחיפוש או הציב חיילים בכפרים שבקרבת הגבול, במטרה לסכל הברחות, להגן על כפריים אמים או 

צבא מידע על כווה לחצות את לפגוע בקבוצות חמושות. כמו כן ארבו החיילים למסתים, כאשר הגיע לידי ה

  :1939באפריל  13-ביטאון אחד הרגימטים מתאר מבצע  שכזה, שערך על הגדר ב 1303הגבול.

באותו היום התקבל מידע ששי משלוחי שק גדולים עתידים להיות מוברחים מעבר לגדר הגבול בלילה. 

 20:00דר. בסביבות השעה בערך לשלוש קודות המשקיפות על הג 19:00צוותי מארבים שלחו בשעה 

                                                            
  .228קרויזר, גדר הצפון, עמ'  1294
  .III/2דוח טגארט ופטרי, עמ'  1295
  .213-214ראו גם: קרויזר, גדר הצפון, עמ'  , הקדמה (ללא מספר עמוד) ;1938משטרת המדט, דו"ח שתי,  1296
  .106-111שטיין, עמ'  1297
  . 112-113), עמ' 1938( 9:2 ביטאון רובאי אלסטר 1298
  .40), עמ' 1939( 10:1ביטאון רובאי אלסטר  1299
1300 47:542 (1939), p. 39 The Green Howards’ Gazette  :ראו גם: ביטאון הווארד(להלן (J. DeCourcy & C.E.N. The ax, Lom

History of the Welch Regiment, 1919-1951 (Cardiff: Western Mail & Echo, 1952), pp. 37-40  
  .124-125), עמ' 1938( 9:2 ביטאון רובאי אלסטר 1301
 .5, עמ' TNA CO 732/81/10, 30.12.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1302
  .40), עמ' 1939( 47:542 ביטאון הווארד 1303
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ורתה על אחד הצוותים אש מהעורף. הצוות הסתובב מיידית, השיב באש ופתח במרדף. בעת שהיה 

עסוק בכך, ורתה עליו אש שוב, על ידי קבוצת מורדים בצד הסורי של הגדר. אש ורתה בחזרה, 

הפעילות משכה כעשר דקות [ממקום] קרוב לגדר ככל שיתן וההערכה היא כי גרמו אבדות [למורדים]. 

   1304לפי שהכופייה סוגה.

פעלו אשי היחידה בפיקודו של ויגייט לאורך  1938כמו כן, פעלו באזורי הגבול פלגות הלילה המיוחדות. ביוי 

חי, -בדצמבר הוצבה אחת מיחידות המשה של הפל"מ בחצר תל 1305הגדר, מבסיסים בחיתה ובאיילת השחר.

  1306על מת "למוע הברחות שק מסוריה ולטהר את האזור משודדים." לא רחוק מגדר הצפון,

  

  שיתוף פעולה עם צרפת

המרכיב האחרון בהגה על הגבולות היה שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון של שלטוות המדט הצרפתי בסוריה 

יימה מערכת ולבון. בין השלטוות הקולויאליים בארץ ישראל ובסוריה ולבון בתקופת המרד הערבי התק

יחסים מורכבת, אשר בחיתה לעומק חורגת מתחומו של מחקר זה. מספיק לציין כי חששות צרפתיים מפי 

התקוממות חדשה בסוריה, לצד מחויבותם להסכמים עם הההגה הלאומית בארץ זו, מעו פעילות שיטתית 

גם ראש הממשלה הסורי, ג'מיל  לדוגמה, הציב העליון הצרפתי, כמו 1307ומרצת מצדם גד מורדים ומבריחים.

למרות זאת,  1308מרדם, סירבו לסייע לבריטים במאמציהם גד הקבוצות החמושות, שמצאו מקלט בסוריה.

ראה כי התקיים שיתוף פעולה מסוים בין הצבא הבריטי ליחידות הז'דרמריה והצבא הצרפתי משי צדי הגבול 

שלטוות הצרפתיים כוחות פרשים ושריויות בקרבת הגבול פרסו ה 1936המשותף. על פי פיירס, במהלך אוגוסט 

עם ארץ ישראל, במטרה לסכל הברחות אמצעי לחימה לארץ ישראל. שי הצדדים גם החליפו קציי קישור, 

שועדו לשפר את התקשורת בין הכוחות משי צדי הגבול. פיירס ציין כי מפקד הצבא בסוריה ואשיו הפגיו 

   1309י הבריטים.רצון טוב וידידות כלפ

הספר, לדוגמה, דיווח בסוף -קיימות מספר עדויות מיחידות השטח, התומכות בדבריו של פיירס: מפקד חיל

חמה בה כדי -כי וצרו יחסי עבודה טובים בין החיל לבין הז'דרמריה הצרפתית וציין כי מוצב הקבע באל 1936

תים פגשו יחידות משי הצדדים אלה באלה לע 1310להקל על שיתוף הפעולה המבצעי עם הכוחות הצרפתיים;

ומצא גם אזכור לקצין קישור  1311במהלך סיורים שגרתיים לאורך הגבול או בזמן פעילות כגד קבוצות חמושות;

), שהצטרף לגדוד הבריטי באזור גבול הלבון. בביטאון היחידה המארחת כתב Capitaineצרפת בדרגת קפיטן (

                                                            
  .14שם, עמ'  1304
  . S25/10685; לתיאור פעילות מבצעית של הפל"מ לאורך הגדר, ראו: "יוסקה", אצ"מ 225קרויזר, גדר הצפון, עמ'  1305
 .IWM Private Papers of Lt. Col. L. G. S), עוזרו האישי של הגרל מוטגומרי בא"י להוריו, Sandersonלואיס סדרסון ( 1306

Sanderson 08/136/1 'דרסון). (להלן: מכתבי 3,עמס  
 ,A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle for the Middle EastJames Barr למחקר בסוגיה זו, ראו:  1307

(London: Simon & Schuster, 2011)  ,149-148, עמ' טגארט(להלן: באר); ראו גם: קרויזר.  
  [גרסת ספר אלקטרוי] 14באר, פרק  1308
  .58דוח פיירס, עמ'  1309
  .5-6, עמ' 1936ירדי, דין וחשבון לשת -הספר העבר-חיל 1310
  .289), עמ' 1937( 6:46 ביטאון אסקס 1311
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דוד כחודשיים, "גילה עיין רב בכל עבודתו ובמיוחד במבצעים שלו גד כי הקצין המסופח, ששהה עם הג

 -18יסיון וסף לתאם בין הכוחות הצרפתיים לבריטים ערך בשלהי השלב הראשון של המרד: ב 1312הערבים."

 1313, בדמשק ובביירות.5-), מפקד הדיוויזיה הHowardגרל הווארד (-ביקר מייג'ור 1936באוקטובר 

ארץ, יסה טגארט למסד מגון לשיתוף פעולה מודיעיי ומבצעי בין שלטוות המדט הבריטי בזמן שהותו ב

בעוד  עם בכירי השלטון, הצבא והמודיעין הצרפתים.שם פגש  ,ירותיוהצרפתי. לשם כך, ביקר בדמשק ובב

ארץ ישראל, לשלטום  תחוםשהצרפתים קיבלו את תוכיתו של טגארט בדבר הקמת המכשול לאורך הגבול שבין 

  1314היו פחות להבים לסייע לפעילות המודיעיית הבריטית כגד המתקוממים שבשטחם.ראה כי 

החל להיווצר שיתוף פעולה מבצעי של ממש בין הצרפתים לבריטים באזור הגבול. הגרל  1938ראה כי במהלך 

בביטאון רגימט מצ'סטר  1315ם.ציין כי זכה לשיתוף פעולה מלא מצד הצרפתים, בכל מקרה בו פה אליה וייוול

כתב כי בחודש מרץ של אותה השה דרשו חיילי מחלקת הקשר ללמוד את הלי התקשורת של הצבא הצרפתי, 

באוגוסט סרק טור ייד של אותו הגדוד את אזור ח'רבת ג'ורדיה  16-ב 1316כחלק מהיערכותם למבצע בגבול הצפון.

שה. ביומן היחידה כתב כי "חיל הרגלים הצרפתי מסוריה שעל הגבול עם לבון, בחיפוש אחר קבוצה חמו

כלל ביטאון רגימט הרובאים האיריים דיווח על מפגש בין חיילי הגדוד  1939ביולי  1317השתתף במבצע זה."

ליחידה צבאית צרפתית במהלך מבצע, שוב בח'רבת ג'ורדיה. למאמר צורפה תמוה של קציים בריטיים 

בסוף אותה שה דיווח קצין המודיעין  Entente Cordiale.(1318וב "הסכמה לבבית" (וצרפתים מחייכים, עם הכית

) וליחידת צבא Rifle Brigadeעל מבצע משותף לגדוד הראשון של בריגדת הרובאים ( 16-של הבריגדה ה

המבצע, שבוטל בשל גשמים עזים שעצרו את תועת הצרפתים, התבסס על תאום הדוק וחלוקת  1319צרפתית.

בין היחידות, כאשר הצרפתים ועדו לגרום למתקוממים להימלט מפיהם לכיוון כוחות חסימה תפקידים 

, 8-במקביל למבצעים ערכו פגישות בין המפקדים בשי הצדדים. לדוגמה, מפקד הדיוויזיה ה 1320בריטיים.

ומר, רמת (כל מוטגומרי, פגש במהלך דצמבר בצפת עם קצין המודיעין הצרפתי, האחראי על אזור קויטרה

השיוי בגישת הצרפתים בע, ככל הראה,  1321הגולן) ובביירות עם צמרת פיקוד הצבא הצרפתי בסוריה.

                                                            
  .285), עמ' 1937( 6:46 ביטאון אסקס קפיטן היא דרגה מקבילה לזו של קפטן בצבא הבריטי וסרן בצה"ל; ראו: 1312
  .TNA WO 191/66 18.10.1936, 5-יומן המבצעים של הדיוויזיה ה 1313
  .148-149, עמ' טגארטזר, קרוי 1314
  .15דוח ווייבל, עמ'  1315
  .127), עמ' 1938( 11:2 ביטאון מצ'סטר 1316
ח'רבת ג'ורדיה (או ג'ורדח) מצאת ממש על קו הגבול שבין לבון וישראל, כקילומטר צפוית לכפר הבדואי עראמשה. ראו: יומן  1317

  .16.8.1938מצ'סטר, 
ביטאון  למלחמת העולם הראשוה ואשר כותה בשם "ההסכמה הלבבית". ראו:  רמז לברית שבית צרפת לבריטיה שקדמה 1318

  .94), עמ' 1939( 33:150 הרובאים האיריים
, כאשר וסדה יחידה 19-על אף שמה, בריגדת הרובאים הייתה רגימט חיל רגלים רגיל בתכלית. מקור הכיוי בראשית המאה ה 1319

  .261). ראו: בררטון, עמ' rifleהקה (-מחורק מיוחדת לבחית שימוש בכלי שק חדש, הרובה
  .4, עמ' 14.7.1939, 71, מס' 16דוח מודיעין, בריגדה  1320
  .4-5, עמ' 5.1.1939; וגם: 4, עמ' 27.12.1938מכתבי סדרסון,  1321
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מההסלמה שחלה ביחסים עם גרמיה ומרצוה של ממשלת צרפת לשמור על יחסים ידידותיים ככל היתן עם 

  1322בעלת בריתה העיקרית.

 

  הגה על יישובים יהודיים

הוטלו על כוחות הביטחון במרד הערבי, היה הגה על יישובים יהודיים מפי אחת המשימות הראשוות, ש

, כאשר פורעים ערבים פשטו על שכוות יהודיות 1929התקפה. בבסיס משימה זו עמדו לקחי גל הטרור של קיץ 

  בערים המעורבות ועל יישובים יהודיים מבודדים, שם רצחו את התושבים ובזזו את רכושם. 

רבי, ערכו המתקוממים התקפות רבות על יישובים יהודיים. אלה שאו לרוב אופי של צליפות במהלך המרד הע

בשעות הלילה, חבלה ברכוש (בעיקר בשדות ובמטעים שמחוץ ליישובים עצמם) ויסיוות להרוג יהודים בפאתי 

יישובים  35גד התקפות, שכווו כ 935השטח המיושב. לדוגמה, לאחר ההפוגה במרד מתה הסוכות היהודית 

.על פי תוים אלה, שאים כוללים מעשי חבלה ברכוש, היו בשלב הראשון 1936ושכוות בין אפריל לאוקטובר 

בשלב השי וספו להתקפות אלה גם פשיטות על מקומות  1323של המרד למעלה מחמש התקפות בממוצע ביום.

  מגוריהם של יהודים, ביסיון להרוג תושבים רבים ככל היתן.

עה הבריטי לאיום על היישובים כלל מספר מרכיבים. בחלק מהמקומות, במיוחד באזורים בעלי רוב ערבי המ

הורתה הממשלה ליהודי חברון לעזוב  1936באפריל  23-מובהק, פיו הבריטים את התושבים היהודים. למשל, ב

בדומה לכך, פיתה במאי  1929.1324את העיר ולעבור לירושלים, מחשש להישות מעשי טבח כאלה שאירעו בשת 

במקומות אחרים, הקימו המשטרה והצבא מוצבים  1325המשטרה יהודים מהעיר העתיקה בירושלים. 1936

ועמדות שמירה, במטרה להגן על יהודים מפי התקפה. כך היה, כפי שתואר לעיל, בעיר יפו. וסף על אלה, סיירו 

הירדן, במטרה לאתר יסיוות של -ת הגבול עם עברמטוסי חיל האוויר מעל ליישובים מבודדים, בעיקר בקרב

-שבטים בדואים לתקוף אותם. במקרה שיישוב יהודי דיווח כי הותקף, חשו לעזרתו יחידות יידות, של חיל

   1326הספר או של הצבא.

הקים הצבא בסיסים או מוצבים,  בחלק מהיישובים והערים המעורבות, שחשבו כמועדים במיוחד להתקפה,

-פעלה פלוגה מרגימט ההוסארים ה 1936הגן על האוכלוסייה היהודית באזור. לדוגמה, בספטמבר שתפקידם ל

 1327, בשל חשש מפי התגברות פעילות המתקוממים באזורים אלה.מבסיסים זמיים בחדרה ובזיכרון יעקב 8

  שגרת החיים במוצב שכזה:אחד מחיילי הרגלים תאר את 

פוסקות, היו ברוב המקרים מאושרות לקבל את -ולצליפות בלתיהמושבות היהודיות, שהיו יעד לחבלות 

. עבור החיילים, הזמן שבילו ביישובים חקלאיים עימים אלה עבר פי החיילים ולארח אותם בשפע

                                                            
  .15באר, פרק  1322
פעמים או  10שובים שהותקפו ). תון זה מהווה הערכת חסר, שכן דוח הסוכות כולל רק יי935/175( 5.34המספר המדויק הוא  1323

  .24-23, עמ' 1936טבלאות סטטיסטיות, יותר. ראו: 
   ,”p. 5Palestine Post“Little Change in Situation ,23.4.1936 ,; ראו גם: 13דוח פיירס, עמ'  1324
  .1, עמ' 193621.5., דאר היום ; וגם: "המצב בארץ",1, עמ' 15.5.1936, דאר היום"פרשת פצצות ועלילות בירושלים",  1325
  .86), עמ' 1937( 19:2 11-ביטאון ההוסארים ה; וגם: 14-15דוח פיירס, עמ'  1326
  .107, 77), עמ' 1937( 3:2 8-ביטאון ההוסארים ה 1327
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בשמחה. השומרים וסיורי הלילה שלהם חזקו את לב שומרי המושבה; במהלך היום הם "הראו את 

ו כדורגל עם הקבוצות היהודיות המקומיות. לעתים ירו הדגל" בכפרים המרוחקים יותר, או שיחק

 1328עליהם; צרור או שיים ממקלע הלואיס הספיק בדרך כלל כדי לשמור את האויב במרחק.

עם זאת, הפתרון הקבוע שמצא לסוגיית ההגה על ישובים יהודיים היה גיוסם, חימושם ואימום של וטרים. 

יהודים כשוטרים מוספים, בתאי שהסוכות תממן את  822גייס אישרה ממשלת המדט ל 1936ביוי  22-ב

  1329תפקידם הוגדר כ"הגה צמודה על יישובים." מתוכם. 224שכרם של 

בתקופה הראשוה לפעילותם, סבלו הוטרים מרמת אימון ירודה ומהעדרו של מגון ארגוי, לארגון 

ו, או פוטרו, על ידי המשטרה המקומית כל יישוב פעל באופן עצמאי, כאשר הוטרים גויס פעולותיהם.

, שכן הוטרים הגו, לדברי הבריטים, להגיב לכל חשש בירי רחב למצב זה היו השלכות מבצעיות 1330כרצוה.

משום כך, פקד המפקח הכללי על שוטריו שלא להתקרב ליישוב יהודי בשעות  1331מרובים ומאקדחי זיקוקים.

גם  סיוע צבאי הזעיקוכמו כן, חשו הבריטים כי הוטרים  1332ום.החשיכה, ללא הודעה מוקדמת לוטרים שבמק

, תכלית-לצאת מבסיסיהן למרדפים חסרי תיחידות רבוזה גרם ל דבר במקרים, שלא שקפה בהם סכה אמיתית.

ראה כי בשלב הראשון של המרד הייתה תרומתם של הוטרים הרתעתית בעיקרה,  1333בעיקר בשעות הלילה.

   1334ה יסיוות מצד קבוצות חמושות להתפל על יישובים יהודיים.מעשכן עצם וכחותם 

המשרתים,   שב ועלה ערכם של הוטרים בעיי הממשלה. למרות כווה ראשוית לפטר את רוב בתקופת ההפוגה,

 במהרה הביו הבריטים כי סדר הכוחות שלרשותם מחייב אותם להמשיך ולהסתמך על כך שהיהודים יגו על

הכשיר  בעוד שהצבאעל מת לשפר את תפקודם, אימה משטרת המדט את הוטרים  1335מם.עצב יישוביהם

באזורים מסוימים בגליל כי  ,ה המשטרהדיווח 1937בספטמבר  1336כיתות.-מפקדיכמה עשרות מהם לשמש כ

המליץ הפיקוד לממשלה סיורים ממועים. על אף שהדבר חרג מהרשות שיתה לוטרים, הוטרים עורכים 

  1337העים (מ"ים).-כך, ביוזמה יהודית, וצרו המשמרות את המשך הסיורים, בתאום עם הסוכות.לאשר 

, עם קבלת האחריות על 1938גדל מספרם של הוטרים והתרחבו תחומי פעילותם. בספטמבר  1938במהלך שת 

את מספר קבוע ביישובים היהודיים, במטרה להמשטרה, יזם פיקוד הצבא בחיה מקיפה של צרכי ההגה 

) Harringtonורס הריגטון (מחוזי ל-מפקחלשם כך מוו קצין משטרה,  הוטרים החוצים ולשפר את יעילותם.

                                                            
  .163 ), עמ'1936( 3:58ביטאון צפון לקשייר  1328
  .S25/22782, אצ"מ 22.6.1936המזכיר הראשי למפקח הכללי,  1329
  .46-47שטיין, עמ'  1330
  .119, עמ' 1936י המרד, לקח 1331
  .S25/22782, אצ"מ 24.6.1936המפקח הכללי למפקדי המחוזות,  1332
  .119, עמ' 1936לקחי המרד,  1333
  .35שטיין, עמ'  1334
, אצ"מ 3.3.1937; ראו גם: הציב הכללי לשר המושבות, S25/22782, אצ"מ 22.10.1936המזכיר הראשי למפקח הכללי,  1335

S25/22782.  
  .S25/22782, אצ"מ 18.5.1937; ראו גם: הציב העליון לשר המושבות, 27-29ריבלין, עמ'  1336
1337 “Jewish Supernumeraries to Patrol Roads”, 13/9/1937, CAZ S25/22782 '38; ראו גם: ריבלין, עמ.   
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בעקבות פגישות עם הממוים על הגת היישובים בסוכות  Brunskill.(1338וקצין צבא, המייג'ור ג'רלד ברוסקיל (

מסגרת זו, שכותה  הוטרים במסגרת ארגוית אחת.וביקורים ביישובים, יסחו השיים תכית כוללת, לארגון 

יחידות אזוריות שכוו "גדודים" (בהמשך עלה  10-ארגה את הוטרים ב בהמשך "משטרת היישובים העבריים,"

מרכיב ייח, הוטרים ביישובים השוים (בשירות פעיל ובמילואים) ומרכיב ייד,  ). כל גדוד כלל12-מספרן ל

במשטרת היישובים  םמפקדיהכל  ) למקרה התקפה.Striking forceסיור וככוח עתודה (המ"ים, אשר שימש ל

בתוכית קבע גם, כי למרות השיוך הארגוי  ועדו להיות יהודים, למעט קצין משטרה בריטי, אחד בכל גדוד.

סחי כמו כן, המליצו מ 1339למשטרת המדט, הסמכות להפעיל את הכוח שמורה בידי מפקדי הצבא המקומיים.

וסדה רשמית , שמשטרת היישובים העבריים 1340רימוים.-התוכית לצייד את הוטרים במקלעים ובמטולי

למחצה בארגוו ובחימושו. תכליתה הראשית של יחידה זו, עבור -הייתה מראשיתה גוף צבאי, 1939בתחילת 

  אחרים.לפות את כוחות הביטחון למילוי תפקידים  הייתההצבא הבריטי שיזם את הקמתה, 

   

                                                            
-א הבריטי, וסגןקולול בצב-) היא דרגה במשטרת המדט, המקבילה לדרגת לוטטDistrict Superintendentמחוזי" (-"מפקח 1338

  אלוף בצה"ל.
 Jewish Settlements“), שהוא כון יותר. ראו: companyהמשה בכיוי "פלוגות" (-באגלית, כיו ברוסקיל והריגטון את יחידות 1339

Defence”, 30.12.1938, Surrey History Centre QRWS 3/11/20  
  .82S25/227, אצ"מ 11.11.1938הציב העליון לשר המושבות,  1340
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  מודיעין
) הוא כל מידע אודות יריב (בפועל או בכוח) או שטח מסוים, שיש לו חשיבות לתכון Intelligence"מודיעין" (

אין מדובר רק בעייים צבאיים "טהורים." בשטחי שלטון אימפריאליים, כגון  1341מבצעים ולקביעת מדייות.

חשוב בתהליכי קבלת ההחלטות של רשויות הממשל. ארץ ישראל המדטורית, היה למודיעין תפקיד וסף ו

בהעדר תמיכה עממית בשלטון הזר, היה המודיעין לכלי המרכזי, שסייע למקבלי ההחלטות לבחור כיצד להוג 

) להגדיר את שטחי המדט Thomasביחס לאוכלוסייה המקומית. חשיבות זו הביאה את החוקר מרטין תומס (

במקומות כאלה, אם כן, התמקד  Intelligence States.(1342מודיעין" (הבריטיים והצרפתיים כ"מדיות 

עדתיים והִמהל. הציפייה הייתה כי המודיעין -המודיעין במידע בעל ישימות לתחום הביטחון, היחסים הבין

   1343יאפשר לחזות סכות לשלטון מבעוד מועד ובכך יקל על סיכולן.

  

  מגוי המודיעין בארץ ישראל לפי המרד

המרד הערבי, פעלו בארץ ישראל שי מגוי מודיעין מקבילים, אזרחי, הבולשת במשטרת המדט, וצבאי, ערב 

למרות שלכל אחד מאלה ועד  I” Branch.(1344“, או Air Staff Intelligenceהאוויר (-עף המודיעין במטה חיל

  ה על תפקודם. תפקיד מסוים, התקיימה חפיפה בתחומי העיסוק של גופי המודיעין, אשר השפיע

הבולשת, המחלקה לחקירות פליליות במשטרת המדט, שימשה כ"מעריך הלאומי", המגון המרכזי לאיסוף 

(כללי) יועדו  G(פוליטי) ומדור  Dידיעות ולעיבודן. שיים מבין חמשת המדורים המבצעיים ביחידה, מדור 

אשי הבולשת ריכזו מידע  1345חלק ממאמציו.(הגירה), הקדיש לכך  Eלפעילות מודיעיית, בעוד שמדור וסף, 

חרש, צוטטו לשיחות טלפון, עקבו אחר פרסומים בעיתוות ובחו -שאסף בתחות המשטרה, הפעילו סוכי

בקשות לכיסה לארץ ולהתאזרחות בה. כמו כן, יהלה הבולשת קשרים עם מקבילותיה בארצות השכות 

   1346ובאירופה.

מפלגתית, תועות חתריות ואיומים אפשריים -בור, פעילות מפלגתית וחוץהבולשת עקבה אחר הלכי הרוח בצי

את עיקר הממצאים, לצד תובות והמלצות, פרסם ראש הבולשת בהערכות מודיעין  1347אחר הסדר הציבורי.

עיתיות, אותן שלח למזכיר הראשי של הממשלה על מת שישמשו את מקבלי ההחלטות בדרג הבכיר ביותר. 

                                                            
  .232-233בורלא, עמ'  1341
  .1-2תומס, עמ'  1342
 . 3-4וגר, עמ'  1343
  .141-142שם, עמ'  1344
, מרשם פלילי (כלל את מעבדות הזיהוי C, פקידות ורישום; מדור B, מהל; מדור Aהיה מבה הבולשת: מדור  1935בסוף שת  1345

איש  52, חקירות כלליות. באותה העת שירתו בבולשת G , כלבי משטרה; ומדורF, הגירה; מדור E, פוליטי; מדור Dהפלילי); מדור 

  .37, עמ' 1935הכל. ראו: משטרת המדט, דין וחשבון לשת -בסך
  .37שם, עמ'  1346
  .79חרובי, עמ'  1347
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עיד על תחומי העיין של הבולשת, כמו גם על היקף המקורות שהפעילה, בקרב הקהילות תוכן הסקירות מ

   1348הערבית והיהודית.

), Special Service Officer, SSOהמודיעין הצבאי בתחילת המרד התבסס על ארבעה קציי שירות מיוחד (

ציים שכאלה, בירושלים אשר ריכזו את איסוף המודיעין בשטח שתחת אחריותם. בארץ ישראל הוצבו שי ק

תעופה -ובחיפה, שהיו אחראים לאיסוף מידע בדרום הארץ ובצפוה, בהתאמה. כל קצין שכזה, בעל דרגת פקד

)Flight Lieutenant.בראש הצוות עמד  1349), עמד בראש מרכז מודיעין אזורי והעסיק צוות שסייע לו בעבודתו

היו מזכירים אלה, ראובן זסלי ויוסף  30-. בתחילת שות המזכיר מקומי, שעזר לקצין לגייס מודיעים ולהפעילם

שי הקציים הותרים, שהוצבו במען  1350דוידסקו, יהודים שעסקו במקביל בעבודת מודיעין עבור ההגה.

  הירדן. -ובעמאן, חילקו בייהם באופן דומה את האחריות לעבר

טייסת -מטה, שבראשו עמד קצין בדרגת מפקדהידיעות, שאספו קציי השירות המיוחד, עברו לעף המודיעין ב

)Squadron Leader.(1351  וסף למפקד וכן חיילים ועובדים אזרחיים, היה אחראיים בף, שכלל שלושה קציהע

לעיבוד המודיעין ולגיבוש הערכות מצב וכן ליהול העבודה השוטפת בתחום. כן הפעיל העף קצין קישור 

בולשת, פרסם גם עף המודיעין הערכת מצב מודיעיית כללית, בה סקר, בדומה ל 1352למודיעין הצרפתי בבירות.

  1353מעבר למצב בארץ ישראל, גם את הלכי הרוח והמצב הביטחוי בארצות השכות.

), Secret Intelligence Service, SISגוף ביון שלישי, שפעל בארץ ישראל, היה שירות המודיעין החשאי הבריטי (

ארגון זה ועד לעסוק בעיקר במודיעין פוליטי ומדיי ובמיוחד בתופעות  X2.1354-ו I1cMשכוה גם בשמות הצופן 

), פעל בשיתוף Teagueשחצו את גבולותיה של ארץ מסוימת. קצין השירות החשאי בארץ, מייג'ור ג'ון טיג (

יקל ציין הציב העליון מקמי 1355פעולה עם המודיעין הצבאי והתמקד, ככל הראה, במעורבות זרה במרד הערבי.

), Foreign intelligenceחוץ (-מהמעלה הראשוה," ייעץ לו בעייי מודיעין X2כי טיג, אותו כיה "איש 

פרט לכך, המידע אודות גוף זה ופעילותו במהלך המרד איו רב וראה כי  1356הקשורים במזרח התיכון כולו.

  חלקו במאורעות היה שולי יחסית. 

גם אשי הִמהל המדטורי. מושלי המחוזות והפות ריכזו ידיעות אודות  אחרוים, עסקו באיסוף מודיעין

הדוחות התקופתיים, שמסרו לציב  1357העשה באזורי אחריותם, אותן אספו הפקידים הערבים והיהודים.

                                                            
  BL IOR L/PS/10/1315Palestine Police Summaries ,: 1931-1934ראו אוסף הסקירות העיתיות של הבולשת לשים  1348
  ו של קפטן בצבא היבשה, או סרן בצה"ל.דרגה המקבילה לז 1349
1350 44:3  Middle Eastern Studies40”, –Har, “Political Developments and Intelligence in Palestine, 1930-Yitzhak Gil

(2008), p. 426 הר, "התפתחויות פוליטיות").-(להלן: גיל  
  ל.סרן בצה"-דרגה המקבילה למייג'ור בצבא היבשה הבריטי ולרב 1351
  .427הר, "התפתחויות פוליטיות", עמ' -גיל 1352
(להלן: "דוח  Weekly Summary of “Intelligence”, Palestine and Transjordan”, 22.11.1935, S25/22735“לדוגמה, ראו:   1353

  מודיעין שבועי, חיל האוויר" ומועדו).
  , המלווה אותו עד היום.MI6ארגון זה ודע לימים גם בכיוי  1354
1355 299-300ר, עמ' וג.  
  .14.10.1939שר המושבות, -הציב העליון לסגן תת 1356
 ,Assistant District Commissionerמושל פה היה אחראי לחלק משטחו של מחוז מהלי. הכיוי ששא,  "עוזר מושל מחוז" ( 1357

ADCדטורית ולא את תפקידו בפועל. דבר זה גורם לבלבול בחושא.), סימל את דרגתו בהיררכיה המלק מהמחקרים העוסקים ב  
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העליון, כללו התייחסות לסוגיות אזרחיות וביטחויות וועדו לסייע לו להחליט בדבר המדייות הכוה בכל 

עם זאת, העיסוק במודיעין היה פועל יוצא של עבודת הממשל ולא עשה באופן סדור ומקצועי,  1358מן.פרק ז

  ביגוד לאופן פעולת הבולשת והמודיעין הצבאי. 

  

 האם המודיעין חזה את המרד?

המודיעין הבריטי זיהה כון את המגמות בציבור הערבי שקדמו למרד. קציי הבולשת וחיל האוויר היו מודעים 

, שהתבטאה, בין היתר, בפעילותה של רדיקליזציה הפוליטית בקרב הערבים, החל בראשית שות השלושיםל

זיהו ארגוי הביון את התגברות המתיחות בקרב הציבור הערבי, במיוחד על רקע כמו כן, . מפלגת אסתקלאל

תופעות מרי, אלימות  בוגע להקמת מועצה מחוקקת בארץ ישראל, לצד הצלחתן של ,בפרלמט הבריטיהדיוים 

המודיעין הבחין בהילת הקדושה, שייחסו  1359בחלקן, להביא להישגים לאומיים במצרים ובסוריה באותה העת.

קסאם ולאשיו לאחר מותם בקרב, כמו גם בשימוש הרחב, שעשו בסיפור זה מהיגי תועות -ערבים רבים לאל

העיתיים אף הזהירו מפי "כופיות חמושות",  הדוחות 1360לאומיות ודתיות ערביות, במטרה לגייס תומכים.

  1361קסאם.-שהתארגו בשומרון ובאזור חברון בהשראת הדוגמה של אל

, מופיעות מספר אזהרות, לפיהן פי הערבים 1936לסוף מרץ  1935בסיכומי המודיעין, שפורסמו בין דצמבר 

), כי פעולתם של Riceלד רייס (הזהיר מפקד הבולשת, הארו 1935לעימות עם השלטוות. לדוגמה, בדצמבר 

מהיגים לאומיים צעירים, כדוגמת אכרם זעיתר, מכוות בעיקר גד השלטוות הבריטים ולא גד היישוב 

היהודי, כפי שהיה עד אז. לאור השיויים במצב הפוליטי, העריך רייס, על הממשלה לצפות לביטוי כלשהו של 

חר כך הזהירה הבולשת כי, במידה וערביי הארץ יחושו כי שלושה חודשים א 1362מחאה כגדה בעתיד הקרוב.

הממשלה איה עושה מספיק על מת לטפל בטעותיהם כלפי המדט, "חזקה כי השיטות שאומצו במצרים 

, שלושה שבועות לפי המהומות ביפו, 1936במרץ  31-ב 1363ובסוריה יקסמו עוד יותר לערבים בארץ ישראל."

ור האכזבה ממדייות בית הבחרים, לצד הדוגמאות מסוריה ומצרים, "בין כתב ראש עף המודיעין כי לא

הערבים מתפשטת במהירות תחושה, שהאמון שתו במשא ומתן [עם הממשלה] היה שגוי ושתקוותם היחידה 

במקביל, דיווחה הבולשת כי המופתי פתח במערכה מאורגת של הסתה  1364טמוה במדייות מיליטטית יותר."

                                                            
 ,Political Diaries if the Arab World: Palestine & Jordan, Vol.3: 1937Robert L. Jarman, (Ed.)-1938 לדוגמה, ראו:  1358

(Cambridge: Archive Editions, 2001), pp. 323-345 (להלן: ז'רמן)  
1359 22735\The Political Situation”, CZA S25“Extract from Intelligence Summary dated 12.3.36.  ,99-103; ראו גם: חרובי.  
1360 “Periodical Appreciation Summary No: 1/36”, 22.1.1936, BL IOR/L/PS/12/3343, p. 4   "להלן: "הערכה תקופתית)

  .18.2.1936, 2/36ומספרה); ראו גם: הערכה תקופתית 
1361 22735\CZA S25Armed Gangs”, 4.1.1936,  –“Subject  ,4, עמ' 22.11.1935; וגם: דוח מודיעין שבועי, חיל האוויר. 
  .S25\22735, אצ"מ, 14.12.1935מפקד הבולשת למזכיר הראשי,  1362
 .2, עמ' 10.3.1936, 4/36הערכה תקופתית  1363
1364 . 1“Monthly Summary of “Intelligence”, Palestine and Transjordan”, 31.3.1936, S25/22733, p  להלן: " מודיעין חיל)-

  האוויר: סיכום חודשי" ושם החודש).
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אקצא. יש לזכור כי אותה הטעה עמדה -היהודים, בטעה כי הם מתכים להשתלט על מסגד אלדתית כגד 

  1929.1365ברקע מהומות הדמים בשת 

הציבורי, או מפי  סדרעם זאת, קשה למצוא במסמכי המודיעין אזהרה ברורה מפי הפרה צפויה של ה

לפעול כגד השלטוות, גם אם רצו בכך.  התקוממות מאורגת. היו אף הערכות, שהמעיטו ביכולתם של הערבים

, לדוגמה, קבע מודיעין חיל האוויר כי ערביי ארץ ישראל יתקשו לחקות את הדוגמאות הסורית 1936ביואר 

באותו החודש קבעה הבולשת כי אין בסיס  1366והמצרית, שכן הסטודטים שבהם חסרים מסגרות ארגויות.

העיר ראש עף המודיעין, כי  1936בדומה לכך, בפברואר  1367ם.לטעות בדבר התארגות חמושה בקרב הערבי

, המופתי ומהיגים וספים אים מעוייים 1929-למרות ההסתה הדתית, המזכירה את זו שקדמה למהומות ב

, למשל, 1935היו לעתים חילוקי דעות בין הארגוים: באוקטובר  1368בהפרת השלום, לכל הפחות "לא בהווה."

ודיעין כי הערבים ערכים להפרת הסדר הציבורי בטווח הזמן הקרוב. בתגובה, הציג מפקד הזהיר ראש עף המ

   1369הבולשת בפי הציב העליון דעה הפוכה, לפיה "התפרצות בעתיד הראה לעין איה סבירה."

לסיכום, ראה כי המודיעין הבריטי היטיב להבחין בתהליכים השוים, שהביאו להתפרצות המרד, אך לא זיהה 

באפריל, שבוע לפי תחילתם של המאורעות האלימים ביפו,  12-כמועד לפורעות באופן מיוחד. ב 1936את אפריל 

ביטא ווקופ את הערכת המודיעין הזו בשיחה עם מפקד חיל האויר במזרח התיכון. על פי הציב העליון, ערביי 

בהשאלה,  1370פטמבר של אותה השה.הארץ היו צפויים לפתוח ב"צרות אמיתיות," אך לא לפי אוגוסט או ס

יתן לומר כי המודיעין מצא את חבית אבק השריפה, אך לא חזה את היצוץ שהצית אותה. דבר זה, כך ראה, 

מחזק את הדעה כי המהומות ביפו פרצו ללא תכון מוקדם, אך המסיתים להן, כמו גם המהיגים שיזמו את 

  וש בתשתית קיימת.השביתה הכללית ואת הרחבת האלימות, עשו שימ

  

  שיויים ארגויים במהלך המרד

במהלך המרד, עבר מערך המודיעין הבריטי מספר שיויים. אלה ועדו לשפר את יכולתו לאסוף ידיעות, לעבדן 

ולהפיצן בין הגורמים השוים שזקקו להן. כפי שראה, תהליכי השיוי החלו זמן קצר לאחר תחילת המאורעות 

משכו עד לסוף שותר עד לסיום 1938ת ו ת בהבשלב זה התגבש מערך המודיעין הבריטי בארץ ישראל במתכו .

  המרד הערבי.  

                                                            
1365 22735\“Police (CID) Summary for H.E. 13.2.35”, CZA S25 :21.3.1935\  22735; וגם”, CZA S25 –“Letter from C.I.D.   
1366 22735\“Monthly Report R.A.F. Jan. 1936” (undated), CZA S25 
1367 22735\”, 10.1.1936, CZA S25“Subject: Armed Gangs  
  .1, עמ' S25\22735, אצ"מ 1935האוויר: סיכום חודשי, פברואר -מודיעין חיל 1368
1369 22735\25.10.1935, CZA S25 –R.A.F.  –“Extract from Weekly Intelligence Summary  וגם: מפקד הבולשת למזכיר ;

  .S25\22735, אצ"מ 30.10.1935הראשי, 
פיירס לצאת לחופשת מולדת באפריל או במאי, על מת להספיק לחזור לארץ ישראל בתקופה הרגישה  ו תכן בהתאם להערכה ז 1370

 KCLHMA, 16.4.1936שהייתה צפויה באוגוסט. ראו: מכתב ממפקד חיל האוויר במזרח התיכון לראש מטה חיל האוויר המלכותי, 

Brooke-Popham 4/3.  
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. היקף האירועים העצום, הופעתן של קבוצות חמושות משמעותיות והצורך לעבוד 1936השיוי הראשון חל ביוי 

י השירות המיוחד. לשם כך יחד עם יחידות הצבא שהגיעו לארץ, חייבו להפחית את העומס שהוטל על קצי

הציבה מפקדת חיל האוויר המלכותי קציי שירות מיוחד וספים בארץ: תחילה שיים, אחד ביפו ואחד בשכם 

החלוקה החדשה של אזורי הפיקוח המודיעייים באה במקביל  1371ובהמשך שיים וספים, בצרת ובעמק הירדן.

הראשון של המרד היה קצין שירות מיוחד בכל אחת מחמש לארגון גזרות האחריות הצבאיות. בסופו של השלב 

הספר ממערב לירדן. דבר זה הקל על העברת המידע בין מי -הגזרות של הבריגדות וקצין וסף בגזרתו של חיל

שריכזו את המודיעין, קציי השירות המיוחד, לבין אלה שצרכו אותו. שיויים אלה, כך ראה, הביאו לשיפור 

וף מודיעין מדויק על המתקוממים ולפעול על פיו בעודו תקף (להלן). לאחר תחילת ההפוגה ביכולת הצבא לאס

במרד, ביטל הצבא את תפקידי קצין השירות המיוחד בצרת, בשכם ובעמק הירדן. עד לתום המרד, פעלו בארץ 

  1372ישראל המערבית שלושה קציי שירות מיוחד: בחיפה, בירושלים וביפו.

המצב בארץ, גרמו לשיויים וספים בארגון מערך המודיעין. לכל גדוד, בריגדה -את חיל יחידות הצבא, שתגברו

ודיוויזיה הייתה יחידת מודיעין, שתפקידה לספק לחיילים ביחידת האם את המידע החוץ לפעילות מבצעית 

ה לחלוקה ולרכז את המידע שאסף על ידם, לשם העברתו הלאה. וכחותם של קציי המודיעין הצבאיים הביא

מחדש של תחומי העיסוק והאחריות במודיעין הצבאי. קציי השירות המיוחד, שדיברו ערבית והכירו היטב את 

גזרת הפעולה, התמקדו באיסוף מודיעין אושי, קרי גיוס והפעלה של סוכים, בעוד שקציי המודיעין ביחידות, 

טח בגזרת פעולתם, בריכוז ועיבוד פריטי המידע שהיו חדשים בארץ, עסקו בעיקר באיסוף מידע אודות תאי הש

השוים, שהחיילים אספו במהלך הפעילות המבצעית ובהפצת המודיעין, שהגיע מרמה ממוה, לאשי 

ארגן פיירס מחדש את עף המודיעין, במסגרת המטה הצבאי המשותף. על מת לשפר  1936ביוי  1373יחידותיהם.

) Clarkeל העף שי קציים מצבא היבשה: קפטן דאדלי וורגל קלארק (את שיתוף הפעולה עם יחידות הצבא, כל

  Simmonds.(1374ולוטט אתוי סימודס (

 Groupבספטמבר מוה מפקד להק ( 15-עם הגיעו לארץ, ערך דיל שיוי בעף המודיעין שבמפקדת הכוחות. ב

Captain) ת' כארון באסק ,(Buss "לתפקיד חדש, "קצין מודיעין ראשי ()Chief Intelligence Officer, 

CIO.(1375  ו לבין מפקד כוח החירום. כמו כן, הצטרפוף המודיעין, אלא הוצב ביבאס לא החליף את ראש ע

מיוי קצין מודיעין ראשי מעיד על החשיבות הרבה, שייחס מפקד הכוחות  1376קציי צבא וספים לעף המודיעין.

                                                            
  .45, עמ' 1936, ; וגם: לקחי המרד35דוח פיירס, עמ'  1371
  .KCLHMA Tegart Papers Box 2 File 3להצעת טגארט ופטרי,  Bספח  1372
  .45, עמ' 1936לקחי המרד,  1373
  .308, 301וגר, עמ'  1374

 ,”Air of “Air Commodore K C Bussמשה בצה"ל. ראו: -מקבילה לקולול בצבא הבריטי ולאלוף להק-דרגת מפקד 1375

Authority - A History of RAF Organisation,  http://rafweb.org/Biographies/Buss.htm [accessed 2.8.2019] :וגם ;

Yitzhak Gil-Har, “British Intelligence and the Role of Jewish Informers in Palestine”, Middle Eastern Studies 39:1 

(2003), p. 123 הר, "המודיעין הבריטי").-(להלן: גיל 

 :Palestine“; לפירוט תפקידיהם השוים של קציי עף המודיעין, ראו: 307; וגם: וגר, עמ' 123"המודיעין הבריטי", עמ' הר, -גיל 1376

Information for Commanders of Reinforcing Troops”, TNA WO 33/1436  
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, שאר אחד 5-ף העשייה בתחום זה. כאשר עזבה הדיוויזיה הלסוגיה, כמו גם על התאמת דרגת התקן להיק

  1377מקציי המודיעין שלה, אורד ויגייט, בארץ ועבר לשרת בעף המודיעין לצדו של סימודס.

ושא שלא השתה היה אחריותם של אשי חיל האוויר למודיעין. ראש עף המודיעין וקצייו, אשי חיל האוויר, 

חרי שהפיקוד על הכוחות עבר לצבא היבשה. עף המודיעין ותר "שמורה" של חיל ותרו בתפקידיהם, גם א

האוויר במפקדת הכוחות ומפקדיו המשיכו להגיע מחיל זה, כמו גם רוב הקציים ששירתו בו. הסיבה לכך הייתה 

 המומחיות והיסיון, שרכשו אשי העף וקציי השירות המיוחד, אשר הצדיקו את השארתם בתפקידיהם.

 האחריות למודיעין ותרה בידי חיל האוויר עד לסוף המרד וגם לאחריו.

) את באס, שמוה למפקד Ritchie) אלן פטריק ריצ'י (Wing Commanderכף (-החליף מפקד 1937ביוי 

המצב, מגיס לדיוויזיה -המודיעין במצרים. הורדת דרגת התקן של מפקד המודיעין באה בעקבות צמצום חיל

יישם ריצ'י שיוי וסף  1938בסוף מאי  1940.1378צ'י ותר בתפקידו עד לאחר סיום המרד, בשת מוקטת. רי

בארגון המודיעין הצבאי, שועד לשפר את היכולת לרכז את המידע הזמין ולהפיצו בזריזות ליחידות הזקוקות 

כם. כל מרכז שכזה ועד ), בחיפה, בצרת ובשIntelligence Centreלו. בפקודתו, קמו שלושה מרכזי מודיעין (

לרכז את איסוף המודיעין בגזרתו, מכל המקורות הקיימים: יחידות הצבא, הבולשת, קציי השירות המיוחד 

, בהתאמה, בעוד 16-וה 14-ומושלי המחוזות. בשכם ובחיפה פיקדו על המרכזים קציי המודיעין של הבריגדות ה

מודיעין. לצד קציי הצבא, כללו המרכזים את קציי שעל המרכז בצרת פיקד קצין צבא, שהושאל מעף ה

חלוקת העבודה במרכז המודיעין הייתה כזו: קציי הצבא ריכזו את כל  1379השירות המיוחד וסמלים מהבולשת.

המידע, שאסף על ידי היחידות הלוחמות; סמל הבולשת ריכז את המידע שאסף על ידי המשטרה; ואילו קצין 

לת סוכים ומודיעים. כל אלה עבדו ביחד ופרסמו מדי יום סיכום של הידיעות השירות המיוחד עסק בהפע

   1380המרכזיות שאספו, לצד סקירה של האירועים המרכזיים שהתרחשו, שהופץ ליחידות.

גם המחלקה לחקירות פליליות עברה שיויים יכרים במהלך המרד, אך ביגוד למודיעין הצבאי לא הייתה זו 

לא שיוי חד, תוצאה של משבר. וועדת פיל קבעה כי הבולשת כשלה ביסיוה לשמור על התפתחות הדרגתית, א

-אחת התוצאות של כישלון זה, כחלק מאי 1381שלום הציבור, בעיקר משום שמקורות המידע שלה יבשו (להלן).

 הצלחתה הכללית של המשטרה להתמודד עם המרד, היה בואם לארץ של טגארט ופטרי. הצעתם לארגון מחדש

. השיים קבעו כי הבולשת כשלה במילוי תפקידה 1938של הבולשת פתחה את הדוח, שהגישו לממשלה בפברואר 

העיקרי, איסוף מידע אודות פעילות טרור וחקירתה לאחר מעשה. כישלון זה בע לדעתם הן מארגון לא כון 

על אופן תפקודה של  כן מתחו השיים ביקורת 1382ומחסור בכוח אדם מתאים והן מרמה מקצועית לקויה.

                                                            
  .24שטרית, עמ'  1377
; 428הר, "התפתחויות פוליטיות", עמ' -ה"ל. ראו: גילאלוף בצ-קולול בצבא הישבה ולסגן-כף מקבילה ללוטט-דרגת מפקד 1378

 ,Air Vice Marshal A P Ritchie (08069)”, Air of Authority - A History of RAF Organisation“וגם: 

http://rafweb.org/Biographies/Ritchie.htm [accessed 2.8.2019]  
קצין שועד לפקד על מרכז זה היה אורד ויגייט, שעסק באותה העת בהכות מרכז המודיעין בצרת היה ללא קצין שירות מיוחד. ה 1379

, ששמו לא 16-להקים את פלגות הלילה המיוחדות. ויגייט קיבל את המיוי, אך בפועל מילא את התפקיד קצין אחר, מהבריגדה ה

  . 31; וגם: שטרית, עמ' “Force Intelligence Instruction No. 1”, 20.5.1938, BL M2313זכר במקורות. ראו: 
  .29.5.1938מכתבי סטריט,  1380
1381 (London: HMSO, 1937), p.196 Palestine Commission Report  :דוח וועדת פיל(להלן.(  
  .1-2דוח טגארט ופטרי, עמ'  1382
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ערך, אם בשל -המשטרה בכלל, בתחום איסוף המודיעין. לדבריהם, קציי המשטרה לא יכלו לאסוף מודיעין בעל

ולא עמדו בקשר  " לא סיירו בגזרתם,ידיעת השפה הערבית ואם משום שהיו "קשורים ברגלם לשולחותיהם-אי

  1383.שוטף עם הכפריים

ורה של שיויים בארגון הבולשת. המהותי שבהם היה הקמתן של יחידות ש 1938בעקבות הדוח, ערכו במהלך 

). כל יחידה כזו כללה מספר קציים ובלשים, בריטיים ומקומיים, District CIDבולשת במחוזות המשטרה (

שתפקידם היה לאסוף מידע, לחקור פשעים וליזום מבצעים כגד המתקוממים. לשם כך, גדל כוח האדם 

, 236-, ל1937. עיקר הגידול חל במספר הבריטים, שעלה משבעה, בשת 473-אשים ל 65-מ במחלקה פי שבע,

. כמו כן, צוידו היחידות המחוזיות באמצעים, שאפשרו להן לפעול עצמאית על סמך המידע 1938בסוף 

. שי שיויים וספים ועדו לשפר את יכולתה של הבולשת להתמודד עם האתגרים שיצבו בפיה 1384שאספו.

), שועד לעסוק בפיקוח על הכסים לארץ. Section H, Port & Marineהראשון היה הקמתו של מדור חדש (

ביגוד למה שעשה עד אז, הוצבו בלשים במעברי הגבול ובמלים השוים, במטרה למוע כיסתם של אשים 

ל במטעי חבלה מסוגים החידוש השי היה הכשרתם של אשי הבולשת לטיפו 1385מורשים ואמצעי לחימה.-לא

לבסוף, מוה מפקד חדש לבולשת, ארתור  1938.1386שוים, במסגרת קורס ראשון מסוגו, שערך במהלך יולי 

), קצין משטרה קולויאלי ותיק, בעל שליטה בשפה הערבית ויסיון עשיר בתחום Gilesפרדריק ג'יילס (

ערבים. טגארט  לחקירת חשודים יםקים מרכזטגארט, שלא יושמה, הייתה לההמלצה  וספת של  1387המודיעין.

 1388גם עיויים.ביקש להכשיר את החוקרים בשיטות ששימשו את אשיו בהודו, בהן 

  

  המערכה המודיעיית 

במהלך המרד, ביקש המודיעין להשיג מספר מטרות: ראשית, לספק ליחידות הצבא מידע, שיאפשר להן לאתר 

שית, למוע מהמתקוממים הישגים, באמצעות מידע מוקדם  את המתקוממים, לעוצרם או להשמידם בקרב;

על כווותיהם לפעול; שלישית, לספק לממשלה ולפיקוד הצבא ידיעות ותובות, אשר יסייעו לכוון את יהול 

המערכה. לשם כך, היה על מגוי הביון השוים לפעול על מת לאסוף מידע, להעריך אותו ולהפיצו לגורמים 

ודו תקף. כל אלה, כאשר האויב פועל על מת למוע מידע מכוחות הממשלה ואוסף עליהם מידע הזקוקים לו בע

  בעצמו. 

תחומי איסוף עיקריים. הראשון היה מודיעין אושי, כלומר איסוף  יהמודיעין הבריטי במרד הערבי התמקד בש

תחום איסוף זה כולל גם את  1389ידיעות באמצעות מגע ישיר, מסוגים שוים, בין ארגוי הביון לחברי הציבור.

השי היה מודיעין תקשורת, קרי תפיסת פריטי מידע, שוצרו חקירתם של ערבים, שלכדו בידי כוחות הביטחון. 

                                                            
  .104, 94דוח טגארט ופטרי, עמ'  1383
 .25-26, עמ' 1938ן וחשבון לשת ; וגם: משטרת המדט, די19, עמ' 1937משטרת המדט, דין וחשבון לשת  1384
  .25, עמ' 1938משטרת המדט, דין וחשבון לשת  1385
1386 “First Course of Instruction on Bombs C.I.D. Jerusalem”, MECA Tegart Papers Box 1 File 4  .("להלן: "קורס חבלה) 
  .130-131חרובי, עמ'  1387
  .131, עמ' טגארטקרויזר,  1388
1389 (Lanham: The Scarecrow Press, 2006), p. 129 rical Dictionary of International IntelligenceHistoNigel West,  

  (להלן: ווסט).
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על ידי המורדים ואשר ועדו לשימושם. פריטים אלה היו מסמכים שוים, שחיברו מהיגי הקבוצות החמושות 

המשטרה עשתה  ואילך. 1938ו על גופות הלוחמים, בעיקר מסוף ואשר מצאו על ידי הצבא במבצעי חיפוש א

שימוש גם בהאזה לטלפוים, אך זו הייתה מוגבלת בהיקפה ובתרומתה למערכה, בשל השימוש המועט שעשו 

וסף לשי אלה, השתמשו הבריטים גם במודיעין אווירי, איסוף מידע שימושי  1390המתקוממים באמצעי זה.

   1391עות סיור או צילום ממטוסים (ראו בפרק "מבצעים התקפיים").לפעולות צבאיות, באמצ

בשל מרכזיותו של המודיעין האושי, יתן לתאר את המערכה המודיעיית במרד בעיקרה כ"מאבק על המודיע": 

יסיוות ארגוי הביון, מצד אחד, לגייס ערבים, שיספקו להם ידיעות אודות המתקוממים, ומצד שי יסיום 

  דים להרתיע את האוכלוסייה הערבית מפי שיתוף פעולה עם השלטוות.של המור

ארגוי הביון חילקו את המודיעים למספר סוגים: ערבים, שהתגדו למרד ללא מיע כספי מידי; ערבים, שביקשו 

מודיעים מהסוג הראשון חשבו  1392לצל את הצבא לצרכיהם; ערבים, שמכרו מידע תמורת כסף; ויהודים.

ביותר, כאשר האמון שיתן לתת באחרים היה תלוי בהיכרותו של קצין השירות המיוחד אותם ואת לאמיים 

התאים ששררו בסביבת מגוריהם. מעיין לציין כי הבריטים ראו במודיעים, שקיבלו שכר עבור המידע שסיפקו, 

לאופיו של מי  ההסבר לכך טמון בהערכה המוכה, שרחשו אשי המודיעין 1393את סוג המקור האמין פחות.

שמוכן להסגיר את עמיתיו תמורת בצע כסף. למרות זאת, השקיעו עף המודיעין והבולשת סכומי כסף יכרים 

  1394בתשלום למודיעים.

הייתה יד המורדים על העליוה במערכה המודיעיית. תמיכתם של רבים  1938ככלל, בין תחילת המרד לחורף 

הממשית, ששקפה לכל מי שסייע לשלטוות, פגעו בצורה יכרת מבין הערבים במאבק הלאומי, לצד הסכה 

ביכולת האיסוף של ארגוי המודיעין. הבולשת סבלה מכך במיוחד, שכן רבים מבין השוטרים הערבים, אשר 

המידע  1395שימשו כמקורות למידע, קטו בהתגדות פסיבית והפסיקו למלא את תפקידם, הלכה למעשה.

כון, או שהגיע מאוחר מכדי להועיל. מצב זה, לצד החשד -במקרים רבים כלאשמסרה הבולשת לצבא התגלה 

אמון בין -(המוצדק לעתים) כי השוטרים הערבים מספקים מידע לקבוצות החמושות, הוליד חשדות וחוסר

חמור מכך, לעתים התחרו קציי השירות המיוחד  1396גורמי המודיעין, שבתורם פגעו בשיתוף הפעולה בייהם.

   1397הבולשת על שירותם של אותם המודיעים, דבר שפגע במאמצי האיסוף וגרם לבזבוז משאבים.ואשי 

                                                            
  .131-132שם, עמ'  1390
  .46-47, עמ' 1936לקחי המרד,  1391
ם, דומים היחס למודיעים יהודים כקבוצה הומוגית הוא בהקשר המרד הערבי בלבד. הבריטים הבחיו בין סוגי מודיעים שוי 1392

  לאלה שאליהם חילקו את הערבים, כאשר עסקו באיסוף מודיעין על היישוב. 
  .18, עמ' 8-לקחי הדיוויזיה ה 1393
1394 (London: Hodder & Stoughton,  Just the Job: Some Experiences of a Colonial PolicemanGeoffrey J. Morton, 

1957) p. 67-68 29.5.1938יט, (להלן: מורטון); וגם: מכתבי סטר.  
 ,Research Thesis submitted 1939-Policing in British Palestine, 1917John L. Knight ,; וגם: 17, עמ' 1936לקחי המרד,  1395

for the Degree of Doctor of Philosophy, St. Anthony’s College Oxford, 2008, p. 255  

  .18, עמ' 8-יזיה ה; וגם: לקחי הדיוו45, עמ' 1936לקחי המרד, 1396 
  .3, עמ' MECA G4 no 18מאמר מאת הארולד רייס אודות שירותו כמפקד הבולשת,  ; וגם:46, עמ' 1936לקחי המרד,  1397
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אמין. מאמר בביטאון -ישן דוגמאות רבות, המעידות על האופן שבו תפסו החיילים את המודיעין המשטרתי כלא

וד, הגיע "כמו רגימט יורק ולקסטר מספר כי אזהרה מהמשטרה על מארב, שקבוצה חמושה הציבה לחיילי הגד

, דיווחה המשטרה על כך 1936באוקטובר  5-במקרה אחר, ב 1398שעות מאוחר מדי." 24[כל] מידע משטרתי, 

שקבוצה חמושה מסתתרת בכפר ליפתא. בעקבות זאת, ערכו חיילים חיפוש יסודי בכפר, שהסתיים ללא תוצאות 

ה מצטייר גם ממקורות משטרתיים. לא מדובר בעויות בין חברי שירותים פרדים: תמוה דומ 1399של ממש.

), כיצד כשל ביסיוותיו להוביל כוח צבאי Mortonלדוגמה, בזיכרוותיו תאר קצין המשטרה ג'ופרי מורטון (

כגד המורדים באזור שיח' אבריק: "לא היו לו מקורות מידע מקומיים והסיורים, שהובלתי באופן עיוור על 

  1400מעולם איש כופיות."גבעות בלילה וביום, אפילו לא ראו 

גם הצבא כשל, במקרים רבים, ביסיוותיו לאסוף מודיעין. בסיכום השלב הראשון למרד כתב כי "אפשר לקבל 

כמובן מאליו כי מידע בעל ערך אמיתי, בוגע לתועת קבוצות חמושות או תומכיהן, איו יתן להשגה מהתושבים 

האוכלוסייה במרד, הפחד מפי קמת המתקוממים וחוסר הסיבות שצויו לכך היו תמיכת  1401[הערבים]."

יכולתם של החיילים, שרובם המכריע לא דיבר ערבית, ליצור קשר עם התושבים. היהודים, לעומת זאת, סיפקו 

לצבא מידע רב, אך זה חשב ברובו כחסר ערך. גרוע מכך, לדעת קציי עף המודיעין היהודים הגזימו בכווה 

  1402מטרה לגרום לצבא להשקיע מאמצים רבים יותר בהגה על יישוביהם.בסכות שתיארו, ב

, המתאר, 1938עדות מעיית לאופן שבו תפסו החיילים את המודיעין שקיבלו יתן למצוא במאמר ממרץ 

  בצייות מסוימת, מבצע חיפושים טיפוסי:

, בהתאם למקור 300-ל 20השלב הראשון הוא שלב המודיעין. מידע מגיע לפיו כופיה, שגודלה ע בין 

  ולרוח הושבת, אותרה באזור מסוים. 

  מידע מסופק על ידי אחד מהבאים:

  .ביותרואמין  מאודסוכן סודי 

  דבר.-מקור סודי יודע

  מודיע אמין לעתים קרובות.

  משטרת ארץ ישראל.

  מודיעין הבריגדה.

  1403דורגה.לא הרשימה  

                                                            
  .432), עמ' 1936( 14:16 ביטאון יורק ולקסטר1398 

  .174), עמ' 1936( 54:646 ביטאון רובאי ורתאמבלד1399 
  .57מורטון, עמ'  1400

  .9עמ'  ,1936לקחים ראשויים, 1401 

  .161; ראו גם: גלבר, עמ' 46, עמ' 1936לקחי המרד, 1402 
  . 291-292), עמ' 1938( 6:46 ביטאון אסקסעיצוב המלל וההדגשות במקור. ראו:  1403
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ם, שפעם וספת הכופייה איה בבית." לאחר מעשה, המבצע המתואר הסתיים ללא תוצאות, שכן "ברור לכול

מסר לחיילים כי המתקוממים אכן שהו באזור, אך עזבו אותו לפי תחילת המבצע. לאחר יום, המעגל מתחיל 

מאמר זה ממחיש את התסכול  1404מחדש, כאשר "מידע התקבל ממקור סודי ומהימן שכופייה של ערבים..."

ערך ממשי. הערות ברוח דומה, על חוסר -שקיבלו התגלה, במקרים רבים, כחסרשחשו החיילים, מכך שהמודיעין 

  התוחלת בפעילות מבצעית, כאשר המידע עליו הן מבוססות איו אמין, חוזרות ושות במקורות בי הזמן.

חוסר ההצלחה המודיעיי לא הסתכם בהיעדר יכולת למצוא את המתקוממים. הבריטים לא הצליחו לאסוף 

על צעדי המרי האזרחי בהם קטו הערבים. אחד הכישלוות הבולטים בושא זה הייתה שביתת עובדי מידע גם 

. למרות שהפיקוד חשש משביתה שכזו, שהייתה יכולה לחבל 1936באוגוסט  8-הרכבת הערבים בחיפה, שהחלה ב

היא החלה "ללא כל ביכולתו להיע כוחות ברחבי הארץ, דיווחו מפקד עף המודיעין וקצין האווירייה, כי 

  1405וכי היא "תפסה את כולם בהפתעה."  אזהרה"

, לפיה 1937כישלון מודיעיי וסף, משמעותי יותר, לחזות את פעולות הערבים היה ההערכה, באוגוסט וספטמבר 

המרד איו צפוי להתחדש בעתיד הקרוב. קציי הבולשת לא פקפקו בכך כי המופתי מסוגל היה לקבוע אם ומתי 

האלימות, אך היחו כי יכולתו המעשית להמריד את ערביי הארץ מוגבלת. בדוחות המודיעין כתב כי תפרוץ 

י לא ישתתפו באחד וסף. כמו כן, היחו אשי הבולשת כי השפעתו הפלאחים עייפים מסבב הלחימה הקודם וכ

של המופתי מוגבלת לאזורים מסוימים בארץ,  במיוחד מישור החוף הצפוי, אזור חיפה וגבול הצפון. משום כך, 

העריכו כי יידרשו למופתי לפחות מספר חודשים, בטרם יוכל להיע גל אלימות רחב. גם מזג האוויר חיזק את 

 1938.1406ערכה הזו: מאחר והקיץ עמד להסתיים, צפו אשי המודיעין כי המרד לא יתחיל לפי האביב של שת הה

בספטמבר, ימים ספורים לפי ההתקשות באדרוס, קבע עף המודיעין כי המרד איו צפוי להתחדש, בשל  21-ב

ית שהתבדתה. הבולשת השגיאה, במקרה זה, לא הסתכמה בתחז 1407היעדר תמיכה בוע"ע בארצות השכות.

דיווחה כי המהיגות הערבית מתכת להפעיל לחץ מדיי על בריטיה במטרה לסכל את החלטת החלוקה ולפות 

הירדן ולכלול -לאלימות רק כאשר התוכית תעמוד בפי יישום. המרד, לפי אותם דוחות, אמור היה לפרוץ בעבר

דוש האלימות, יקבלו המהיגים הפוליטיים הערבים הוראה יסיון להתקש בחיי האמיר עבדאללה. מיד לפי חי

הכישלון, אם כן, היה גם בהחה כי הממשלה יכולה לצפות לסימים מקדימים, כגון עזיבת  1408לצאת את הארץ.

  המהיגים, שיאפשרו לה לזהות בזמן את המתקפה המתקרבת. 

בשלבים המוקדמים של המרד. במספר מקרים, למרות כל האמור לעיל, אין להבין כי המודיעין כשל באופן גורף 

הצליחו ארגוי הביון להשיג מידע מדויק אודות המתקוממים, שהביא לפעילות צבאית מוצלחת כגדם. דוגמה 

 21-שמס ב-טובה לכך היא הקרב המשמעותי הראשון, שיהל הצבא גד קבוצה חמושה במרד הערבי, ליד ור א

רגימט סיפורת' היילדרס, קיבל יום קודם לכן מידע לפיו קבוצה חמושה . מפקד הגדוד הראשון, 1936ביוי 

אביב לחיפה, בקטע הדרך שבין קלקיליה לדיר שרף. ידיעה זו, -מתכוות להתקיף את השיירה שתיסע מתל

                                                            
  .292שם, עמ'  1404
  .54; וגם: דוח פיירס, עמ' 2, עמ' 13.8.1936דוח מודיעין שבועי, חיל האוויר,  1405
מרד (כותרת ותאריך לא ברורים, אך מועד החיבור הוא בין פרסום דוח ועדת פיל לרצח הערכת מודיעין על האפשרות לחידוש ה 1406

    .S25\22733אדרוס), אצ"מ 
1407 Month of August, 1937”, 21.9.1937, TNA AIR 5/1247, p.1 –“Resume of Operations and Operational Work   
1408 22733\“From Police 2.8.37”, CZA S25   
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להיערך להתקפה הצפויה. בקרב שהתפתח הרגו  6שהמקור לה לא זכר במסמכים, אפשרה לגדוד ולטייסת 

  1409מתקוממים, במחיר חייל הרוג ושלושה פצועים. 25-ל 15ן כוחות הצבא בי

, יומיים לאחר 1936בספטמבר  5-הצלחות מודיעייות וספות באו בעקבות תחילת פעולתו של קאוקג'י בארץ. ב

הקרב בבלעא, דיווחה המשטרה על פעילות של קבוצה חמושה  ליד ֻג'יד, מערבית לשכם. מטוס, ששלח לבדוק 

גם הקרב גד כוחותיו  1410ערבים, שעסקו בהקמת עמדות מבוצרות ותקף אותם. 60-תר במקום כאת הידיעה, אי

לבסוף, במהלך המבצע  1411בספטמבר, החל כראה בקבלת ידיעה על הימצאו במקום. 24-של קאוקג'י ליד ג'בע, ב

 ועד ללכידת קאוקג'י, בסוף אוקטובר, היה בידי הצבא מידע, שאפשר לו לכתר את האזור בומצאו ש

  1412המתקוממים ולגרום למהיגם לחשוש כי קיצו קרוב.

הבולשת זכתה להצלחה משמעותית וספת בתחילת השלב הפעיל השי של המרד, כאשר מידע שאספה הביא 

סעדי, הוא תיעוד דיר -סעדי בכפר מזאר. סיפור המבצע, שהביא למידע אודות א-למעצרו של השיח' פרחאן א

, עוד לפי ההתקשות באדרוס, 1937מודיעים ערבים ולכן ראוי לפירוט. במהלך לאופן שבו הפעילה הבולשת 

הצליחה הבולשת למפות את שמות הפעילים המרכזיים בארגון הקסאמי ואת האופן שבו תכו, ארגו והוציאו 

 לפועל את פעולותיהם. מידע זה, ככל הראה, עמד בבסיס פעולות המשטרה, שועדו לאתר את אשי הארגון

גייסה הבולשת בג'ין מודיע, צעיר ממשפחה כבדה בשם  1937באוקטובר  1413לאחר שהרגו את מושל הגליל.

סעדי היה מעורב בהתקשות באדרוס ולסייע למשטרה לעצור אותו. -רצ'א עבושי. הלה התחייב לברר אם א

, שעד אז תמכו במרד, סעדי, שהורה לחטוף את עבושי ולהורגו. בי משפחה וספים-ראה כי הדבר  ודע לא

מזאר, התגייס -סעדי שהה באותה העת בא-מאחר וא 1414סעדי באמצעות סיוע למשטרה.-החליטו לקום בא

אחד מבי משפחת עבושי, שהתגורר בכפר זה, לעזרת המשטרה. השוטרים עצרו את המודיע באמתלה כלשהי 

יום בתחת המשטרה שבעיר. "עוש" זה ומושל ג'ין דן אותו לתקופת מבחן, במהלכה היה עליו להתייצב מדי 

סעדי באופן שוטף, מבלי לעורר חשד. משום כך, יכול -אפשר למודיע להיפגש עם מפעילו ולדווח על מיקומו של א

חמישה ימים לאחר מכן  1415סעדי ולעוצרו.-בובמבר, לבית המסוים בכפר, בו מצא א 22-היה הצבא להגיע, ב

  1416סעדי להורג.-בריטים הוציאו את אזכתה משפחת עבושי בקמתה, כאשר ה

, שפרסם ריצ'י אחת לשבועיים, מציגים את היקף הידיעות שהיה בידי 1938סיכומי המודיעין התקופתיים לשת 

הצבא אודות הקבוצות החמושות במהלך השה הראשוה שלאחר חידוש המרד. סיכומים אלה, לצד בחית 

להעריך באיזו מידה הצליחו ארגוי הביון לזהות את  פעולות הצבא והמתקוממים בכל תקופה, מאפשרים

                                                            
1409 June, 1936”, TNA AIR 2/1832 stn the Attack on the Convoy at Nur Esh Shems on the 21“Report o 
  .60דוח פיירס, עמ'  1410
  .4, עמ' 1936סיכום מבצעי, ספטמבר  1411
  .58; וגם: קאוקג'י, עמ' 22.10.1936-23, 5-יומן הדיוויזיה ה 1412
הושג באמצעות חקירה (של עצירים) ולא ממודיעים פעילים. זאת  אופי המידע, שהיה בידי המשטרה על אשי הארגון, מרמז כי זה 1413

משום שהידיעות עסקו כולן באירועים שכבר התרחשו, ללא כל התייחסות לאירועים עתידיים. ראו: דין וחשבון ללא כותרת אודות 

 MECA Tegart), 26.9.1937-13.6.1937קסאם, ללא תאריך (לפי התוכן, חובר בתקופה -ארגון ההתקשויות בידי ממשיכיו של אל

Papers Box 1 File 3c קסאם").-(להלן: "דוח אחי אל  
  .7קסאם, עמ' -סעדי. ראו: דוח אחי אל-המשטרה חשדה כי אחד מבי המשפחה היה פעיל בארגוו של א 1414
  .11-12, עמ' 1936-1937טרור  1415
  .1, עמ' 28.9.1937, דבר"פרחאן סעדי הוצא להורג",  1416
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), בו הופיע Armed gangsיריביהם ולכוון את המערכה כגדם. כל סיכום כלל פרק בשם "כופיות חמושות" (

ריכוז הידיעות אודות מהיגי הקבוצות, מספר אשיהם, מיקומם ותוכיותיהם, שאספו במהלך השבועיים 

  הקודמים.

 ת בסיכומים אלההיגים העיקריים מופיעים בהם, 1936יכר שיפור לעומת דומים להם, שהופצו בששמות המ .

לצד הערכת מספר האשים עליהם פיקדו. ראה גם, כי המודיעין הצליח למפות בכלליות את אזורי הפעולה של 

בחיה מעמיקה המהיגים השוים ולעתים אף לקבל מידע על הימצאם בכפר מסוים, גם אם בדיעבד. עם זאת, 

של הסיכומים מעלה כי מבחית הצבא, היה הסתר רב על הגלוי. מספר דוגמאות מצביעות על כך: רשימת 

-המהיגים כללה, עד לספטמבר, רק את שמות מפקדי האזורים, עוזריהם הבכירים או מפקד בולט של קבוצת

על עה באופן יכר, מכמה עשרות קבע (שפרסם משרים בחתימתו ולכן זוהה); הערכת מספר המתקוממים בפו

בודדות בסיכום אחד לכמה מאות בזה שאחריו וחוזר חלילה; ואין ידיעות אודות אזורים רחבים בארץ, כולל 

היו גם מקרים, שבהם הערכות קציי המודיעין התבדו  1417כאלה שבהם פעלו מתקוממים בתקופה הסקרת.

מתקוממים מבכרים לפעול בקבוצות קטות וכי אין לצפות במהירות. לדוגמה, בסוף יואר כתב בסיכום כי ה

לוחמים לכבוש  80-להיתקל ביחידות אויב גדולות. חודש בדיוק לאחר הפצת הסיכום יסתה קבוצה חמושה בת כ

את טירת צבי ומספר ימים מאוחר יותר פגשו כוחות הצבא ליד יאמון בקבוצה, שכללה כמה מאות 

       1418מתקוממים.

היקף שערכו המתקוממים על יישובים יהודיים ומתקי ממשלה, -ש," סדרת פשיטות רחבות"מבצעי הכיבו

. למרות שבכל מבצע שכזה השתתפו עשרות ולעתים 1938מאפשרים לבחון את מאזן הכוחות המודיעיי בשת 

ר אף מאות מתקוממים (מי בלחימה ומי בסיוע, כגון הקמת מחסומים או יתוק קווי טלפון) ועל אף שברו

שהוצאתו לפועל חייבה תכון והערכות מקדימים, לא מצאה כל עדות לכך כי כוחות הביטחון ידעו מבעוד מועד 

על איזה מהם. דבר זה מעיד על יכולתם של המתקוממים לפעול בחשאי, גם כאשר חרגו מהתקפות גרילה קטות, 

את כושרם המוגבל של ארגוי הביון שיתן להוציא לפועל ללא הכה מרובה. מצד שי, המחישו התקפות אלה 

בפברואר, שזכרה לעיל, מדגימה היטב  28-ההתקפה על טירת צבי ב 1419הבריטיים לצפות את פעילות יריביהם.

את העיין. לא רק שהמודיעין כשל מלהרתיע מפי התקפה מאורגת על יישוב יהודי, אלא שבסיכום המודיעין 

דוגמה טובה אחרת לכך היא  1420של קבוצות חמושות בעמק בית שאן. שדיווח עליה, כלל אין מידע על פעילותן

באוקטובר. בשעת ההתקפה בילו חלק מחיילי מהפלוגה,  3-2הפשיטה על שכות קריית שמואל בטבריה, בליל 

  1421שהוצבה בעיר, בקולוע ובבתי קפה, ראיה לכך כי לא קיבלו התראה מיוחדת.

                                                            
 Military“; וגם: Military Intelligence Summaries”, TNA CO 732/81/9“. ראו: 1938ודיעין הצבאי לשת אוסף סיכומי המ 1417

Intelligence Summaries”, TNA CO 732/81/10 שבועי" ותאריך).-(להלן: "סיכום מודיעין דו  
  .11.3.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1418
) ומחה 20.7.1938הידי, שהשתתף בפשיטות על קריית חרושת (-חמד חסין אלאת העיין ממחישה הודעתו של מורד בשם מו 1419

,  תאר בחקירתו כיצד 1938הידי, שתפס על ידי הצבא בובמבר -דורה. אל-) תחת פיקודו של אבו18-17.8.1938המעצר בעתלית (

מבלי להיתקל בצבא כלל. ראו: לוחמים, פעלה באופן חופשי במשך כחודשיים,  200-קבוצה חמושה גדולה, שכללה לעתים כ

“Statement: M. Hussein el Hindi”, 20.11.1938, CZA S25/22734  
  .11.3.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1420
  .297שרת, עמ'  1421
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ת כישלוו של המודיעין הצבאי לגבש תמות מצב מהימה, לחזות בספטמבר, הצדיק ריצ'י א 9-בסיכום שהפיץ ב

  את פעולות האויב במדויק ולהכווין את הכוחות גדו:

בתחום המודיעין, כל הסיכויים הם לצד המורד. לא רק שמרבית הכפריים תומכים בו, אלא שרק לעתים 

מספר גדול מפקידי הממשלה דירות יתן לשכע את אלה שלא [תומכים במורד] לפעול גדו. בוסף, 

הערבים מצאים, באופן סמוי, לצדו. הוא חסר רחמים לחלוטין בפעולתו גד מי שחשודים כמודיעים 

ומספר מעשי הרצח, שבוצעו עד עתה מסיבה זו, הפחיד את הכול פרט לאמיצים ביותר מ[השתתפות 

  1422ב]עסק יוקרתי זה.

 15-מהישגיו המשמעותיים ביותר במהלך המרד כולו. ב כשבוע לאחר פרסום זה, זכה המודיעין הצבאי באחד

ראזק, -רחים ועבד א-בספטמבר התכסו בכפר דיר ע'סאה מהיגים רבים של קבוצות חמושות, בראשות עבד א

). בזכות ידיעה מוקדמת, הצליח 1200-ל 600יחד עם מאות מאשיהם (מספר המתקוממים במפגש הוערך בין 

וס ולהרוג רבים מבין המשתתפים. למחרת הרגו חיילים ומטוסים, שכיתרו את חיל האוויר לתקוף את הכי

חמד, אחד הבולטים מבין מפקדי קבוצות -צאלח אל-חמד אוהכפר, מתקוממים וספים ובהם "אבו חאלד," מ

ראה כי הידיעה על הכיוס, אותה ייחס ריצ'י ל"מקורות שוים," הגיעה באמצעותו של קצין  1423הקבע בשומרון.

ודיעין סימודס. הלה פגש בירושלים בעיתואי אמריקאי, שסיפר לו (מבלי לדעת כי הוא משוחח עם איש המ

צבא) כי בכוותו לצלם סרט על המרד וכי אחד ממפקדי הקבוצות החשובים הבטיח לארגן עבורו מצעד של 

סע לדיר ע'סא שלח מטוס סיור לוחמים. בעקבות זאת, החל המודיעין לעקוב אחר האמריקאי. כאשר זה ,ה

  1424אל הכפר, בזמן שמטוסים וספים וכוחות קרקע הועמדו בכוות.

על שיפור  1938דצמבר -למרות העמדה הפסימית שהציג ריצ'י, מצביעים סיכומי המודיעין בחודשים אוקטובר

יון קבע וקבוצות מקומיות, תוך צ-ביכולות האיסוף. בדוחות אלה מופיעים שמות רבים של מפקדי קבוצות

כפיפותם למפקדי האזורים. זכרים בהם גם שמותיהם של ראשי קבוצות חמושות באזורים, שעד אז לא 

כמו כן, ידעו הבריטים לציין מי מבין אלה עזב את הארץ ומי שב אליה, כמו גם את מעמדם היחסי  1425סקרו.

וקטובר ואילך, גדל מספרן של המהיגים המרכזיים. גם יומי המבצעים של הגדודים מציגים תמוה דומה. מא

של הפעולות, שרשם כי בוצעו בעקבות קבלת ידיעה, כמו גם מספרן של אלה מתוכם, שהסתיימו בהצלחה. 

, כולל אזכור 1938ובמבר -לדוגמה, יומן הגדוד הראשון, רגימט הסקוטים המלכותי לחודשים ספטמבר

י מקרים באו הכוחות במגע עם קבוצות לחמישה מבצעים שהחלו באופן זה, כולם מאוקטובר ואילך. בש

עמורי, מהיג הקבוצה -בובמבר, הצליחו להרוג את אבראהים אל 9-חמושות ובאחד מהם, בכפר ארתאח ב

                                                            
  .7, עמ' 9.9.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1422
  .10-11, עמ' 23.9.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1423
ראזק. מקורות ערביים מצייים גם כי בדיר -רחים ועבד א-ה וספת והיא השכת שלום בין עבד אראה כי למפגש הייתה סיב 1424

ע'סאה ביקש אבו חאלד להסדיר את שאלת הפיקוד העליון על המרד ולשפר את הפיקוד והשליטה על כוחות המתקוממים. ההגה 

יומן המשמר ; 18.9.1936רעהו. ראו: מכתבי סטריט, הסבירה את מספרם הרב של המורדים במקום בחששם של שי המפקדים איש מ

; וגם: 200, ה"ש 97-96, עמ' 166ה"ש  82; וגם: דין, עמ' 65, עמ' עבד א(ל)רחים; ראו גם: מר סרחאן ומצטפא וכבהא, 17, עמ' האירי

  .2/כללי/8, את"ה 28.9.1938, 38ת/א מס/
  .11דוחות עף המודיעין, ראו ספח מספר לסיכום המידע אודות מפקדי הקבוצות החמושות, המופיע ב 1425
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למחרת הצליח כוח צבאי אחר לפגוע בקבוצה חמושה בכפר בית פוריכ, גם כן לאחר  1426החמושה אותו חיפשו.

   1427שהתקבלה ידיעה על היותה במקום.

השתה מאזן הכוחות במערכה המודיעיית. ארגוי הביון הבריטיים  1939לאמצע  1938ין סוף בתקופה שב

הצליחו, פעם אחר פעם, להשיג מידע מדויק אודות המתקוממים, מה שהביא לעלייה במספר המבצעים 

כי רוב ציין ריצ'י בסיפוק,  1938הממוקדים כגדם, ביגוד למבצעי סריקות וחיפושים רחבי היקף. בובמבר 

מבצעי החיפוש בתקופה זו ערכו בעקבות מידע אודות וכחות מורדים בכפרים מסוימים, וכי "אמיות המידע 

הוכחה באמצעות זיהוי מספר יכר של מבוקשים, תפיסת רובים ותחמושת, וכן מסמכים וציוד של 

מסור מידע לממשלה וזה כתב מושל מחוז עכו והגליל כי "יותר אשים מוכים ל 1939ביואר  1428המורדים."

אפשר לחיילים ולשוטרים לעצור חברי כופיות וטרוריסטים פעילים במספרים, שהיו עד כה בלתי יתים 

   1429להשגה."

וצר מעין מעגל מודיעיי: מידע מדויק הוביל להצלחה מבצעית, שהביאה ללכידת מתקוממים ומסמכים. אלה, 

ות מוצלחות וספות, וחוזר חלילה. בזכות השיפור במודיעין בתורם, סיפקו מידע, שאפשר לצבא לצאת לפעול

, בעוד שמספר 1939במרץ  25-רחים חוסל ב-הצליח הצבא לפגוע קשה ביכולתם של מהיגי המרד לפעול: עבד א

דורה, מהם מלטו בעור שייהם, הביאו את המפקדים האלה -ראזק ואבו-רב של יסיוות ללכוד את עבד א

ממחישים היטב את המהפך שחל במערכה המודיעיית:  1939חות עף המודיעין משת לעזוב את הארץ. דו

שמותיהם של ראשי קבוצות מקומיות זכרים בהם תדיר, כמו גם מידע אודות היחסים בייהם, תועותיהם, 

   1430הרכב יחידותיהם ותוכיותיהם לעתיד הקרוב.

ף הפעולה בין גורמי המודיעין, בעקבות המעבר ראה כי הסיבות העיקריות למהפך היו השיפור שחל בשיתו

לעבודה במרכזי מודיעין; השפעת השיויים במבה הבולשת; השפעתם של מוצבי הקבע בכפרים על האוכלוסייה 

הערבית; המעצרים המהליים הרחבים; וחיזוק שיתוף הפעולה עם מערך המודיעין של היישוב היהודי ועם 

  או בפעולות חמושות של יחידות ערביות כגד המורדים. חלקים באוכלוסייה הערבית, ששי

  

  שיתוף הפעולה המודיעיי עם היישוב

בזמן המרד פעלו במסגרת המחלקה המדיית של הסוכות היהודית שי גופים עיקריים שעסקו במודיעין. 

ביים, הראשון היה הלשכה הערבית, שקמה בראשית שות השלושים ואשר עסקה באיסוף מידע ממקורות ער

השי היה משרד הקישור לכוחות הביטחון,  1431בארץ ומחוצה לה. בראשה עמד אהרן חיים כהן, איש הגה ותיק.

                                                            
עמורי תועד גם על ידי המתורגמן היהודי של הכוח. -; הקרב בו הרג אל115-122), עמ' 1939( 8:3 ביטאון הסקוטים המלכותיים 1426

  , זיו לבי: אוסף פרטי.16.11.1938ראו: מכתב מאת מרדכי לוי, 
 TNA COשמורים בתיק  30.12.1938 – 21.10.1938(סיכומים לתקופה  01-11, עמ' 18.11.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1427

732/81/10.( 
  .11, עמ' 18.11.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1428
  .8, עמ' 17.1.1939שבועי, מחוז עכו והגליל, -דוח דו 1429
 .4-6, עמ' TNA WO 169/148, 29.9.1939שבועי, -לדוגמה, ראו: סיכום מודיעין דו 1430
  .87-99 גלבר, עמ' 1431
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בראשות ראובן זסלי (לימים שילוח). באופן רשמי, היה תפקידו של זסלי להעביר לבריטים ידיעות בעלות אופי 

ד בראש ארגון מודיעין מאולתר, שלא רק טקטי, שיאפשרו להם לפעול גד המורדים. למעשה, הוא עמ-בטחוי

יזון מהלשכה הערבית, אלא גם הפעיל רשתות ביון אזוריות וספות. רשתות אלה, שיסדו חברי ההגה במקומות 

שוים בארץ, אספו מידע ממקורות אושיים שוים ומגווים בסביבתם: יהודים, ערבים, בריטיים ואחרים. בין 

יה אז בשימוש) אלה היו מוח'תארים של יישובים יהודיים, חקלאים, עובדי "רכזי מודיעין" (תואר שלא ה

מקור מידע וסף היו השוטרים היהודים, שהקשר עמם היה באחריות  1432ממשלה ובעלי מקצועות חופשיים.

זסלי. עם הזמן, וצרה חלוקת עבודה בין כהן לזסלי, כאשר הלשכה הערבית התמקדה במודיעין פוליטי ובעשה 

לארץ ואילו זסלי עסק בעיקר במודיעין טקטי. חלוקה זו, יש לציין, לא הייתה מוחלטת וחפיפה מסוימת,  מחוץ

   1433עבודה משותפת ואף חיכוכים בין השיים, התקיימו לאורך המרד כולו.

שיתוף הפעולה בין המודיעין הבריטי ליישוב התקיים עוד קודם למרד. כאמור, קציי השירות המיוחד העסיקו 

ודים, שחלקם היו במקביל חברי הגה. כמו כן, יצרו קציי המודיעין הבריטיים קשרים אישיים עם אשים יה

בהגה, שעסקו בתחום המודיעין ובהם זסלי, עמואל וילסקי (לימים ילן), דוד הכהן, יהושע גורדון ואחרים. 

זאת, ראה כי בשלבים הראשוים של עם  1434יתן להיח כי להכרות זו ועדה תכלית מעשית, עבור שי הצדדים.

המרד לא העבירו הצדדים מידע זה לזה באופן שיטתי, אלא בעקיפין: אם כמקורות בשירות קציי השירות 

המיוחד ואם באמצעות הודעה למשטרה, לרוב באמצעות קצין יהודי. מדי פעם מסרו ציגים בכירים בסוכות, 

(דב יוסף) ידיעות באופן ישיר לבכירים בממשלה, בצבא  כגון משה שרתוק (לימים שרת) ובררד ג'וזף

  1435ובמשטרה.

אין ספק, כי לסוכות היה מה להציע לממשלה בתחום המודיעין. רשתות הביון של היישוב התבססו על מודיעים 

גומלין אחרים, בין יהודים לערבים שחיו בסביבתם. בזכות מצב -בשכר, האזה לטלפוים, יחסים אישיים וקשרי

הצליחה הסוכות לאסוף מידע רב, מסוגים שוים ובושאים מגווים, הן על העשה בארץ ישראל והן על זה 

המתרחש במדיות השכות. דוחות המודיעין של ההגה כללו סיכום של דיוים, שערך המופתי בדמשק; ידיעות 

דע על קבוצות חמושות מפגישות של הועדות הלאומיות השוות; פרטים על אופן הברחת אמצעי לחימה; מי

שתי דוגמאות לאיכות המידע  1436מקומיות, מקומות המחבוא שלהן ודרכי פעולתן, וושאים רבים וספים.

שאספו רשתות הביון היהודיות וליתרון שהיו לאלה על פי המודיעין הבריטי, יתן למצוא בדיווחי הלשכה 

ערבים להשבית את מל חיפה, כפי שאכן קרה בחודש התריעה ידיעה על כוות ה 6-. ב1936הערבית מאוגוסט 

דיווח מקור בדמשק על כך כי קאוקג'י מצא בעיר וכי בכוותו להצטרף למערכה בארץ  18-יומיים לאחר מכן. ב

                                                            
  .160-161שם, עמ'  1432
  .195-197שם, עמ'  1433
) יזם פגישת היכרות בין ויגייט לוילסקי, לאחר שהראשון הגיע לארץ. Strangeלדוגמה, קצין השירות המיוחד בחיפה, סטרייג' ( 1434

 Haggai Eshed, Reuven Shiloah, the Man Behind the Mossad: Secret; ראו גם: S25/10685ראו: "עמואל וילסקי", אצ"מ 

Diplomacy in the Creation of Israel (London: Frank Cass, 1997), p. 27 
  .346רן, עמ'  1435
, את"ה 6.3.1938; לדוגמאות לטווח הושאים הסקר במקורות ראו: ראובן זסלי ואליהו ששון למשה שרתוק, 427-429שם, עמ'  1436

, 28.4.1938; וגם: "על המקרים האחרוים במחוז בית שאן", 2/כללי/8, את"ה 6.3.1938מרום, חולה", -; וגם: "זיכיון מי2/כללי/8

  .2/כללי/8את"ה 
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ביגוד לסוכות, כשל המודיעין הבריטי לחזות את שי האירועים האלה. דוגמה מאוחרת יותר לרווח  1437ישראל.

עולה זכרת באחד מדיווחיו של עזרא דין, רכז המודיעין באזור השרון. ביואר שהפיקו הבריטים משיתוף הפ

ראזק, -העביר דין לאיש הקשר שלו במודיעין הצבאי מידע מדויק אודות מקום הימצאו של עארף עבד א 1939

  1438אם כי הצבא כשל ביסיון ללכדו.

תקפה צפויה. בתחילה, היה המידע כללי במקרים מסוימים, אפשרו הידיעות שקיבלה הסוכות להזהיר מפי ה

עם זאת, עצם קיומו של מידע שכזה  1439שאן," ולעתים לא התממש.-למדי, כגון "הלילה תהיה התקפה על וה

מדגים את היכולת לאסוף מידע במהירות, תאי הכרחי לסיכול פעילות עוית. עם הזמן, השתפרה יכולתם של 

אירע מקרה, המדגים זאת: לאחר שמודיע  1938ביוי  29-יק יותר. ברכזי המודיעין להשיג מידע מפורט ומדו

ערבי הזהיר מפי הטמת פצצה בשוק מחה יהודה, עצרו שוטרים מוספים יהודים גבר ערבי, ששא עמו מטען 

רכז המודיעין באזור השפלה, יוסף  1938בדומה לכך, דיווח בסוף ובמבר  1440חבלה גדול, מוסתר בארגז עבים.

ון, על תכית להתקפת כפר מחם. המידע כלל את שמות המורדים ואת הכפרים בסביבה המסייעים יעקובס

   1441להם.

והיה הדדי, כאשר שי הצדדים משתפים  1937שיתוף הפעולה הממוסד בין זסלי לבריטים התחיל במהלך שת 

ף המודיעין עד לסוף עם זאת, השוואת המידע שאסף בסוכות עם זה שהפיץ ע 1442זה את זה בידיעות שבידם.

מסר מודיע של ההגה  1938, איה מאפשרת לקבוע אילו ידיעות עברו בין הארגוים. לדוגמה, בסוף אוגוסט 1938

את שמותיהם של ארבעה מהיגי קבוצות חמושות מהשומרון, אשר עברו לפעול באזור חברון עם אשיהם. 

גם לטעה כי מקור המורדים בחברון מחבל ארץ אחר. בדוחות הבריטיים המקבילים אין זכר לשמות אלה, כמו 

ייתכן כי זסלי לא העביר את הידיעה המסוימת הזו (מכל סיבה אפשרית שהיא, כולל הערכתו כי איה כוה), 

זה איו מקרה בודד: המעיין בדוחות עף המודיעין של  1443או שהבריטים לא  ייחסו לה חשיבות, או אמיות.

מופיע על חלק  1938בהם ידיעות, שמקורן ברשתות האיסוף היהודיות. החל בסוף  שה זו, מתקשה לזהות

מהידיעות רישום, המציין כי המידע שבהן הועבר לידיעת הבריטים. במספר מקרים, שמר תיעוד לפעילות 

ו , למשל, קיבל עזרא דין ידיעה כי בעתיל תערך באות1938באוקטובר  13-המבצעית שבעה מידיעה מסוימת. ב

הקבע וכי צפויים להשתתף בה מהיגים ולוחמים רבים. דין -הלילה מסיבת חתותו של אחד ממהיגי קבוצות

   1444העביר את המידע לצבא ובאותו הערב תקף חיל האוויר את המקום והרג כמה מתקוממים.

ריטים, שבאו לשיתוף הפעולה המודיעיי היו גם היבטים וספים. לעומת רובם המכריע של אשי המודיעין הב

דבר  1445לתקופות שירות קצרות בארץ זרה, היו מקביליהם היהודים מעורים היטב בחברה הערבית המקומית.

                                                            
  .40/כללי/8, את"ה 18.8.1936; וגם: "ידיעות הלשכה הערבית", 40/כללי/8, את"ה 6.8.1936", 6/8"חיפה  1437
  .2/כללי/8, את"ה 27.1.1939דוח מודיעין ללא כותרת,  1438
  40/כללי/8, את"ה 2.8.1936", 2/8; וגם: "חיפה, 40/כללי/8, את"ה 12.8.1936", "מ. בשם אח., חיפה 1439
  ; לתצלום המטען, ראו: קורס חבלה.224שרת, עמ'  1440
  .4, עמ' 105/323", את"ה 24.11.38" 1441
  .14.1.1938בועי, ש-; וגם: סיכום מודיעין דו2/כללי/8, את"ה 30.12.1937לדוגמה, ראו: ר.ז. (ראובן זסלי) למ.ש.(משה שרתוק),  1442
  .8, עמ' 26.8.1938שבועי, -; ראו גם: סיכום מודיעין דו2/כללי/8, את"ה 21.8.1938ללא תאריך,  1443
  .117), עמ' 1939( 8:3 ביטאון הסקוטים המלכותי; וגם: 4, עמ' 2/כללי/8", את"ה 17.10.38" 1444
  .161; וגם: גלבר, עמ' 428הר, "התפתחויות פוליטיות", עמ' -גיל 1445
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זה הקה לאשי ההגה יתרון על פי הבריטים לא רק בהפעלת סוכים, אלא גם בחקירת עצורים, ביתוח מידע 

משימות שוות, במטרה לצל את יתרום ובעבודת שטח. משום כך, הטיל המודיעין הצבאי על אשי הסוכות 

  היחסי. 

תחום ראשון, שבו סייע המודיעין היהודי לבריטים, היה חקירתם של עצורים. הבולשת העבירה לידי שותפיה 

בהגה תמלילי חקירות, או ששיתפה אותם בתשאול ערבים במחות המעצר. היהודים היו גורם מיע משמעותי 

מו וביצעו תכסיסי חקירה שוים, כגון השתלת מדובבים מטעמם בתאי בחקירות שכאלה ולעתים אף יז

   1446מעצר.

שירות וסף, שסיפקו היהודים למודיעין הבריטי, היה עיבוד מסמכי המורדים, שפלו בידי הצבא. מסמכים אלה, 

על  שכללו יומי מבצעים, רישומים מהליים וכספיים, התכתבות בין מפקדים וכיוצא באלה, תורגמו מערבית

ידי צוות של אשי הגה, בראשות עזרא דין, והוחזרו לידי הבריטים בלוויית הערות, הסברים, תובות ובקשות 

הסתרים שזכרו -לבדיקה וספת של סוגיות מסוימות העולות מהם. בין היתר, פירשו היהודים את כיויי

דוגמה מעיית לעבודת המחקר  1447תוב.במסמכים, הצליבו מידע בין תעודות שוות והוסיפו מידיעותיהם על הכ

רחים. אחת הקבלות פירטה תשלום -היא ביתוח קבלות, שמצאו בכפר צידא, בין מסמכים שהיו שייכים לעבד א

עבור אשלגן חקתי, ששימש לייצור חומר פץ. מתח המסמך הציע, בהסתמך הכתוב ועל ידיעותיו, כי המקור 

   1448בקבלה עצמה) היה בית החרושת לגפרורים בשכם.לחומר הכימי (שמטבע הדברים לא זכר 

לבסוף, סייעו אשי הסוכות לתכון מבצעים צבאיים ובהוצאתם לפועל. בכמה מקומות וצרו יחסי עבודה 

הדוקים בין מפקד היחידה הצבאית, האחראי לגזרה, לבין רכז המודיעין היהודי. במקרים שכאלה, כיוון הרכז 

, בכך שהציע למפקד יעדים לפעולה, על סמך ידיעות שהביא. יתרוה של שיטה זו את הפעילות המבצעית בעצמו

  היה במשך זמן הקצר, שעבר מרגע שהתקבלה ידיעה ועד ליציאת הכוחות לפעילות שהסתמכה עליה.  

ראה כי הפל"מ, בפיקוד ויגייט, הייתה החלוצה ביישום שיטת פעולה זו. ויגייט, שהיה בעצמו קצין מודיעין, 

קיבל מידע ישירות מהרכזים היהודים בגזרת פעולתו. לדוגמה, משה פייטלסון, הרכז באזור טבריה, הג לעדכן 

גרשון ריטוב, מוח'תאר טירת צבי, מסר ידיעה שבזכותה הפתיעו  1449את ויגייט לגבי כווות לחבל בציור הפט.

בוסף, הציב זסלי בפל"מ איש  1450לוחמי הפל"מ קבוצה חמושה, שהתכסה לפגישה לילית במורדות הגלבוע.

קשר מטעמו, שועד לסייע לויגייט גם בכל הקשור באיסוף מודיעין ממקורות יהודיים וערביים. האשים שמלאו 

   1451תפקיד זה, אפרים קרסר (דקל) וח סוין, היו בעלי יסיון רב בעבודת מודיעין.

                                                            
(השם הפרטי ומספר היום בחודש  1939פרג', הודעה במשטרת חדרה, יואר -; וגם: אל2/כללי/8, את"ה 3.1.1939", 2260רור "ט 1446

  .2/כללי/8אים קריאים), את"ה 
תעודות ודמויות: מגזי הכופיות הערביות חלק מהמסמכים שתפסו, לצד הערות רבות, פורסם על ידי דין (ללא ציון שמו) בספר  1447

). הוצאת הספר לאור בגלוי בזמן המדט מעיית, כמו גם העובדה כי גרסה אגלית שלו 1944(המגן העברי,  1939-1936ורעות במא

  .BL M2313(שלא יצאה לאור) מצאת בין מסמכיו האישיים של אורד ויגייט. ראו: 
1448 “Notes on Seida Documents” 1/כללי/8, את"ה.  
  .S25/22532", אצ"מ 11/6עד  30/5-הגליל ועמק הירדן מ "הדון: מצב הביטחון במחוז 1449
  .64שטרית, עמ'  1450
  .52, 43שם, עמ'  1451
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ואילך. עמואל וילסקי, רכז המודיעין באזור  1938יחידות וספות אימצו את דגם הפעולה הזה, מסוף שת 

חיפה, פגש לעתים תכופות עם הבריגדיר אווטס, ייעץ לו וקישר ביו לבין הכפרים הדרוזים בכרמל (להלן). 

וילסקי תיאם גם פעולות ישירות מול קציי הגדוד שפעל באזור (הגדוד השי, רגימט מערב קט) והשתתף 

גם דין פעל ישירות מול מפקדי יחידות מבצעיות והעביר  1452דרוזים, שהביא עמו. במבצעי חיפוש עם מודיעים

   1453להם מידע "חם", ששימש לפעולות דחופות גד הקבוצות החמושות.

דוגמה אחרת לעבודת רכזי המודיעין היהודים עם הצבא, יתן למצוא בפעילותו של יעקובסון באזור השפלה. 

ימי, מקבוצה חמושה שפעלה באזור ראשון לציון. העריק הובא -אל ערק מתקומם, בשם 1938בסוף דצמבר 

ימי כי עמיתיו לשעבר מצאים בבית מסוים -מסר אל 1939ביואר  11-ליעקובסון, שגייס אותו כמודיע. ב

יעקובסון העביר את המידע לצבא, שפשט על הבית באותו היום, הרג מתקומם  1454חרב.-בפרדס, ליד צרפד אל

ימי. יעקובסון והמודיע השתתפו בפעולה, תחילה -מאשי הקבוצה, ממה ערק אל 17ערבים, בהם  78אחד ועצר 

   1455בסיור מקדים עם מפקדי היחידה ואחר כך בהצבעה על חשודים בזמן החיפוש.

מערך המודיעין היהודי סייע לבריטים גם באופן עקיף, על ידי תיווך בים לבין אותם חלקים באוכלוסייה 

רד. ההכרות הארוכה והמעמיקה יחסית שבין ערבים ליהודים בחלקים שוים של הארץ הייתה שהתגדו למ

המסד, עליו בה מערך עזרה הדדית, שועד לשרת איטרסים של שי הצדדים. במקרים מסוימים, במיוחד 

ף פעילה, יהודית וההגה להתגדות, סבילה וא-ואילך, הביאו קשרים בין חלקים באוכלוסייה הלא 1938מסוף 

  1456למרד (ראו להלן).

התהלות העדה הדרוזית בארץ ישראל בזמן המרד מהווה את הדוגמה הבולטת ביותר לאופן שבו קישרה ההגה 

בין אוכלוסייה מקומית, עוית בכוח, לבין השלטוות. כאשר פרץ המרד, טלו בו חלק דרוזים לא מעטים מלבון 

ליל העליון במסגרת קבוצות חמושות או "פזעה," בדומה לערבים ומסוריה. כמו כן, לחמו דרוזים מכפרי הג

הדרוזים בכרמל, לעומת זאת, מעו ככלל מלהשתתף במרד. משום כך, היו אלה מטרה לקבוצות  1457באזור זה.

דבר זה, לצד איטרסים וספים, הביא למשא ומתן בין ההגת העדה  1458החמושות, שתקפו את כפריהם.

החליטו הצדדים לשתף פעולה. דרוזים סיפקו מידע להגה, ריגלו אחר קבוצות חמושות לסוכות. בסופו של דבר 

באופן דומה, מילא מגון הביון של היישוב חלק ביצירתן של "כופיות  1459ובסופו של דבר אף לחמו בהן בפועל.

  השלום" בכפרים הערביים (להלן).

  

                                                            
", 28.11.38 –חיפה  –; ראו גם: "פלוגות לילה מיוחדות, .ס. 87/ציו/14, את"ה 21.1.1939"אל ה' ר. זסלי מאת ה' ע. וילסקי",  1452

  חרוד (לא ממוין).-ארכיון עין
  .2כללי//8", את"ה 15/11/38" 1453
  ציוה לראשון לציון.-כיום השטח שבין ס 1454
  .43/כללי/8", את"ה 13.1.39; וגם: "43/כללי/8", את"ה 30.12.38" 1455
  .156-157כהן, עמ'  1456
  .184-186ימר, עמ' -א 1457
  .2/כללי/8, את"ה 8.1.1939", 2267; ראו גם: "טרור 2/כללי/8, את"ה 1.4.1938מכתב מכפרי הדרוזים בכרמל,  1458
  (להלן: גלבר, "ראשיתה של הברית"). 153-156), עמ'  1991( 60 קתדרההדרוזית", -אב גלבר, "ראשיתה של הברית היהודיתיו 1459



   

211 
 

  שיתוף הפעולה המודיעיי עם ערבים 

ה המודיעיית הבריטית גד המרד, היה שיתוף הפעולה עם גורמים באוכלוסייה המרכיב האחרון במערכ

הערבית. אלה, כפי שראה, העלו תרומה משמעותית למהפך ביחסי הכוחות המודיעייים, שאפשרו את סיום 

ההתקוממות. שיתוף פעולה זה התפרס על תחומי עיסוק שוים, החל במסירת ידיעות וכלה בלחימה של ממש 

  הקבוצות החמושות. כגד 

תושבים ערבים, כפרטים, סייעו לכוחות הביטחון ובפרט לארגוי המודיעין, מתחילת המרד. כאמור, היו לכך 

סיבות שוות ומגווות, שהשתו מאדם לאדם. חלק מהאשים עשו זאת בעבור שכר, ששילמו אשי הבולשת 

דורה, שדון על ידו -מה, אחד מאשיו של אבווקציי השירות המיוחד. כמה מהם, ערקו מחשש לחייהם. לדוג

אחרים ביקשו להגן על עצמם או על רכושם. מקרה  1460למוות, הפך למודיע לאחר שיצל במקרה על ידי חיילים.

: בעל קרקעות ערבי באזור הכרמל, שמורדים חיבלו ברכושו, דיווח לצבא מתי 1938ביוי  8-שכזה אירע ב

  1461ב למקום. מידע זה הוביל לקרב בין חיילים למתקוממים.הקבוצה החמושה צפויה הייתה לשו

, למשל, הוביל ערבי 1939אחרים ביקשו לצל את הצבא לצרכיהם, באמצעות הסגרתם של יריבים. בפברואר 

חיילים מגדוד חיל הרגלים הקל אל מאהל בדואי בסמוך לעזה. לטעתו, תושבי המאהל רצחו את אחיו כשזה 

), ששירת במשטרת Martinלא תמיד היו ההאשמות כוות. רובין מרטין ( 1462ד.סירב "לתרום" לקופת המר

ערטוף, סיפר בזיכרוותיו שפעם הודיע תושב ראפאת למשטרה על פצצה המוסתרת באחד מבתי הכפר. זו, יחד 

 1463עם תחמושת וספת, מצאה בחיפוש שערכו השוטרים. אלה עצרו את בעל הבית, שהיה צפוי לעוש חמור.

של דבר, התברר כי המודיע היה זה שטמן את הפריטים בביתו של העצור, עמו התחרה על חסדיה של בסופו 

   1464ערה מהכפר.

ערבים אחרים מילאו תפקידים מורכבים ופעילים יותר ממסירת הודעות גרידא. תפקידם של המודיעים, 

גוי הביון סוכים, ערבים אר וש"הצביעו" על חשודים במהלך מבצעי חיפוש, כבר תואר. בוסף להם, העסיק

שפעלו עבורם בחשאי בקרב המתקוממים. מעט מאוד ידוע על אשים אלה. סיפורם של שיים מהם זכר בדוח 

. לפי הכתוב, גייסה המשטרה הג תובלה ערבי, שפה לההלת המרד בסוריה והתדב 1938של הבולשת מאפריל 

בלדר והפה אותו לעוזריו. במקביל, השתילה הבולשת הג לסייע. ההג פגש עם המופתי, שהטיל עליו לשמש כ

וסף מטעמה באותה חברת הובלות, על מת שיפקח על מעשיו של הראשון, ללא ידיעתו. הסוכן העביר מספר 

מכתבים בין דמשק, ביירות וארץ ישראל, אותם דאג לשכפל עבור מפעיליו. כן מסר לבולשת את שמות האשים 

הבריח ההג לארץ אמצעי לחימה, שמסרו לו בביירות. את הפצצות שהיו במשלוח תן  עמם בא במגע. בהמשך,

                                                            
  .79מורטון, עמ'  1460
  .6, עמ' 17.6.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1461
 .117), עמ' 1939( 34:2 ביטאון הל"א 1462
  ה היה מוות.באותה העת העוש המירבי על החזקת פצצה או כדורי רוב 1463
1464 (Ringwood: Seglawi Press,  1948)-Palestine Betrayed: A British Policeman’s Memoirs (1936Robin H. Martin, 

2007), pp. 62-63  
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הסוכן לאשי בולשת, שבחו ועיקרו אותן, לפי שהוא מסר אותן לאיש קשר מטעם המורדים. הדוח מסתיים 

  1465בחשש, המסתמך על האזה טלפוית לפעילי המרד בדמשק, כי הסוכן חשף בסוריה וכי חייו בסכה.

אשים אלה יש להוסיף את הערבים, שעבדו כמתורגמים עבור הצבא. גם לגביהם ידוע מעט מאוד, אך ברור  על

), ששירת כקצין המבצעים של Doveכי לפחות חלק מהם עסקו גם באיסוף מידע עבור הצבא. ארתור דאב (

מודיעין הבריגדה... [וגם] , תאר את עבודתו של המתורגמן: "הייתה לו מחלקת המודיעין משלו, 16-הבריגדה ה

מתורגמן משלו, שהצליח לאסוף כמות מסוימת של מידע [...] באמצעות פיה לערבים המקומיים, שיחה אתם, 

ככל הראה, מילאו המתורגמים הערבים תפקיד דומה לזה  1466וכן הלאה. הוא היה ערבי בעצמו, אתה מבין."

שי ההגה ואשר פעלו במקביל כמעין רכזי מודיעין עבור היחידה שמילאו מקביליהם היהודים, שהיו ברובם א

  אליה הוצמדו. ראוי לציין כי בכך עקפו מפקדי הצבא את האיסור, שהוטל על המודיעין הצבאי, להפעיל מודיעים.

תקפו מתקוממים את פארס בכפר  1938במרץ   ,-22יקולא פארס, היה רע: ב16-סופו של מתורגמן הבריגדה ה

גוש מודיע שעבד עבורו. פארס וההג שאתו, אברהם מזרחי, הצליחו להדוף את ההתקפה, יאסיף, כשבא לפ

התבצרו בבית הקפה המקומי ולחמו בהמון החמוש, שאסף מסביב. לבסוף, אחרי שתחמושתם אזלה ומהיג 

המורדים במקום הבטיח לחוס על חייהם, כעו השיים. קבוצה חמושה הוציאה אותם מהכפר והם לא ראו 

  1467עוד.

-ערבים שיתפו פעולה עם הבריטים גם באופן קיבוצי ומאורגן ולא רק כפרטים. לרוב, היה הבסיס לכך משפחתי

חמולתי, בצירוף רצון להתגון מפי חת זרועם של המתקוממים, לקום את מותו של בן משפחה או מהיג כפרי, 

אלה, שראו בשיתוף פעולה עם הבריטים חיבור  לשמור על עמדת כוח כלכלית או פוליטית, או לזכות בה. היו גם

סעדי בקמה על פגיעה -לצד שסופו לצח במאבק. סיפורם של בי משפחת עבושי, שסייעו ללכוד את פרחאן א

 שפגע בהם, היא דוגמה אופייית, אם כי מוקדמת יחסית.

דוד השי, רגימט המלכה, דוגמה לאופן שבו וצר שיתוף פעולה מעין זה יתן למצוא במקרה שאירע למפקד הג

. במהלך מבצע חיפושים בעבתא,  פה אליו אחד מכבדי הכפר, באמצעות שוטר ערבי ששימש 1939ביואר  23-ב

כמתורגמן, וביקש לשוחח עמו באופן חשאי. האיש אמר לקצין כי תושבי הכפר מאסו בפעולות המתקוממים 

תף פעולה עם השלטוות. הוא הוסיף כי אם הצבא יקים בקרבם, אך הם חוששים מפיהם ולכן אים מעיזים לש

קבע במקום, יוכלו התושבים למסור מידע. מפקד הגדוד יצל את הכוות הזו על מת לגייס את עזרת -מוצב

הכבד: "אמרתי לו שאי לא מאמין שזה אפשרי, אך אדווח את מה שהוא אמר. אמרתי לו שהוא יצטרך להוכיח 

                                                            
1465 General”, 11.4.1938, MECA Tegart Papers Box 1 File 3c –“Report. Terrorism  
1466 chive 4463Arthur Julian Hadfield Dove, IWM Sound Ar  
פרטים בסיכום המודיעין. הדבר מרמז כי המודיע של פארס לא חשף וכי הוא מסר את המידע לצבא לאחר -האירוע מתואר לפרטי 1467

) היה מוסלמי שהתגייר. בדוחות Ibrahim Mizrahiמותם (הסביר) של פארס ומזרחי. ע"פ העיתון "הבקר," ההג (ששמו בדוח המודיעין 

פה זו לא מצא כל אזכור למציאת גופות השיים ובעיתוות אף פורסמה הכחשה לטעה כי הגופות מצאו. ראו: הבולשת והצבא מתקו

; וגם: "צבא מחפש את יקולאס פארי 1, עמ' 24.3.1938, דבר; וגם: "כופיה חטפה פקיד ערבי", 8.4.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו

  .1, עמ' 27.3.1938, הצפהוללות הכופיות", ; וגם: "השת1, עמ' 25.3.1938, הבקרוהגו", 
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ממשלה ולבסוף הוא הסכים, אם כי לא בחפץ לב, להיח על הדרך שתי אבים בכל פעם את הרצון שלו לעזור ל

  1468שהוא ידע על וכחות כופייה באזור זה. בין האבים תהיה פיסת ייר, עם שם הכפר שבו הכופייה ישה."

דיעין הכפר רומאה מהווה דוגמה וספת לאופן שבו קמה ורצון בהגה הביאו ערבים לשתף פעולה עם המו

דורה את המוח'תאר של הכפר, לאחר שחשד כי הוא יסה -הרג אבו 1938בספטמבר  9-הבריטי כקבוצה. ב

רצח המוח'תאר גרם לאשי רומאה לשתף פעולה עם הבולשת. באחד הבתים הסתיר  1469להסגירו לבריטים.

ם היו קשרי הצבא מכשיר קשר אלחוטי וקבעו מספרים לעשרה כפרים סמוכים, כראה כאלה שלתושביה

דורה או אשיו הגיעו לסביבה, הם שידרו לצבא את -משפחה עם אשי רומאה. כאשר ודע ברומאה כי אבו

הדיווחים מרומאה, במכשיר הקשר וייתכן שגם באמצעים אחרים, אפשרו לצבא  1470מספרו של הכפר המתאים.

 1471ו את הארץ.דורה באופן רצוף, מה שהקשה עליו לפעול וגרם ליציאת-לרדוף אחרי אבו

 1939ובתחילת  1938העלייה במספר הכפרים, שביקשו לסייע לצבא, הביאה לשיוי במדייות כלפיהם. בסוף 

, מוטגומרי, את מפקדי הבריגדות לאפשר לכפרים, שתושביהם מסייעים לממשלה, 8-החה מפקד הדיוויזיה ה

טגומרי כי יש להבחין בין כפרים "טובים," להחזיק בכלי שק ואף לספק אותם, במידת הצורך. כמו כן, קבע מו

), בהתאם למידת שיתוף הפעולה שלהם עם כוחות הביטחון. Good, bad, moderate"רעים" ו"מתוים" (

כתמריץ לתושבים, אסר מוטגומרי לערוך חיפושים בכפרים "טובים" והורה כי בכפרים "מתוים" החיפושים 

תאר המקומי. כפרים "רעים," לעומת זאת, יסבלו מחיפושים יסודיים, יתבצעו "באופן ידידותי" ובעזרת המוח'

רמז וסף לשימוש בחיפוש ככלי עישה. ביקורים עיתיים של יחידות צבא בכפרים ה"טובים" ועדו להרתיע את 

המתקוממים מלתקוף. גישה זו ועדה לחזק את יכולת הצבא לאסוף מודיעין על המתקוממים, כמו גם למוע 

  הצעד הבא היה שימוש בערבים גם כגורם התקפי. 1472ול בכפרים וספים.מהם לפע

  

  "כופיות השלום"

ואילך, תועה רחבה וממוסדת יותר של  1938במקביל לתופעות של שיתוף פעולה על בסיס מקומי, וצרה, מסוף 

ים שוים, גד סיוע ערבי למאבק גד המרד. שיתוף פעולה זה חרג מהמישור החשאי וכלל פעילות גלויה, מסוג

סלאם), -המתקוממים וגד ההגתו של המופתי. הביטוי הצבאי הבולט לכך היו "כופיות השלום" (פצאאל א

עזר -קבוצות חמושות ערביות, שפעלו גד המורדים וכפרים שתמכו בהם. יחידות אלה, שיתן להגדירן ככוחות

ולה בין מהיגים ערבים, השלטוות הבריטיים ) וצרו בשיתוף פעparamilitary auxiliariesלמחצה (-צבאיים

  ומגוי הביון של היישוב העברי. 

הזרז העיקרי להקמתן של כופיות השלום היה הסכסוך האלים בין המופתי ותומכיו לבין מתגדיו הערבים, 

י חמד, רצחו אשוחאג' מ-רחים אל-ראזק ועבד א-שאשיבי. תחת ההגתם של עארף עבד א-בההגת משפחת א

                                                            
1468 “Report on Operation” (undated, probably 24.1.1939), Surrey History Centre QRWS 3/6/7 
  .297/5-, אמ"י פ29.10.1940דורה, -עדותו של סעיד אחמד סעיד במשפטו של יוסף אבו 1469
  .1939.126., יומן רגימט הגבול; ראו גם: 77-78מורטון, עמ'  1470
  .4.3.1939, יומן רגימט הגבול 1471
1472 “8 Div Instruction No. 3”, 8.12.1938, Surrey History Centre QRWS 3/6/7 :8“; ראו גם Div Operation Instruction No 

10”, 21.1.1939, Surrey History Centre QRWS 3/6/7    
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גם הזק הכלכלי  1473הקבוצות החמושות רבים ממהיגי האופוזיציה למופתי ופגעו בהם במגוון דרכים אחרות.

 1474והחברתי, שגרם המרד לערבים האמידים, הביא כמה מהם לעבור ולשתף פעולה עם השלטוות באופן גלוי.

בים ואשי קשר יהודים, הביא לבסוף, הצלחותיהם הצבאיות של הבריטים, לצד יסיוות שכוע מצד מהיגים ער

 חלק ממהיגי הקבוצות החמושות לערוק ולפעול גד עמיתיהם לשעבר, בתמורה לחיה. 

שאשיבי, פריד ארשיד -כופיות השלום הראשוות וצרו בעקבות פעולתם הפרדת של שלושה מהיגים: פח'רי א

-שאשיבי היה אחייו של ע'ארב א-א האדי. שלושתם מו על מחה האופוזיציה: פח'רי-ופח'רי עבד אל

משפחת ארשיד, אחת התומכות החשובות  1475שם;-שאשיבי, מהיג תועת האופוזיציה ופעיל פוליטי בעל

האדי, שהיה -ואילו עבד אל 1476רחים וחלק מראשיה מלטו לסוריה;-, פגעה בידי עבד א1936בקאוקג'י בשת 

זרו האמן של קאוקג'י בזמן הלחימה בארץ, הסתכסך עם בן למשפחה כפרית כבדה מעראבה, שודד ודע ועו

     1477המופתי ואשיו בזמן גלותו בסוריה.

האדי בביירות והציע לו לעבור לצד -פגש את פח'רי עבד אל 1938שאשיבי. במרץ -הראשון לפעול היה פח'רי א

עות לדרישותיו שאשיבי להי-יכולתו של א-ההתגדות למופתי. הפגישה הסתיימה בלא תוצאות, בשל אי

פה אל ראשי הכפרים באזור ירושלים ודרבן אותם להתגד לחסידי  1938ביולי  1478האדי.-הכספיות של עבד אל

 1479המופתי, על ידי הקמתן של יחידות חמושות. יחידות דומות החלו להתארגן ביוזמתו גם בסביבת רמאללה.

וצות החמושות ולא לפעילות התקפית. ראה כי בתחילה ועדו אלה בעיקר להגה על הכפרים מפי הקב

בכוח, מפגעי הקבוצות החמושות. ראה כי -שאשיבי קבוצה של לוחמים-ריכז א 1938באוקטובר וובמבר 

שאשיבי שק -ההגה סיפקה לא 1480אשים אלה מסרו לשלטוות בחשאי מידע אודות פעולות המתקוממים.

    1482בי פעלו בסביבות רמאללה, ירושלים והר חברון.שאשי-אשיו של א 1481ויש לשער שגם תחמושת וכספים.

בובמבר שלח אגרת לציב העליון, בה טען לההגת  -16שאשיבי גם במישור הציבורי הגלוי. ב-במקביל, פעל א

שאשיבי מפגן -בהמשך לכך, כיס א 1483רובם של הערבים בארץ והביע התגדות למרד ולמדייותו של המופתי.

תושבים מכפרי הר חברון. בכיוס כחו מושל מחוז ירושלים,  2,500-טה, בהשתתפות כתמיכה בממשלה בכפר יא

   1484, בלוויית משמר צבאי.19-ומפקד הבריגדה ה 7-מפקד הדיוויזיה ה

הרקע לתחילת שיתוף הפעולה בין פריד ארשיד לשלטוות איו ברור, אך ראה כי בי המשפחה סייעו לשלטוות 

וע זה, והאיום על בי המשפחה מצד המתקוממים, הביא את הצבא להקים ביולי של . סי1938בגלוי כבר באמצע 

                                                            
  .193-194ימר, עמ' -א 1473
1474 “The State of Security” ,6.12.19382 43/כללי/8, את"ה.  
  .580רן, עמ'  1475
  .2/כללי/8, את"ה 16.10.1938; ראו גם: דוח מודיעין ללא כותרת, 33), 54(ה"ש  23דין, עמ'  1476
  .455רן, עמ'  1477
  .300פורת, עמ'  1478
  .298-299שם, עמ'  1479
  .582רן, עמ'  1480
  .147-148כהן, עמ'  1481
  .150-151, עמ' פלאחים במרד הערביאוחה, -ארון 1482
  .283-284, בתוך: ז'רמן, עמ' 29.12.1938הציב העליון לשר המושבות,  1483
1484 “Intelligence Summary No. 90/38”, 21/12/1938, CZA S25/22732 
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אותה שה מוצב קבע בֻּכפיר, כפר מגוריו של ארשיד. מטרתו המוצהרת של מוצב זה הייתה להגן על בי הכפר 

בדומה לכך, יצאו חיילים לכפרים אחרים של החמולה, כאשר היה חשש מפי  1485מפי הקבוצות החמושות.

בדצמבר התהדק שיתוף הפעולה בין משפחת ארשיד לממשלה. השלטוות סיפקו לבי המשפחה  1486קיפתם.ת

שק ותחמושת, לכאורה לשם הגת בתיהם וכן משמר חיילים לראשי המשפחה, במהלך סיעותיהם. תחת חסות 

ושל פת ג'ין הצבא, חזרו מסוריה שיים מראשי המשפחה. את המגעים עם פריד ארשיד יהלו באופן ישיר מ

תרומתם הבולטת ביותר של בי ארשיד למערכה הייתה במסירת המידע,  1487וקצין השירות המיוחד האזורי.

(ראו בפרק "מבצעים  1939 מרץ 27-חמד בצאור, בוחאג' מ-רחים אל-שהביא את הצבא להרוג את עבד א

   1488התקפיים").

. קדם לכך משא ומתן עם הקוסול הבריטי 1938האדי חזר לארץ ישראל מסוריה בסוף ספטמבר -פח'רי עבד אל

 40-יחד עמו הגיעו לארץ כ 1489בסוריה, שהציע לו לעבור לצד השלטון, ככל הראה תמורת חיה ותשלום.

-בתחילת אוקטובר התבסס עבד אל 1490חרב דרוזים ששכרו על ידי הקוסול הבריטי.-לוחמים, חלקם שכירי

תמכו בו המשפחות החזקות בכפר, שפגעו בעבר מעבד  1491ליחידתו. האדי בעראבה והחל לגייס לוחמים וספים

 28-29האדי למתקוממים ארעה בליל -ההתגשות האלימה הראשוה בין עבד אל 1492דורה.-רחים ואבו-א

רחים, פשטה על עראבה, ככל הראה ביסיון לחסל את -באוקטובר. קבוצה חמושה גדולה, מפקודיו של עבד א

האדי לפעולה. אשיו פשטו על כפרים באזור -כמה ימים אחר כך יצא עבד אל 1493.האדי-קבוצתו של עבד אל

   1494עראבה, חטפו אשים שהתגדו להם והחרימו כלי שק.

                                                            
המוצב בכפיר אכלס פלוגה מוגדלת (פלוגה ועוד מחלקה), כוח גדול פי ארבעה מהרגיל. דבר זה מעיד כראה על החשיבות שייחס  1485

ט הגבול ה על ארשיד בשלב זה. ראו:הצבא להג15.7.1938, 14.7.1938, יומן רגימ.  
 8.10.1936-אחד המקומות עליהם הגו החיילים היה כפר צור, דבר הממחיש את השיוי שחל בעמדת המשפחה כלפי המרד. ב 1486

, יומן רגימט הגבולגה. ראו: תקפו מתקוממים מהכפר טקים בריטיים, במה שהיה ההתקפה המשמעותית האחרוה מצדם לפי ההפו

2.10.1938.  
  .15.12.1938-18, יומן רגימט הגבול 1487
רחים ואף ירה במהיג את הכדורים שהביאו למותו. סיפור -ימר, פריד ארשיד השתתף בעצמו בפשיטה שבה הרג עבד א-לפי א 1488

העדויות שאספו סרחאן וכבהא. עם זאת, יתן  זה, המבוסס לדבריה על שתי עדויות, איו מתיישב עם המקורות הבריטיים ולא עם

; 214ימר, עמ' -להיח כי בן למשפחת ארשיד, או ציג אחר מטעמה, ליווה את היחידה הצבאית מכופיר לצאור באותו הלילה. ראו: א

וג'יב עראבי, ; וגם: רשימת העיטורים שהועקה לאשי רגימט הגבול; וגם: הודעה מאת ג'מיל 90-82וגם: סרחאן וכבהא, עמ' 

  . 8/חושי/6, את"ה 30.3.1939
  .2/כללי/8, את"ה 12.9.1938; ראו גם: מכתב מאבא שבלי, 300-301פורת, עמ'  1489
האדי פעלה תקופה קצרה בעמק בית שאן, חיבלה בציור הפט ותכה לפגוע בוטרים. -לפי דוח של ההגה, קבוצתו של עבד אל 1490

האדי כלוחם חופש ערבי. ראו: דוח -אלה (שלא פגעו באיש) ועדו לחזק את תדמיתו של עבד אל אם ידיעה זו כוה, ייתכן שפעולות

  ). 56(ה"ש  24דין, עמ'  ; וגם:2/כללי/8, את"ה 29.9.1938מודיעין ללא כותרת, 
   :CZA S25/22734  Armed Gangs No. 36/38”, 24.10.1938, -“Subject; ראו גם:6, עמ' 7.10.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1491

  (להלן: "דוח בולשת", מספרו ותאריך).
 .15.11.1938, 48/38דוח בולשת  1492
המקורות השוים אים מסכימים בוגע לתוצאות הקרב. המודיעין הבריטי דיווח על ארבעה מתושבי עראבה שהרגו, בעוד ההגה  1493

; וגם: דוח 8/כללי/2, את"ה 30.10.1938"מכתב מחדרה",  ו:רחים איבד שמוה מאשי-צייה כי הרגו חמישה או שישה, וכי עבד א

  .29.10.1938, יומן רגימט הגבול; וגם: 2/כללי/8, את"ה 31.10.1938מודיעין ללא כותרת, 
  .2/כללי/8, את"ה 11.11.1938, 7.11.1938דוחות מודיעין ללא כותרת,  1494
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בחודש פגש ציג מטעמו עם מפקד הגדוד  9-האדי לשתף פעולה עם הצבא. ב-בחודש דצמבר התחיל עבד אל

, שתומך כעת 1936-האדי הוא "מהיג כופיות מ-להאחראי על אזור ג'ין. ביומן היחידה כתב כי עבד א

בממשלה." ראה כי פגישה זו ועדה להכשיר את הדרך לפגישות חשאיות וספות, שערכו בין מהיג הקבוצה 

ראויה לציון העובדה, כי מפגשים אלה היו במקביל  1495למפקד הגדוד ומושל פת ג'ין כמה ימים מאוחר יותר.

  ין הצבאי והממשלה עם פריד ארשיד.לפגישות של ציגי המודיע

בדצמבר  16-האדי, שערכה בעראבה ב-) ועבד אלNewtonסיכום פגישתם של מושל פת ג'ין, רוברט יוטון (

האדי כי הממשלה לא תרדוף אותו בשל -, מאיר את שיתוף הפעולה בין הצדדים. יוטון הבטיח לעבד אל1938

שאשיבי. כן התרה בו שלא לצל את המאבק במורדים -כפי שעשה א מעשיו בעבר וביקש ממו לתמוך בה בגלוי,

כתירוץ למעשי "קמת דם, סחיטה ושוד" פרטיים. בתמורה, הציע יוטון תשלום כספי, שהיקפו לא קבע. עבד 

האדי, מצדו, טען כי תמיכה גלויה בממשלה תפגע באמותם של אשיו כלפיו ותקשה עליו להילחם -אל

ביקש מיוטון כי הממשלה תקבל אחריות למעשי ההרג שיבצע להבא, בהתאם לאיטרסים במתקוממים. הוא 

המשותפים שלהם, ותגן עליו מפי קרובי הקורבות העתידיים. כן התחייב להמשיך ולספק מידע לממשלה. 

ראל. האדי סייע לממשלה באופן יכר מאז שחזר לארץ יש-במזכר שחיבר לאחר הפגישה, ציין יוטון כי עבד אל

מושל הפה הציע לממוים עליו לשקול בחיוב תמיכה כספית במהיג הערבי, משום שהדוגמה שהציב לכבדים 

  1496ערבים אחרים, כמי שאבק בהצלחה עם המתקוממים, עשויה לעודד אותם לפעול כמותו.

דיעין של הגד, במקרים רבים בתיווך ובסיוע אשי המו-עם הזמן הצטרפו כפרים ומשפחות וספות לתועת

ִסדיאה, שביקשו לארגן יחידה שתפעל גד -הציע עזרא דין לתווך בין תושבי א 1939היישוב. לדוגמה, ביואר 

בדומה לכך, יזם יעקובסון פגישה בין אשי משפחת אבו  1497האדי והצבא הבריטי.-המרד, לבין פח'רי עבד אל

עיי ומבצעי בין החמולה לשלטוות ולהקמתה , שהובילה לשיתוף פעולה מודי19-ע'וש לבין מפקד הבריגדה ה

האדי תרמו גם הן להתפשטות ההתגדות -שאשיבי ועבד אל-פעולותיהם של א 1498של קבוצה חמושה מטעמה.

רומאה לשיתוף פעולה גלוי עם הצבא, שחימש אותם לשם -לקבוצות החמושות. בתחילת מרץ עברו אשי א

בצרת,  1500שכעה וטוקאן, שאשיהן פעלו בכפרים הסמוכים.בשכם ובג'ין מסר הצבא שק למשפחות  1499כך.

תופעה דומה התרחשה בעכו, שם  1501האדי.-ייסדה משפחת פאהום יחידה לוחמת, בשיתוף פעולה עם עבד אל

ארגה משפחת שכיירי, שביקשה לקום את מותו של אחד מביה, ד"ר אור שכיירי, בידי המורדים, את 

משטרה באיתור מתקוממים בעיר ובאזורים הסמוכים לה, כמו ארגון קבוצות ההתגדות למרד. זו כללה סיוע ל

דיווח המודיעין הצבאי כי תושבי הכפרים הוצריים בגליל מוכים  1939ביוי  1502חמושות, שלחמו גד המורדים.

                                                            
  .16.12.1938, 11.12.1938, 9.12.1938, יומן רגימט הגבול 1495
1496 “Subject: Fakhri Abdul Hadi”, 17.12.1938, CZA S25/22793  
  .2/כללי/8, את"ה 27.1.1939דוח ללא כותרת,  1497
  .150-151כהן, עמ'  1498
  .2.3.1939, יומן רגימט הגבול 1499
  .S25/22558", אצ"מ 6.1.1938-12.1.1938; ראו גם: "סקירה, S25/22558", אצ"מ 20.12.1938-5.1.1939"סקירה  1500
  .1, עמ' 2.5.1939, 43, מס' 16ח מודיעין, בריגדה דו 1501
ימר, עמ' -; וגם: א4, עמ' 4.7.1939שבועי, מחוז עכו והגליל, -; ראו גם: דוח דו3-4, עמ' 3.8.1939שבועי, מחוז עכו והגליל, -דוח דו 1502

212  .  
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גם פריד ארשיד הרחיב את שטחי פעולתו ופעל לגיוס  1503להקים יחידות חמושות שיפעלו גד המתקוממים.

  1504ה בממשלה, כמו גם לוחמים וספים ליחידתו, מחוץ לשומרון ובמיוחד באזור ביסאן וטבריה.תמיכ

-עווד, שההיג קבוצת-עבר רבח אל 1939היו גם מתקוממים שערקו על שקם, בתמורה לחיה ולשכר. בקיץ 

ש עבור לא"י בחוד 60עווד קיבל מהבריטים סכום של -לוחמים. אל 65קבע בגליל, לצד הממשלה יחד עם 

בדומה לכך דיווח זסלי כי צברי חמד, שההיג קבוצה חמושה, "התחיל לעזור לשלטון וממציא שק  1505פעילותו.

גם הצבא יזם מגעים עם מהיגי הקבוצות, במטרה להעבירם לצדו או להפסיק את פעולתם. עדות  1506מהכפרים."

להגיע להסכם עם חסן סלאמה, מפקד  1939, ווטראל, במרץ 19-לכך יתן למצוא בהצעתו של מפקד הבריגדה ה

אזור השפלה. ההסכם המוצע אמור היה לכלול התחייבות מצדו של סלמה להימע מהתקפות וממעשי חבלה 

והתחייבות גדית של הצבא שלא לסות וללכוד אותו. לא ידוע האם הצבא פה לסלאמה, או אם הגיע עמו 

ב זה של המרד חשבו מפקדי הצבא כי הם יכולים להגיע להסכם כלשהו, אך עצם העלאת הרעיון מראה כי בשל

להסדרים עם מפקדי הקבוצות החמושות, אפילו הבכירים שבהם. הדבר מעיד גם על הביטחון ביכולת האיסוף 

במקרה  1507של המודיעין הצבאי, החוצה על מת לאתר מהיג שכזה, בין אם לצורך יצירת קשר או למבצע גדו.

-של ההגה כי מפקד הצבא בעזה פגש, ביוזמתו, עם מהיג קבוצה חמושה בשם סאלם אאחר, דיווח סוכן ערבי 

סיח. מחבר ההודעה ציין את דרישות שי הצדדים: "הקצין אמר לסאלם, שיאסוף את אשי הכופיות הרדפים 

ם סיח היתה בא-והוא מוכן יהיה לספק להם שק, בתאי שיפעלו בהתאם להוראותיו. תשובתו של סאלם אל

   1508הקצין יצליח להשיג פקודת שחרור לכל הרדפים, הוא יהיה מוכן לעשות זאת."

כופיות השלום פעלו גד המתקוממים בשיטות שאפייו את המרד, כמו את המאבקים האלימים בחברה 

-לדוגמה, ב 1509הערבית מקדמת דא. אלה כללו פשיטות על כפרים, התקשויות, סחיטת כספים, שוד וחטיפה.

לוחמים. אשיו לכדו בכפר מספר מתקוממים, בהם  150-האדי על עתיל יחד עם כ-פשט עבד אל 1939ואר בפבר 1

האדי את השבויים האלה זמן קצר לאחר -גם שי מהיגים של קבוצות מקומיות. ככל הראה, הרג עבד אל

יו של המופתי, שאשיבי, את אמ-בדומה לכך, תקפו אלמוים, שיש להיח כי היו מאשי פח'רי א 1510מכן.

שאשיבי, "אשי כופיות -פרסם עיתון דבר ידיעה על כך, כי חסידיו של א 1939באוגוסט  1511במיוחד בירושלים.

איש המודיעין היהודי, אבא חושי, סיפר  1512שחזרו בתשובה," דקרו בדמשק גולה, שמה על אשי המופתי.

                                                            
  .1, עמ' 20.6.1939, 50, מס' 16דוח מודיעין, בריגדה  1503
  .5-6, עמ' 4.6.1939שבועי, מחוז עכו והגליל, -; וגם: דוח דו2/כללי/8, את"ה 8.5.1939דוח מודיעין ללא כותרת,  1504
  .212-213ימר, עמ' -א 1505
", אצ"מ 15.6.1939-2.7.1939"סקירה  סידיאה. ראו: -צברי חמד הוא האיש שפעולותיו גרמו להקמת כופיית שלום בכפר א 1506

S25/22558.  
למפקד הדיוויזיה  19-מכתב ממפקד הבריגדה ה . ראו: 1944לא רב לאחר מכן ולא שב אליה עד  כך או כך, סלאמה מלט מהארץ זמן 1507

 .254, ה"ש 122; ראו גם: דין, עמ' KCLHMA O’Connor 2/4, 24.3.1939, 7-ה
  .105/288?), את"ה 1939( 23.9דוח ללא כותרת,  1508
1509 sh: The Peace Bands and the Arab Revolt in Palestine, Matthew Hughes, “Palestinian Collaboration with the Briti

1936–9”, Journal of Contemporary History 51:2 (2016), p. 301ימר, עמ' -; ראו גם: א214-212:ט הגבול ; וגםיומן רגימ ,

  .100-99טין, עמ' ; וגם: מר1, עמ' 17.3.1939, דבר; וגם: "ידיעות רשמיות על העשה בארץ", 18.3.1939, 1.2.1939
  .1.2.1939, יומן רגימט הגבול; ראו גם: 3, עמ' 2/כללי/8, את"ה 1.2.1939דוח מודיעין ללא כותרת (ככל הראה מאת עזרא דין),  1510
  .3, עמ' 12.3.1939, דברלדוגמה, ראו: "יריות אל בית חוסייי",  1511
  .8עמ' , 28.8.1939, דבר"פחרי שאשיבי מביא את החוזרים בתשובה",  1512
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כי כל אחד מהשיים מחזיק ב"בית כלא"  ,האדי-אצל ארשיד ועבד אל 1939שערך באוגוסט  ,לאחר ביקור

האדי, שהיו -במקרה אחר, עצרו שוטרים שישה מאמי עבד אל 1513ובתליין משלו, לצורך טיפול במתגדיהם.

בדרכם להתקש בחייו של אבו אבראהים "הקטן," מהיג ההתקוממות בגליל. המורדים, בתגובה, פגעו באשי 

לקצין מודיעין צבאי להעיר כי בצפון ארץ ישראל התהוותה מלחמת האדי. מעשי ההרג ההדדיים גרמו -עבד אל

   1514כופיות "כמו בשיקאגו."

האדי, שזכר לעיל, -בריתם הערבים. מעצרם של אשי עבד-לעתים יסו הבריטים לרסן את פעולותיהם של בי

קפה את האדי ת-הוא דוגמה לכך. במקרה אחר, הטיל הצבא עוצר על עראבה לאחר שקבוצתו של עבד אל

, כאשר פיה הצבא חלק ממוצבי הקבע בשומרון, ביקש מפקד הגדוד 1939 מרץבסוף  1515הכפרים עלאר ודאבה.

האדי," כלומר אפשר להשגיח -להשאיר את המוצב בעראבה על כו, משום שהיה "שימושי כדי לשבת על עבד אל

  1516מקרוב על פעולותיו.

ערכי בקרב הפיקוד והִמהל הבריטי. מצד אחד, אלה -דו ראה כי פעולותיהן של כופיות השלום עוררו יחס

הוכיחו את יעילותן וסייעו לצבא בפעולותיו. מצד שי, שיטות הפעולה שלהן עוררו התגדות בקרב חלק 

מהבריטים, כמו העובדה שיתן לראות בשיתוף הפעול עמן קיטת עמדה ממשלתית בוויכוח פוליטי פימי. על 

יתן ללמוד מה טגומרי, ב8-חיה, שפרסם מפקד הדיוויזיה היחס זה1939בפברואר  5-, מו:  

יש להבהיר לכל תומך של הממשלה שאיו יכולים לתמוך בשום צורה של מלחמה פרטית. הטלת קסות 

חוקיים, איום על כפריים באמצעות פעילות חמושה, וכן הלאה, אסורים לחלוטין. [...] בשום סיבות -לא

ת רשאיות לתמוך בכל הצעה לגייס כופיית אופוזיציה, או [בהצעה] להשתתף אין הרשויות הצבאיו

  1517בפעילות חמושה של כוחות הכתר. שיטות אלה ייתקלו בפעולה צבאית גדית מצידו.

דיווח מושל פת רמלה כי  1939מקרה וסף ממחיש את יחסם של הבריטים כלפי כופיות השלום. באוגוסט 

שאשיבי, עצרה על ידי חיילים בעת שפעלה באזור. המושל התלון על כך, כי -י אקבוצה חמושה, אמה לפח'ר

התערבות מצד פיקוד הצבא הביאה לשחרור העצורים על כלי השק שלהם. בעקבות זאת, הורה הגרל אוקוור 

את  לעצור שוב את ראשי הקבוצה. הדיון בסוגיה, שהגיע עד לעוזרו של שר המושבות ולציב העליון, ממחיש

חילוקי הדעות לגבי כופיות השלום: בעוד שחלק ממפקדי הצבא ראו בהן כלי עזר שימושי, אחרים, כמו גם חלק 

מאשי המהל המדטורי, חששו כי התמיכה בהן פוגעת במעמד הממשלה בקרב האוכלוסייה הערבית. ייתכן גם 

הבריטים, לאחר שפעילות הקבוצות כי הוויכוח בעיין מצביע על ירידה בערכן של כופיות השלום בעיי 

  1518החמושות בלמה באופן יכר.

  

                                                            
  .6/חושי/8, את"ה 8.8.1939"דו"ח מביקורי בג'ין ובעררבה אצל פריד רשד ופחרי בק עבדלהאדי",  1513
  . 43, מס' 16דוח מודיעין, בריגדה  1514
  .18.3.1939, יומן רגימט הגבול 1515
1516 March, 1939”,  thn 25Infantry Brigade o th“Minutes of a Commanding Officers’ Conference held at Headquarters, 14

29.3.1939, Surrey History Centre QRWS 3/6/7    
1517 “8 Div Operation Instruction No 12”, 5.2.1939, Surrey History Centre QRWS 3/6/7   
1518 “Situation: Arrest and Release of Arab Gang”, CO 733/398/19 
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  אחדות הפיקוד
הזמן, שיתוף פעולה הדוק בין כוחות הצבא לבין -מערכה גד התקוממות חייבה, על פי התפיסה הבריטית בת

הממשלה, המשטרה ומערכת המשפט. לשם כך, היה על ארבעת הגורמים לפעול תחת החיה אחידה וברורה, 

משום כך, יש לבחון את האופן שבו יישמו הבריטים את  1519קידה לתאם בייהם במאמציהם להשכין שלום.שתפ

עיקרון אחדות הפיקוד במערכה כגד המרד הערבי. העיסוק בסוגיה זו מחייב את בדיקתם של מספר ושאים, 

ים משפטיים גד בהם תחומי האחריות והסמכות של כוחות הצבא ומגוי הממשל האזרחי, השימוש באמצע

  המרד, האחריות לפעילות המשטרה, ועוד. 

פרק זה, אם כן, יבחן את ההיבטים השוים של שיתוף הפעולה בין ממשלת המדט לכוחות הצבא. מטרתו לסייע 

בהבת המרחב המשפטי והשלטוי, בו דרשו היחידות לפעול ובכך להקל על הבת הפעולות שקטו. במסגרת זו, 

  צבאיים, בהם קטו הבריטים במערכה. -חית האמצעים הלאיתמקד הפרק בב

  

  המצב המשפטי במערכה גד התקוממות

המצב המשפטי, ששרר בארץ המתקוממת, היה הגורם החשוב ביותר בקביעת זהותו של הגורם האחראי ליהול 

ם, בהם עשוי המערכה ולכן גם על האפשרות לפעול באופן אחיד ויעיל. גווין הבחין בשלושה מצבים משפטיי

הצבא למצוא את עצמו במהלך מערכה גד התקוממות: פעילות במסגרת החוק האזרחי הקיים, משטר צבאי, 

   1520השיים. , המשלב אתכלאיים-או מצב

במקרה הראשון ותרים כל החוקים על כם ועל הצבא לפעול במסגרת המגבלות שהם מטילים. למעשה, הופך 

, שכן לא מועקות לו סמכויות חוקיות, החורגות מאלה שבידי המשטרה הצבא במצב שכזה לכוח שיטור וסף

 האזרחית. 

), עוברת הסמכות השלטוית מידי הרשות האזרחית למפקד הצבא Martial lawבמצב השי, משטר צבאי (

במקום, בין אם בשטח השלטון כולו, או בחלקים בחרים מתוכו. במקרה שכזה, מקבל הצבא את האחראיות 

עולות המהל ואכיפת החוק, על כל היבטיהן השוים. על פי סימסון, ששירת כראש המטה של דיל בארץ לכלל פ

כלומר, משטר  1521ישראל,  משטר צבאי הוא "שלטון בפקודתו של מישהו, שמאחוריו כוח מספיק להבטיח ציות."

התאם לסיבות צבאי במתכותו הבריטית היה דיקטטורה, שבה המפקדים רשאים להפעיל את כוחותיהם ב

המבצעיות בלבד, ללא התייחסות למגבלות החוקיות, החלות במצב רגיל. הדבר כלל גם העקת חסיות לחיילים 

   1522מפי האשמתם בביצוע מעשים, העשויים להיחשב כפשעים על פי החוקים ההוגים בשגרה.

                                                            
  .35סימסון, עמ'  1519
  .16גווין, עמ'  1520
  .99ן, עמ' סימסו 1521
  .17-18למעשה, זהו המצב המשפטי החל בעת מלחמה כגד אויב חיצוי. ראו: שאול, עמ'  1522
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רה ברורה למערכת היחסים, מעיין לציין כי בתקופת המרד לא הייתה בחוק או בהלי השלטון הבריטיים הגד

קציי  1523שבין ראש השלטון האזרחי למפקד הצבא ולחלוקת הסמכויות בייהם, לאחר הטלתו של משטר צבאי.

הצבא פירשו את המשטר הצבאי כהעברה מלאה של השלטון לידיהם, ללא כל מגבלה. מעיד על כך דיל, שציפה 

יעיל, אם תהייה -בטעו כי "משטר צבאי יהיה בלתי ) של הארץ,Military governorלהתמות ל"מושל צבאי" (

    1524שאריות כלשהן של סמכות בידי הרשות האזרחית."

שלא במפתיע, העדיפו מפקדי הצבא לפעול במסגרת מצב משפטי זה, אשר תואם את התרבות הארגוית 

והן בחופש לפעול  הצבאית, הן בהיררכיה הפיקודית הברורה שהוא יוצר, הן בהבחה הפשוטה בין אויב לידיד

בהתאם לסיבות המבצעיות. לעומת זאת, רשויות השלטון האזרחיות, בארץ המתמרדת כמו גם בבריטיה, טו 

להימע ממצב זה, ממיעים של רצון לשמר כוח פוליטי בידיהן, אך לא פחות מכך בגלל החשש מפי מה שעלול 

  1525חי.להתרחש, כאשר הצבא פועל ללא מגבלות חוקיות ופיקוח אזר

-במצב המשפטי השלישי, המעורב, הממשלה האזרחית איה מוותרת על סמכויותיה, אך מחוקקת תקות

חירום, המעיקות לה ולצבא סמכויות מיוחדות, מחוץ לאלה הקיימות בחוק הרגיל. היקף התקות ואופיין עשוי 

ו ושא באחריות החוקית ), שבו הצבא אמם איStatutory martial lawליצור מעין "משטר צבאי חקוק" (

מצב זה, יותר מהשיים  1526ליהול המערכה, אך הה מחופש פעולה רב למדי, תחת חסות הממשל האזרחי.

  האחרים, טומן בחובו אפשרות לחיכוכים סביב סוגיית אחדות הפיקוד. 

ופ או מקמייקל, לאורך המרד הערבי כולו שרר בארץ מצב משפטי מעורב. מחד גיסא, הציב העליון, בין אם ווק

מע מלוותר על סמכותו השלטוית ומלהכריז על משטר צבאי; מאידך גיסא, חוקקה ממשלת המדט תקות 

חירום שוות, אשר אפשרו לכוחות הביטחון לקוט באמצעים, האסורים על פי החוק הרגיל. תקות אלה 

. אין זה מפתיע, כי הבחירה שלא התפתחו לאורך המרד, בהתאם למדייות הממשלה ובתגובה למצב הביטחוי

  להטיל משטר צבאי בארץ ישראל הביאה לחיכוכים חוזרים ושים בין הממשל האזרחי לפיקוד הצבא.

  

  תקות החירום

, היה החוק בארץ ישראל ערוך לאפשרות שכזו. בעקבות גל האלימות משת 1936כאשר פרצו המהומות באפריל 

 Palestine (Defence)את "דבר המלך במועצתו ל(הגת)ארץ ישראל" ( 1931-, חוקקה ממשלת בריטיה ב1929

Order-in-Council, 1931 ועדו לתת בידי הממשלה וכוחות הביטחון הות ההגה"). תקות ההגלהלן "תק ,

כלים להתמודד עם "מקרה חירום ציבורי" העשוי לפגוע בתושבי הארץ או בשלטוה של בריטיה, קרי 

עדתית. הממשלה תה לציב העליון רשות להכריז על הפעלתן של תקות ההגה -מות ביןהתקוממות או אלי

                                                            
1523 “Note on the Proposals and Schemes for the Restoration of Order under Military Control in Palestine in 1936”, TNA 

WO 191/73 ("להלן: "הצעות להשבת הסדר) 
  .3, עמ' KCLHMA Dill 2/9, 18.9.1936כוח החירום לראש המטה הקיסרי, מכתב ממפקד  1524
 Responsibility for Disturbances. Belfast“לסיכום הטיעוים האזרחיים גד הטלת משטר צבאי (במקרה זה באירלד), ראו:  1525

and “Martial Law.” What the Term Means”, The Northern Whig and Belfast Post, 10.3.1922, p. 6   
  .17-18שאול, עמ'  1526
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פרסמה הממשלה שורה  1933בשת  1527באופן חלקי או מלא, בהתאם לשיקול דעתו ולתפיסתו את המצב בארץ.

חירום, שאפשרו לציב העליון לשות את המצב המשפטי בארץ בהתאם להתפתחות המצב -של החיות לשעת

  1528חירום, למשטר צבאי.-בייים שבו חקקות תקות-יטחוי: מפעילות במסגרת החוק הקיים, למצבהב

תקות ההגה הקו לממשלה ולכוחות הביטחון מגוון רחב מאוד של סמכויות, שחרגו מהמצב המשפטי הרגיל. 

ך חיפושים ללא לדוגמה, כללו התקות אפשרות לעצור אשים ללא האשמתם בפשע מסוים (מעצר מהלי), לערו

צו מבית משפט, להפקיע סחורות, לצזר פרסומים, ועוד. במקרה של סכה ממשית לשלטון, התירו התקות 

לציב העליון להאציל את סמכותו, או חלקים ממה, לכוחות הצבא. משמעות הדבר היה כי הציב יכול היה 

ל ההגות שזה סיפק לתושבים מפי להכריז על הטלת משטר צבאי על הארץ ולהשעות את החוק האזרחי, ע

  1529הפעלת כוח שרירותית מצד הממשלה.

, שעות ספורות לאחר פרוץ המהומות ביפו, הכריז ווקופ על כיסתן לתוקף של מספר תקות 1936באפריל  19-ב

תקות וספות פורסמו במהלך  1530), בהתבסס על תקות ההגה.Emergency regulationsלשעת חירום (

, בהתאם להתפתחויות במרד. תקות החירום אפשרו לציגי הממשלה לעצור 1936, יוי ואוגוסט החודשים מאי

חשודים, להיכס למבים, לערוך חיפוש ולהחרים רכוש ללא צורך בצו מבית משפט; להטיל עוצר על אזורים 

דברי דואר; בארץ; להגלות אשים ממקום מגוריהם; להעיש על מעשי חבלה; להטיל צזורה על עיתוות ו

עם זאת, ווקופ שמר את השליטה בידיו ומע מלהכריז על הטלת משטר צבאי, למרות דרישות חוזרות  1531ועוד.

 1532ושות מצד מפקדי הצבא, תחילה פיירס ולאחר מכן דיל.

פרסמה ממשלת בריטיה תיקון לתקות ההגה, בשם "דבר המלך במועצתו משטר צבאי  1936בספטמבר  30-ב

, להלן "תקת המשטר Palestine Martial Law (Defence) Order-in-Council, 1936ץ ישראל" ((להגת) אר

הצבאי"). תקה זו ועדה להכין את הקרקע להכרזה על משטר צבאי, שועד ללוות את המערכה הצבאית לחיסול 

-ן צבאיים, שפסקהמרד. החידוש העיקרי בתקה זו, לעומת תקות החירום שקדמו לו, היה הקמתם של בתי די

תקת המשטר הצבאי לא יושמה בסופו של דבר, אם בשל התגדותו  1533דים לא יהיה תון לערעור לציב העליון.

של ווקופ, שראה כי עשה ככל יכולתו על מת לעכב את העברת הסמכויות מידיו לידי דיל, ואם בשל הכרזת 

   1534באוקטובר. 12-הוע"ע על סיום השביתה, ב

וקקה הממשלה מספר תקות חירום וספות. בתקופת ההפוגה כללו אלה את החובה לקבל את ח 1937במהלך 

אישור המשטרה לכל אסיפה או תהלוכה ציבורית והרחבת האפשרות לשכן שוטרים ושוטרים מוספים 

                                                            
1527  471-, 19.4.1936, pp. 468The Palestine GazetteCouncil”, -in-“Order by The King’s Most Excellent Majesty  :להלן)

  "תקות ההגה")
  הצעות להשבת הסדר. 1528
  .43; ראו גם: אייל, עמ' 461תקות ההגה, עמ'  1529
1530 llency General Sir Arthur Wauchope, G.C.M.G, K.B.E, C.I.E., D.S.O, High “Proclamation by his Exce

Commissioner for Palestine”, The Palestine Gazette, 19.4.1936, p. 468  
  . 4254/8-), ראו אמ"י מ1936) ותקות החירום (1931; לוסח המלא של תקות ההגה (23-24, עמ' 1936דוח שתי, ממשלת המדט,  1531
  .202-206, עמ' 175-180, עמ' 92-98אייל, עמ'  1532
   ,”p. 1Palestine Post“Martial Law Order in Council Proclaimed ,2.10.1936 ,לוסח הפקודה, ראו:  1533
  .202אייל, עמ'  1534
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בספטמבר, לאחר רצח אדרוס וחידוש המרד, הגדירו תקות חירום את  30-ביישובים, כעוש על  סיוע למרד. ב

חוקי, אפשרו לעצור ולהגלות את החברים בו (או למוע את שובם לארץ ישראל, אם שהו מחוץ -הוע"ע כארגון לא

בובמבר הביאה תקת חירום וספת להקמתם של  11-חוסיי מתפקידיו הרשמיים. ב-לה) והדיחו את אמין אל

אמצעי אחרון זה הרחיב  1535מה.בתי דין צבאיים, שבסמכותם היה להטיל עוש מוות בעוון שיאת אמצעי לחי

את סמכויות הצבא לתחום המצא בשגרה בידי הרשות השופטת האזרחית ובכך ועד להקל על פעילותו גד 

  המורדים.

, בזמן כהותו של מקמייקל כציב 1938השלב הבא והאחרון בהתפתחות תקות החירום התרחש בסוף שת 

ההתדרדרות במצב הביטחון, פרסמה ממשלת המדט שורה  באוקטובר של אותה השה, בעקבות 18-העליון. ב

של תקות, אשר הקו לצבא סמכויות רחבות. הציב העליון האציל למפקד הצבא את הסמכות למות מפקדים 

בובמבר, חייבה את  1-צבאיים לאזורים שוים בארץ, כמו גם את האחריות למשטרת המדט. תקה וספת, מה

עירויות וברכבות. תקה זו ועדה להגביל את -הבין י מעבר על מת לסוע בדרכיםתושבי הארץ לשאת אישור

צעדים אלה  1536יכולתם של המתקוממים לוע ברחבי הארץ ולהקל על כוחות הביטחון לזהות אשים חשודים.

 , ראו להלן).Military controlהביאו למצב, שכוה בשם "שליטה צבאית" (

 

  חיכוכים ובעיות

  ן הציב העליון לפיקוד הצבאהוויכוח בי

הסכמה בין גורמי הממשל, המשפט -גרם המצב המשפטי בארץ למקרים רבים של אי 1938עד לאוקטובר 

והביטחון. אלה, בתורם, הביאו לחיכוכים ולפגיעה במאמצים לפעול גד המרד. פיירס ודיל טעו כי משטר צבאי 

דיל  1537ית גורם הפוגע ביכולתו של הצבא לפעול.הוא תאי הכרחי להצלחה במערכה וראו בממשלה האזרח

הבייים, שוצר בעקבות תקות החירום: "משטר צבאי מלא אולי לא יביא לתוצאות המצופות, -התגד גם למצב

לעומתם, התגד ווקופ לוותר על סמכותו, במיוחד  1538בייים [אחר] בוודאות לא יעשה זאת."-אבל כל אמצעי

וט בצעדים, שעשויים היו לפגוע באוכלוסייה האזרחית הערבית יתר על משום שביקש למוע מהצבא לק

  1539המידה.

מפקדי הצבא ביקרו בחריפות את מדייותו של הציב העליון. גווין, למשל, קבע כי ווקופ פעל באופן חסר תקדים 

ימסון, ס 1540וביגוד לעקרוות המחייבים וכי לא ביקש להכריע את המרד, כי אם להגיע לפשרה עם מהיגיו.

) וטען כי היא בעה מהבה Extreme moderationבדומה לו, הגדיר את מדייותו של ווקופ כ"מתיות קיצוית" (

                                                            
1535 nd to the Council “Report by his Majesty’s Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Irela

of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1937”, in: R. Jarman (Ed.), 

Palestine and Transjordan administration reports, 1918-1948, Volume 7 1937-1938, (Cambridge: Archive Editions, 

1995) pp. 24-25   ,דטתי, ממשלת המ1937(להלן: דוח ש.(  
  .458-459, עמ' 1938דוח שתי, ממשלת המדט,  1536
  , עמ'KCLHMA Dill 2/9, 18.9.1936; וגם: מפקד הצבא בא"י לראש המטה הקיסרי, 32-33לדוגמה, ראו: דוח פיירס, עמ'  1537
  .3, עמ' /9KCLHMA Dill 2, 22.9.1936מפקד הצבא בא"י לראש המטה הקיסרי,  1538
  320הציב העליון לשר המושבות, מס'  1539
  .368גווין, עמ'  1540
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בוסף, סבר סימסון כי גם ממשלת בריטיה לא ביקשה לדכא את ההתקוממות בארץ  1541את מיעי המורדים.

, לטעתו, ועדה 1936באית בספטמבר , כי אם למצוא לה פתרון מדיי. שליחת התגבורת הצ1936ישראל בשת 

ללחוץ על המהיגות הערבית להפסיק את השביתה ולאפשר לשלוח לארץ את ועדת פיל ולא לחסל את המרד 

  1542באופן צבאי.

  

  מערכת המשפט

סיפורה של מערכת המשפט המדטורית במרד הערבי ממחישה את הקושי של חברה, הפועלת במסגרת תפיסה 

מערכה גד התקוממות. בתי המשפט, שפסקו בהתאם לדיי הראיות והעושין הרגילים, חוקית ליברלית, להל 

הקשו במקרים רבים על הממשלה ועל הצבא, עיכבו את פעולותיהם גד האוכלוסייה ואף שחררו מורדים 

שלכדו. ראה כי גישה זו של בתי המשפט לא הייתה מקרית וכי היא בעה מיסיון של השופטים לשמור על 

ראויה בתחום סמכותם ובשלטון החוק. לטעתו של סימסון, חילוקי -צמאותם מפי מה שראו כהתערבות לאע

  1543דעות שכאלה מאפייים מערכות גד התקוממות וציין כי תופעה דומה התרחשה בזמן המלחמה באירלד.

העליון, מייקל חוסר התאום בין מערכת המשפט לממשלה ולצבא החל בדרג הבכיר ביותר. שיא בית המשפט 

), התגד למדייותו של ווקופ כלפי המרד, אותה ראה ככוחית מדי. ככל McDonellפרסיס ג'וזף מקדול (

הראה, בעה גישתו של מקדול מרצוו לשמור על עצמאות מערכת המשפט וייתכן שגם מהתגדותו העקרוית 

יבורית ביו לבין ווקופ, שסובה סביב מבצע הדבר בא לידי ביטוי חריף במחלוקת הצ 1544לבית הלאומי היהודי.

  1545ההריסות הרחב ביפו (ראו בפרק "ריסון הכוח בראי ההתרחשויות").

במקרים רבים, אימצו בתי המשפט קו הדבק בלשון החוק ומתעלם מצרכי המערכה ומהמצב הביטחוי. הדבר 

ערבים שהועמדו לדין מאז תחילת ה 1,080דיווח ווקופ כי מבין  1936ביוי  9-בא לידי ביטוי בפסיקה: ב

בוחן מראה, כי שופטים זיכו -מספר מקרי 1546מכלל האשמים. %30-, שהם כ326המהומות, זיכו בתי המשפט 

אשמים, גם כשאלה תפסו בשעת מעשה. לדוגמה, תושב הכפר יאטה זוכה מאשמה לאחר ששופט קבע כי רובה, 

ע בית המשפט כי תחמושת, אותה מצאו שוטרים על במקרה אחר קב 1547שהיה בידו, לא חשב ל"כלי יריה."

ערבי בירושלים, איה "חומר פץ" האסור בהחזקה על פי החוק. פסיקה זו הביאה לשיוי וסח תקות 

ערבי, שעצר כשבכליו חומר פץ מסוג ג'ליט, זוכה לאחר שבית המשפט קבע כי לא הוכחה כווה  1548החירום.

                                                            
  .221-222סימסון, עמ'  1541
  .78-79שם, עמ'  1542
באירלד היה באותה העת משטר צבאי, אך מערכת המשפט הוסיפה לעסוק בעייים "אזרחיים" שלא היו קשורים בהתקוממות.  1543

ועסקו בכל ושא שהובא בפיהם, הביא את העיין כהצדקה לביטול מוחלט של סימסון, שטען כי השופטים חרגו במכוון מסמכותם 

  .91-85גורמי השלטון האזרחי בעת הטלת משטר צבאי. ראו: סימסון, עמ' 
השופטים מקדול על רקע "הריסות -תן ברון, ""הטוב בציבים" מול "שוא היהודים" הסכסוך הגדול בין הציב העליון ווקופ וזקן 1544

  (להלן: ברון). 287), עמ' 2009( 1, מחקרי משפטיפו"", 
  .308-314שם, עמ'  1545
  .9.6.1936, 346מברקי הציב העליון, מס'  1546
1547 Popham 4/5-“Case of Rifle Being Held Not to be a Firearm”, KCLHMA Brooke 
1548 am 4/5Poph-“Cases of Ammunition Being Held Not to be an Explosive”, KCLHMA Brooke  
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ם ערבי מיפו, שיסה לשדל חייל בריטי למכור לו שק. השופט לא חלק על בית המשפט זיכה ג 1549פלילית מצדו.

סימסון הביא דוגמה,  1550העובדות שהוצגו בפיו, אך פסק כי החוק הצבאי בעיין זה איו תקף בארץ ישראל.

שבה הורה בית המשפט לשחרר ערבי, שתפס לאחר קרב עם קבוצה חמושה כשהוא פצוע בפיו ולצידו מוח 

כתם בדם (מה שמעיד, לכאורה, על כך שאותו אדם ירה ברובה זה). השופט זיכה את האשם, מאחר רובה מו

   1551ואיש מהחיילים לא יכול היה להעיד כי ראה את האיש יורה עליו.

פסק בית המשפט העליון כי  1936ביולי  30-היו גם מקרים וספים, בהם פסקו שופטים גד מדייות הממשלה. ב

 1552לא"י, שהוטל על תושבי עזה לא היה חוקי וכי סגן מושל המחוז חרג מסמכותו. 1,000קס קיבוצי בסך 

לעתים הביעו השופטים את עמדתם  1553עושין של בתים בכפר בלעא.-במקרה אחר, הורה שופט לעכב הריסת

לה ), קצין בפלוגת הטקים שפעBelchemהאישית בוגע להתרחשויות, שלא באמצעים משפטיים. דיוויד בלצ'ם (

, כתב בזיכרוותיו כי הוא היה וכח במשפט שבו השופט הבריטי שילם מכיסו את הקס, 1936-בארץ ישראל ב

  1554אותו הטיל על ערבי, שהרשיע בהפרת עוצר ובגרימת זק לקו טלפון.

יתן להיח, כי השופטים היו מודעים היטב לעמדת הממשלה והצבא במקרים שכאלה וכי יכלו להיח כיצד אלה 

שו את פסיקותיהם. לכן, אפשר להסיק כי השופטים ביקשו להביע את עמדתם בוגע למעמדו העצמאי של יפר

חירום. ראה כי מצב עייים זה עמד בבסיס ההחלטה להפקיע את -בית הדין ולעליוות שלטון החוק, גם בשעת

צבאיים, שוסדו מכוח העיסוק בעבירות הקשורות במרד מידי בתי המשפט האזרחיים ולהעבירו לבתי הדין ה

  .1937תקת חירום בסוף שת 

  

  חיכוכים עם המהל האזרחי

, היו פקידי הממשלה, מושלי המחוזות ועוזריהם, אחראים 1938עד לתחילת השליטה הצבאית, באוקטובר 

לעשה בשטחי אחריותם, למעט לפעילות הצבאית. גם לאחר מכן המשיך המהל האזרחי לפעול, אם כי להלכה 

תחת החייתם של מפקדי האזורים השוים (להלן). הדבר יצר מצב שבו פקידי המהל וקציי הצבא פעלו היו 

אין זה  1555במקביל באותם המקומות, רוב הזמן ללא היררכיה מוגדרת בייהם ואף ללא מגון תאום מסודר.

  צבא. מפתיע, אם כן, שלעתים היו חילוקי דעות ואף חיכוכים בין ציגי הממשלה למפקדי ה

                                                            
1549 , 21.6.1936, p. 2Palestine Post“Intent to Commit Crime Unproved”,  
1550 , 2.10.1936, p. 2Palestine Post“Applicability of British Army Acts to Palestine”,  
  .92-93סימסון, עמ'  1551
1552 , 2.8.1936, p. 1Palestine Post“Collective Fine on Gaza Held Illegal”,  ; :לפסק הדין המלא, ראו“Gaza Collective Fine 

Case”, Palestine Post, 3.8.1936, p. 2   
1553 , 13.9.1936, p. 12Palestine Post“Bal’a Village Collective Fine”,   
  .41בלצ'ם, עמ'  1554
לשלטון האזרחי בארץ, למעט , אין כל התייחסות 1936לדוגמה, בקובץ החיות למפקדי כוחות התגבור שהגיעו לארץ החל באוגוסט  1555

 Palestine: Information for Commanders of Reinforcing“הציב העליון. היחידות היו כפופות אך ורק למטה הצבא. ראו: 

Troops”, TNA WO 33/1436  
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-קציי הצבא חשו כי העיין תלוי בעיקר באופן התהגותם האישית של המעורבים. בסיכום לקחי הדיוויזיה ה

לאחר  1556, למשל, כתב כי "טקט והתחשבות חוצים בשי הצדדים. היכן שחסר היה טקט, בעיות צצו מיד."8

הכירו את התאים המקומיים,  כי אשי הצבא, שלאהחלת השליטה הצבאית, חשו לעתים הפקידים האזרחים 

לדוגמה, מושל וקיבלו בביטול ובזילזול את עצת אשי המהל.  להיבטים רחבים יותר של המצב התייחסו לא

, כי עמדת הצבא בוגע להגבלת התועה בדרכים וקשה מדי וכי היא 1939מחוז חיפה והשומרון טען, ביואר 

  1557.החוק-גורמת לתסכול ולכעס בקרב הערבים שומרי

המקורות מצביעים על שי מקרים בולטים, בהם  היו חילוקי דעות מהותיים בין פקיד במהל האזרחי לבין 

מושל מחוז ששירת במהלך המרד בעזה, ביפו -), סגןLeesקציי הצבא עמם עבד. הראשון היה אוברי ליס (

גד האוכלוסייה האזרחית, אם ערביות מובהקות, התגד לפעולות הצבא -ובחברון. ליס, שהיה בעל עמדות פרו

. במספר מקרים, התלון ליס בכתב על התהגותם של החיילים כלפי 1938-ואם בחברון וביפו ב 1936בעזה בשת 

התושבים במבצעי חיפוש והריסת בתים ואף האשים אותם בביזה. מגד, טעו מפקדי הצבא כי ליס שיקר. בלצ'ם 

דע אודות מבצעים מתוכים לראש עיריית עזה, עמו פגש בחשאי אף האשים בזיכרוותיו את ליס במסירת מי

מולדת כפויה, לאחר שהביא להרשעתם של שוטרים בריטים ברצח -מעת לעת. בסופו של דבר, שלח ליס לחופשת

   1558עציר ערבי (ראו בפרק "ריסון הכוח בראי ההתרחשויות").

באר שבע החל מדצמבר -), שהיה מושל מחוז עזהnBuxtoהפקיד השי, לגביו קיים מידע, היה קלארס בקסטון (

כבוד -מפקדי הצבא טעו כי בקסטון "מערים קשיים במקום לשתף פעולה" וכי הוא והג בחוסר 1938.1559

בחיילים ובשוטרים. בקסטון, מצדו, טען כי פעולות העישה של הצבא אין משיגות את מטרתן וכי הן אף פוגעות 

ל כך, בקסטון התלון כי מפקדי הצבא פועלים מבלי להתייעץ עמו וכי הם פוגעים ביסיון להשכין שלום. וסף ע

בראשי הערים ובמוח'תארים של הכפרים באופן שרירותי ומקשים עליו לשקם את סמכות הממשלה בשטח 

מזכר ששלח למזכיר הראשי, בו פירט את טעותיו גד הצבא והמליץ לחדול ממעצרים המויים  1560אחריותו.

בבי ערובה כמגיים אושיים, הצית את חמתם של מפקדי הצבא. הגרל אוקוור אף פה בשל כך ושימוש 

להיייג ודרש את העברתו של בקסטון מתפקידו. גם היייג, בשיחה עם שר המושבות לאחר שחזר מארץ 

 1561ת המדט.ישראל, ביקר את יחסיו של בקסטון עם הצבא וציין כי איו רואה בו כס בעל ערך עבור ממשל

    1562, לאחר כהוה קצרה יחסית.1939בסופו של דבר, פרש בקסטון מתפקידו בדצמבר 

                                                            
  .2, עמ' 8-לקחי הדיוויזיה ה 1556
  .3-4, עמ' 372/18TNA CO 733/, 6.1.1939, 1938מושל מחוז חיפה ושומרון, דוח לחודש דצמבר  1557
), אך הפרטים שציין, כמו גם זיכרוותיו של ליס עצמו, מאמתים Doyne-Loryדוין" (-בלצ'ם כיה את ליס בספרו בשם הבדוי "לורי 1558

 ,Subject: - Majdal Town”, 7.6.1936“; ראו גם: Subject: - Demolitions”, 29.9.1936, KCLHMA Lees 5/6/1“את זהותו. ראו: 

KCLHMA Lees 5/6/148-47, עמ' 42; וגם: בלצ'ם, עמ' 30.9.1936, 2-למפקד הבריגדה ה 8-; וגם: מכתב ממפקד ההוסארים ה.  
1559 , 1.12.1938, p. 2Palestine Post“District Commissioner for Beersheba”,   
1560 5-3/398/10, pp. 4July, 1939”, 29.7.1939, TNA CO 73 th29-th“Subject: Intelligence Report No. 15   
1561 “Note of Interview”, 20.8.1939 TNA CO 733/415/11  
הרגלים הקל, -; ראו גם: מכתב ממפקד הגדוד השי, חילKCLHMA O’Connor 3/4, 16.3.1939מושל מחוז עזה למזכיר הראשי,  1562

למפקד הצבא בארץ ישראל,  7-ה; וגם: מכתב ממפקד הדיוויזיה KCLHMA O’Connor 3/4, 18.3.1939, 19-למפקד הבריגדה ה

20.3.1939 ,KCLHMA O’Connor 3/4 :וגם ;“Appointments Terminated”, Palestine Post, 26.12.1939, p. 2 
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  "שליטה צבאית" בארץ ישראל

קטה הממשלה בצעדים שועדו ליצור גורם פיקודי אחיד, שירכז את כלל המאמצים גד המרד.  1938באוקטובר 

אף העדפתו של היייג, מעה ממשלת בריטיה  עם זאת, גם בשלב זה, למרות המצב הביטחוי החמור ששרר ועל

מלהחיל משטר צבאי מלא בארץ ישראל. הפתרון שמצא היה לרכז בידי הצבא את רובן המכריע של הסמכויות 

הכפפת גורמי הממשל האזרחי אליו בכל הקשור בסוגיות אלה. הצבא כיה את המצב  ךבוגע לביטחון הפים, תו

  1563שוצר בשם "שליטה צבאית."

באוקטובר. הראשוה קבעה כי  18-וב 17-השליטה הצבאית התבססה על שתי תקות חירום, שפורסמו ב

ואילו השייה העיקה להיייג את הסמכות למות  1564המשטרה תהיה כפופה לפקודותיו של מפקד הצבא בארץ;

זרותיהם. בכל אזור מפקדים צבאיים לאזורים שוים, אשר יהיו אחראים לכל העייים הקשורים בביטחון בג

שבו מוה מפקד צבאי, איבד המושל האזרחי את הסמכויות שהקו לו תקות החירום והוא היה ליועצו הפוליטי 

מפקדי האזורים היו הקציים, שפיקדו על הדיוויזיות  1565של מפקד האזור, לעייים הקשורים בביטחון הציבור.

  והבריגדות בגזרות אלה.  

וכי היא איה  "משטר צבאי"שליטה הצבאית? מפקד הצבא הקפיד לציין כי זו איה מה הייתה משמעותה של ה

במלים אחרות, ביגוד למצב בעת  1566מקה לצבא את האפשרות להפעיל "כיתות יורים, או צעדי דיכוי אחרים."

החירום משטר צבאי, ותרו המגבלות, אותן הטיל החוק על פעולות הצבא, בעין, יחד עם ההקלות שהקו תקות 

היייג גם הבהיר כי  1567השוות. מפקד שחרג מסמכותו היה צפוי לעמוד לדין, ביגוד למצב בעת משטר צבאי.

כמו כן, הזכירו הפקודות  1568הציב העליון, כציג ממשלת הוד מלכותו, הוא המקור לכל הסמכויות שבידי הצבא.

יות להקשות על הרשויות האזרחיות לכשאלה כי מדובר במצב זמי וכי על המפקדים להימע מפעולות, אשר עשו

  1569יחדשו את שלטון.

למעשה, הביאה השליטה הצבאית לריכוז כלל הסמכויות השלטויות, הקשורות במאבק במרד, בידי הצבא. 

משלב זה והלאה, יכול היה מפקד הצבא בארץ ישראל להפעיל את כוחותיו אך ורק בהתאם לשיקולים מבצעיים, 

שות פרטיות מצד הממשלה, שהביאו לפיזור הכוח במשימות הגה וסיוע לרשות אזרחית. מבלי להתייחס לדרי

-כמו כן, יכול היה המפקד להשפיע על הרכב הכוחות, אם באמצעות פיטוריהם של שוטרים ערבים, שחשדו באי

פקד מ 1570אמות, ואם באמצעות הרחבת גיוסם של וטרים יהודים וארגוה של משטרת היישובים העבריים.

מהימים. דבר זה, שהיה -יעילים או בלתי-הצבא היה רשאי להדיח מתפקידיהם עובדי ממשלה, אשר חשבו כלא

                                                            
  .408-418לתיאור התהליכים הפוליטיים, שהובילו להחלטה על שליטה צבאית, ראו: אייל, עמ'  1563
; וגם: המשטרה 493, עמ' 1938ספטמבר. ראו: דוח שתי, ממשלת המדט, ב 12-הפיקוד על המשטרה הועבר לידי היייג כבר ב 1564

  .7תחת שליטה צבאית, עמ' 
  .493-494, עמ' 1938דוח שתי, ממשלת המדט,  1565

 1566 “The Meaning of Military Control”, KCLHMA O’Connor 3/4 (להלן: משמעות השליטה הצבאית)  
  .KCLHMA O’Connor 3/4, 21.5.1939ה, למפקד הצבא בבורמ 7-מפקד הדיוויזיה ה 1567
  .KCLHMA O’Connor 3/2, 20.10.1938, 7-מפקד הצבא בא"י למפקד הדיוויזיה ה 1568
  משמעות השליטה הצבאית. 1569
  .8-7המשטרה בשליטה צבאית, עמ'  1570
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כמו כן, האחריות  1571אפשרי עד אז, ועד להביא ל"איחוד השורות" בקרב המהל האזרחי והצבא.-כמעט בלתי

מכה בממשלה ולא רק להעיש הכוללת לעשה באזור מסוים העיקה למפקדים אפשרות לסייע לאוכלוסייה שת

  גורמים עויים. 

השליטה הצבאית לא הביאה לביטול המהל האזרחי. כאמור, המושלים ותרו בתפקידיהם והוסיפו להיות 

למצב זה היה יתרון גם עבור מפקדי היחידות, אשר  1572אחראיים לכל התחומים אשר לא היו קשורים בביטחון.

א תפקידים שוים הקשורים ביהול חיי השגרה באזור. הצבא אף גם ביקש לא היו מעוייים, או מסוגלים, למל

  1573מהמזכיר הראשי למות מושלים וספים, במקומות שבהם היו חסרים.

  

   

                                                            
בשי המקרים של לא ברור עד כמה יכול היה הצבא להשתמש בסמכות זו הלכה למעשה, במקרים שבהם דובר בפקידים בריטים.  1571

חיכוכים בין הצבא לציגי המהל שפורטו לעיל, לא קט הצבא בפעולה מעשית והותיר זאת בידי הציב העליון. ראו: משמעות השליטה 

  הצבאית.    
  משמעות השליטה הצבאית. 1572
  .3-5, עמ' S25/22748, אצ"מ 24.10.1938פרוטוקול ועדת הביטחון,  1573



228 
 

  ריסון הכוח בראי ההתרחשויות
לוחמת במהלך המרד. -פרק זה מבקש לברר כיצד פעלו הכוחות הבריטיים אל מול האוכלוסייה הערבית הלא

ם הדברים באופן שבו יושם, או לא יושם, עיקרון ריסון הכוח, אשר היה אחד העקרוות המרכזיים במיוחד אמורי

בתורת הלחימה הבריטית כגד התקוממות. במסגרת זו יש לבחון שי ושאים עיקריים: מגוון פעולות העושין 

הדרך בה מילאו החיילים הרשמיות, שהפעילו שלטוות המדט כגד האוכלוסייה האזרחית באופן חוקי ורשמי; ו

והשוטרים את משימותיהם, כאשר באו במגע עם תושבים ערבים. עיין מיוחד מעוררים מקרים, שבהם פגעו 

אשי הביטחון בתושבים או ברכושם. בהקשר זה יש לבדוק האם מדובר באירועים חריגים, שבעו ממיעים 

  מוצהרת.-מקומיים או שמא ביישומה של מדייות מכוות, גם אם בלתי

העיסוק בשאלה זו מחייב זהירות רבה מצדו של החוקר, יותר מכל סוגיה אחרת הקשורה במרד הערבי. ראשית, 

לאומיים, קל לזהות בעיקר כשקיימות -יש לזכור כי את ריסון הכוח, בדומה למושג "הרתעה" ביחסים בין

ייחסות, מאחר וקיים לגביהם תיעוד דוגמאות להעדרו. כלומר, מקרים שבהם פגעו חיילים בתושבים יזכו להת

(כזה או אחר, ראו בהמשך) ומשום שהותירו אחריהם זיכרוות, בקרב הקורבות ולעתים גם בקרב המבצעים. 

מעורבים לא יצויו במיוחד, משום שלכאורה אין למה -לעומת זאת, אירועים שהסתיימו ללא פגיעה בבלתי

  להתייחס. 

ים בושא זה. יתן להיח כי פעילות אלימה כלפי אזרחים, במיוחד כזו אתגר וסף מציבים המקורות העוסק

הזמן. מכאן, שהעדר אזכור -שהייתה עבירה על החוק, לא תועדה באופן מלא במסמכים הבריטיים הרשמיים בי

לפעילות שכזו איו מעיד בהכרח על כך שהיא לא התרחשה. מגד, גם מקורות בי הזמן, בהם מופיעות טעות 

מעורבים, עשויים שלא להיות אמיים, בשל המטרה שועדו להשיג. כאלה הם, למשל, עלוי -ר פגיעה בבלתיבדב

המורדים, שועדו לגייס תמיכה עממית במאבקם ופרסומי התקשורת הגרמית, אשר ביקשה לגח את ממשלת 

יה דומה עשויה לעמוד את הדיון מהתהגות הממשלה האצית כלפי יהודים באותו הזמן. הט טבריטיה ולהסי

גם בבסיס ההכחשות שפורסמו בעיתוות הבריטית בתגובה. גם מקורות מאוחרים יותר אים חסיים מהטיות. 

פה, כמו גם ספרי זיכרוות, כוללים אזכורים למקרים שבהם פגעו יחידות הצבא בתושבים -ראיוות לתיעוד בעל

לגישה הפוצה כיום במחקר, לפיו המרד הערבי דוכא  ערבים. במידה רבה, מהווים מקורות שכאלה את הבסיס

למרות שלכאורה אמיותם של מקורות  1574בעיקר באמצעות פעילות אלימה, שכווה כגד אוכלוסייה שלווה.

שכאלה מתבססת על כך שאין למרואייים סיבה להסתיר את מעשיהם (ביגוד לזמן התרחשותם), הרי שאין 

וטים במידה כזו או אחרת. מעבר לבעיות הרגילות, הקיימות בכל תיעוד לשכוח כי גם הם עשויים להיות מ

שעשה זמן רב לאחר ההתרחשויות, יש לזכור כי הדיון בסוגיה קשור גם בפולמוסים בי זמו, אם בוגע 

ישראלי. לא מן המע כי זיכרוו של מרואיין -לאימפריה הבריטית ותפקידה ההיסטורי ואם הסכסוך הפלסטיי

  או מעמדות המראיין, בוגע לעייים שכאלה. ,ו הושפע גם מעמדותיוכלשה

מחקר זה מבקש להתמודד עם האתגרים הללו באמצעות קריאה קפדית וביקורתית של המקורות השוים, תוך 

הזמן על פי מקורות מאוחרים. בעוד שפעולות עושין רשמיות תועדו באופן רחב -העדפתם של מקורות בי

השורות ואיתור רמזים להתרחשותן. במידת -שאיתורן של פעולות "פרטיות" מחייב קריאה ביןלמדי, הרי 

האפשר הוצלבו מקורות שוים, רצוי כאלה שחוברו על ידי ערבים, בריטים ויהודים, העוסקים במקרה מסוים. 

                                                            
 פה.-וודבורג ושל יוז, המתבססים במידה רבה מאוד על תיעוד בעלראו למשל את מחקריהם של ס 1574
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ן ריסון הכוח, אין מטרתו של מחקר זה לאשר או להזים טעה כלשהי, אלא לסות ולבחון את מקומו של עיקרו

  כמו גם של החריגה ממו, במערכה כגד המרד.

  

  "כוח מזערי" בארץ ישראל לפי המרד

על מת להבין את האופן שבו יישמו הבריטים את עיקרון ריסון הכוח במרד הערבי, יש להכיר את האופן שבו 

  הביו את משמעות המושג ואת הדרכים בהם קטו בארץ ישראל עד לפרוץ המרד.

סדר זמי, ולכן -י עקרון ריסון הכוח, דרש החייל לזכור כי משימתו "איה השמדת אויב כי אם דיכוי איעל פ

 1575מידת הכוח בה יעשה שימוש חייבת להיות בהתאם לזו החוצה להשבת הסדר על כו ולעולם לא מעבר לכך."

ה, קרי השבת הסדר על כו הגדרה זו יוצרת מתח בין שתי חובות שהוטלו על החיילים: מצד אחד השגת המטר

על כך יש להוסיף את העובדה כי הקביעה בדבר מידת הכוח החוצה  ומצד שי הימעות מהפעלת כוח מוגזם.

  משמעית וברורה. -בכל מקרה איה, לרוב, חד

לכך יש להוסיף גם שיקולים מקומיים ותרבותיים. התאים בארץ ישראל, מגבלות כוח האדם המשטרתי 

וחו בקרב הפקידים הבריטים לגבי האוכלוסייה הערבית הביאו לאימוץ שיטות עישה קיבוציות והתפיסות שרו

ואישיות, רשמיות ולא רשמיות, מראשית שלטון המדט. מתן חסות חוקית לפעולות עישה, או העלמת עין מהן, 

  כשימוש בכוח מופרז.  מעורבים, לפחות בסיבות מסוימות, לא חשבה על ידי השלטוות-מעידים כי פגיעה בבלתי

לדוגמה, מצב הפשיעה בגב בראשית שות העשרים הביא את מושל המחוז הדרומי להמליץ כי יוטלו עושים 

קיבוציים על שבטי וודים ועל כפרים, במטרה לאלץ אותם לשתף פעולה עם המשטרה. "סביר להיח כי ברגע 

ם תעבור לצד הממשלה," כתב במזכר ששלח שאשים יתחילו לפחד מהשלטון יותר מאשר מהפושע, תמיכת

   1576לציב העליון.

אחת הטעות השגורות בעד שימוש בכוח כגד תושבים שאים מעורבים בפשע, הייתה היותם של הערבים רגילים 

 1923), ששירת בשת Mavrogordatoיים. ארתור מאברוגורדאטו (אלאלימות שכזו מצד השלטוות העות'מ

טען כי למרות שאיו מעויין להשתמש ב"שיטות תורכיות", הרי שהימעות מצעדי עושין,  בפועל, כמפקח הכללי

הל כגון מעצר מהלי ממושך של מוח'תארים וראשי שבטים, הצלפות ו"דברים אחרים שאים סבלים על ידי הִמ 

לגבי אופן ראה כי לאמוה זו היו השלכות מעשיות  1577הבריטי" מתפרשת על ידי הערבים כסימן לחולשה.

פעולתם של השוטרים בארץ. קיימות עדויות למקרים בהם שוטרים בריטים קטו באלימות כחלק שגרתי 

), את Bryantלדוגמה, דאף סיפר על האופן שבו חקר עמיתו, קצין המשטרה אדווין ברייאט ( 1578מעבודתם.

המחוז, רבים מהגברים [...] הולקו  תושבי הכפר הדרוזי בית ג'אן "במסורת העות'מית הידועה [...] לעיי מושל

   1579בשוט עור וראי, במטרה לגרום להם לדבר ולבגוד ב[עברייים ה]מלטים..."

                                                            
 Rod Thornton, “The British Army and the Origins. מצוטט ב: 1923מתוך ההחיות לצבא במשימת סיוע לרשות אזרחית,  1575

of its Minimum Force Philosophy”, Small Wars & Insurgencies 15:1 (2004), p. 87 
1576 t: Public Security”“Subjec ,7.7.19235, עמ' 552/8-, אמ"י מ.  
 .3, עמ' 552/8-, אמ"י מ16.7.1923סגן המפקח הכללי למזכיר הראשי,  1577
 ,”Jerusalem QuarterlyRichard Andrew Cahill, ““Going Beserk”:“Black and Tans” in Palestine  38ראו לדוגמה:  1578

(2009), pp. 59-68 :וגם ;Matthew Hughes, “A British ‘Foreign Legion’? The British Police in Mandate Palestine”, Middle 

Eastern Studies 49:5 (2013), pp. 696-711  
  .95-96, עמ' אביר גלילידאף,  1579
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  ריסון הכוח הלכה למעשה

מפשע. לדוגמה, בפקס כיס -יתן למצוא בפקודות הצבא החיות ברורות, שועדו למוע מהחיילים לפגוע בחפים

ואשר ועד לשמש כמדריך משפטי, כתב: "השתמש בכוח  1936של שת  למפקד, שכלל את עיקרי תקות החירום

מועט וגרום לפגיעה קלה באשים או ברכוש ככל שהדבר עולה בקה אחד עם השגת המטרה. היזהר שלא 

, שעסק בדרך שבה 1936בדומה לכך, בקובץ החיות משפטיות משת  1580להשתמש בכוח רב מזה שחוץ בהכרח."

אך לא  –במידת הכוח החוצה מול האוכלוסייה הערבית, כתב כי "על החיילים להשתמש  על הכוחות לפעול אל

: אבל עליהם תמיד לקוט בכל אמצעי זהירות סביר כדי להבחין בין אשים כדי להשיג את מטרתם –יותר מכך 

עיד על כך, למשל, החיות אלה הגיעו לידיעת החיילים. מ 1581חוק, שודדים וכו'."-שומרי חוק [...] ומורדים פורעי

מאמר בביטאון רגימט דורסטשייר, שסיכם את פעילות הגדוד במהלך השלב הראשון של המרד: "מטרת 

אין להתייחס לערבים כאל  –שימוש בכוח מועט ככל היתן  ]כדי תוךהממשלה הייתה להשיב את הסדר על כו [

  1582"אויב"".

לתרגם את העיקרון למעשה. מאחר והסיכוי לפגיעה להחיות כלליות אלה וספו פקודות מפורטות, שועדו 

מעורבים היה גבוה בעיקר בעת פעילות בערים ובכפרים, התמקדו ההחיות בפיזור הפרות סדר ובמבצעי -בבלתי

חיפוש. בעת התמודדות עם מפרי סדר היה על המפקד להזהיר את הקהל לפי פתיחה באש, להבטיח כי הירי 

בהתאם לכך, הבהיר פיירס לחיילים ששלחו  1583לחדול לירות בהקדם האפשרי.עשה במשורה ובאופן מבוקר ו

ראה כי החיילים שמעו לפקודות.  1584להשכין שלום ביפו בפרוץ המהומות כי יהא עליהם להסביר כל כדור שירו.

ההיקף, שהתרחשו בחודשיים -בחית דיווחי הצבא והמשטרה מראה כי במהלך העימותים האלימים רחבי

ערבים בסך  15של המרד עם המוי מתפרעים בערים הערביות והמעורבות, הרגו כוחות הביטחון  הראשוים

הכל, בתשעה מקרים שוים. לאחר מעשה, הקפידו היחידות לדווח על מספר הכדורים שירו בכל מקרה ולציין 

בא והמשטרה הצ 1585כי הירי בוצע לשם הגה על חיי אדם ולאחר שיסיוות אחרים להפסיק את הסכה כשלו.

עדכו את הציב העליון בפרטים אלה והוא, בתורו, העביר את התוים לידיעת שר המושבות. עיסוק בעלי 

תפקידים בכירים אלה במספר הכדורים המדויק, שירו הכוחות בכל מקרה ומקרה, ממחיש את החשיבות שהקו 

   1586בשלב זה למיעת קורבות בקרב האוכלוסייה הערבית.

ת הגבילו את האופן שבו ערכו מבצעי חיפוש, למשל באמצעות איסור לחפש על גופן של שים, הוראות אחרו

איסור לפגוע במוצרים שוים (במיוחד שמן זית) או בבעלי חיים ואיסור להיכס למסגדים ללא ליווי קצין וציג 

                                                            
1580 box 15/376“Palestine Emergency Regulations, 1936” (excerpts), Lincolnshire Archives, 10.6.1936, Regi/Docu   :להלן)

  פקס כיס למפקד).
1581 22788\“Position of Troops in Relation to the Inhabitants”, CZA S25 .הדגש במקור .(וגע לאוכלוסייהחיות בלהלן: ה)  
 .77), עמ' 1936( 11:2, ביטאון דורסטשייר 1582
 .3-4פקס כיס למפקד, עמ'  1583
1584 April, 1936”, p. 3 th25-th19 –isturbances in Palestine “Resume of Operations During Present D 
 16בחודש. ביומיים אלה הרגו ערבים  20-באפריל ושיים ב 19-שישה מבין אלה הרגו במהלך מהומות הדמים ביפו, ארבעה ב 1585

 Resume of“טחון. ראו:תושבים יהודים בעיר, דבר המעיד על רמת האלימות ששררה בעיר וממחיש את האיפוק בו קטו כוחות הבי

April, 1936”, p. 2 th25-th19 –Operations During Present Disturbances in Palestine   
לדוגמה, באחד המקרים דיווח ווקופ לשר כי בעת פיזור הפרת סדר בעיר צרת ירו שוטרים ארבעה כדורי רובה ושלושה כדורי  1586

 .28.4.1936, 155אקדח; ראו: מברקי הציב העליון, מס' 
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קדים את כיסי מהקהילה המקומית. כדי להזים מראש כל טעה בדבר ביזה או חילול הקודש, בדקו המפ

החיילים לעיי התושבים המקומיים והחתימו את המוח'תאר על טופס המצהיר כי לא גרם כל זק למסגד או 

ראוי לציין כי צעדים אלה לא היו ייחודיים לארץ ישראל  1587לספרי קוראן, בטרם עזבו כפר בתום מבצע חיפוש.

  1588האימפריה הבריטית.וכללו בהמלצות למפקדים העוסקים בלוחמה בהתקוממות ברחבי 

בבסיס ההחיה לפעול באופן מרוסן עמד גם שיקול מעשי. הבריטים חששו כי אימוץ "שיטות תורכיות" לדיכוי 

המרד עלול לגרום לעויות ואף למהומות בארצות האחרות שתחת חסותם במזרח התיכון (וייתכן שגם בקרב 

. המחיר שריסון הכוח גבה תפס על ידי קובעי המוסלמים בהודו), כמו גם למחאה פוליטית בבריטיה עצמה

  1589המדייות כהכרחי.

הביטוי הבולט ביותר ליישום עיקרון ריסון הכוח במרד הערבי היה האיסור על הפצצת יישובים מהאוויר. על פי 

תפיסת השיטור האווירי גרסו מפקדי חיל האוויר כי הדרך המהירה והזולה להכיע התקוממות של מקומיים 

שיטה זו יושמה בשות העשרים  1590ורבתים" היא הפצצה שיטתית והרסית של יישוביהם ורכושם.מת-"לא

וכן גד  , גד בדואים בארץ ישראלבהצלחה במהלך מאבקים כגד מתקוממים ערבים במסופוטמיה וצפון עיראק

 1936וגוסט בהתאם ליסיון זה, פה פיירס בא 1591שבטי הקאים הווהאבים, שפשטו על עבר הירדן וכוויית.

שעות. פיירס  48לציב העליון והציע לפתוח במערכת הפצצה כגד ערים וכפרים בשומרון, לאחר מתן אזהרה בת 

כתב כי הוא משוכע כי "אם הפוך את שכם ומספר כפרים בחרים לדוגמה [...] [ההפצצות] יכיעו את הארץ 

הכעה תושג במשך הזמן הקצר ביותר ויכשירו את הקרקע לטישת ההתגדות הכללית. יתרה מזאת, ה

, בה 1936בספטמבר  2-התשובה לבקשה יתה בהחלטת ממשלת בריטיה בוגע למרד הערבי מ 1592האפשרי."

שוב הציע מפקד האווירייה,  1938באוקטובר  1593אסר לחלוטין על הפצצת אוכלוסייה אזרחית בארץ ישראל.

, בטעה כי הימעות מהפצצת בתים שבהם ידוע כי הפעם האריס, להפציץ כפרים שבהם מצאים מתקוממים

הציב מקמיימקל העביר את הבקשה  1594מצאים מורדים דומה ללחימה "עם ידיים קשורות מאחורי הגב."

  1595לשר המושבות, שסירב בשית לאשר זאת.

עם זאת, לא התעלמו מסחי הפקודות מהאתגרים שלוחמה בהתקוממות מציבה בפי החיילים, במיוחד בכל 

האמור באפשרות להבחין בין תושב תמים למורד וביכולת להביא את האויב אל שדה הקרב. דבר זה רמז 

בהחיית הממשלה הבריטית לדכא את המרד הערבי, שזכרה לעיל. בסעיף השלישי של ההחלטה כתב "שיש 

סר על הפצצות, את ההתגדות הערבית." הסעיף החמישי, שא [crush]לקוט צעדים מרצים, שמטרתם למחוץ 

יכללו כל הפצצה של  לא) הזכר לעיל 3מרמז כי מדובר בפעולות כגד תושבים: "הצעדים הכלולים ב[סעיף](

                                                            
  .77), עמ' 1936( 11:2, ביטאון דורסטשייר 1587
1588 814-524 (1936), pp. 813RUSI Journal E. P. A. des Graz, “Military Control of a Disturbed Area”,   
 .Ponsonby ,(30.6.1939 ,TNA CO 733/408/11שר המושבות לחבר הפרלמט פוסובי ( 1589
1590 gainst Undeveloped Peoples”, TNA AIR 75/27“The Methods of Air Action A  
 .116-118, 75-78רפרו, עמ'  1591
  .3-4, עמ' RAF AC 71/13/47, 20.8.1936קצין האווירייה לציב העליון,  1592
 .39, עמ' 56ישיבת קביט מס'  1593
  .TNA AIR 2/3312, 3.10.1938קצין האווירייה לציב העליון,  1594
 .TNA AIR 2/3312לא תאריך), שר המושבות לציב העליון (ל 1595
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מאיסור זה משתמע כי צעדי עישה "מרצים" אחרים הותרו. סעיפים אלה מופיעים  1596האוכלוסייה האזרחית."

   1597גם בפקודה שקיבל הגרל דיל, עם מיויו למפקד כוח החירום.

ההחיות לחיילים התייחסו למצב המורכב שבו היה עליהם לפעול. קובץ ההחיות המשפטיות, שצוטט לעיל, 

התיר לחיילים לירות באדם המלט מהם אם "הכוחות עסוקים במבצע שבו חיוי למוע את תועתם של אשים 

שרה לחיילים לירות בכל פקודה זו אפ 1598מורשים (ואז ייעשה שימוש במידת הכוח ההכרחית המזערית)."-לא

אדם, שיסה לברוח במהלך מבצע סריקות או חיפושים. לבסוף, מחבר המסמך הכיר בכך שהמאבק גד 

המתקוממים עלול "לדרוש פעולות מסוימות שאין בדיוק בהתאם לחוק. משום כך, בתאים השוררים בארץ 

  1599ל החוק האזרחי."ישראל כיום הצבא, אם עליו להשיג את מטרתו, עשוי לעתים לעבור ע

  

  מדייות מפקדי הצבא כלפי פעולות עושין 

כאמור, בזמן המרד הערבי המליצה תורת הלחימה הבריטית כגד התקוממות על עריכת פעולות עושין גד 

אוכלוסייה אזרחית. הדים לגישה זו יתן למצוא בעמדות, אותם ביטאו מפקדי הצבא בארץ ישראל. פיירס, 

עה באוכלוסייה המסייעת למורדים היא אחת השיטות העיקריות, היכולות להביא להשמדת למשל, קבע כי פגי

משום כך, תמך פיירס בעריכת מבצעי עישה בכפרים, בהם יפעלו  1600הקבוצות החמושות ולהשבת הסדר על כו.

סת השוטרים כמהגם (ראו להלן). לאחר שהציב העליון אסר על שימוש בשיטות שכאלה, תמך פיירס בהרי

  1601בתים ביישובים שתושביהם תמכו במרד, כאמצעי בעל הערך ההרתעתי הרב ביותר שבידי הממשלה.

דיל, שהחליף את פיירס, הסכים עמו בוגע לחשיבותם של אמצעי עישה כגורם מרתיע והצטרף לביקורת, שהביע 

עדי דיכוי", כהגדרתו, לבין זה על ההגבלות שהציב העליון הטיל עליהם. דיל אף קשר ישירות בין ההימעות מ"צ

מבחיתו של דיל, הייתה גם סיבה  1602המשבר הביטחוי, שחייב את העברת הפיקוד על הכוחות בארץ לידיו.

): "הערבים, כמו גזעים מזרחיים אחרים, מכבדים Repressive measuresתרבותית לשימוש ב"אמצעי דיכוי" (

  1603בזים." כוח וחישות ומתייחסים להבלגה כאל חולשה, לה הם

הגיש היייג למשרד המלחמה מזכר מפורט, בו ביקש להזים  1939גם היייג תמך בפעולות שכאלה. ביואר 

במסמך, הציג היייג  1604) בארץ ישראל.Atrocitiesטעות לפיהן הכוחות שתחת פיקודו מבצעים "מעשי זוועה" (

סיכם את עמדת הפיקוד כלפי סוגית ריסון  את הצידוקים שישם להפעלת כוח כגד האוכלוסייה הערבית ובכך

הכוח בעת ההיא. ראשית, הבהיר היייג כי בתאי המרד לא קיימת הפרדה בין המורדים לבין האוכלוסייה; 

                                                            
  ההדגשה במקור.. 39, עמ' 56ישיבת קביט מס'  1596
  .TNA WO 32/4174כתב מיוי לגרל דיל,  1597
 .2החיות בוגע לאוכלוסייה, עמ'  1598
 .3שם, עמ'  1599
 .4, עמ' 29.6.1936הערכת המצב,  1600
1601 IR 2/1840, p. 5July, 1936”, TNA A st“Appreciation of the Palestine Situation, 31 
  .2-3דוח דיל, עמ'  1602
 .15שם, עמ'  1603
 German Retort to“את הטעות העלו מהיגי המרד שבדמשק, מממשלת גרמיה וגם מספר אזרחים בריטיים. לדוגמה, ראו:  1604

Critics of Anti-Jew Outburst”, Hartlepool Northern Daily Mail, 12.11.1938, p. 5 



   

233 
 

באופן צבאי "טהור"; ולבסוף, שיטות עישה קיבוציות, הזרות  שית, אין למרד פיקוד מאורגן, שגדו יתן לפעול

  1605בהחלט על ערביי הארץ ואין מהוות עישה חריגה או מופרזת מבחיתם. לתפיסה המערבית, מקובלות

היייג הבהיר לפקודיו כי הוא רואה בפגיעה באוכלוסייה, או לכל הפחות באיום בפגיעה כזו, כלי לגיטימי 

, כתב הגרל אוקוור, מפקד 1939ביואר  21-במאבק גד המרד. לדוגמה, בעקבות הריגת חייל ליד לוד ב

, כי היייג "מקווה שטיפלת בתושבי לוד 19-), מפקד הבריגדה הWetherallלבריגדיר ווטראל ( 7-וויזיה ההדי

  1606כפי שמגיע להם," וכי מפקד הצבא בארץ מוכן לגבות "כל אמצעי עישה קיבוצית שתיזום, כגון הריסות."

חה את ווטראל לקוט ב"וקשות מפקדי הדיוויזיות והבריגדות פעלו בהתאם לאותה גישה. אוקוור, לדוגמה, ה

  (1607גד האוכלוסייה, אך לוודא כי הקציים מועים מהמצב לצאת משליטה.Controlled severityשלטת" (

). ראה כי ווטראל התכוון Orderly disorderlinessסדר מסודר" (-בתשובה, כתב ווטראל כי מה שחוץ הוא "אי

וסיף שאסור יהיה להתייחס לתלוות מצד התושבים על פגיעה להתהלות שתזיק לרכושם של ערבים, שכן ה

  , סיכם את עמדת מפקדו: 8-עוזרו האישי של מוטגומרי, מפקד הדיוויזיה ה 1608בחפציהם.

המדייות היא להרוג את כל מי שגורם את הבעיה הקטה ביותר ולהמשיך לשכן [חיילים בכפרים] עד 

זל עד שהם [הערבים] יביו שאחו באמת רצייים ומסוגלים שהצרות יפסקו. ֶהיה הוגן, אך שלוט ביד בר

  1609להביס אותן במשחק שלהם. זו ראית מדייות וקשה מאוד, אך היא היחידה שהם מביים.

) סיפר לימים כיצד Woodsעמדה זו לא ותרה בגדר הצהרה בלבד. קצין ברגימט אלסטר, בשם דזמוד וודס (

בצה (להלן). לדבריו, מפקד הדיוויזייה -חריפה, שקט הגדוד גד העיירה אלהגיב מוטגומרי לפעולת עושין 

  :ביקש ממפקד הגדוד הסבר למעשה

כולו חשבו שזה יהיה סופו של המפקד שלו, ג'רלד ויטפלד. כי, אתה יודע... אם זה היה קורה היום, 

ה. ג'רלד ויטפלד הסביר זה היה [סופו]. בכל מקרה, מוטי הזמין אותו למעלה ושאל אותו על מה שקר

לו. הוא אמר: "אדוי, הזהרתי את המוח'תארים בכפרים האלה, שאם זה יקרה למישהו מהקציים או 

החיילים שלי, אקוט באמצעי עישה גדם. עשיתי את זה, והייתי מאבד שליטה על אזור הספר אלמלא 

 Just go a wee[ יותר בעתיד קלכן." מוטי חשב על כך ואמר: "בסדר." הוא אמר: "רק תהיה טיפה 

bit easier in the future[".1610   

לא התעלמו מההשפעה התעמולתית השלילית, שיכולה להיות למדייות העישה. פיירס המפקדים מצד שי, 

העדיף כי את פעולות העישה יבצעו שוטרים ולא חיילים, משום שמעורבות צבאית בפעולות אלה עשויה להוביל 

באמצע  1611פריים כי הצבא פועל גדם בברוטליות, מחלל מסגדים, פוגע בשים ובוזז את רכושם.לטעות מצד הכ

הורה פיירס להפסיק את מבצעי החיפוש, בטעה כי הם אים מביאים לתפיסת אמצעי לחימה  1936יולי 

מצד וחשודים, אים מרתיעים את האוכלוסייה ומהווים כר פורה ל"שמועות פראיות" (שקריות, לטעתו) 

                                                            
1605 4-da in Palestine its Origin, and Progress in 1938”, 16.1.1939, TNA CO 733/387/1, pp. 2“Hostile Propagan  :להלן)

  "תעמולה עוית")
  .KCLHMA O’Connor 2/4, 22.1.1939, 19-למפקד הבריגדה ה 7-מפקד הדיוויזיה ה 1606
 שם. 1607
 .r 2/4KCLHMA O’Conno, 23.1.1939, 7-למפקד הדיוויזיה ה 19-מפקד הבריגדה ה 1608
 .3, עמ' 13.11.1938מכתבי סדרסון,  1609
1610 Desmond Woods, IWM Sound Archive 23846 (להלן: ראיון וודס)  
  .32דוח פיירס, עמ'  1611
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היייג, בתגובה להאשמות שפורסמו בעיתוות הגרמית,  1612המורדים בדבר האלימות שוקט הצבא.

האיטלקית והבריטית בדבר פעילותם ה"ברוטלית" של חייליו, יסה להסביר את ההבדל שבין מעשי עישה 

   1613מוצדקים, חוקיים ומוגבלים באופיים לבין "תעמולה מוגזמת ושקרית", כדבריו.

 

  ת עושין רשמיותפעולו

החוק המדטורי כלל מגוון של עושים, אותם יתן היה להטיל על אדם או על קבוצה, גם מבלי שהוכח בבית 

משפט כי הוא אשם בפשע מסוים. חוקים אלה ועדו להרתיע מפי ביצוע פשע, באמצעות הטלת האחריות 

יקשו הבריטים לצל את תפיסת הערבות למעשיו של הפרט על הקבוצה החברתית אליה הוא משתייך. למעשה, ב

  הזמן ואשר באה לידי ביטוי, בין היתר, במהגים כגון קמת דם. -ההדדית, שהתקיימה בחברה הערבית בת

, בעקבות ההתקפות של המון ערבי על יהודים ביפו, חוקקה ממשלת המדט את הפקודה למיעת 1921בשת 

 1614), שכללה עושים קיבוציים כגד יישובים או שבטים.rimeOrdinance for the prevention of cפשיעה (

 Collective punishmentהורחבו סמכויות העישה, במסגרת פקודת העישה הקיבוצית ( 1926בשת 

ordinance ועדה, כקודמתה, להרתיע פושעים או מורדים בכוח, באמצעות הטלת האחריות למעשיהם על זו .(

ו הייתה בתוקף במהלך שות המרד ווספו עליה פקודת הקסות הקיבוציים הקהילות מהן יצאו. פקודה ז

)Collective fines ordinance תות חירום ( 1936) בשומגוון תקEmergency regulations סו לתוקף ביןכש ,(

  .1939-ל 1936

ל המחוז משוכע כי חוקים אלה קבעו כי יתן להעיש "תושבי עיר, רובע, כפר, מאהל או מקום", במידה ומוש

הם השתתפו בביצוע פשע שגרם לפגיעה באדם או ברכוש, סייעו לביצועו של פשע שכזה, סייעו למבצעי הפשע 

עילות אלה ובמיוחד האחרוה  1615להימלט מהחוק או מעו מלסייע "ככל יכולתם" לרשויות בגילוי הפושעים.

  שבהן, הקו לשלטוות אפשרות חוקית לפגוע כמעט בכל אדם.

  

  עושין-קסות קיבוציים ומוצבי

החוק אפשר לשלטוות לפגוע כלכלית בתושבים בשתי דרכים עיקריות: הטלת קס ישיר, שגבה במזומן או 

עושין משטרתי -באמצעות החרמת רכוש (כגון ראשי צאן ובקר, שקי תבואה וכיוצא בזה); או הקמתו של מוצב

)Punitive police postקמתו, אחזקתו וכלכלת השוטרים (או השוטרים המוספים) שבו ) ביישוב, שעלויות ה

בשים שקדמו למרד הוטלו קסות קיבוציים רבים על תושבי כפרים  1616פלה על חברי הקהילה המקומית.

     1617ערביים, לרוב בעקבות זק חקלאי שגרמו סכסוכים פימיים.

תפלא על כך שעשה בהם שימוש מראשית מאחר ואמצעי עישה אלה עמדו לרשות השלטוות מלכתחילה, אין לה

שיח' -, כלומר כשבועיים לאחר תחילת המאורעות האלימים, הוקמו מוצבי עושין בבלד א1936במאי  4-המרד. ב

                                                            
1612 July, 1936”, p. 4 st“Appreciation of the Palestine Situation, 31 
 .7תעמולה עוית, עמ'  1613
1614  lestine Mandate: Colonialism and the Supreme Muslim CouncilIslam under the PaNicholas E. Roberts, 

(London: I.B. Tauris, 2017), p. 92 
1615 “Collective Fines Ordinance, 1936”1-2, עמ' 721/29-, אמ"י מ.  
 .552/8-טיוטת פקודת העישה הקיבוצית, אמ"י מ 1616
 .547/3-אמ"י מלאסופת צווים המורים על קסות שכאלה וסיבותיהם, ראו:  1617
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יום קודם לכן הטיל  1618ובמספר כפרים וספים, שתושביהם חשדו ביידוי אבים ובהצתת רכוש השייך ליהודים.

   1619עדשים.-שחשדו בהצתת הגורן בתל ,לא"י, על תושבי הכפר אכסל 80 מושל מחוז הצפון קס קיבוצי, בסך

הממשלה עשתה שימוש רחב באמצעי עישה אלה. מספר דוחות חלקיים מאפשרים להתרשם מהיקף הסכומים 

לא"י, שהוטלו על יישובים  15,804שגבו: במהלך השלב הראשון למרד דיווח הציב העליון על קסות בסך 

זה, שאיו כולל את כל הקסות שהוטלו ולא את עלות אחזקתם של מוצבי משטרה, מוך, כראה ערביים. סכום 

מוצבי  80דיווחה ממשלת המדט על הקמתם של  1937בשת  1620במידה משמעותית, מסך העושים האמיתי;

 לא"י, תוצאה של "עליה לא צפויה 30,848רשמה הממשלה הכסה של  1939בשת  1621עושין ברחבי הארץ;

1939-לבסוף, לקראת תום המרד דיווח הציב העליון לממשלה בלודון כי במהלך השים  1622בקסות עושין;"

   1623שקי תבואה, שלא גבו במלואם עד אז. 100-לא"י ו 41,223הצטברו קסות בסך  1936

הודיים העילות לעושים אלה כללו מעשי חבלה בסמוך ליישוב, התקפה על כוחות הביטחון או על יישובים י

סמוכים, או מעשי פשע אלימים שבוצעו בסביבה. בהתאם לחוק, לא היה צורך להוכיח אשמה ואף לא חשד 

מבוסס לכך שתושבים מיישוב כזה או אחר היו האחראים למעשה שבעטיו יתן הקס. במקרה אופייי, גזר עוזר 

שבוצעה  ,לאחר חבלה בקו הטלגרףהמפקח המחוזי ברמלה קס על שבעה כפרים באזור ואדי צראר (חל שורק) 

בשטח אחד מהם. הפקיד ימק את החלטתו בכך שהתושבים "כשלו במתן כל הסיוע שבכוחם לתת כדי לגלות 

  1624את העבריין או העברייים."

, לדוגמה, גבה עוזר מושל מחוז ג'ין 1938ביוי  6-הקסות גבו על ידי ציג הממשלה, שלווה על ידי חיילים. ב

כמה חודשים  1625ט'הר, בליווי מחלקה מהגדוד הראשון של רגימט הגבול.-לא"י בכפר סילת א 010קס של 

ערך אותו הגדוד חיפוש בכפר זבובא שבשומרון. ביומן היחידה רשם כי קס  1938בובמבר  19-מאוחר יותר, ב

יימו החיילים במידה והמקומיים סירבו לשלם, א 1626שקי תבואה שהוטל על הכפר אסף בהזדמות זו. 75של 

   1627להצית את רכושם או לפעול גדם באלימות.

                                                            
 .4.5.1936, 181מברקי הציב העליון מס'  1618
 .8, עמ' 4.5.1936, דאר היום"עוש קיבוצי",  1619
  (18,804כתב כי סך כל ההכסות מקסות בתקופת הדוח היה 1937מרץ -1936(אפריל  7-1936בדין וחשבון הכספי לשת המס  1620

 Palestine“; 174, עמ' 1937ת הזמן; ראו: דוח שתי, ממשלת המדט, לא"י, סכום התואם את זה שפורסם בעיתוות הבריטית ב

Reign of Terror”, Taunton Courier, and Western Advertiser, 12.9.1936, p. 14 ,ציב העליון10.12.1936; וגם: מברקי ה-

19.4.1936.  
 .26, עמ' 1937דוח שתי, ממשלת המדט,  1621
1622 1939”, in: -he Financial Transactions of the Palestine Government for the Year 1938“Report by the Treasurer on t

R. Jarman (Ed.), Palestine and Transjordan administration reports, 1918-1948, Volume 8 1938-1939, (Cambridge: 

Archive Editions, 1995) pp. 8-9 .(להלן: דוח האוצר) 
1623 1939, Being -f Fines Imposed Throughout Palestine But Not Wholly Collected During the Years 1936“Summary o

Collective Fines or Levies for the Appointment of Additional or Punitive Police or Village Ghaffirs”, TNA CO 

733/402/9  
 .550/23-, אמ"י מ14.3.1948די צראר, סיכום דיון בוגע להטלת קס על כפרים בוא 1624
 .6.6.1938, יומן רגימט הגבול 1625
 .19.11.1938שם,  1626
 .209-210יוז, עמ'  1627
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יסיוות לערער על קסות, כמו גם תלוות על האופן שבו גבו, מאפשרים ללמוד על השימוש בכלי זה. תושבים 

דרשו לשלם את חלקם, גם אם לא התגוררו בכפר מזה זמן רב. טעות כי הקס איו צודק, או כי לא יתן להטילו 

תושב הכפר דיר אבן התלון כי גביית הקסות  1628לאפשר לצד הפגע לטעון להגתו, דחו לרוב על הסף.מבלי 

מבוצעת באלימות ומבלי להתחשב במצבם של הכפריים. לדבריו, השוטרים שאספו את הכסף היו "וקשים יותר 

לבד, המשטרה מאלה שהממשלה מכה פושעים" וכי ביגוד למתקוממים, אשר לוקחים כסף מהעשירים ב

  1629החרימה גם את רכושם של העיים.

  

  הריסת בתים

הריסת בתים השייכים לערבים הייתה אמצעי עישה רשמי וסף, ששימש באופן רחב בתקופת המרד. פגיעה 

ישירה שכזו ברכוש פרטי ועדה להרתיע את התושבים הערבים מפי תמיכה בהתקוממות ולהפגין את יכולתו 

שיות כגד כל מי שתפס על ידו כגורם עוין. ההחלטה על הרס הבתים הייתה, כפי שראה של הצבא לפעול בחופ

  להלן, שרירותית למדי ולא דרשה לעמוד במבחן חוקי וקשה. 

  

  מבצעי ההריסות ביפו

ההיקף, שערך הצבא בעיר העתיקה (ה"קסבה") של יפו -הרס בתים שיטתי במרד הערבי החל במבצעים רחבי

מבים בעיר, במטרה ליצור בה שתי  237ביולי פוצצו חיילי ההדסה  19-ביוי ל 18-בין ה 3619.1630ביוי ויולי 

המבצעים כללו כיתור העיר  1631דרכי גישה רחבות, אחת ממזרח למערב והשייה מצפון לדרום, במקביל לחוף.

תקוממים ממה באמצעות שי גדודי רגלים ומשחתת כמו גם סיורים של מטוסי חיל האוויר, למיעת מעבר מ

ואליה. כוח עתודה, שכלל שתי פלוגות רגלים ושתי מחלקות טקים, הוצב בעיר בכוות, בזמן שהחבלים פוצצו 

  1632את המבים שבחרו. את ההריסות פיו עובדי עיריית יפו, יחד עם אסירים שהובאו לצורך זה.

, על סמטאותיה הצרות ובתיה מספר סיבות הביאו את הצבא לבחור ביפו כמטרה: ראשית, העיר העתיקה

הגבוהים, חשבה על ידי כוחות הביטחון לאזור מבוצר, בו הו המגיים מיתרון על פי החיילים והשוטרים. 

משום כך, מעו ציגי השלטון מלהיכס לאזור זה, שהיה לבסיס בטוח עבור המתקוממים; שית, יפו חשבה 

רץ בה. התקווה הייתה כי פעולה חרצת לדיכוי ההתקוממות בעיר על ידי השלטוות כמוקד המרד, מאחר והוא פ

תסייע לדעיכתו בשאר חלקי הארץ; לבסוף, ההריסות ועדו לאפשר גישה בטוחה למל יפו, ששבת מאז פרוץ 

שביתה ובכך לאלץ את פועלי המל היפואים לשוב -המרד. השלטוות ביקשו להפעיל את המל באמצעות מפרי

  1633הפעילות במל יפו עשוי היה, לדעת הממשלה, להביא לקריסת השביתה הכללית.לעבודתם. חידוש 

                                                            
 .551/8 -אסופת מכתבים ופיות בוגע לביטול קסות, אמ"י מ 1628
 .551/8 -(תאריך מדויק לא ידוע), אמ"י מ 1938חליל זכי לציב העליון,  1629
הריסת בתים לפי מועד זה וראה כי אמצעי העישה הרשמיים, שקטו עד אז, הוגבלו לקסות לא מצאו מקורות המזכירים  1630

 עושין.-קיבוציים והקמת מוצבי
  .14, עמ' 1936דוח שתי, ממשלת המדט,  1631
רהם יעקב ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה ספר אב-ארץ, שיפור קולויאלי של פי העיר", 1936-דב גביש, "מבצע יפו ב 1632

 .268-267), עמ' 1936( 8:4 ביטאון בדפורדשייר והרטפורדשייר; ראו גם: 69-68), עמ' 1983( תשמ"ד
 .156-157, עמ' 1936לקחי המרד,  1633
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באופן רשמי, לא הוצגו ההריסות ביפו כמבצע עושין. בכרוזים שקראו לתושבי העיר שלא להתגד להריסות 

ביוי, כתב כי הממשלה החליטה "לפתוח דרכים ולערוך  16-ולפות את רכושם, אשר פוזרו ממטוסים החל ב

טעה זו  1634יפורים בעיר העתיקה ביפו." בכרוז הבטיחה הממשלה לשלם פיצויים בעבור הרכוש שייהרס.ש

שתה בעיתוות הבריטית, שגרסה כי המטרה הייתה להרוס מבים רעועים ומסוכים, לשפר את מצב התברואה 

כרווח משי, העשוי  ) של יפו. פגיעה במתקוממים הוצגהSlumsולהקל על מצב התחבורה ב"שכוות העוי" (

הממשלה סייעה לחלק מהמפוים בשיכון זמי ובתלושי מזון וגם העיקה דמי כלכלה  1635לבוע מהפעולה.

הממשלה גם הודיעה כי בכוותה לבות בתי מגורים  1636מא"י לאדם, לתושבים שבתיהם הרסו. 20יומיים, בסך 

האוצר הבריטי את בקשת הציב העליון אישר משרד  1938ביואר  1637חדשים עבור חלק מהתושבים שפוו.

 53,440לשלם פיצויים לבעלי הבתים שהרסו או יזוקו במהלך מבצעי ההריסה והקצה לשם כך סכום של 

  1638ליש"ט למבה בממוצע. 240-ליש"ט, או כ

עם זאת, העובדה כי ההריסות בוצעו על ידי כוחות צבא גדולים, תוך מתן התראה קצרה לתושבים לעזוב את 

במאי, במהלכו ירו חיילים אש מקלעים  30-הם, שלא הספיקה לפיוי מלא של הרכוש ולאחר מבצע מקדים בבתי

עיין זה אף גרם  1639כבדה אל עבר בתי העיר, הבהירה כבר אז כי לא היה מדובר בפעולה לרווחת בי העיר.

כות" מצד השלטוות  זוטא בממשלת המדט, כאשר שיא בית המשפט העליון מתח ביקורת על  "העדר-למשבר

לאחר מעשה, חדלו השלטוות מהטעה כי מטרתן העיקרית של  1640בוגע למטרות האמיתיות של מבצעי ההרס.

ההריסות הייתה אזרחית. בדין וחשבון השתי לחבר הלאומים כללו מבצעי ההרס ביפו בפרק שכותרתו 

ת יביאו לשיפור בתאי החיים, כתוצאה משית ), אם כי כתב שם כי ההריסוPublic security"ביטחון הציבור" (

בסיכום לקחי השלב הראשון של המרד הוצגו מבצעי ההרס כפעולות בעלות  1641מתרומתן להשכת השלום בעיר.

תכלית צבאית ללא כחל ושרק. מעיין לציין כי מחברי קובץ הלקחים ראו במבצע דוגמה ליישום עקרון ריסון 

אזרחית: "הפעולה הצבאית שקטה גד יפו הוכחה כמוצלחת לחלוטין [...]  הכוח בעת פעולה כגד אוכלוסייה

  1642ומהווה דוגמה טובה לדרך שבה יתן להכיע אזור עירוי סורר באמצעים ההומאיים ביותר האפשריים."

  

                                                            
;  ,”p. 2Palestine Post“High Court Censures Government ,5.7.1936 ,לוסח הכרוז באגלית, בערבית ובעברית, ראו:  1634

; וגם: "כרוז מאוירון שגרם 3, עמ' 17.6.1936, פלסטיןאעלאא(ן) פי יאפא" [המטוסים הטילו כרוזים ביפו],  "א(ל)טיאראת תלקי

 . 4, עמ' 17.6.1936, דאר היוםלמתיחות ביפו", 
ot; “Riotous Palestine: An Officer Sh; וגם:  ,”p. 22The Sphere“Palestine: Land of Violence ,4.7.1936 ,ראו, לדוגמה:  1635

Police Dogs; Jaffa Demolitions”, Illustrated London News, 27.6.1936, p. 26  
, 389בי אדם. ראו: מברקי הציב העליון, מס'  1,500-מספר המפוים המדויק שוי במחלוקת, אך ברור כי מדובר לפחות בכ 1636

מדיתא יאפא ; ראו גם: אחמד זכי א(ל)דג'אי, Jaffa Demolition Refugees”, Palestine Post, 13.8.1936, p. 5“; וגם: 18.6.1936

 .6, עמ' 21.6.1936, דבר; וגם: "ביפו", 151), עמ' 1989] (לא ידוע, 1936[עירו יפו ומרד  1936ות'ורת 
 .186-187, עמ' 1936דוח שתי, ממשלת המדט,  1637
  . 733/341/14TNA CO, 13.1.1938מזכיר משרד המושבות, -מזכיר משרד האוצר לתת 1638
 .158, עמ' 1936לקחי המרד,  1639
1640 , 4.7.1936, p. 7Belfast Telegraph“Jaffa Demolition: Government’s “Lack of Candour””,  '69-70; ראו גם: גביש, עמ. 
 .14-15, עמ' 1936דו"ח שתי, ממשלת המדט,  1641
 .159, עמ' 1936לקחי המרד,  1642
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  הריסת בתים על סמך תקות החירום

היה מושל מחוז להורות על הריסת חוקקה ממשלת המדט עדכון לתקות החירום, לפיו יכול  1936ביוי  12-ב

או שדייריו ביצעו או סייעו לעבירה הכוללת אלימות או  ,מבה ממו ירו על חיילים, ששימש לביצוע פשע אלים

 1643גם כאשר זהותם של מבצעי הפשע איה ידועה. ,איומים (במקרה זה, באישורו של הציב העליון). כל זאת

  ים רבים במהלך המרד.תקה זו הייתה הבסיס החוקי להריסת מב

, קיימים במקורות 1936ראה כי בתחילה מיעטו השלטוות לאשר הריסה של מבים באופן זה. עד לסוף אוגוסט 

בתים שהרסו בסך הכל. גם אם יח כי היו מקרים וספים, שלא דווחו, הרי שראה כי מספרם  8-אזכורים ל

חודש זה יתה חסות רשמית מטעם הרשויות להרס השתתה המדייות: "ב 1936בספטמבר  1644לא היה רב.

בתים, כעוש על מעשי חבלה [...] לחידוש זה הייתה ללא ספק השפעה דרמטית והוא הפחית את החבלות 

מקרים שוים, כלומר  26-בתים, ב 54קצב ההריסות גבר באופן יכר: במהלך ספטמבר פוצץ הצבא  1645בוודאות."

 11לחודש, פוצצו החיילים  12-וקטובר, עד לתחילתה של ההפוגה במרד בכמעט שי בתים בממוצע ביום. בא

 1936גור, הודיע כי במהלך -מבים וספים, קצב הריסה של כמעט בית אחד בכל יממה. שר המושבות, אורמסבי

 1646בתים בהתאם לתקות החירום, לא כולל אלה שהרסו ביפו. 102החריב הצבא 

בחודש,  15-, בתגובה לגל ההתקפות שסימל את חידוש המרד. ב1937 הריסת בתים התחדשה באמצע אוקטובר

לאחר שערבים העלו באש מבים בשדה התעופה לוד, ערך הצבא פעולת עושין גד העיירה ופוצץ בה שי 

ט'אהריה, לאחר שקבוצה חמושה פשטה על קודת -בחודש הרס הצבא שי בתים בכפר א 19-ב 1647בתים.

בה ממועדו לפיצוץ, כמספר הרובים המשטרה שבמקום וגו החיילים מספר בתים שה רובים. כמו כן, סימ

איומים להרוס בתים  1648שגבו. ציג הממשלה הבהיר לכפריים כי החזרת הרובים תמע את ההריסה.

  1649מסוימים, באם לא יפסקו התקפות המורדים כווו באותה העת גם אל תושבי בית דג'ן, יאזור, לפתא ולוד.

 21-יסתה להשתמש באיום להרוס בתים גם כאמצעי כדי להשיג מידע אודות המתקוממים. בהממשלה 

חיבלו מתקוממים בציור הפט, סמוך לכפר ין שבעמק יזרעאל. לאחר שכלבי גישוש הובילו  1937באוקטובר 

ים בתוך את השוטרים למבה מסוים בכפר זה, הזהיר קצין משטרה את בעל הבית כי אם לא יגלה לו מידע מסו

שלושה ימים (יש להיח בדבר זהותם של המחבלים בציור), הוא יורה לפוצץ את הבית. בתום הזמן הקוב חזר 

הצבא לכפר, יחד עם עוזר מושל המחוז ויחידת משטרה. מאחר והתושב לא מסר את המידע שתבקש, בין אם 

זדמות גבה ציג הממשלה קס קיבוצי מחוסר רצון או בשל העדר יכולת, פוצצו החיילים את הבית. באותה הה

  1650מתושבי הכפר, עוש על החבלה בציור.

                                                            
1643 “stine Gazette Extraordinary No. 605 of 12th June, 1936Supplement No. 2 to the Pale ,”612-613, עמ' 15/305-אמ"י פ. 
מתועדים בשי מקורות שוים לפחות. המקורות לעיין זה  1936-החה זו מבוססת על כך שכמעט כל מקרי ההריסות שמו ב 1644

 .7חידות וביטאוי הרגימטים השוים. ראו ספח כוללים את מבקרי הציב העליון, עיתוות יומית, יומי מבצעים של י
1645 Battalion the Lincolnshire Regiment”, 5.10.1936, Lincolnshire Archives Regi/Docu  nd“Monthly News Letter No.2 2

box 15/376, p.2   
   ,”p. 1Palestine Post“Arab Houses Demolished in Palestine ,10.3.1939 ,בתים בלבד. ראו:  84-במקורות מצא אזכור ל 1646
 .35-36), עמ' 1938( 6:1 ביטאון וילטשייר 1647
1648 , 20.10.1937, p. 7Dundee Courier“Black Watch Surround Village”,    
1649 , 20.10.1937, p. 3Palestine PostFine Imposed on Village Following Raid on Police Post”,  “£P2.000  
 .383), עמ' 1937( 32:12 רביטאון המפשיי 1650
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היקף יותר מאשר בעבר. בדומה למה -הריסת הבתים הפכה בשלב השי של המרד לאמצעי עישה פוץ ורחב

שעשה ביפו, פוצצו לעתים הכוחות חלקים רחבים מיישוב מסוים, לרוב בעקבות הריגתם של אשי צבא או 

ע'רביה, לאחר התקפות ירי רבות -ערך הצבא פעולת עושין רחבת בבקה אל 1938ביולי  21-ם בריטים. בפקידי

סמל גדודי מרגימט הסקוטים המלכותיים. קצין המודיעין של -מכיוון הכפר על מוצב סמוך והריגתו של רב

דייות העישה: "עד עתה הם ) ציין כי פעולה זו סימלה שיוי חריף במStreet, לוטט סטריט (14-הבריגדה ה

היום הם פוצצו חמישים ושלושה בתים ומחר יפוצצו עוד עשרה. הם  –לא פוצצו יותר מבית או שיים בכפר 

משדרים הערב [ברדיו] שכפר זה משמש דוגמה ושאם אשים וספים אחר רוצים לירות על הצבא מהכפר שלהם, 

  1652צבא כמחצית מכלל הבתים בכפר.במבצע זה החריב ה 1651אותו הדבר בדיוק יקרה להם."

באוגוסט של אותה שה, לאחר שקצין הרג  18-מבים בכפר שעב ב 120בדומה לכך, החריבו חיילי ההדסה 

בתים  400-באוגוסט, פוצץ הצבא כ 25-שבוע לאחר מכן, בעקבות רצח מושל ג'ין ב 1653ממוקש בסמוך ליישוב.

דול ביותר במרד. על היקף ההריסות במקרה זה מעידה בעיר, במה שהיה כראה מבצע ההריסות הבודד הג

עומק ממשחתות חיל הים, -העובדה כי חומרי הפץ שברשות חיל ההדסה לא הספיקו והיה צורך לפרק פצצות

על בסיס תקות  בתים שהצבא הרס 1,046-בסך הכל, מו במקורות כ 1654שעגו בחיפה, לשם השלמת המבצע.

עם זאת, יש להיח כי המספר האמתי גבוה יותר, שכן חלק מהדיווחים מתייחס . מקרים שוים 130-החירום, ב

פחת השימוש  1939לעומת זאת, בשת  1655להרס "בתים," בלשון ריבוי, אך מבלי לציין את מספרם המדויק.

ואילך שב הצבא להרוס בתים במשורה, בהתאם למהגו  מרץבאמצעי עישה זה באופן יכר. ראה כי מחודש 

  .101ראה כי השימוש בפיצוץ בתים כעוש כמעט ופסק מספטמבר ואילך. המקורות מזכירים 1938לי עד ליו

  1656בתים, שהרסו במהלך השה.

, בעקבות התקפות ירי על 1936ביולי  13-מאמר בכתב העת של חיל ההדסה תאר את האופן שבו פוצצו בתים. ב

ל פעולת עושין גד התושבים. מבצע ההריסות החל חיילים, שפעלו בקרבת כפר קולה, החליט מושל המחוז ע

בכיתור הכפר על ידי חיל רגלים ופיוי דייריו. מושל המחוז ערך חקירה במקום, בוכחות המוח'תאר המקומי, 

בחית המקורות מרמזת כי זו ועדה לספק כסות  1657על מת לקבוע מהם הבתים, שמתוכם ירו המתקוממים.

רח להגיע לחקר האמת: על פי ההודעה הרשמית, שפורסמה לאחר מעשה, במהלך חוקית לפעולת ההרס ולא בהכ

על פי מפקד יחידת  1658החקירה תגלתה "עדות מכרעת" לירי מתוך ארבעה בתים, שאותם הוחלט להרוס.

החבלה, היו אלה עדויותיהם של חיילים שהשתתפו בלחימה, כמו גם סימי פגיעת כדורים, שתגלו בתוך בית 

עם זאת, חייליו החלו להכין את הבתים לפיצוץ עוד בטרם הסתיימה  1659שהצדיקו את העוש.המוח'תאר, 

                                                            
 .21.7.1938מכתבי סטריט,  1651
 .3, עמ' יומן המשמר האירי; ראו גם: 64), עמ' 1938( 8:2 ביטאון הסקוטים המלכותיים 1652
 . 279), עמ' 1938( 11:4 ביטאון מצ'סטר 1653
 .12, עמ' יומן המשמר האירי 1654
  ,”p. 1lestine PostPa“Three Arabs Killed by Armed Brigands ,24/4/1938 ,לדוגמה, ראו:  1655
  .7לסיכום מספר הבתים שהרסו, הזכרים במקורות, ראו ספח  1656
1657 , 50 (1936), p. 515The Royal Engineers JournalA. J. H. Dove, “House Demolitions in Palestine,”  .(להלן: דאב)  
 .6, עמ' 15.7.1936, דבר"הודעות הממשלה",  1658
 רמו החיילים לבית במהלך הלחימה הוא שהביא לקביעה, כי בו מצאו המתקוממים.כלומר, הזק שג 1659
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עיין זה לא היה חריג: על פי הוהל שקבע  1660החקירה, "ברגע שהיה ברור מה תהיה החלטת בית הדין."

  1661להריסת בתים, הטמת חומרי הפץ ועדה להתבצע במקביל לבירור, אותו ערך ציג הרשות האזרחית.

ראה כי התושבים לא הורשו לפות את כל רכושם, שכן החבלים השתמשו במזרוים ובחפצים אחרים שהיו 

תושבי הכפר דרשו לחזות בפיצוץ המבים, יחד עם מוח'תארים  1662בבתים על מת לכסות את חומר הפץ.

להרס של שיים או מכפרי הסביבה, שהובאו במיוחד לשם כך. בשל צפיפות הביה בכפר, גרם אחד הפיצוצים 

שלושה בתים וספים. למזלו של קצין החבלה, "הרשות האזרחית הייתה במצב רוח סלחי" והוא לא זף על 

  1663מתוכן, לו גרמו אשיו. בתים וספים אלה לא הופיעו בדיווחי הצבא והממשלה.-הזק הבלתי

ים הועלו באש, או שרמסו תחת לעתים עשה שימוש באמצעים אחרים להריסת בתים. צריפים ואוהלים בדוא

שרשראות טקים, אל מול עייהם של התושבים. הפקודות אף הגדירו אילו צעדים על צוות הטק לקוט לפי 

מע הצבא מלפוצץ בית ברמלה, שמצאה בו סדה  1939ביואר  1664הפעולה, על מת למוע זק לכלי הרכב.

ספים, הצמודים לו. עם זאת, מפקד הבריגדה רמז כי החיילים להכת מטעי חבלה, מחשש לפגוע בעשרה בתים ו

היו גם מקרים שבהם דרשו  1665מצאו דרכים חלופיות להרוס את הביין וציין כי "לא ותר עתה הרבה מהבית."

ייתכן שהדבר בע מרצון להעיש את  1666התושבים להרוס מבים במו ידיהם, תחת השגחתם של החיילים.

תר מפיצוץ "סתם", או שהוא מרמז כי פעולת עושין שכזו לא ערכה בהתאם לחוק ולכן התושבים באופן קשה יו

  לא מצאה במקום יחידת הדסה. 

. ההחיות הבחיו בין שי 1938מסוף  18-הדרך ההוגה לפיצוץ בתים תוארה בקובץ החיות של הבריגדה ה

מורדים, למשל אם ירו מתוכם או אם מצאו מצבים: בתים שדוו להריסה בעקבות גילוי ראיות כי שימשו את ה

בהם אמצעי לחימה; ובתים שדוו להריסה במסגרת עישה קיבוצית של התושבים. במקרה הראשון, לא דרש 

אישור לפיצוץ הבית, מעבר לזה של ציג הממשלה, כפי שתואר לעיל. במקרה של הריסה במסגרת עישה קיבוצית 

שור מפקד הדיוויזיה. מעיין כי מחבר המסמך טען כי פיצוץ בתיהם של צריך היה מפקד הגדוד לקבל את אי

תושבים אקראיים איו עוש יעיל, משום שאלה אים מביים את הקשר שבין המעשה, שביצעו אחרים, לבין 

העוש שהושת עליהם. במידה ובכל זאת יש צורך לקוט בשיטה זו, עדיף לבחור בבתים השייכים לאשים 

גדים לשלטון או בבתים שהריסתם תשפר את יכולת הצבא לפעול ביישוב, בדומה למה שעשה הידועים כמת

  1936.1667ביפו בשת 

הבתים המיועדים להריסה בחרו על ידי מפקד הגדוד המסוים, עוזר מושל המחוז וקצין הדסה. כפר המטרה 

שוב אספו במקום אחד, שם הוקף על ידי החיילים שגם הורו לתושבים לפות את הבתים. כל הגברים שביי

הסביר להם מפקד הגדוד את הסיבות להריסה. חצוצרן תקע תרועת אזהרה, לאחריה הוצתו פתילי ההשהיה. 

  1668לאחר הפיצוץ, דיווח קצין ההדסה למפקד הגדוד על השלמת הפעולה והחיילים עזבו את הכפר.

                                                            
 .515כמובן שעצם וכחות יחידת ההדסה במקום מעידה על כך כי ההחלטה לפוצץ את הבתים קדמה לחקירה. ראו: דאב, עמ'  1660
 .197, עמ' 1936לקחי המרד,  1661
 .517דאב, עמ'  1662
 שם. 1663
 .91, עמ' 1936לקחי המרד,  1664
 KCLHMA O’Connor 2/4, 23.1.1939, 7-למפקד הדיוויזיה ה 19-מפקד הבריגדה ה 1665
1666 Battalion the Lincolnshire Regiment”, p.2 nd“Monthly News Letter No.2 2 
1667 5 -6”, 18.12.1938, King's Own Royal Regiment Museum KO 1832 Col W A Robinson, pp. 4 –“Tactical Notes  
1668 5-6”, pp. 4 –tical Notes “Tac 
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  מעצרים מהליים

 יקו לכוחות הביטחון סמכויותות החירום העחשדו תקת לשלול את חירותם של תושבים שרחבות, על מ

בהשתתפות בהתקוממות או בסיוע לה. כל שוטר או חייל יכול היה לעצור, ללא צו מבית המשפט, כל אדם שחשד 

בסיכון ביטחון הציבור, או בעבירה על האיסורים שקבעו בתקות החירום. בוסף, התירו התקות למושל מחוז 

   1669של כל אדם לפרק זמן שאורכו עד שה, גם מבלי שיואשם בעבירה על החוק.להורות על מעצרו 

. הציב דיווח על 1936בספטמבר  23-הדיווח הראשון על מעצר מהלי של ערבים מופיע במברק מאת ווקופ מה

כך כי עשרה בדואים עצרו באזור חיפה, בהתאם לפקודה למיעת פשיעה ולא משום שחשדו בפעילות עוית 

עם חידוש המרד, עצרה המשטרה את ראשי הועד הערבי העליון בהתאם לתקות החירום ואף  1670שלה.לממ

יחד עמם עצרו עשרות ערבים, בהם שיח'ים, אשי דת, כבדים מקומיים  1671הגלתה את חלקם מארץ ישראל.

  1672ומהיגים של אגודות לאומיות וארגוי עובדים.

מבצע  14-בחודש ערכה הבריגדה ה 23-ל 21-. בין ה1938החל ביולי עיקר השימוש במעצר המהלי ככלי גד המרד 

עבתא. במהלך -סריקות וחיפושים בשומרון, בשטח שבין הכיסה הדרומית למעבר מוסמוס לכביש טולכרם

יומן המבצעים של אחד  1673שמצאו בכפרים. 60-ל 16המבצע עצרו החיילים את כל הגברים בגילאים שבין 

רוב העצורים הוחזקו  1674שמס.-עצורים, ששלחו למחה המעצר בור א 2000קות מה הגדודים שהשתתפו בסרי

מבצע דומה  1675במחה במשך כעשרה ימים, במהלכם חקרו במטרה לאתר בייהם חברים בקבוצות החמושות.

באוגוסט, כאשר טור ייד מרגימט הגבול עצר את כל הגברים בכפר ולקח אותם למחה  -10ערך ברומאה ב

גם בגליל ערכו מבצעים דומים: הגדוד הראשון של רגימט  1676צר בג'ין, "לטיפולו של עוזר מושל המחוז".המע

כמה ימים מאוחר  1677באוגוסט לבית ג'אן, "כדי לשים את כל הגברים הצעירים בכלובים." 11-מצ'סטר כס ב

עצר בעכו. ביומן הגדוד רשם כי גברים בכפר שעב ושלח אותם, בליווי שוטרים, למחה המ 152יותר עצר הגדוד 

 1678מהעצורים מלטו במהלך הצעידה. 100

, לאחר הגעתן לארץ של תגבורות משמעותיות. 1938הצבא הרחיב את היקף המעצרים המהליים בובמבר 

רים הכפריים, עצרו גברים רבים והובילו אותם למחות מעצר, שהוקמו ברחבי זויחידות הצבא, שסרקו את הא

רים ההמויים היו מספר מטרות עיקריות: ראשית, לתפוס כמה שיותר ממארגי המרד ומהחברים הארץ. למעצ

מה משטחי פעולתם; שית, למוע מהקבוצות -הפעילים בקבוצות החמושות, או לכל הפחות להרחיק אותם לזמן

                                                            
 .20, 16, עמ' 276/5-, אמ"י מ1937תקות ההגה לשעת חירום,  1669
 . 23.9.1936, 757מברקי הציב העליון, מס'  1670
 .567/1-, אמ"י מ1.10.1937, 16/37ממשלת ארץ ישראל, הודעה רשמית מס'  1671
1672 936, p. 3, 17.10.1Palestine PostUp of Arab Agitators”, -“Police Round 
מיסוי" -ראה כי הבחירה בגילאים אלה דווקא לא הייתה שרירותית, משום שהיא תואמת את ההגדרה בחוק המדטורי ל"אדם בר 1673

)Taxable personיתן לגייסו לעבודות כפייה, שהייתה "כל גבר כשיר בין הגילאים שש עשרה ושישים, השוכן -) המתגורר בכפר ואשר

 Village and Roads Works Ordinance”, in: Robert Harry Drayton (ed.), The Laws of“ראו: כרגיל בתחומי הכפר." 

Palestine in Force on the 31st Day of December, 1933 (London: Waterlow, 1934), p. 1532  להלן: פקודת הדרכים)

   הכפריות).
 .3, עמ' יומן המשמר האירי; וגם: 30, עמ' יומן רגימט הגבולם: ; ראו ג64), עמ' 1938( 8:2 ביטאון הסקוטים המלכותיים 1674
 .21.7.1938מכתבי סטריט,  1675
 .36, עמ' יומן רגימט הגבול 1676
 .11.8.1938, יומן מצ'סטר 1677
 .16.8.1938שם,  1678
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שלישית,  החמושות את האפשרות לגייס תומכים מזדמים בכפרים או להיטמע בקרב האוכלוסייה האזרחית;

להרתיע את התושבים מפי סיוע לקבוצות החמושות ולהיע אותם לעזור לשלטוות; ולבסוף, לגייס פועלים 

רובם המכריע של העצורים  1679למיזם סלילת הדרכים הרחב, שליווה את מבצע כיבוש הכפרים (ראו להלן).

 שוחרר לאחר פרק זמן קצר יחסית, שמשך בין כמה ימים לשלושה חודשים.

ראה כי במקרים  1680באופן מהלי. 10,494ערבים, מהם  11,783עצרו כוחות הצבא  1938במהלך ובמבר ודצמבר 

מסוימים החיילים כמעט ורוקו כפרים מתושביהם הגברים. לדוגמה, במהלך מבצע של הגדוד הראשון מרגימט 

בעג'ה,  104-בבורקין ו 109יאמון, ב 198חארת'יה, -איש בסילת אל 200הגבול שערך בתחילת ובמבר, עצר הצבא 

   1681כולם גברים "בגילאי אשי כופיות."

מציין כי יחידות הבריגדה עצרו במהלך  16-. דין וחשבון של הבריגדה ה1939המעצרים הרחבים משכו בשת 

, ערבים. יתן להיח כי מספר המעצרים בבריגדות אחרות, במיוחד אלה שפעלו בשומרון וביהודה 3,932השה 

ערבים במחות המעצר  2,500-מחזיקה בכ 8-ציין הגרל מוטגומרי כי הדיוויזיה ה 1939בפברואר  1682היו דומים.

מספרם של העצורים היה כה רב, עד שהצבא אלץ לשחרר חלק מהם בכל פעם שעצר אשים וספים,  1683שלה.

  1684משום שלא היה מספיק מקום להחזיק בכולם.

 Concentration), "מחות ריכוז" (Cagesמספר מחות, שכוו "כלובים" (הצבא הבריטי שמר על העצורים ב

camp( ) "ות מעצראו "מחDetention camp.(1685  בשלב הראשון של המרד, כאשר מספר העצורים היה קטן

יחסית, השתמש הצבא בעיקר בשי מחות, בצרפד ובעכו, בוסף למתקי הכליאה שהיו קיימים קודם לכן, כגון 

הקים הצבא מספר רב של מחות מעצר וספים, לרוב בצמוד למוצבים  1938שמס. בשת -לא בור אבית הכ

צבאיים. היחידות השוות היו אחראיות לשמירה על העצורים ולטיפול בהם ולשם כך העסיקו חיילים ווטרים 

החזיק הצבא את ), בהם Examination centreבשלב זה הוגדרו חלק מהמחות כ"מרכזי חקירה" ( 1686יהודים.

   1687אלה מבין העצורים, שחשדו בהשתתפות במרד.

טוב, בהר ציון שבירושלים ובהר כען שליד צפת, -מחות מעצר שכאלה הוקמו ליד המוצבים הצבאיים בהר

במחה פלגות הלילה המיוחדות שבבית הספר החקלאי כדורי (ליד עפולה), במחות הצבא בג'ין ובטולכרם 

עצירים הוחזקו גם בבתי כלא ומחות של שירות בתי הסוהר, שפיה אותם מהאסירים  1688ובמקומות וספים.

  1689שהיו בהם. לדוגמה, מחה האסירים בעתלית ובית הכלא לשים בבית לחם עברו לידי הצבא.

                                                            
 .6, עמ' TNA CO 732/81/10, 18.11.1938שבועי, -סיכום מודיעין דו 1679
 .TNA CO 732/81/10שבועיים שפרסמה מפקדת הצבא. ראו: -ודיעין הדומספרי העצורים מופיעים בדו"חות המ 1680
 .56-57, עמ' יומן רגימט הגבול 1681
1682 1939”, TNA WO 201/2134 –“Summary of Military Operations   
  .2, עמ' TNA WO 216/111לראש המטה הכללי הקיסרי, ללא תאריך,  8-מפקד הדיוויזיה ה 1683
 .2, עמ' TNA WO 216/111, 1.1.1939ן ראש המטה הכללי הקיסרי, לסג 8-מפקד הדיוויזיה ה 1684
מקורו של המוח "מחה ריכוז" במתקים שבהם החזיק הצבא הבריטי אוכלוסייה אזרחית שחשבה על ידו כעוית (בעיקר שים  1685

  ). 1902-1900וילדים) במהלך מלחמת הבורים השייה (
1686 768“Attached Police Infantry”, CZA S25/8  
; ראו גם: Surrey History Centre QRWS 3/6/7הערות מפקד הגדוד השי, רגימט המלכה, על לקחי הפעילות בארץ ישראל,  1687

 .4, עמ' 8-לקחי הדיוויזיה ה
 ,Aldershot: Gale &  1950-The King’s Own: The Story of the Royal Regiment, Vol. III. 1914J.M. Cowper)ראו:  1688

Polden, 1957), p. 285 :וגם ; 
 .556), עמ' 1939( 11:4 ביטאון וורסטשייר; ראו גם: 23דוח מע"צ, עמ'  1689
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מצאו מקורות ראשויים מעטים, העוסקים ישירות במחות המעצר ובעשה בהם. בארכיון רגימט המלכה 

מכים, שעיים שי מחות מעצר שהפעיל הגדוד, בטולכרם וליד כרכור. הראשון הוגדר כ"מרכז מצא אוסף מס

הקבע המקומי (שכוה -חקירה" ומצא בסמוך למחה הגדודי. השי, שכוה בפשטות "כלוב," היה צמוד למוצב

Arkdetות במקומות ) והיה באחריות מפקד המקום. עיון במסמכים אלה מלמד מעט על שגרת החיים והפעיל

 220-עצירים, כלל שטח של כ 150-אלה, מהם יתן להסיק גם על אחרים. מחה המעצר בטולכרם, בו שהו כ

מטרים רבועים, שהוקף בגדר תיל. באזור המגודר מצאו שי מבים, ששימשו קודם לכן כרפת וכאסם וכן מגדל 

העצירים מצאו בדרך  1690ולשירותים. (כראה מגדל מים לשימוש חקלאי ולא מגדל שמירה) ואזורים לרחצה

מחה. עצירים וספים שהו באסם, שהוקף בגדר הכלל ברפת, ממה יכלו לצאת רק בליווי חמוש, גם בתוך שטח 

בדומה לכך, שהו העצירים בכרכור (שמספרם לא ידוע) במתחם מסוים, פרד מיתר המחה. על  1691תיל פרדת.

שה ביום וכחמישה בלילה. על פי הפקודות, היה על החיילים למוע כל מחה שמרו מספר חיילים חמושים, כשלו

במהלך שעות היום, עבדו העצירים  1692מהעצירים לברוח והותר להם להשתמש באש חיה ובכידוים לשם כך.

בסלילת כבישים ובתפקידים שוים במוצב ובמחה המעצר. עצירים גם סעו ב"מפי מוקשים," בשעות הלילה 

שלא יצאו לעבוד השתתפו באימון גופי, בהחיית מפקד המחה. בדרך כלל אסר על כל אדם  כמו גם ביום. מי

מן החוץ לבוא במגע עם העצירים והשומרים עיכבו ובדקו כל תושב שהתקרב למקום. עם זאת, היו "ימי ביקור," 

    1693בהם התיר הצבא לתושבים לבקר את העצירים.

פחות, של מחות מעצר. מאמר בביטאון רגימט הגבול, לדוגמה, קיימים מספר אזכורים וספים, מפורטים 

ערבים, שהועסקו בסלילת כבישים, ביוי  400-תיאר את מחה המעצר בג'ין. על פי הכתוב, שמרו החיילים על כ

מוצבים ועבודות ביצורים. לטעת המחבר, היחס הטוב שהעיק מפקד המחה לעצירים גרם להם לשמור עמו 

  בדומה לכך, פרסם ביטאון רגימט הבאפס תיאור כללי של מחה צרפד:  1694שחרורם. על קשר לאחר

בתוך המחה הפלא הזה, צרפד, יש מקום ידוע היטב, בו מבקרים שכיו בכל שעות היממה. "היכל 

] הוא מחה הריכוז [...] והוא מתרחב! כאן מתאספות כל השמות הטובות Sarafand Hallצרפד" [

צות מתחת לפסי רכבת כמעשה קודס, שמבלי להתכוון יורות בצבא, במשטרה ובאזרחים שמיחות פצ

וששורפות בתים, עוקרות עצי תפוז ובאופן כללי מטרידות את החייל והאזרח שוחר השלום. הן באות 

 –חלקן שארות ימים ספורים וחלק  –] Reevesלכאן ולומדות לשחק "קפיצת צפרדע" מקפטן ריבס [

   1695אי אפשר לגלות. טוב, את זה

ראה כי ה"משחק" אליו מתייחס המחבר הוא פעילות גופית (קפיצה מעמדת כריעה), ששומרי המחה השתמשו 

  בה כדי להעיש את העצירים.

  

                                                            
ככל הראה היו המבים שייכים לבית הספר החקלאי ע"ש כדורי בטולכרם, ששכן בקרבת מקום ואשר שימש את מפקדת הגדוד  1690

 ).29, תמוה מס' )2ספח מס'  Surrey History Centre QRWS 3/6/7באותה העת. ראו: מפת מחה המעצר בטולכרם, 
 ייתכן ומדובר בעצירים ברמת סיכון או חשיבות גבוהה יותר, אך הדבר איו מצוין במסמכים. 1691
1692 Cage Guard (By Night)”, 13.2.1939, Surrey History Centre QRWS 3/6/7  –“Orders for No.1 Sentry on No.1 Post  
1693 Guard Commander”, 16.3.1939, Surrey History Centre QRWS 3/6/7 “Orders for the Cage וגם: סיכום תיק חקירה ;

  .Surrey History Centre QRWS 3/6/7, 18.3.1939בוגע לבריחת שי עצירים, 
 .8), עמ' 1939( 3:1 ביטאון הגבול 1694
 .74), עמ' 1939( 472 ביטאון הבאפס 1695
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  עבודות כפייה

ערבים אולצו לבצע עבודות שוות עבור הצבא החל בשלבים המוקדמים של המרד. תחילה, חייבו החיילים 

רים, אותם היחו מכפרים לפות מכשולים, כגון מחסומי אבים, שברי זכוכית ומסתושבים בערים וב

ייתכן והיו לתקה גם מטרות  1696מתקוממים על הדרכים. זאת בהתאם לסמכויות שהוגדרו בתקות החירום.

וסתרו משיות, כגון העשת התושבים על פעילות עוית או יסיון להגן על החיילים מפי מטעי חבלה, שייתכן וה

 במחסומים, אך הדבר לא כתב במפורש. 

 1927מקור סמכות וסף, שאפשר לגייס ערבים לעבודות ביגוד לרצום, היה פקודת הדרכים הכפריות משת 

)Village roads and works ordinance פקודה זו אפשרה למושל המחוז לחייב כפריים לסייע בסלילת הדרכים .(

קתן. סיוע זה יכול היה לכלול תשלום, שועד לכסות את עלות העבודה, או, בסביבת מקום מגוריהם ובאחז

עדות מוקדמת ליישום פקודה זו יתן למצוא בביטאון רגימט  1697לחלופין, השתתפות בעבודות בעבור שכר.

: "דרך אגב, הכפריים "שוכעו" 1937המפשייר, במאמר שתיאר פעילות של אחת הפלוגות בסח'ין בסוף דצמבר 

  1698עביר למעשה."-ן את השביל שעובר ליד הכפר, שהיה, בגלל הגשמים, בלתילתק

, הביא לגידול משמעותי בהיקף עבודות הכפייה. כאמור, אחת ממטרות 1938מבצע כיבוש הכפרים, שהחל במאי 

המבצע הייתה לשפר את יכולת הצבא לוע באזורים הכפריים, באמצעות הרחבת תשתית הדרכים שבהם. תכית 

פקודת הדרכים  1699ללה סלילה או שיפור של עשרות דרכים ברחבי הארץ וחייבה אלפי פועלים למימושה.זו כ

הכפריות שימשה במוצהר כבסיס החוקי לגיוס פועלים, אך תוך מיעת האפשרות מהכפריים לשלם כופר במקום 

קוט באמצעים שוים לעבוד, או לקבל שכר עבור עמלם. זאת על סמך תקות החירום, שהתירו לציב העליון ל

  1700הראים לו כחוצים לשמירה על הסדר הציבורי.

עבודות הכפייה בחלקו השי של המרד לא הוגבלו לסלילת דרכים. לדוגמה, ביטאון רגימט המפשייר דיווח כיצד 

: "התחלו מיד להקים מוצב וב"עזרת" המקומיים, הוא קם במהרה והוקף 1937בה המוצב בכפר שעב בדצמבר 

רובאי אלסטר סיפרו סיפור  1701דר תיל. עבור מתן "עזרה מרצון", הכפריים הזמיו אותו לסעודת עופות."בג

 1702ילידים ביו אחר." 600דומה: "במלכיה, אחרי שביו מחה אחד, החלטו הוא מאובק מדי וב"עזרתם" של 

ן מרמזות על הפעלת כוח או המירכאות סביב המילה "עזרה" ועדו להבהיר לקורא כי זו לא יתה מרצון וה

איומים כלפי התושבים. במקרים אחרים, יקו אסירים ערבים את מחות הצבא, סייעו בהובלת ציוד כבד או 

  1703אף שימשו כסבלים עבור טורים יידים.

                                                            
 .7-8עמ' , 1937תקות ההגה לשעת חירום,  1696
  פקודת הדרכים הכפריות. 1697
 .55), עמ' 1938( 33:2 ביטאון המפשייר 1698
ידוע של דרכים שסללו באזור ירושלים, חברון, -. על אלה יש להוסיף מספר לא14דרכים ובשומרון  15סללו בגליל  1938במהלך  1699

 Force HQ Warning Order”, 14.5.1938 MECA Tegart Papers Box 2“; ראו גם: 24-23באר שבע ועזה. ראו: דו"ח מע"צ, עמ' 

File 3, pp. 5-8 
 .MECA Tegart Papers Box 2 File 3, 5.5.1938צ'רלס טגארט למזכיר הראשי של ממשלת המדט,  1700
 .51), עמ' 1938( 33:2 ביטאון המפשייר 1701
 .117), עמ' 1938( 9:2 ביטאון רובאי אלסטר 1702
15-, יומן רגימט המלכה; ראו גם: 91) עמ' 1939( 33:150 ביטאון הרובאים האירייםם: ; וג30.5.1938, יומן רגימט הגבול 1703

  .2, עמ' 30.3.1939
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גיוס הפועלים לעבודות עשה במספר דרכים. תחילה, פו מפקדי היחידות אל המוח'תארים בכפרים ודרשו מהם 

פר מסוים של פועלים בכל יום, בהתאם לפקודת הדרכים הכפריות. היעות הכפריים לדרישה זו לספק מס

השתתה מכפר לכפר ומעת לעת והושפעה, בין היתר, גם מחששם מפי קמת הקבוצות החמושות, שמהיגיהן 

פעל הצבא  במקרים שבהם לא התייצב מספר האשים החוץ לעבודה, 1704איימו לפגוע בכל מי שישתתף בעבודות.

בכוח. לדוגמה, ביטאון רגימט הסקוטים המלכותיים תאר כיצד איום בעריכת חיפוש, שכע את תושביו של כפר 

  מסוים לשתף פעולה:

היו מקרים בהם אשי כופיות ביקרו באזור ושכעו את הכפריים שלא לצאת לעבודה. זה חייב שכיתה 

ה להבין מה הסיבה לשביתה. בפעם אחת כשהם ובדרך כלל מפקד הפלוגה יבקרו את המוח'תאר במטר

[הערבים] סירבו לצאת, אמר להם שאם הם לא יהיו בעבודה בתוך חצי שעה, הכפר יכותר וייערך בו 

    1705חיפוש. [...] כולם התייצבו עד לתום הזמן שהוקצב וכמה אפילו קראו מעבודתם בשדות לשם כך.

מבתיהם אל אתר העבודה. מאמר בביטאון רגימט במקרים אחרים לקחו החיילים את התושבים בכוח 

מצ'סטר, שכותרתו "יאללה שבאב" (קריאת הזירוז בה השתמשו החיילים) תיאר כיצד אספו החיילים פועלים 

  לסלילת דרך: 

כפר אחד [...] צריך היה לספק חמישים גברים בריאים. כל שהופיעו היו שישה "מתושלחים" ואחד עשר 

[...] ביום המחרת, עם שחר, שרשרת חיילים הוצבה מסביב לכפר,  Wallard.[1706"וולארדים" [

אוכלוסיית הגברים אספה וכל השבעים דחסו לתוך אוטובוס שועד לשלושים והוסעו, אם רצו בכך 

  1707או לא, לאתר העבודה.

מה מאות ואילך. לדוגמה, כ 1938מקור וסף לפועלים היו מחות המעצר, בהם החזיק הצבא באלפי גברים מסוף 

על ידי הגדוד הראשון, רגימט הווארד, הועסקו "בסלילת דרכים ובעבודות   1938ערבים שעצרו באוקטובר 

בארכיון רגימט המלך מצא דף, עליו רשם מפקד מחה המעצר  1708חוצות אחרות, כמו זיפות חיון המשאיות."

מפורשת לעבודה המצפה להם בתקופת  טוב את הדברים ששא בפי עצירים חדשים. אלה כללו התייחסות-בהר

  מעצרם:

הובאתם לכאן משום שהצבא יודע שלרבים מכם יש כווות רצחיות כלפי הבריטים והיהודים. [...] בגלל 

כראוי, לא תסבלו מבעיות. ואם  עבורישאתם אסירים, עליכם לעבוד: כל עוד תבצעו את עבודתכם 

במשך היום, גם לא תופרעו. אם תרצו להתלון על כשתצאו  עבור החייליםתבצעו את עבודתכם היטב 

  1709יחס רע מצד החיילים, תשלחו אלי מספר אשים שיספרו לי על כך ואי אחקור בעיין.

מתיאורי החיילים עולה כי העבודה, אותה ביצעו הערבים, הייתה קשה ומאומצת. הפועלים עבדו במשמרות 

 1710את דרכם דרך מכשולים שראים בלתי יתן למעבר." בות שמוה שעות, במהלכן היו "סוחבים ומפוצצים

                                                            
  .1, עמ' 3.10.1939, 65, מס' 16לדוגמה, ראו: דוח מודיעין, בריגדה  1704
 .114), עמ' 1939( 8:3 ביטאון הסקוטים המלכותיים 1705
  ו מכוער. ראו:מה משומש, חבוט א-"וולארד" הוא כיוי סלג לדבר 1706

 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=wallard צפה ב]-29.9.2019.[  
 .204), עמ' 1938( 11:3 ביטאון מצ'סטר 1707
 .160, עמ' 46:537 ביטאון הווארד 1708
 KO 1832 Col W A Robinson useumKing's Own Royal Regiment Mטוב, ללא תאריך,-דבר מפקד מחה המעצר בהר 1709

 (הדגשה במקור).
 .88), עמ' 1939( 20:3 ביטאון לסטרשייר 1710
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-: "ב1938באוגוסט  17-בירווה ב-דוגמה וספת, הממחישה את המאמץ שהוטל על הכפריים, רשמה בכפר אל

הגברים הכשירים אולצו לעבוד בהזזת סלעים, [ו]כריתת משוכות צבר. הם המשיכו לעבוד ללא הפוגה עד  11:30

תמוטטו מאפיסת כוחות." במקרה זה שימשו העבודות כאמצעי לחץ, במטרה לאלץ , כשבערך מחציתם ה15:45

   1711לא"י שהושת עליהם. 250את הכפריים לשלם קס בסך 

השימוש בכפריים כפועלי כפייה פחת בד בבד עם דעיכת המרד. באזורים שחשבו לשלווים שילמה הממשלה 

החליטה הממשלה על תכית חומש  1939ביוי  1712שכר לפועלים, בהתאם להוראות בפקודת הדרכים הכפריות.

לסלילת דרכי ביטחון באזורים הכפריים והטילה על המחלקה לעבודות ציבוריות את האחריות למימושה. 

ההחיה למפקדי הצבא בעיין זה הבהירה כי עליהם לחדול מלעסוק בסלילת דרכים בכלל ומגיוס פועלי כפייה 

  1713רש אישור ממפקד הדיוויזיה.בפרט, למעט במקרים חריגים, להם ד

  

 פעולות עישה לא רשמיות

רשמיים, -לצד פעולות העושין שקבעו בחוק, הפעילו החיילים גד התושבים הערבים מגוון של אמצעים לא

. עם זאת, כפי שראה, הו החיילים מהסכמה שבשתיקה מצד לכך אשר לכאורה בוצעו מבלי שיתה פקודה

  ם ממש.המפקדים, אם לא מתמיכת

 

  מעורבים-אלימות כלפי בלתי

ראה כי במקרים רבים התהגו חיילים באלימות כלפי תושבים ערבים. מקורות בי הזמן כוללים אזכורים רבים 

לעתים יתן למצוא רמזים  1714) בתושבים ערבים, אם כי לרוב מבלי לפרט את מהותו.Severeלטיפול "וקשה" (

מכתב היתולי, שלכאורה שלח  1938רגימט מצ'סטר פרסם באוקטובר  למה שעשו החיילים. לדוגמה, ביטאון

מחייל בארץ ישראל לדודתו שבאגליה. בסוף ה"מכתב" מופיעה אחרית הדבר הבאה: "בפעם הבאה שאבוא 

דבר  1715.הביתה לחופשה אביא לך כמה קקטוסים לגיה שלך. יש כאן זן מיוחד, שמשמש לשיפוד "אוזלברט""

החיילים הגו להשליך חשודים לתוך משוכות צבר, אילצו תושבים   אוחרות של ערבים, לפיהןזה תואם עדויות מ

  1716לדרוך על הצמח הקוצי, או לעקרו בידיים חשופות.

מבצעי חיפוש וגביית קסות לוו לעתים באלימות. לדוגמה, במהלך חיפוש בכפר (ששמו לא זכר), קיבלו שי 

וך לכמה ערבים את המקלחת הראשוה מאז לידתם" בבריכת ההשקיה חיילים מרגימט מצ'סטר פקודה "לער

המקומית. מהתיאור הלקוי של המקרה, שמוגדר כ"תקרית משעשעת", יתן להבין כי החיילים הטביעו את 

התושבים, ייתכן ביסיון לדלות מהם מידע. הדבר היחיד שהעכיר את האווירה, לדברי המחבר, היה הסירחון 

, יידו ילדי 1939בפברואר  14-גמה וספת תוארה ביומן הגדוד השי, רגימט המלכה: בדו 1717שעלה מהמים.

                                                            
 .17.8.1938, יומן מצ'סטר 1711
1712 “Subject: Maintenance of Security Roads” ,17.2.19394097/12-, אמ"י מ.  
1713 “Road Programme”, 15.6.1939, Surrey History Centre QRWS 3/11/21 
 .20, עמ' יומן המשמר האירילדוגמה, ראו:  1714
 .271), עמ' 1938( 11:4 ביטאון מצ'סטר 1715
 .668; וגם: דן, עמ' 210; וגם: יוז, עמ' 110ימר, עמ' -; ראו גם: א164סוודבורג, עמ'  1716
 .126), עמ' 1938( 11:2 ביטאון מצ'סטרהמחבר לא ציין אם הערבים מתו כתוצאה מכך; ראו:  1717
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הכפר ברטעה אבים על החיילים, שעזבו את הכפר לאחר חיפוש ומעצר הגברים שבו. החיילים הציבו מארב 

  1718והצליחו ללכוד את אחד הילדים, ש"חבט כהלכה" על ידם.

מצד החיילים כלפי הפועלים. ביטאון רגימט מצ'סטר, למשל, סיפר גם סלילת הדרכים לוותה לעתים באלימות 

כי "כמו הרומאים, הראו לתושבי סח'ין וכפר עאן איך לסלול דרכים. ואם הם הפגיו פיגור בלימוד הדרך 

המצוית הזו לבילוי זמם החופשי, זירזו אותם בעדיות באותו חלק [גוף] שאפילו הערבים מתייחסים אליו 

מחברו של מאמר אחר, שפורסם בביטאון רגימט לסטרשייר, למשל, סיכם את סלילתה של דרך  1719ד."בכבו

בשומרון כך: "הרבה אויר בוזבז בצעקות "יאללה שבאב", והרבה מקלות שברו על גבות סרבים, אבל הדרך 

   1720הושלמה לבסוף לאחר שבעה שבועות בערך."

על פעילות עוית, שהתרחשה בסמוך למקום מגוריהם. למשל,  במקרים אחרים, פגעו חיילים בתושבים כעוש 

לאחר שמתקוממים חיבלו בציור הפט באזור הפעילות של פלגות הלילה המיוחדות, הורה ויגייט להשליך 

במקרים אחרים, הלקו  1721תושבים אל השלולית שקוותה במקום, או לאלץ אותם לבלוע אדמה רוויה בפט.

  1722אחר שאירעה התקפה או חבלה בקרבת מקום.חיילים תושבים ערבים, ל

. מספר שעות קודם לכן התפוצץ 1938בספטמבר  7-בצה בבוקר ה-פעולת עושין אלימה אחרת ערכה בכפר אל

עוצמה מתחת לרכב סיור משוריין של הגדוד השי, רגימט רובאי אלסטר והרג קצין ושלושה -מוקש רב

ד, בתגבור שריויות, על מת להעיש את התושבים. השריויות ירו בתגובה, כס לכפר כוח של הגדו 1723חיילים.

מקורות ערביים  1724אל עבר הבתים ואז העלו אותם החיילים באש, כראה לאחר שפיו אותם מיושביהם.

מקרה זה לא  1725מוסיפים כי החיילים לקחו את הגברים שבכפר למחה מעצר, שם הכו אותם והתעללו בהם.

, שסיכמו את פעילות הצבא. ביטאון הרגימט סיפר רק כי הגדוד קט "צעדי עישה זכר במסמכים הרשמיים

  1726מסוימים" בעקבות המוקש הקטלי.

כוחות הצבא הרגו ערבים שלא בזמן לחימה. כפי שצוין, הוראות הפתיחה באש התירו לחיילים לירות במפרי 

מפתיע, אם כן, כי ערבים רבים פגעו אין זה  1727עוצר, או במי שיסו לצאת מיישוב במהלך מבצע חיפושים.

ביואר  20-כאשר הפרו את פקודת העוצר. לדוגמה, יומן רגימט המלכה כולל ציון להריגת מפר עוצר ערבי ב

אוברי ליס, מושל חברון, תאר בזיכרוותיו את תוצאותיו של עוצר,  1728בקלקיליה, על ידי אחד הקציים. 1939

, בעקבות פשיטת מורדים עליה. לדבריו, הרגו החיילים ארבעה ערבים 1938 באוגוסט 20-שהטיל הצבא על העיר ב

                                                            
  .25.2.1939-15,יומן רגימט המלכה 1718
 .276), עמ' 1938( 11:4 יטאון מצ'סטרב 1719
 .27), עמ' 1939( 20:1 ביטאון לסטרשייר 1720
1721 Howbrook ראו גם: חיים ל', אצ"מ ;S25/10685 '9, עמ.  
  .88; וגם: שטיין, עמ' 9; ראו גם: חיים ל., עמ' 214יוז, עמ'  1722
 .114-115), עמ' 1938( 9:2 ביטאון רובאי אלסטר 1723
  ראיון וודס. 1724
  . 332-333' יוז, עמ 1725
 .119), עמ' 1938( 9:2 ביטאון רובאי אלסטר 1726
 .2החיות בוגע לאוכלוסייה, עמ'  1727
 .5, עמ' 1939, יואר יומן רגימט המלכה 1728
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. כמו כן פצעו החיילים ארבעה ערבים וספים 14וער בן  35, אדם בן 65אילם בן -, חרש75ברחובות: קשיש בן 

  1729באורח קשה. לפי ליס, התהגות זו של החיילים הייתה אופייית בתקופה זו.

הזכרת תדיר במסמכי הצבא, היא יסיון להימלט מהחיילים. לדוגמה, במבצע עושין  סיבה וספת לירי בערבים,

, ירו החיילים בכפריים, שלדבריהם ברחו מהכפר לאחר שכותר 1938בספטמבר  25-של גדוד המלך גד יבה, ב

ה, ירו במבצע של פלגות הלילה המיוחדות, שועד לעצור את מוח'תאר טטור 1730מהם (ראו להלן). 11-ופגעו ב

-רחים אל-גם בכיר מהיגי המתקוממים, עבד א 1731הלוחמים באיש, לאחר שהלה יסה להימלט והרגו אותו.

  1732חמד, הרג בזמן שיסה לברוח מכיתור על ידי כוח צבאי בכפר צאור.וחאג' מ

אין כל ספק כי במקרים מסוימים הצדיקו החיילים או השוטרים ירי בערבים, שלא בשעת לחימה, בטעה 

, שבהם הרגו חיילים מפלגות הלילה 1938שקרית, כי הללו יסו להימלט. לדוגמה, בשי אירועים באוקטובר ה

מקרים אלה  1733המיוחדות כפריים ערבים (ראו להלן), רשם בדוחות הרשמיים כי ההרוגים ורו בעת שברחו.

ויות כפי שאירעו באמת. הם יוצאי דופן, משום שקיימים דיווחים אחרים, בי הזמן, המציגים את ההתרחש

, כאשר שוטרים בריטים ירו בעציר ערבי כפות. על פי 1938באוקטובר  24-מקרה דומה וסף התרחש ביפו, ב

עדויות עוברי אורח, השוטרים השליכו את העציר מהמכוית בה סעו ויסו לגרום לו להתרחק מהם בריצה, 

   1734כלומר לספק להם עילה לירות בו.

אור סיבות מותם של ערבים מעורר חשד, שמא הטעות בדבר יסיון בריחה אכן כוות. במקרים אחרים, תי

). חשוד בביצוע Moffatהתקש ערבי בחייו של עוזר המושל במחוז ג'ין, מופאט ( 1938באוגוסט  24-לדוגמה, ב

ים את המקרה, המעשה, שתפס בו ביום, ורה והרג בזמן שהיה במחה מעצר. כל המקורות הבריטיים, המתאר

אפשרי, אם כי יתן להיח כי סביב רוצחו של פקיד -מצייים כי הוא ורה בעת שיסה להימלט. הדבר איו בלתי

 1735בריטי בכיר הייתה שמירה הדוקה.

                                                            
1729 Aubrey Lees, “Unbeaten Track: Some Vicissitudes in Two Years of a Public Servant’s Life”, KCLHMA Lees 5/13,  

p. 2  (להלן: ליס) .  

זיכרוותיו של ליס מחייבים את החוקר לזהירות רבה. הלה, פקיד בדרג ביוי בממשלת המדט (בדרגת סגן מושל מחוז), הזדהה בגלוי 

עם האוכלוסייה הערבית והתגד לפעולות הצבא כגד המרד. הוא אף הואשם על ידי ממשלת המדט, ככל הראה בצדק, במסירת 

מש את התעמולה הגרמית כגד בריטיה. יתרה מזו, ליס החזיק בדעות אטישמיות וטל חלק מידע אודות פעילות הצבא, ששי

בפעילות ארגוים פשיסטיים בבריטיה, מה שהביא למעצרו במהלך מלחמת העולם השייה. מצד שי, מאמציו לגלות את זהותם של 

תו של אחד מהם. הדבר מעיד על כך כי לטעותיו היה בסיס שוטרים בריטיים, שירו בעציר ערבי כפות (להלן), הביאו למשפטם ולהרשע

 Richard Griffiths, What Did You Do During the War?: The Last Throes of theעובדתי, לפחות בחלק מהמקרים. ראו: 

British Pro-Nazi Right, 1940-45 (New-York: Routledge, 2016), pp. 99-100ת קשרים חשאיים, ; לעדות מאת קצין צבא אודו

 .42) עם מהיגים ערבים בעזה בתחילת המרד, ראו: בלצ'ם, עמ' ”Lory-Doyne“שיהל ליס (המכוה בשם 
 .145), עמ' 1938( 36:4, ביטאון רגימט המלך 1730
 .11חיים ל', עמ'  1731
 .27.3.1939, יומן רגימט הגבול 1732
; ראו גם: "יומן הפלוגה S25/8768", אצ"מ 20.10.1938בתאריך  בכפר חטין .S.N.Sראו: "פרטי הפעולה המשותפת עם ק.ל.מ.  1733

  .19/סס/2, את"ה 23.10.1938השייה", 
 Trials of Four British Constables“; וגם:  ,”p. 2 Palestine Post,“The Situation in Brief .24.10.1936; ראו גם: 6ליס, עמ'  1734

on Murder Charge Opens in Jerusalem”, Palestine Post, 4.1.1939, p. 2 
קצין הבולשת ג'ופרי מורטון סיפר, כי החשוד (שהוא היה בטוח באשמתו) הוחזק במחה צבא ולא בבית המעצר, כמקובל, בשל  1735

מהימותם של השוטרים הערבים. יסיון הבריחה אירע, לדברי מורטון, בעת שחיילים ליוו את העציר לשירותים. ראו:: -חשש מפי אי
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 1938במאי  26-היו מקרים בהם הרגו אשי כוחות הביטחון ערבים, גם ללא הצידוק המזערי של יסיון בריחה. ב

במהלך המבצע הרגו שוטר  1736לים על בית בסמוך לכפר ִמסכה שבשרון, בו שהו מתקוממים.פשטו שוטרים אג

אגלי ושישה מתקוממים ערבים חמושים, שהיו במקום. ככל הראה, הרגו השוטרים שלושה מהמורדים לאחר 

 למחרת לפות בוקר כסו למסכה חמישה שוטרים אגלים, הוציאו מבתיהם שבעה מכבדי 1737שאלה כעו.

   1738הכפר וירו בהם מטווח קצר. ארבעה מהערבים הרגו במקום ושלושה וספים פצעו.

ישם שי מקרים מתועדים, בהם הרגו חיילים בריטיים בפלגות הלילה המיוחדות ערבים שלא במהלך 

, עצרו וטרים, שהצטרפו לפעולה, 1938באוקטובר  19-במהלך חיפוש שערכה היחידה בכפר חטין, ב 1739לחימה.

ושה ערבים שחשדו כי הם חברים בקבוצה חמושה. מפקד הכוח, קצין מרגימט רובאי אלסטר בשם ברידן של

)Bredin.23-ארבעה ימים מאוחר יותר, ב 1740) הורה לחייליו לקחת את החשודים אל מחוץ לכפר ולירות בהם 

תאר להביא מספר בחודש, פיקד ברידן על חיפוש בכפר מצר. לאחר שכל הגברים רוכזו, דרש ברידן מהמוח'

מסוים של רובים, אחרת יוציא להורג כל אדם עשירי. לאחר שהרובים לא מסרו, בחר ברידן באקראי בשלושה 

   1741מהכפריים והורה לחייליו להרוג אותם.

 14-דורה ב-טעה דומה להרג שרירותי של ערבים בידי חיילים, מופיעה בכרוז שפרסם מהיג המורדים יוסף אבו

ט'הר הרסו החיילים בתים רבים, עצרו מאה -. לטעתו, במהלך מבצע עושין בכפר סילת א1938באוקטובר 

ככל הראה, מדובר במבצע שערך  1742מתושבי הכפר והוציאו להורג שלושה גברים, ששמותיהם צויו בפרסום.

   1743ט.באוגוס 17-, בעקבות מותם של שי חיילים מהמשמר האירי ממוקש בקרבת הכפר, ב1938בסוף אוגוסט 

בספטמבר  15-בצה. ב-אירוע וסף, שהיה כראה חריג באופן ביצועו, התרחש בגליל העליון, סמוך לעיירה אל

דיווחו העיתוים לאקוית כי אוטובוס ערבי עלה על מוקש ביום הקודם וכי הפיצוץ גרם למותם של עשרה ערבים 

                                                            
שבועי, -; וגם: סיכום מודיעין דו12, עמ' יומן המשמר האירי; וגם: 8, עמ' 1939, מאי ביטאון רגימט הגבול; ראו גם: 76רטון, עמ' מו

 .5, עמ' 26.8.1938
 כיום בשטח רמת הכובש ומשמרת. 1736
1737 “C.I.D. Bulletin NO: 121/38”, 27.5.1938, MECA Tegart Papers Box 1 File 129.5.1938י סטריט, ; ראו גם: מכתב. 
המקרה דווח על ידי הצבא כרצח שבוצע על ידי מורדים, כקמה על הסגרת חבריהם לידי המשטרה ביום הקודם. טעה זו פורסמה  1738

 Summary of“גם בעיתוות העברית. מגד, טעו עיתוים ערביים כי הרג התושבים בוצע על ידי שוטרים ווטרים יהודים. ראו: 

Intelligence - Palestine and Transjordan”, 3.6.1938, TNA CO 732/81/9, p. 6 ,"הצפה; ראו גם: "לרצח הערבים בכפר מיסכה ,

; וגם: "אמאם אלבוליס: חאדת' מסכה ושהאדת אהל אלקריה" [מול המשטרה: תקרית מסכה ועדות אשי הכפר], 1, עמ' 29.5.1938

 .1, עמ' 30.5.1938, דיפע-א
). עד כה, לא מצאה 12.10.1938-הקיימות במחקר, שי מקרים אלה התרחשו אחרי שויגייט עזב את ארץ ישראל (ב ביגוד לטעות 1739

 הזמן לכך שויגייט היה מעורב בהרג ערבים, שלא במהלך לחימה.-כל עדות בת
 חרוד (לא ממוין).-ארכיון עין 19.10.1938ח סוין, יומן מבצעים של פלגות הלילה המיוחדות,  1740
; וגם: דו"ח ללא שם על פעולות עושין של הפל"מ, TNA CO 733/371/2, 29.10.1938מוח'תאר הכפר מצר למושל פת הגליל,  1741

  . S25/8768, אצ"מ 19.11.1938
 . 41/104, את"ה 14.10.1938"כרוז המהיג הגדול של הלוחמים על מעשי זועה בריטים",  1742
ט'הר, אך הדעת ותת כי הוצא לפועל, בדומה למקרים אחרים -שכזה גד סילת אלא מצא תיעוד במסמכים בריטיים למבצע  1743

בהם הרגו חיילים בתקופה זו. בעיתוות קיימים דיווחים כל קס כבד, שהושת על הכפר באותו הזמן ועל כך שתושביו טשו אותו. 

, דבר; ראו גם: "בארץ", Summary of Intelligence – Palestine and Transjordan”, 26.8.1938, TNA CO 732/81/9, p. 4“ראו:

  .4, עמ' 23.8.1938, ציראט-אט'הר מושך תשומת לב], -; וגם: "כבת סלת א(ל)ט'הר ולפת ט'ר" [אסון סילת א5, עמ' 21.8.1938
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ששימש כ"מפה מוקשים," (ראו להלן) פי הבולשת הבריטית, האוטובוס, -על 1744ולפציעתם של עשרה וספים.

פגע ממטען חבלה במהלך פעילות צבאית בכביש הצפון. מהדיווח יתן להבין, כי את המוקש היחו 

עם זאת, הערבים טעו כי את האוטובוס פוצצו חיילים מגדוד רובאי אלסטר, שביקשו לקום  1745מתקוממים.

. טעה זו פורסמה, זמן קצר לאחר המקרה, ברדיו את מותם של ארבעה מחבריהם ממוקש, כשבוע קודם לכן

ייתכן שרמז לכך  Deutsche Allgemeine Zeitung.(1746העיראקי ובעיתון הגרמי דויטשה אלגמייה צייטוג (

שהאשמה כוה יתן למצוא בביטאון הרגימט, בו  כתב כי האוטובוס פגע באותו המקום ממש, שבו הרגו 

בדומה לכך, דיווח מוח'תאר חיתה, יוסף פיין, כי  1747זה "מזל" שעשה בו שימוש. חיילי הגדוד וציין כי היה

בצה -אלביגוד למקרה שבו פגעו החיילים, אז הגישו אשי חיתה עזרה לפצועים, הודיעו להם מהמוצב ב

קש (שאויש על ידי אשי אלסטר), שלא לצאת מהיישוב. למחרת, כתב פיין, "שמעו כמה שמועות בקשר עם המו

לאחר פיצוץ מה -זמןעל אלה מצטרפות עדויות של שוטרים בריטים, שהיו במקום (אם כי כראה  1748האחרון..."

   1749המוקש), התומכות בטעת הערבים.

על אף שמקרי הרג שכאלה היו מוגדים לפקודות ולחוק, ראה כי מבצעיהם זכו להסכמה שבשתיקה מצד 

פיקוד לא קט בכל צעדים כגד לוטט ברידן, למרות תלוה הממוים עליהם, אם לא להגה ממש. למשל, ה

בדומה לכך, פרשת ההרג במסכה הסתיימה מבלי שקטו כל צעדים רשמיים  1750רשמית שהגישו תושבי מצר.

גד האשמים. השלטוות פעלו רק אחרי שגילו כי האצ"ל מתכוון לעשות שימוש תעמולתי בפרטי המקרה, כולל 

ם. לאחר התייעצות בושא, שערכה במהלך ספטמבר בין המפקח הכללי, הציב שמות השוטרים המעורבי

הצלחתו  1751העליון ושר המושבות, כיס המפקח הכללי את חמשת השוטרים והציע לפרוש מרצום מהשירות.

של ליס, מושל יפו, לגרום להעמדתם לדין של השוטרים שהרגו את העציר הכפות בחוצות העיר, הביאה ככל 

 1752הציב העליון להוציא את המושל לחופשה כפויה. הראה את

עדות דירה לתמיכתו של מפקד בכיר בהתהגות שכזו יתן למצוא במכתב, ששלח הגרל אוקוור למפקד 

 19-. בהתייחסו למעצרם של שלושה ערבים, שתפסו על ידי חיילי הבריגדה ה1939ביואר  22-ב 19-הבריגדה ה

וקוור כי הוא מקווה שישן ראיות מספיקות להרשעתם. אחרת, כתב הגרל, כשברשותם מטעי חבלה, כתב א

                                                            
, פלסטיןובוס], אשים מפיצוץ מוקש מתחת לאוט 20שח'צ(ן) פי אפג'אר לע'ם ארצ'י תחת באץ" [הרגו ופצעו  20"קתל וג'רח  1744

 .6, עמ' 15.9.1939, הבקרפצעו",  10-ערבים הרגו ו 10; ראו גם: "2-1, עמ' 15.9.1938
1745 “Situation Report”, 20.9.1938, MECA Tegart Papers Box 1 File 2 
Belfast rom Holy Land”, “Atrocity Stories f; ראו גם: מצוטט ב: 230-231, ז'רמן, עמ' 24.10.198הציב העליון לשר המושבות,  1746

Telegraph , 23.11.1938, p. 4 
 .122), עמ' 1938( 9:2 ביטאון רובאי אלסטר 1747
  .S25/22527, אצ"מ 20.9.1938יוסף פיין לראובן זסלי,  1748
 .332-333יוז, עמ'  1749
יך את אשיו (הבריטים לפי דו"ח של הסוכות היהודית, ברידן חקר במפקדת הבריגדה בעקבות המקרה במצר ולאחר מכן הדר 1750

והיהודים) כיצד להעיד במקרה שייחקרו. ראו: דו"ח ללא שם על פעולות עושין של הפל"מ; עמיתו של ברידן בפלגות הלילה המיוחדות, 

קלארק, כתב בזיכרוותיו כי בעקבות "פעולה דרקוית של ממש" שערך הראשון כגד כפר ערבי הוא "כמעט והסתבך", -רוברט קיג

 Robert King-Clark, Free for aצלחתו המרשימה למוע חבלות בציור הפט הביאה להתעלמות מתלוות הערבים. ראו: אבל ה

Blast (London: Grenville, 1988), p. 187 
1751 “Conduct of Police: Miska Case”, TNA CO 733/371/3  
  .1-2, עמ' KCLHMA Lees 5/8, 8.1.1939אוברי ליס לשר המושבות,  1752
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 1753"חבל שהסיור יביא עמו אשים שתפסו לגמרי על חם, כשהם מבצעים את אחד הפשעים החמורים ביותר."

  יתן לחש, כפי שמפקד הבריגדה דרש לעשות, מה הייתה החלופה למעצר המורדים, אליה התכוון אוקוור. 

  

  חיפוש כפעולות עושין מבצעי

מבצעי החיפוש מהווים מקרה מעיין לבחית יישום עיקרון ריסון הכוח בארץ ישראל. מצד אחד, הפקודות 

הטילו מגבלות שוות על אופן עריכתם, כגון איסור על כיסה למסגדים ללא השגחה, איסור על בדיקת שים או 

גם החיות שאסרו על גרימת זק לרכוש ופגיעה גופית עריכת חיפוש בכלי החיילים לעיי המוח'תאר. היו 

מצד שי, ברור כי היו מקרים שבהם יתו פקודות מפורשות לגרום זק לרכוש וייתכן  1754בתושבים ללא צורך.

שגם לקוט באלימות כלפי התושבים. זאת משום שעריכת חיפוש ביישוב ערבי הייתה, לעתים קרובות, אמצעי 

  יון למצוא אמצעי לחימה או חשודים. עישה יותר מאשר יס

בסיכום תקופת פיקודו על המערכה גד המרד תאר פיירס את תכליתם של מבצעי החיפוש ורמז לכך כי ערכו 

  באלימות: 

במהרה התברר כי הדרך היחידה ליטול את היוזמה מהמורדים הייתה לקוט באמצעים גד הכפרים, 

ם כך יזמתי, יחד עם המפקח הכללי של המשטרה, חיפושים מהם יצאו המורדים והמחבלים [...] משו

בכפרים. לכאורה ועדו חיפושים אלה למצוא שק ומבוקשים; למעשה, השיטות שאומצו על ידי 

  1755השוטרים, במתווה של שיטות תורכיות דומות, היו [פעולות] עושין ויעילות.

עולת הכוחות במהלך מבצעי חיפוש, גרמו לכך בהמשך, התלון פיירס כי מגבלות, שהטיל הציב העליון על פ

  1756שאיבדו את אופיים כפעולות עישה וכתוצאה מכך את ערכם.

בושא  1939השימוש במבצעי חיפוש כעוש משך גם בשלבים מאוחרים יותר של המרד. סיכום הרצאה משת 

מאמר  Punitive.(1757ו"עושין" () Ordinaryעריכת חיפוש בכפר ערבי, כתב כי ישם שי סוגי חיפושים: "רגיל" (

  הציג תמוה דומה מאוד לזו שתאר פיירס שלוש שים קודם לכן:  1939שפורסם בביטאון רגימט לקסטר במאי 

בכל פעם שמחבלים במסילה או מגיבים, בדרך כלל באמצעות חיפוש גדול של כל הכפרים הקרובים 

ויים להעיש את האשים הלא כוים, אבל [למקום החבלה] ועוצרים אשים חשודים. לעתים או עש

אחו יכולים תמיד להתחם בשתי מחשבות. אם הכפר המסוים הזה לא אחראי [לחבלה] בפעם הזאת, 

כמעט בטוח שהוא היה [אחראי] במקרים אחרים, ושוב הכבדים הוזהרו שעליהם לשלוט באזוריהם 

   1758עימים.-ולספק לו מידע, אחרת או היה לא

הזמן כמעט שאים מזכירים את מהות פעולות העושין, בהם קטו החיילים במהלך -בריטיים בימקורות 

מבצעי חיפוש. עם זאת, קיימים רמזים למכביר, היכולים לסייע בהבת ההתרחשויות. קצין צי, שסופח ליחידת 

וך "אימון גופי אלצו התושבים לער 1936בספטמבר  1759חיל רגלים, כתב ביומו כי בעת חיפוש בכפר כויכת

                                                            
 .KCLHMA O’Connor 2/4, 22.1.1939, 19-למפקד הבריגדה ה 7-מפקד הדיוויזיה ה 1753
1754 6”  –“Tactical Notes  :ראו גם ;“Lecture No. 2 (Operational: Cordon: Check and Search Village)”, Surrey History 

Centre QRWS 3/12  :להלן)““Lecture No. 2”(  
 .25דו"ח פיירס, עמ'  1755
 .33ח פיירס, עמ' דו" 1756
1757 “Lecture No. 2”, p. 3 
 .72), עמ' 1939( 27:2 ביטאון רגימט המלך 1758
 כיום בית העמק. 1759
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 Violent punitiveביטאון רגימט אסקס כולל אזכור ל"חיפושי עושין אלימים" ( 1760מפרך" בפקודת החיילים.

searches".ו מהםה ין ובכאוכב, תוך ציון כי "בעלי כל הדרגות'המאמר שהוקדש לאחד  1761) שהגדוד ערך בסח

   The “Sack” of Sakhnin.(1762ם באגלית: משחק מליהמבצעים אף קיבל את הכותרת "ביזת סח'ין" (

ראיוות עם חיילים ועם תושבים ערבים, שערכו שים לאחר מעשה, כוללים מידע רב יותר. ותיקי הצבא הבריטי 

סיפרו לימים כי כאשר חיפוש הוגדר כמבצע עושין, הם השחיתו רכוש שהיה בבתים, בהתאם לפקודות מפורשות 

ט אסקס, שהשתתף בחיפוש בסח'ין שזכר לעיל, אמר כי החיילים בזזו אחד הקציים ברגימ 1763שקיבלו.

ערבים סיפרו כי  1764והשחיתו ציוד רב במהלך המבצע, אך ציין כי הם לא קטו באלימות כלפי התושבים.

עדות למעשים  1765החיילים הגו להשחית את הריהוט שהיה בבתיהם, וכן את שמן הזית ומאגרי התבואה.

שוטר רוכב באזור ירושלים. בעת מבצע לאיתור כלי שק שהיה רוותיו של יהודה ספרן, שכאלה מופיעה בזיכ

בכפר בידו, ראה ספרן כיצד "שוטרים ערבים ובריטים שוברים כדי חרס (ג'ארות) עקיים ששימשו לאחסת 

  1766קמח, קורעים מזרוים וגובים מכל הבא ליד."

הרגו  1938בספטמבר  -24שין שבוצעה כגד הכפר יבה. בביטאון רגימט המלך כולל מאמר, המתאר פעולת עו

מורדים חייל, במהלך פעילות באזור הכפר. כמו כן, חיבלו המורדים במסילת הרכבת שעברה במקום. בתגובה, 

החליט מפקד הפלוגה לפעול גד הכפר. בצהרי היום שלמחרת כיתר טור ייד את הכפר והחיילים כסו לתוכו 

ש ולפוצץ בתים. המחבר סיפר כי מתקוממים ירו על החיילים, אך לא גרמו לפגעים. במהלך במטרה לערוך חיפו

   1767ערבים, לפי הדיווח בעת שיסו להימלט מהכיתור. 11-פעולת העושין פוצצו החיילים חמישה בתים ופגעו ב

ביוי  5-ג'דל במ-במקרים אחרים גבו החיילים במהלך החיפוש. למשל, בעקבות חיפוש שערך הצבא בעיירה אל

אווטס סיפר  1768, דיווח העוזר למושל המחוז, שהיה וכח במקום, כי החיילים בזזו חפצי ערך מהבתים.1936

, בעוד שהוטרים, 1938בספטמבר  4-לימים, כי ויגייט העיק לו גליל בד משי, שלקח מהכפר ח'רבת ליד ב

  1769תו של מהיג קבוצה חמושה שהרגו.שהשתתפו באותה פעולה, סיפרו על סכום כסף גדול שלקחו מגופ

בדומה  בחלחול. 1939במאי ככל הראה, הפגיעה הקשה ביותר בתושבים ערבים במהלך מבצע חיפוש אירעה 

במיוחד  שגודרתחת כיפת השמיים, זמן החיפוש ב"כלוב", אזור למבצעים אחרים, הוחזקו הגברים מהכפר ב

במקרה זה החיילים השאירו את התושבים במכלאה מספר אך ביגוד לפקודות הרגילות, ראה כי  לשם כך.

הערבים שהו בשמש העדויות בוגע למקרה הן חלקיות וסותרות, אך ראה כי . , לאחר שהחיפוש הסתייםימים

. ייתכן שהמטרה הייתה לגרום לכפריים להסגיר בכמות מספקת שתיה-מי מבלי שהחיילים תו להםהקופחת, 

כך או אחרת, ראה כי  עוש על פעילות עוית כלשהי, שקדמה למבצע.סתירו, או לידי הצבא את כלי השק שה

                                                            
  .26.9.1936יומן ורמן,  1760
 .282), עמ' 1938( 6:46 ביטאון אסקס 1761
 .292שם, עמ'  1762
1763 Fred Howbrook, IWM Sound Archive 4619  :להלן)Howbrook :ראו גם ;(ancroft Gratton, IWM Sound John Stewart S

Archive 4506  
1764 David Anthony Clement Wilkinson, IWM Sound Archive 4577  
  .110ימר, עמ' -א 1765
  .11), עמ' 1989(ירושלים: משטרת ישראל,  מזכרוות השוטרים היהודיים במשטרת פלשתיה (א"י), קובץ ג'קלמן ואלה אביב,  1766
 .145), עמ' 1938( 36:4, ביטאון רגימט המלך 1767
1768 Majdal Town”, 7.6.1936, KCLHMA Lees 5/6/1 -“Subject:  
1769 John Fullerton Evetts, IWM Sound Archive 4451 (להלן: ראיון אווטס)  וגם: חיים ל', אצ"מ ;S25/10685 '11, עמ.  
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 1770.ובחום שמתו בצמא ,עשרהעוד עשר ערבים מתו במהלך המבצע: אחד, שהוטבע על ידי החיילים בבאר ו-אחד

  1771רובים וארבעה אקדחים. 24בתום המבצע, דיווח הצבא על תפיסת 

  

  בי ערובה 

שיתן לראות בו חריגה מעקרון ריסון הכוח, היה תפיסתם של גברים ערבים כבי  מרכיב וסף בפעילות הצבא,

ערובה. בדרך כלל, השתמשו היחידות בבי ערובה אלה כ"מגיים חיים", כך שיסיון לפגוע בחיילים יוביל בהכרח 

  לפגיעה באסירים.

הקימה את מפקדתה  16-, כאשר הבריגדה ה1936בספטמבר  25-דוגמה מוקדמת ומפורסמת לכך התרחשה ב

בשכם. מאחר ומתקוממים ירו אל עבר בית המלון, ששימש כמטה היחידה, הורה מפקד הבריגדה אווטס להביא 

למקום את ראש העיר, סלמיאן ביי טוקאן. אווטס אילץ את ראש העיר לשהות על גג המלון במשך הלילה, תחת 

  כי פרשת ראש העיר הייתה חריגה לתקופתה.עם זאת, ראה   1772משמר, כערובה לכך שהתקפות הירי יפסקו.

החלו יחידות הצבא להסיע עצירים  1938עיקר השימוש בבי ערובה היה בחלקו השי של המרד. באוקטובר 

ערבים במשאיות "מפות מוקשים" ולפי קרויות סיור, במטרה להרתיע את המתקוממים מפי מיקוש הדרכים 

קיים  1774ת כבדות, או שהיו קרובים לראשיהן של קבוצות חמושות.עצירים אלה לקחו ממשפחו 1773והמסילות.

יוס, בו הרגו בי ערובה כתוצאה מפיצוץ מוקש: -סמוך לחאן 1938באוקטובר  9-תיעוד למקרה, שהתרחש ב

והושבו אותם על  –ערבים  –הוחות לה גרמו המוקשים, שהבאו כמה בי ערובה -"כל כך מאס לו מאי

ך שאם מישהו יתפוצץ, זה יהיה הם. בלילה של יום ראשון, כשאירע הפיצוץ במסילה, שי הקרוית הקטה כ

  1775שיהם הרגו; אבל הם היו הקורבות היחידים." –הערבים הועפו לשמיים 

שימוש שכזה בבי ערובה לא הומצא בארץ ישראל וראה כי רווח באימפריה הבריטית. מעידה על כך הצעתו של 

בארץ ישראל, הגרל אוקוור, לתפוס את  7-) למפקד הדיוויזיה הPerrottבהודו בשם פרוט (קצין משטרה בכיר 

ביהם של מתקוממים כבי ערובה ולהסיע אותם בראש כל שיירה צבאית, על מת להרתיע את המורדים מפי 

  1776הטמת מוקשים. הצעה זו, לצד המלצות וספות, התבססה על יסיוו של פרוט בהודו.

בה תפסו גם על מת "להבטיח התהגות טובה" מצד כפריים, כלומר להרתיע אותם מפי השתתפות בי ערו

, הורה מפקד הבריגדה 1939בהתקוממות. למשל, לאחר רצף התקפות על סיורים באזור טולכרם בפברואר ומרץ 

רו חיילי הגדוד השי במרץ, עצ 7-לקוט בפעולות עושין כגד הכפרים בסביבה. במהלך מבצע העושין, שערך ב

                                                            
  .337-341יוז, עמ'  1770
1771 p. 2 , 18.5.1939,Palestine Post“Arab Murdered in Haifa”,  
1772 , 26.9.1936, p. 9Western Mail“Mayor Held as Hostage”, .ראו גם: ראיון אווטס ; 
 .119), עמ' 1939( 8:3 ביטאון הסקוטים המלכותייםלדוגמה, ראו:  1773
 .3, עמ' 1939, מאי יומן רגימט המלכהלדוגמה, ראו:  1774
 Darlington ,(15.10.1938 ,ing's Own Royal Regiment Museum KO 1333/1 DarlingtonKמכתב מלוטט ה. ג'. דרליגטון ( 1775

  (להלן: דרליגטון).
, 18.10.1938מערבי בהודו. ראו: פרוט לאוקור, -פרוט היה באותה העת סגן המפקח הכללי של המשטרה באזור הספר הצפון 1776

KCLHMA O’Connor 2/3.  
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במאי שוב תפסו חיילי  3-ב 1777בי ערובה, ממשפחות שהיו בעלות עמדות ההגה והשפעה. 13של רגימט המלכה 

  1778הגדוד ערבים כבי ערובה, הפעם בקלקיליה, בעקבות ירי על מוצב בלילה הקודם.

-כיו הערבים. לדוגמה, בבשלהי המרד, השתמש הצבא בבי ערובה גם ככלי לחיזוק מעמד השלטון בקרב תומ 

-עצרו חיילים ארבעה מתושבי איג'זים, כבי ערובה עד לשחרורם של שי דרוזים מדאלית אל 1939במאי  25

כברי -דבר דומה אירע באוגוסט של אותה שה, כשהצבא לקח מאל 1779כרמל, שחטפו על ידי קבוצה חמושה.

   1780אן על ידי מתקוממים יום קודם לכן.ס-שלושה בי ערובה, בעקבות חטיפתם של שלושה מתושבי אבו

  

  סעודות

רשמית, שעשה בה שימוש תדיר, היה אילוץ הכפריים להגיש ארוחה לחיילים. -סוג אחרון של פעולת עישה לא

לעתים, כאשר כוח צבאי כס לכפר, דרש המפקד מהמוח'תאר להאכיל את אשיו. סעודה שכזו הייתה למעשה 

כפריים לא קיבלו כל פיצוי עבור המזון שאכלו החיילים. עלות המצרכים לא חשבה רשמי, שכן ה-קס קיבוצי לא

 כחלק מתשלום קס לממשלה, כך שלעתים היא וספה על סכום שהושת על הכפר באופן חוקי. 

 5-התיעוד הראשון לסעודה שכזו בוצע על ידי קצין האווירייה בעצמו. במכתב למפקדו תאר פיירס כיצד ביקר ב

בכפר סלפית, במהלך מבצע סריקות רחב. לאחר שהורה לערוך לכפריים הדגמה של הפצצה אווירית,  1936ביולי 

שועדה להפגין את עוצמתו של הצבא הבריטי, הורה לאסוף מהם "בשר, עופות, ביצים, ירקות, וכו' לארוחת 

 76עזים, כבש, טלה,  11הערב של הגדוד." ביטאון אחד הרגימטים פירט כי לצורך הסעודה החרימו החיילים 

פיירס פקד גם לשכן באותו הלילה חיילים בכפרים הסמוכים ולחייב את התושבים   1781ביצים. 200-תרגולות ו

   1782לספק להם מזון, בצייו כי "היה זה עוש שהם הביו היטב."

 1937מבר בדצ 25-סעודות שכאלה ליוו מבצעי סריקה וחיפוש, כמו גם הקמה של מוצבים בכפרים. לדוגמה, ב

השתתף הגדוד השי של רגימט המפשייר במבצע לאיתור קבוצה חמושה גדולה בגליל העליון. ביטאון הרגימט 

פרסם תמוה, בה ראים חמישה ערבים מורטים תרגולות תחת השגחתו של חייל הושא רובה מכודן. מתחת 

במאמר המסכם את השירות בארץ  1783לתמוה כתב כי העופות הוחרמו לצורך סעודת חג המולד של החיילים.

ישראל, כתב חייל מרגימט מצ'סטר כי לא יתן למות את הכפרים אותם עזב הגדוד "לאחר ארוחה כבדה של 

בדומה לכך, כתב חייל אחר כי בכפר קסטל "היו הרבה תרגולות כשהגעו [למוצב שבמקום], אך  1784עופות."

  1785מספרן פחת באופן מסתורי."

ים דיווחים מפורטים יותר על סעודות שכאלה. יומן המבצעים של פלגות הלילה המיוחדות,  שי מקורות כולל

, מתאר מבצע חיפושים רחב ומציין כי לאחר הכיסה לכפר "בפקודת האגלים אוספים 1938באוקטובר  26-מה

                                                            
 .4, עמ' 14.3.1939-1, יומן רגימט המלכה 1777
 .1, עמ' 1939, מאי המלכהיומן רגימט  1778
 .3, עמ' 30.5.1939, 47, מס' 16דוח מודיעין, בריגדה  1779
  .3, עמ' 8.8.1939, 57, מס' 16דוח מודיעין, בריגדה  1780
 .33), עמ' 1937( 217 ביטאון קמרון היילדרס 1781
 .Popham 4/6-KHCLMA Brooke, 7.7.1936קצין האווירייה בא"י למפקד חיל האוויר במזה"ת,  1782
  .85), עמ' 1938( 33:3 ביטאון המפשייר 1783
 .276), עמ' 1938( 11:4 ביטאון מצ'סטר 1784
 .6), עמ' 1939( 72 ביטאון המשמר השחור 1785
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זו כתבה על העדות המפורטת ביותר לארוחה שכ 1786ביצים ועורכים סעודה הדרת". 200-תרגולות וגם כ 50-כ

ידי לואיס סדרסון, עוזרו האישי של הגרל מוטגומרי. סדרסון, שהסתפח למשך שבוע לפלגת לילה מיוחדת 

  בפיקודו של ברידן, כתב להוריו על ביקור אופייי בכפר ערבי בעמק החולה: 

רוחת צהרים בבוקר [...] המוח'תאר קיבל את פיו באופן ידידותי. הוזמו לא -11כסו לכפר בערך ב

(אחרת הייו מזמיים את עצמו!) [...] הארוחה החלה ולמרות שלא  שירתו אותו ב"איות" שיתן 

לצפות לה במלון ריץ, זה היה טעים באותה המידה ובוודאי בכמויות גדולות בהרבה. כל אחד מאתו 

ל אורז מבושל באופן אכל חצי אווז, כמעט עוף שלם, צלחת מלאה באורז חמוץ ושתי קערות משותפות ש

עילאי (שבעצמן היו מספיקות להאכיל עשרים וארבעה אשים; אבל היו למעשה לחמישה מאתו!) 

  1787ו"לחם" דק וקשה מקמח תירס.

לכאורה, יתן לראות בסיפור זה עדות להכסת אורחים מצד בי הכפר. אך קריאה זהירה בסיפור זה מרמזת כי 

כי התושבים למדו שהחיילים מצפים להן. במקרה זה, אף ציין המחבר כי סעודות שכאלה היו תופעה שגרתית ו

מאחר וכמות המזון שהייתה בכפר לא הספיקה, שלח המוח'תאר את אחד הכפריים ליישוב סמוך, להביא 

  תוספות. ייתכן שהכרות מוקדמת עם מפקד הכוח, ברידן, השפיעה על הכפריים לפעול כפי שפעלו.

  

  מאפייים יחידתיים

רשמית מצביעות על כך כי היא לא קטה באופן שווה על ידי כלל -ויות השוות על מקרים של אלימות לאהעד

מעורבים. עיון במקורות מרמז על כך, כי הגדודים -היחידות וכי היו גדודים, שחייליהם טו יותר לפגוע בבלתי

מצ'סטר. המשותף לכל אלה, ה"וקשים" ביותר היו רובאי אלסטר, הסקוטים המלכותיים, המשמר השחור ו

הוא שירותם בארץ ישראל בתקופת שיא המרד. יש להיח כי הדבר בע מאופי המפקדים בכל יחידה, ואולי גם 

   1788ממאפייים אתיים ומסורתיים.

עדות לכך יתן העובדה, כי יחידות מסוימות פעלו באלימות רבה יותר כלפי התושבים, לא עלמה מעיי הערבים. 

פשעים . לאחר שהאשים את הצבא בביצוע 1938ראזק בובמבר -שפרסם עבד ארוז בשפה האגלית, בכלמצוא 

בעיקר על ידי הרגימטים  מבוצעיםראזק כי "מעשים פראיים אלה -ערבית, כתב עבד אהאוכלוסייה הגד 

  1789הסקוטים המלכותיים."

מאחרות בהקשר זה. מעורבותם של  יחידה אחת, הגדוד השי מרגימט רובאי אלסטר המלכותיים, זכרת יותר

אשי היחידה במעשי ההרג בחטין ובמצר כבר זכרה, כמו גם החשד כי הם האחראים לפיצוץ האוטובוס בגבול 

הצפון. מקרים אחרים של אלימות קיצוית מצד חיילים אלה, תוארה על ידי איש פלגות הלילה המיוחדות, חיים 

הגדוד "עשה סלט," כדבריו, משבוי ערבי, שתפס במהלך הלחימה בכפר לבקוב: באחד, סיפר לבקוב כיצד חייל מ

. בשי, סיפר כיצד ברידן פקד עליו להרוג בכידון בדואי, אותו עצרו החיילים במהלך 1938ביולי  11-דבוריה, ב

                                                            
 .19/סס/2, את"ה 27.10.1938"יומן הפלוגה השייה",  1786
 .8, עמ' 13.12.1938מכתבי סדרסון,  1787
סקוטים או אירים. לבי אוכלוסיות אלה היה מויטין של לוחמים  אגליים,-גדודים אלה, למעט מצ'סטר, הורכבו מחיילים לא 1788

 קשוחים ולעתים אף אכזריים. 

“Addressed to the British Regiments in Palestine” 1789 ,19.11.1938 41/94, את"ה.  
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עדויות אחרות, כולל דוחות שחוברו על ידי קציי הגדוד, מתארות פעולות אלימות  1790מארב, סמוך לביסאן.

  1791פות מצד חיילי הגדוד, שכללו הכאת עצירים והלקאת כפריים במהלך מבצעי חיפוש.וס

שי מסמכים בי הזמן מחזקים את ההחה, כי פעילותו האלימה של רגימט אלסטר הייתה חריגה וכי אף 

  הערבים הבחיו בכך. בביטאון רגימט הרובאים האיריים, הגדוד שהחליף את רגימט אלסטר, כתב: 

ממבצעי המעצרים הגדולים האחרוים [...] הכפריים עצרו כדי ללחוץ את ידו של מפקד היחידה באחד 

מפשע, לפי -בזמן שהלכו למקום שבחר למסדר הזיהוי. בסיומו, שא המפקד דברים בפי החפים

עצמו והחל לשאת דרשה רגשת. הוא הפך לתקיף -שהתיר להם להתפזר. בתגובה, עמד דובר מטעם

תר והמילה "חראם" שתה כה הרבה, עד שחששו שהאשמות וראיות מושמעות, אבל כאשר יותר ויו

מספר משפטים, המשמעות הפכה לברורה. "הרגימט הזה מוזמן לבקר בהמתורגמן שלו סיכם זאת 

בכפרים שלו בכל זמן ותכיפות שירצה. ביום או בלילה, זה לא משה לו. או מחבבים ומכבדים אתכם 

ם מבצעים את תפקידכם בצורה הוגת ולא מעישים חפים מפשע, אם איכם מוצאים את משום שאת

  1792האשם, ומעל לכל משום שאתם תמיד מכבדים את השים שלו."

את העלייה במספר אירועי הירי בסביבה לכך שחיילי  1939בדומה לכך, ייחס מושל מחוז עכו והגליל באוגוסט 

ן קצר קודם לכן, חבשו כובעים דומים לאלה של רגימט אלסטר. "הכפריים רגימט לסטרשייר, שהגיעו לגזרה זמ

  1793חשבו שהראשוים [רובאי אלסטר] חזרו והחליטו לחסל עמם כמה חשבוות ישים," כתב המושל.

לימים, סיכם וודס את האופן שבו הוא וחבריו הגו באוכלוססיה המקומית: "רובאי אלסטר המלכותיים טיפלו 

  1794ת רבה, אבל בשם אלוהים, זה היב דיבידדים!"בערבים בקשיחו

                                                            
  .120-121; ראו גם: ממט, עמ' 5חיים ל., עמ'  1790
 .212-214יוז, עמ'  1791
  .91), עמ' 1939( 5033:1 ביטאון הרובאים האיריים 1792
  .7, עמ' 3.8.1939מחוז עכו והגליל,   שבועי,-דוח דו 1793
  וודס, ראיון. 1794
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  איטגרטיבייתוח המערכה גד המרד: 
פרק זה מרכז את תוצאות המחקר הכמותי אודות המרד הערבי, תוך הצגתן לצד התהליכים השוים, שהתרחשו 

 והמתקוממים כוחות הביטחון מזהפעולות , בין הגומלין יחסי את שרטט, אי מבקש לובדרך זהמערכה.  זמןב

   1795ולבסס אותם על התוים הרבים, שאספו ממקורות בי הזמן. מזה

 התייחסות תוך היתוח שלהלן כולל שלושה חלקים. השיים הראשוים עוסקים בשלבים הפעילים של המרד,

האופן שבו השפיע הצבא על המאורעות. החלק לגבי  מהתוים העולות, תובותול שלהם המרכזיים למאפייים

השלישי, הארוך יותר, בוחן שורה של סוגיות לאורך המרד כולו: סיכום פעולות המורדים, סיכום האבדות להן 

    גרמו ואשר סבלו, היקף כוחות הצבא שפעלו בארץ והאופן שבו יישמו את תורת הלחימה.

גרים, עמם כוללת של המרד והמערכה לדיכויו ומאפשר להבין את האתציג תמוה יתוח איטגרטיבי שכזה מ

  דרש הצבא הבריטי להתמודד, לצד מידת הצלחתו לעשות כן. 

  

  1936אוקטובר -השלב הראשון: אפריל

המרד הערבי פרץ, כאמור, בגל של הפרות סדר אלימות, שלוו במעשי רצח של יהודים. עם זאת, המאורעות שיו 

ד יהודים (למעט בימים הראשוים של את אופיים במהירות: הפרות הסדר, שכווו גד השלטוות יותר מאשר ג

המרד), שככו, ועיקר הפעילות עברה לאזורים הכפריים של הארץ, שם החלו לפעול קבוצות חמושות. במקביל, 

היו ביישובים העירויים, ובמיוחד באלה שאוכלוסייתם מעורבת, התקפות טרור רבות גד יהודים, מוסדות 

  שלטון וערבים, שחשבו כמתגדים למרד.

השלטוות לאירועים הייתה בתחילה מהוססת והתבססה, ככלל, על יסיון לדבוק בעיקרון ריסון הכוח  תגובת

ובמסגרת החוקית הרגילה. כוחות הצבא תוגברו בהדרגה, אך מבלי שקיבלו סמכויות שלטויות חריגות 

, ווקופהציב העליון ומשימתם ותרה, בהגדרתה, "סיוע לרשות האזרחית." המדייות המרסת, אותה הוביל 

כמו גם היעדרם של כוחות מספיקים למלא תפקידים הגתיים והתקפיים גם יחד, עיקרה את יכולתם של כוחות 

הצבא לפעול באופן התקפי, בהתאם לתורת הלחימה. למרות זאת, כפי שראה להלן, הצליחו הכוחות לפגוע 

  אווירי. לסיוע  XXבקבוצות החמושות, בעיקר באמצעות יישום שיטת 

ספטמבר ואוקטובר, לאחר שממשלת בריטיה החליטה לדכא את המרד בכוח, השתתה התמוה.  במהלך

האחריות לביטחון בארץ עברה לידי צבא היבשה וסדר הכוחות בארץ ישראל, שעמד אז על דיוויזיה, הוכפל. 

מערכה גד התקוממות "לפי השיוי העיקרי היה באופן הפעלת הכוח: תחת פיקודו של דיל, החל הצבא ליישם 

"ע על סיום השביתה, כשבועיים מיום הגעתן הועהספר", ששילבה מוצבים הגתיים לצד טורים יידים. הודעת 

של יחידות התגבורת הראשוות, יחד עם החיית הציב העליון לכוחות לחדול מפעילות התקפית, הפסיקו את 

  שמעותיים אל מול הקבוצות החמושות.המערכה באיבה, לפי שהביאה להישגים מבצעיים מ

                                                            
  לעיין המקורות, ששימשו לעריכת מחקר זה והסוגיות הקשורות בהם, ראו פרק "מתודולוגיה" שבמחקר זה. 1795
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  פעילות המורדים

, מעלה כי במהלך התקופה ביצעו אלה 1936באוקטובר  12-באפריל ל 15-סקירת כלל פעולות המתקוממים, בין ה

פעולות אלימות בסך הכול. אלה כוללות מגוון רחב של מעשים, החל בפיזור מסמרים על הכביש או יידוי  4,990

מטעי חבלה ורצח. עיקר האלימות הייתה בחודשים מאי, יוי ויולי, במהלך כל אחד מהם  אבים וכלה בהחת

). בחודש אוגוסט רשמה ירידה משמעותית במספר 1אירועים (ראו להלן, תרשים מס'  -1,000מו מעל ל

באלימות, אירועים). באוקטובר חלה ירידה יכרת  767, רמה ששמרה גם בספטמבר (בו רשמו 719-ההתקפות, ל

   1796עוד בטרם הסתיימה השביתה הכללית.

 

 1936אוקטובר -מספר הפעולות האלימות בחודש, אפריל: 1תרשים מס' 

כיווו  1936בחית היעדים להתקפה ממחישה את התפתחות המרד בשלביו המוקדמים. במהלך אפריל 

הן) גד תושבים יהודים או רכושם. דבר זה תואם את מ 91%-המתקוממים כמעט את כל התקפותיהם (כ

הדיווחים אודות הפרות סדר אלימות, התקפות טרור מזדמות על יהודים ומעשי חבלה ברכוש חקלאי ומסחרי, 

המאפייים את התקופה. לעומת זאת, בין החודשים מאי ליולי עלה באופן דרמטי מספר ההתקפות על כוחות 

ם ותשתיות. התקפות אלה, כרבע מכלל פעולות המורדים באותם חודשים, מעידות הביטחון, מתקים ממשלתיי

כיצד פרצה מלחמת הגרילה, שיהלו הקבוצות החמושות, וכיצד התפשטה במהירות. במקביל, החלו המורדים 

ה לאכוף עליהם למלא אחר הוראות הוע"ע ואם משום שתפסו כבוגדים. רלפעול גד תושבים ערבים, אם במט

קטליות ברובן המכריע, היו מעטות יחסית, לעומת אלה שכווו כגד יהודים -את, התקפות אלה, שהיו לאעם ז

  ).2(ראו להלן, תרשים מס' או השלטוות הבריטיים 

                                                            
עור זה היה עומד בעיו, היו צפויות להתבצע ליום בממוצע. בהחה כי שי 15-אירועים אלימים, שהם כ 178באוקטובר מו  12-עד ה 1796

  התקפות במהלך החודש כולו. 450-כ
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 19361797אוקטובר -מספר ההתקפות כנגד יהודים, כוחות הממשלה וערבים בכל חודש, אפריל: 2תרשים מס' 

מקרים מתועדים,  123תוי הסוכות היהודית בוגע להפגות והפרות סדר, מחזקים את התמוה הזו. מתוך 

במספר, היו במהלך חודש מאי. מיולי ואילך כמעט שלא מו  71התרחשו בין אפריל לסוף יוי, כאשר רובן,  111

ריים, כמו גם לשיוי שחל באופיו, אירועים מסוג זה, עדות וספת למעבר לוז המאבק מהערים לאזורים הכפ

  1798ממרי אזרחי למרד מזוין.

הירידה במספר פעולות המתקוממים, החל באוגוסט, לא מעידה על ירידה ברמת האלימות. להפך, בחודש זה 

).  מספר הקורבות 3פגעו המתקוממים במספר היהודים הרב ביותר, מאז אפריל (ראו להלן, תרשים מס' 

  ת בחודש ספטמבר, ייתכן בשל פעילות הצבא וייתכן מסיבות אחרות.היהודים ירד משמעותי

                                                            
מספר ההתקפות כולל מקרי חבלה ברכוש. לא כללים מקרים של הטמת מוקשים, משום שאלה ימו ברישומי הסוכות היהודית  1797

יתן לקבוע אם כוו ו. משום כך, לאפרד מיתר ההתקפות, מבלי לציין היכן הוטמגד כוחות ב גד תחבורה אזרחית יהודית, או ו

  הביטחון.
  .9ראו ספח מס'  1798
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 : מספר הקורבנות היהודים בשלב הראשון של המרד הערבי3תרשים מס' 

 

  מאפייי הלחימה

. המאבק בין הצבא לקבוצות החמושות התאפיין בשלב זה בכך, שהיוזמה הייתה כמעט תמיד בידי המתקוממים

מגבלת כוח האדם עד לספטמבר, החיות הציב העליון, כמו גם היעדר מודיעין מדויק אודות המתקוממים, מעו 

" Xמהצבא לפעול באופן התקפי ושיטתי. למעט שי מקרים, הריסות העושין ביפו, בחודש יוי, ו"מבצע 

  להגעת דיל לארץ.בשומרון ביולי, לא קטו כוחות הביטחון במבצעים יזומים רחבי היקף, עד 

הקבוצות החמושות, מצדן, יהלו לוחמת גרילה רחבת היקף, שועדה לפגוע בתחבורה האזרחית היהודית, 

בכוחות צבא ומשטרה קטים, ביישובים יהודיים ובתשתיות השלטון (במיוחד במסילות הרכבת ובקווי 

יחידות צבא גדולות יותר, כחלק הטלגרף). לקראת סוף התקופה, החל בחודש ספטמבר, תקפו המתקוממים גם 

  מהמערכה שיהל קאוקג'י.

ועד להעברת  1936מבוטל של מקרים. בין יוי -למרות זאת, הצליח הצבא לפגוע בקבוצות החמושות במספר לא

מקרים, בהם לחמו יחידות הצבא גד קבוצות חמושות גדולות  16בספטמבר, רשמו  15-הפיקוד לידי דיל, ב

   1799חמים ומעלה) והסבו להן אבדות.לו 15יחסית (בות 

הייתה זו תוצאה של שי תהליכים מבצעיים, שהתרחשו במקביל: מחד גיסא, כוחות הצבא אימצו את שיטת 

XX גד התקפות המורדים על שיירות או סיורים שגרתיים. מאידך שאפשרה להם להגיב במהירות ובעוצמה ,

דולות יחסית, לא רתעו מלחימה גד כוחות סדירים גיסא, הקבוצות החמושות, שפעלו לעתים במסגרות ג

  והמשיכו בקרב, גם אחרי שפגה השפעת ההפתעה ויחידות וספות, כמו גם מטוסי קרב, הגיעו לאזור (ראו להלן). 

                                                            
  . 10ראו ספח מס'  1799
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מהיגותו הצבאית של קאוקג'י. הלה ביקש לארגן את דווקא גורם וסף, שתרם להצלחת הצבא, הייתה 

כל אלה  1800למחצה והוביל שלוש התקפות, באור היום, גד יחידות צבא.-המתקוממים במתכות סדירה

   1801הסתיימו באבדות כבדות וללא הישגים קרביים משמעותיים, שהשפיעו על המשך המערכה.

השוואת מספרי האבדות, שגרמו כוחות הביטחון והמתקוממים אלה לאלה, עוזרת להתרשם מתוצאות הלחימה 

 552ערבים במהלך התקופה. מבין אלה,  693-סך הכול, דיווח הצבא כי פגע בבמהלך השלב הראשון של המרד. ב

פגעו ביו תחילת יוי לסוף אוקטובר, התקופה שבה היה עיקר המאבק שבין הצבא לקבוצות החמושות. הצבא 

חיילים ושוטרים בריטיים, רובם  141-שילם מחיר יקר עבור הצלחתו: באותה התקופה, פגעו מתקוממים ב

   1802בשעת לחימה. המכריע

 

  19361803אוקטובר -: אבדות כוחות הביטחון (חיילים ושוטרים בריטיים) ומתקוממים, יוני4תרשים מס' 

 

  מסקות

בחית התוים מחלקו הראשון של המרד, מעלה מספר תובות. ראשית, יתן לראות כי פיירס מצא פתרון, ולו 

בפיו הקבוצות החמושות מחד ומדייות הציב העליון, מאידך. הצלחת הצבא למצות את חלקי, לאתגר שהציבו 

יתרוותיו הטכולוגיים, במיוחד בתחומי הסיוע האווירית והתקשורת האלחוטית, הפכה היתקלויות מקריות 

  באויב להזדמויות לפגוע בו.

                                                            
  ). ראו בפרק "המרד הערבי: סקירה היסטורית".29.9.1936) ובית אמרין (24.9.1936), ג'בע (3.9.1936אלה הם הקרבות בבלעא ( 1800
  בעו את מעמדו של קאוקג'י כגיבור לאומי פלסטיי עד לימיו. עם זאת, היו לקרבות אלה השפעה מוראלית משמעותית והם קי 1801
  שוטרים ערבים ווטרים לא מו, שכן אלה פגעו כמעט תמיד כתוצאה מהתקשות ולא בלחימה. 1802
מספרים אלה כוללים את כל הפגעים משי הצדדים, הרוגים ופצועים. כלולים גם מתקוממים שהצבא טען כי פגע בהם, אך ללא  1803

  ה (ראו להלן, "אבדות המורדים").הוכח
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לאחר שהוע"ע הורה לסיים את שית, המספרים ממחישים כיצד שלב זה של המרד הסתיים באבחה אחת, 

השביתה. דבר זה מעיד על קיומה של יד מכוות, או לכל הפחות על כוותם של מהיגי הקבוצות החמושות 

ואשיהם להישמע להוראות המופתי בשלב זה. גם הקבוצות החמושות שלא התפזרו, במיוחד המתדבים הזרים 

  לותן ההתקפית.  שתחת פיקודו של קאוקג'י בשומרון, הפסיקו את פעי

שכן זו עצרה לפי שהכוחות הספיקו לא המערכה הצבאית בפיקודו של דיל היא שהביאה להפסקת המרד, 

לכל היותר, אפשר להיח כי עצם הגעתם של כוחות צבא גדולים לארץ ישראל, לצד האיום . לפעול באופן מלא

ת השביתה ולהפסיק את האלימות. המפורש בהטלת משטר צבאי על הארץ, תרמו להחלטת הוע"ע לסיים א

כאמור, החלטה זו של מהיגי הערבים באה לאחר משא ומתן עקיף בים לבין ממשלת בריטיה והתבססה גם 

על שאיפתו של ווקופ שלא לפגוע קשה מדי באוכלוסייה הערבית ועל האיטרס הבריטי, שלא לפגוע ביוקרתם 

  של מלכי ערב, שתיווכו בין הצדדים.

  

  1939דצמבר  – 1937: אוקטובר השלב השי

השלב הפעיל השי של המרד הערבי התאפיין, לכל אורכו, בפעילות גרילה וטרור מצד קבוצות חמושות. בתקופה 

זו התגבשו דפוסי המהיגות האזוריים במרד, כמו גם שיטות הפעולה העיקריות, בהן עשו המתקוממים שימוש. 

לקחים, והחלו להימע מלחימה גד כוחות סדירים, או מהפעלת  במהלך תקופה זו, הפיקו הקבוצות החמושות

  יחידות גדולות בשעות היום. 

וסף על הפעילות הצבאית, הגבירו הקבוצות החמושות את מאמציהן לזכות בלגיטימציה שלטוית בעיי 

, ואם האוכלוסייה הערבית, אם באמצעות מיסודה של מערכת בתי דין, שועדה להחליף את זו של הממשלה

באמצעות עריכת מבצעי ראווה, התקפות גדולות ל"כיבוש" ערים וסמלי שלטון. לאלה התלוותה מערכה רחבת 

של טרור אישי, במיוחד גד ערבים שחשדו כמי שמתגדים למרד, או כאלה שחשבו בעיי המופתי כמתחרים 

  על ההגת הקהילה הערבית בארץ. 

, 1938ים עיקריים בתקופה זו. במהלך השה הראשוה, עד לאוקטובר כוחות הביטחון התמודדו עם מספר אתגר

לא הספיקו הכוחות בארץ ליישום שיטתי של תורת הלחימה. העדרו של מודיעין אודות האויב, לצד השיוי 

בשיטות הפעולה שלו, הפכו את המפגשים הקרביים לדירים יחסית. כדי להתמודד עם מצב זה הדגישו 

ואחר כך היייג, היבטים מבצעיים שוים בתורת הלחימה, בהתאם לדרך שבה תפסו  יוולויהמפקדים, תחילה 

להורות על מבצעים לסריקת אזורים, בהם פעלו מתקוממים, תוך  וייוולאת הסיבות. משום כך, למשל, בחר 

קבע, -וצבימה. ביגוד אליו, ביכר היייג את השימוש במ-השארת חלקים אחרים של הארץ ריקים מכוחות לזמן

והשקיע במבצע כיבוש הכפרים חלק יכר מהכוחות שעמדו לרשותו, תוך שהוא מוותר על מבצעים התקפיים 

  כמעט כליל.

השתה המצב. התגבורות הגדולות, שהגיעו לארץ ישראל, אפשרו להיייג, בדומה לדיל לפיו,  1938באוקטובר 

רכיבים התקפיים והגתיים גם יחד. לצד אלה, הביא להוציא לפועל מערכה מאוזת גד התקוממות, הכוללת מ

אימוץ "שליטה הצבאית" באותו חודש להעברת השלטון בארץ, למעשה אם לא להלכה, לידי הצבא. בזכות זאת, 
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קבע -היקף, תוך המשך הפעלת מוצבי-יכול היה היייג להורות על שורה של מבצעים לסריקת שטחים רחבי

  אופן מהלי אלפי ערבים, שחשדו כמתקוממים. רבים. במקביל, הורה לעצור ב

מרכיבים וספים תרמו להצלחה לדכא את המרד. הראשון היה השיפור המתמשך במערך המודיעין, שחל 

במקביל להגעת התגבורות לארץ. השי היה רתימתם של בי הארץ למאבק גד המורדים, אם באמצעות גיוסם 

פעלתם של לוחמים ערבים, במסגרת כופיות השלום. מרכיב של אלפי יהודים כוטרים ואם באמצעות ה

משמעותי שלישי היה החידוש בתורת הלחימה, שיזם ויגייט. כאמור, הפיקוד בארץ אימץ את חידושיו של 

  ויגייט, שהובילו לתוצאות מבצעיות משמעותיות.

 

  פעילות המורדים

ת שביצעו המתקוממים. בחית פריסתן לאורך פעולות אלימו 8,368השי של המרד, מו  הפעילבמהלך השלב 

, התדרדרות במצב 1938למאי  1937הזמן ממחישה את התפתחותו של המרד: הסלמה הדרגתית, בין ובמבר 

ואילך.  1938הביטחון, בין מאי לאוגוסט, וירידה מתמשכת, אם כי לא עקבית, ברמת האלימות מסוף אוקטובר 

ם, הלכה למעשה, באזורים רחבים מהארץ, בולטת לעין בחודשים שיא המרד, התקופה בה שלטו המתקוממי

  . )5אוקטובר (ראו להלן, תרשים מס' -יוי

 

  1939דצמבר  – 1937: מספר הפעולות האלימות בחודש, אוקטובר 5תרשים מס' 

ילותם בחבלים הצפויים של ארץ בחית הפיזור הגיאוגרפי של ההתקפות, מראה כי המתקוממים ריכזו את פע

  ). 5וכן בספח מס'  7ישראל, בשטח המחוזות ספר, חיפה, צרת ושכם (ראו להלן, תרשים מס' 
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  מאפייי הלחימה

בפרק הזמן שלאחר חידוש המרד, המשיכו מספר קבוצות חמושות לפעול במתכות שאפייה את השלבים 

ת חבלות וטרור, שהתהלה ברחבי הארץ, פעלו בגליל . וסף על מערכ1936האחרוים של המערכה בשת 

ובשומרון כמה קבוצות גדולות, שעו במרוכז ואשר לא רתעו מלהתמודד עם כוחות הצבא. עם זאת, היה הבדל 

משמעותי אחד בשיטות פעולתן: המתקוממים, שפעלו מבסיסים בסוריה, חדרו מעת לעת לארץ וסוגו ממה, 

ה על עקבותיהם. החשוב שבין מהיגי הקבוצות, בחצי השה שלאחר חידוש המרד, כאשר ראה היה כי הצבא על

   1804היה שיח' עטיה.

היקף, שביצעו טורים יידים ממספר גדודים במקביל. -למצב זה, היה מבצעי סריקה רחבי וייוולהפתרון שמצא 

ם אלה הקימו מבצעים אלה ועדו לאתר את המתקוממים בעודם בארץ ולהשמידם בקרב. במסגרת מבצעי

היחידות מוצבים זמיים בכפרים שוים, במטרה למוע מתושביהם לסייע לקבוצה החמושה. חלק ממבצעים 

 1938.1805במרץ  4-אלה חלו הצלחה, שהבולטת בהן היא הפגיעה הקשה בקבוצתו של שיח' עטיה ליד יאמון, ב

בוצות קטות, חצה את הגבול, או עם זאת, רוב המבצעים הסתיימו מבלי לבוא במגע עם האויב, שהתפצל לק

  טמע באוכלוסייה המקומית. 

בעקבות הצלחות אלה של הצבא, שיו המתקוממים את שיטות פעולתם ועברו להילחם באופן מבוזר, ביחידות 

קטות ובעיקר בלילה. הקבוצות החמושות מיעטו לתקוף יחידות צבא גדולות והתמקדו בצליפות על יישובים 

חבלה, מעשי רצח בדרכים ו"כיבוש" יישובים ערביים לפרק זמן קצר. שיוי זה באופי הלחימה ובסיסים, מבצעי 

  חייב את הבריטים להתאים את עצמם.

, אימץ גישה שוה משל קודמו. מבצע כיבוש הכפרים ועד, כאמור, 1938באפריל  וייוולהיייג, שהחליף את 

אזורים הכפריים, להגביל את תועת הקבוצות למוע מהמתקוממים תמיכה, לשקם את שלטון הממשלה ב

החמושות ולשפר את יכולת הצבא להגיע לכפרים המרוחקים, באמצעות סלילת דרכים. לשם כך, השקיע היייג, 

  קבע בשומרון ובגליל.   -החל בסוף מאי, את עיקר הכוחות שהיו תחת פיקודו באיוש מוצבי

פעילות המתקוממים במחוזות הצפויים (ספר, חיפה, צרת למבצע היו תוצאות מעורבות. העלייה החריפה ב

ושכם) מיואר ועד לסוף מאי, מבהירה היטב את השיקול, שהוביל את היייג לכיבוש הכפרים. באוגוסט, 

חודשיים לאחר הקמת המוצבים, ראה כי המבצע הצליח, לפחות חלקית: מספר התקפות המורדים בצפון ותר, 

במאי) וראה כי הגידול המהיר שחל בו, עד  239אירועים, לעומת  245באוגוסט רשמו בממוצע, כמעט כשהיה (

לעומת זאת, בכל המחוזות האחרים בארץ רשם באותה התקופה גידול משמעותי  1806לתחילת המבצע, בלם.

) ופי 109-ל 26-), פי ארבע במחוז הדרומי (מ108-התקפות ל 57-בפעילות המורדים: פי שתיים במחוז ירושלים (מ

באוגוסט). ראה כי חלק מהקבוצות החמושות העתיקו את פעולתן  42-אירועים במאי, ל 3-במחוז עזה (מ 14

לאזורים, שותרו ריקים יחסית מוכחות צבאית, או שהתארגו בהם קבוצות חדשות. קבוצות חמושות אחרות, 

                                                            
  .148, עמ' טגארטקרויזר,  1804
  .10דוח ווייבל, עמ'  1805
במחוזות הספר וחיפה חלה ירידה במספר ההתקפות, בעוד שבמחוזות צרת ושכם חלה עליה, אם כי לא משמעותית כמו זו  1806

  .5שבמחוזות האחרים. ראו ספח מס' 
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 1807הכפרים ומהחיילים שבהם.שותרו בצפון, התמקדו בחבלה בתשתיות ובהתקפות על התחבורה, הרחק מ

תוצאות אלה ממחישות את תופעת "השמיכה הקצרה", לפיה, בהעדר כוחות מספיקים, עלול יסיון לרכז מאמץ 

  ).6בגזרה מסוימת, גם אם הוא מצליח, לחשוף גזרות אחרות בפי האויב (ראו להלן, תרשים מס' 

 

  1939אפריל  – 1938המורדים במחוזות הצפוניים ובשאר המחוזות, ינואר  : מספר התקפות6תרשים מס' 

  1938המספרים המצוינים הם לחודשים מאי, אוגוסט וספטמבר 

והיייג, לאשר את הצעתו של ויגייט  וייוולמצב זה יכול להסביר גם את הסכמתם של מפקדי הצבא, כולל 

,  1938ן הארץ. הפל"מ, שהחלה לפעול בגליל ביוי להקים יחידה מיוחדת, שתפעל גד המתקוממים בצפו

הזמן: עדיפות המתקוממים בלוחמת -התבססה על כפירה בשלושה מעקרוות היסוד של תורת הלחימה בת

לילה, עדיפות המתקוממים בשדה המודיעין, והסיכון שבהפעלת כוחות התקפיים, הקטים מפלוגה. הישגי 

ראל לאמץ את עמדתו של ויגייט ולשות את שיטות הפעולה של היחידה הביאו את מפקדי הצבא בארץ יש

יחידותיהם. דבר זה, שלווה לשיפור ביכולות המודיעין, הטיל עומס כבד על מהיגי הקבוצות החמושות, שמצאו 

  עצמם רדפים ללא הרף (ראו להלן). 

תגבורת יכרת,  , לאחר הבאתה של1938המרכיב המשמעותי האחרון בפעילות הצבאית החל באוקטובר 

שהעמידה את סדר הכוחות בארץ על שתי דיוויזיות והטלת "שליטה צבאית." עם הגעת הכוחות יצא הצבא 

. אך ביגוד למקרה הקודם, לא היו 1936למערכה רחבת ושיטתית גד המרד, בדומה למה שעשה בשת 

. מבצעי הסריקות והמעצרים הקבוצות החמושות היעד העיקרי להתקפה, כי אם האוכלוסייה, בקרבה פעלו

רוקו כפרים מהגברים שבהם ומילאו את מרכזי המעצר. פעולות עושין, כגון חיפושים הרסיים ופיצוץ בתים 

                                                            
  .6"תולדות הפרעות", עמ'  1807
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התבצעו בתדירות גבוהה, במטרה להרתיע את האוכלוסייה הערבית מתמיכה המתקוממים. על אלה וספו 

  הדרכים, החובה לשאת תעודות מעבר, ועוד.הגבלות חוקיות וספות, כגון העוצר הלילי שהוטל על 

  

  מסקות

יתן לראות את השלב השי של המרד, יותר מאשר את הראשון, כמאמץ מקביל מצד שי הצדדים להתאים את 

עצמם לתאים ולאתגרים, שוצרו בעקבות פעולות היריב. גם הקבוצות החמושות וגם הצבא הפיקו לקחים 

המעיין הוא, שבעוד שהקבוצות החמושות עברו לאורך הזמן לפעול יותר  מהמערכה ויסו לשפר את תפקודם.

ויותר כלוחמי גרילה, בשיטות התואמות את החיותיהם של תאורטיקים שעסקו בושא, הרי שהצבא התרחק, 

  עצמו. -לפחות בחלק מתחומי עיסוקו, מהחיותיה של תורת הלחימה שלו

  

  סיכום פעולות המתקוממים לאורך המרד

וות בסיכום פעולות המתקוממים לאורך המרד, כמכלול שלם, מאפשר לראות את התפתחות המערכה התב

, דרך תקופת הרגיעה 1936החל בהתפרצות האלימות והתגברותה הדרמטית בין אפריל ליוי לאורך הזמן: 

ת בשת , התגברותה הדרמטי1937היחסית, שבאה לאחר סיום השביתה הכללית וכלה בחזרת האלימות בסוף 

  ).7ואילך (ראו להלן, תרשים מס'  1938ודעיכתה, מסוף  1938

 31-ל 1936באפריל  19-פעולות אלימות הקשורות במרד, בין ה 14,156על פי התוים הקיימים, ביצעו ערבים 

. מספר זה כולל התקפות על כוחות צבא ומשטרה, ירי על יישובים יהודיים, מעשי התקשות 1939בדצמבר 

  , ערבים ובריטים, מקרי חטיפה, הטמת מוקשים, חבלה ועוד.ביהודים

 

  1939דצמבר  – 1936: מספר פעולות אלימות בחודש, אפריל 7תרשים מס' 
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  קורבות המרד

 קשות, כלומרי אדם. התקפות אלה כללו מעשי התועדו התקפות המתקוממים לפגוע בב ,יסיון במקרים רבים

לפגוע באדם מסוים, כגון פקיד בממשלה, או ערבי שהתגד למרד, או התקפה על קורבן אקראי, יהודי בדרך כלל. 

בחית מספר הקורבות מאפשר, משום כך, להתרשם הן מהיקף האלימות בארץ, הן מהעזתם של המורדים והן 

  אל הפועל. םתוכיותיהמהצלחתם להוציא את 

ד כוללת מספר קבוצות. הראשוה היא שים וגברים, מהאוכלוסייה האזרחית, ההגדרה ל"קורבן" של המר

שהרגו או שפצעו בהתקפה מכוות מצד המתקוממים. בין אלה ישם יהודים, ערבים ובי עדות המיעוט בארץ 

י וכן "אחרים," אזרחים אירופאיים (בריטים ברובם הגדול). לצד אלה, יתן למות שתי קבוצות וספות: אש

ישראלית במשטרה, ערבים ויהודים, ווטרים יהודים. למרות שאלה מו על כוחות הביטחון, -הסקציה הארץ

כון יותר למות אותם כ"קורבות" ולא כמי שפגעו בלחימה. הסיבה לכך היא, שהרוב המכריע של האבדות 

של החיילים  או השוטרים בקרבם גרם כתוצאה מהתקשות מתוכת, ולא במהלך קרב. לעומת זאת, מספרם 

  הבריטים, שהרגו באופן זה, זיח.

וספים. על אלה  797תושבים יהודים ופצעו  368הרגו מתקוממים  1939בדצמבר  31-ל 1936באפריל  15-בין ה

  ). 1שפצעו (ראו טבלה מס'  16-אזרחים אירופאיים שהרגו ו 10יש להוסיף 

  

    אחרים יהודים 

  סה"כ  פצועים  הרוגים  פצועים הרוגים 

1936  90 255 2 5 352 

1937 26 67 1 2 96 

1938 191 309 5 2 507  

1939 61 166 2 7 236  

 1,191 16 10 797  368 סה"כ

  : סיכום מספר הקורבנות היהודים והאחרים במרד הערבי1 ' טבלה מס

  

יהודים. כמו כן,  17-ערבים ו 46יהודים, ופצעו עוד  10-ערבים ו 96מבין אשי המשטרה, הרגו במהלך המרד 

מספר הפגעים בקרב השוטרים  1808).2(ראו טבלה מס'  96ופצעו  98וטרים, מהם מתו  194-פגעו מורדים ב

. תון זה ממחיש את הצלחתם 1936) מכלל השוטרים הערבים, ששירתו בתחילת 9.6%הערבים היה כעשירית (

ישראלית של המשטרה ומסביר את המשבר, אליו קלעה -שות בסקציה הארץשל המתקוממים לפגוע ק

  1809המשטרה בתקופת המרד.

  

  

 

  

                                                            
  רים או וטרים שפגעו בהתקפות האצ"ל, בתאוות, התאבדו, וכיוב'.לא מו שוט 1808
  .5, עמ' 1935שוטרים ערבים. ראו: משטרת המדט, דוח שתי,  1,465שירתו במשטרת המדט  1936בתחילת  1809
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    וטרים  שוטרים יהודים שוטרים ערבים 

  סה"כ  פצועים  הרוגים  פצועים  הרוגים  פצועים הרוגים 

1936 9 10 0 0 1 8 28 

1937 11 5 0 4 4 7 31 

1938 57 18 8 10 59 44 196 

1939 19 13 2 3 34 37 108 

 363 96 98 17 10 46  96  סה"כ

  : סיכום אבדות אנשי המשטרה הערבים (כולל גאפירים וגששים), אנשי המשטרה היהודים והנוטרים2טבלה מס' 

  

  קורבות הטרור הפימי

ראה להלן, מסמכים בי מספר התושבים הערבים, שהרגו מתקוממים במהלך המרד, קשה יותר לקביעה. כפי ש

הזמן מצייים מספרים שוים, כאשר לעתים ישם הפרשים יכרים בייהם. אין זה מפתיע, אם כן, כי גם במחקר 

  1810ערבי.-מופיעות טעות מתחרות, בדבר מספרם של קורבות הטרור הפים

ים בקרב האוכלוסייה פצוע 1,302-הרוגים ו 693, מוים 1936-1938דוחות ממשלת המדט, שפורסמו בשים 

, כתב כי 1946), שפרסמה ממשלת המדט בשת Palestine Surveyבסקר ארץ ישראל ( 1811האזרחית הערבית.

מאלה, יש  1812וספים. 598ערבים ולפציעתם של  503גרמה "פעילות כופיות וטרור" למותם של  1939בשת 

הודים. אם כן, על פי התוים הרשמיים, ערבים, שהרגו כתוצאה מהתקפות טרור שערכו יה 231להפחית את 

  1813).3(ראו טבלה מס'  1,200-ערבים, ופצעו כ 965הרגו המתקוממים במהלך המרד 

 
קורבות 

 רצח

ע"י 

  יהודים

ע"י 

  ערבים

1936  195 4 191 

1937 44 16 28 

1938 454 130 324 

1939 503 81 422 

 965 231  1,196 סה"כ

  , מספר התושבים הערבים (מוסלמים, נוצרים ובני עדות מיעוט) שנרצחו במרד: 3טבלה מס' 

  ע"ס דוחות רשמיים של ממשלת המנדט

                                                            
 1,500יך כי לפחות ערבים, שהרגו על ידי הקבוצות החמושות. יוז, לעומתו, הער 1,200-לדוגמה, וליד ח'אלדי טוען כי במרד היו כ 1810

  איש מתו.
; וגם: ממשלת המדט, דוח 12, עמ' 1937; ראו גם: ממשלת המדט, דוח שתי 19, עמ' 1936ראו: ממשלת המדט, דוח שתי,  1811

  .20, עמ' 1938שתי, 
1812 -A Survey of Palestine Prepared in December 1945 and January 1946 for the Information of the Anglo

American Committee of Inquiry, Vol. 1 (Palestine: Government Printer), p. 46 (להלן: סקר א"י)  
 343מספר הערבים שפצעו בפעולות הרביזיויסטים איו ידוע במדויק. דוחות המודיעין של חודש יולי מצייים כי במהלכו פצעו  1813

 . 29.7.1938שבועי, -; וגם: דוח מודיעין דו15.7.1938, שבועי-). ראו: דוח מודיעין דו134ערבים (והרגו 
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עד כה, חשבו מספרים אלה כבסיס אמין למחקר, גם אם לא למדויקים לחלוטין. הלל כהן, שהשווה את דיווחי 

 1814איש. 1,000-ים, קבע כי המתקוממים הרגו כשאשיבי עם הדוחות הרשמי-העיתוות ומאמר מאת פח'רי א

יוז קבע כי כתוצאה  1815וספים. 6,000-ל 4,800ערבים ופצעו בין  1,200וליד ח'אלדי העריך כי המתקוממים הרגו 

  1816וספים. 4,500-תושבים ערבים ופצעו כ 1,500מטרור פימי הרגו לפחות 

ה כי מספרים אלה גבוהים מדי. הפער העיקרי הוא בהתבסס על הדיווחים הגולמיים שכתבו במהלך המרד, רא

בלבד. תון זה מתיישב גם עם הסיכום  35-הרוגים, יתן למצוא במסמכים אזכור ל 195-: ביגוד ל1936בשת 

שערכה הסוכות היהודית, שאין לחשוד בה ברצון להמעיט במספר הקורבות. בהערה לטבלה, שריכזה את מקרי 

 20-בים אחרים בשה זו, כתב כי היא כוללת "מקרי התקפה שגרמו למותם של כהאיומים של ערבים על ער

מקרי רצח  150קשה גם להיח, כי  1817כבדים, קציי משטרה וכו' וכן לפציעת מספר יכר של [ערבים] אחרים."

ו גם יסיוות לרצח, שערכו בתקופה קצרה, עלמו לחלוטין מעיי השלטוות, העיתוות (הערבית כמ 800-וכ

העברית), או אשי המודיעין של ההגה. מאחר וגם הדוח הממשלתי איו מייחס במפורש את הפגיעה באשים 

המים בו לפעילות המורדים, ייתכן ובמספר זה כללים אשים שהרגו בסיבות שוות, למשל בעת פיזור הפרות 

ספר המתקוממים שהרגו באותה השה סדר. זאת ועוד, כפי שראה להלן, גם הערכתה של הממשלה בוגע למ

  הייתה מופרזת. 

אזכורים לערבים שרצחו על ידי ערבים אחרים  34ראה כי הדוחות עבור השתיים הבאות מהימים יותר. ישם 

, יחד עם ההודעות הרשמיות, 1938שמו בדוח השתי. סיכום תוי המודיעין לשת  28, לעומת 1937בשת 

  . 324עמם. מספר זה קרוב מאוד למספר הרשמי, -, שרצחו על ידי ביערבים 318מצביע על 

מהווה אתגר. מחד גיסא, אין ספק שמספר מקרי הרצח  1939סיכום מספר הקורבות הערבים האזרחיים בשת 

, מוטה 422, הוא מוך מדי. מאידך גיסא, ראה כי מספר ההרוגים הרשמי, 168שזכרים בפרטיהם בשה זו, 

ערבים מתחילת השה  221גדי. על פי סיכום הדיווחים הרשמיים, שפורסם בעיתוות, הרגו מתקוממים לכיוון ה

קורבות  71דוחות המודיעין, המכסים את התקופה מספטמבר ועד לסוף השה, מוים  1818ועד לסוף יולי.

 305ו המתקוממים מעשי רצח שבוצעו במהלכו, הרג 23יחד עם חודש אוגוסט, שקיימים דיווחים על  1819וספים.

  ערבים במהלך השה. 

אם כן, על סמך התוים לעיל מציע מחקר זה כי מספרם הידוע של ערבים, שרצחו על ידי המורדים בתקופת 

אם יח כי היחס שבין מספר הפצועים להרוגים  1820או יותר, כפי שטען עד כה. 1,000, ולא 698המרד, הוא  

), הרי שמספרם המשוער של ערבים, שפצעו על ידי הקבוצות 0.6:1ות (בקרב הערבים דומה לזה שבשאר הקבוצ

                                                            
  .142-143כהן, עמ'  1814
1815 (Beirut:  From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the Palestine Problem Until 1948Walid Khalidi, 

The Institute for Palestine Studies, 1971), pp. 848-849 (להלן: ח'אלדי)  
  .381-382עמ'  יוז, 1816
  .20, עמ' טבלאות סטטיסטיות 1817
1818 , 3.7.1939, p. 2Palestine Post“1,343 Casualties in First Six Months of 1939”,  :וגם ;“Fewer Casualties in July”, 

Palestine Post, 1.8.1939, p. 1   
  .8TNA WO 169/14, 1940דצמבר  – 1939שבועיים, ספטמבר -דוחות מודיעין דו 1819
הכווה במושג "מספר ידוע" היא לכך, שאלה מקרי המוות והפציעה שהגיעו לידיעת השלטוות. אין ספק כי היו מקרים רבים שלא  1820

ספרו, אם משום שאיש לא דיווח על הפשע ואם משום שלא מצאה גופת הקורבן. עם זאת, מאחר והחה זו כוה לכל מספר שהוא, 

  ה המובאת במחקר זה.אין בה כדי לפגום בתקפות הטע
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כלומר, מספר התושבים הערבים, שפגעו על ידי קבוצות חמושות במהלך המרד,  420.1821החמושות, הוא בערך 

. יחד עם מספר היהודים והאחרים, אשי המשטרה והוטרים, מספרם הכולל של קורבות 1,118הוא 

  ). 4(ראו טבלה מס'  2,672המתקוממים הוא 

  

  ערבים*  
יהודים 

  ואחרים

שוטרים 

  ערבים

שוטרים 

  יהודים
  סה"כ  וטרים

1936  56 352 19 0 9 436 

1937  55 96 16 4 11 182 

1938  519 507 75 18 103 1,222 

1939  488 236 32 5 71 832 

 2,672 194 27 142 1,191 1,118  סה"כ

  : סיכום מספר קורבנות המתקוממים במהלך המרד4טבלה מס' 

  *כולל מספר משוער של פצועים

  

תוים אלה מאתגרים את הגישה המקובלת במחקר ובזיכרון הלאומי, הישראלי והפלסטיי כאחד, לפיה מספר 

פגעו גם אם יח כי מספר הערבים, ש 1822קורבותיהם הערבים של המתקוממים עלה בשיעור יכר על היהודים.

אמת, לבין אלה -בידי המתקוממים, היה גבוה מזה שתועד, קשה לקבל את ההפרש בין התוים, שרשמו בזמן

   1823שהציעו חוקרים במהלך השים, כאמין.

  

 תפרוסת

תפרוסת הקורבות במהלך המרד ממחישה את המהלכים ההתקפיים, בהם קטו הקבוצות החמושות ומספק 

מספר הקורבות תואם את המצב הביטחוי בארץ: כפי לסכל את פעולותיהן.  מדד וסף להערכת יעילות הצבא

   .1938אוקטובר -תקופת שיא המרד, יולישיתן לראות, מספרם גבוה במיוחד ב

                                                            
פצועים לכל הרוג. יחס שכזה מתאים למציאות במלחמות  4או  3ח'אלדי, ויוז בעקבותיו, היחו כי היחס בין פצועים להרוגים הוא  1821

סדירות, שבהן מספר הפצועים עולה על מספר ההרוגים בשיעור דומה. במערכת התקשויות, כמו זו שהייתה במרד הערבי, שיעור 

ולה על זה של הפצועים, שכן התוקף פועל בד"כ רק כאשר הוא בטוח בהצלחתו. רובם המכריע של הקורבות הערבים במרד ההרוגים ע

  .384; וגם: יוז, עמ' 849רצחו בירי מטווח קרוב, או שחטפו מבתיהם באיומי שק והוצאו להורג מבלי שהתגדו. ראו: ח'אלדי, עמ' 
בפרספקטיבה של העימות  1936; וגם: יהודה תגר, "המרד הערבי בשת 163, עמ' מרד ערביה, אוח-; וגם: ארון157מוריס, עמ'  1822

  .108), עמ' 1996(ירושלים: מרכז זלמן שזר,  הציוות והשאלה הערבית: קובץ מאמריםישראל", בתוך: -ערבי בארץ -היהודי 
יהודים. דבר זה  447ערבים, לעומת  794תקוממים קיים הפרש במספר ההרוגים של שי הצדדים: לאורך המרד הרגו מ עם זאת, 1823

ובע מכך שאופי ההתקפות היה שוה: בעוד שיהודים פגעו, בדרך כלל, בהתקפות אקראיות (ירי על כלי רכב, מוקשים, צליפות על 

  יישובים, וכד'), הרי שרוב הערבים פגעו בהתקשויות מתוכות היטב, או שהוצאו להורג.
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  1939דצמבר  – 1936: מספר הקורבנות בחודש, אפריל 8תרשים מס' 

  

  אבדות בלחימה

היכולים לשמש בבחית המרד הערבי ותוצאותיו, הוא מספר הפגעים בצדדים  אחד המדדים המרכזיים,

השוים. מספר זה יכול להעיד על היקף פעילותן, העזתן והצלחתן של הקבוצות החמושות, כמו על מידת הצלחתו 

של הצבא לבוא עמן במגע. תוצאות המפגשים הקרביים בין הצדדים יכול לשמש גם כאמצעי לבחית החותיה 

  של תורת הלחימה, או יישומה של שיטה כזו או אחרת.

  

  אבדות הצבא והמשטרה

שוטרים  100חיילים (אשי צבא, חיל אוויר וצי) וכן  403בין תחילת המרד לסיומו, פגעו כתוצאה מפעילות אויב 

  1824).5שוטרים (ראו טבלה מס'  33-חיילים ו 114בריטים. מתוכם הרגו 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
שהתאבדו; ואחד שורה על ידי חייל  4, שמתו כתוצאה ממחלה; 27חיילים ושוטרים בריטים, שמתו בתאוות;  78 לא כללו במיין 1824

חיילים ושוטרים וספים, שלא מצא במקורות אזכור לסיבות מותם. אלה, ככל הראה, מתו  69אחר בשעת קטטה. כמו כן, לא מו  

  כתוצאה ממחלות, או שהתאבדו.  
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    יםבריט שוטרים חיילים 

  סה"כ  פצועים  הרוגים  פצועים הרוגים 

1936  26 97 7 27 157 

1937 4 3 4 6 17 

1938 61 138 14 21 234 

1939 23 51 8 13 95 

 503 67 33 289  114 סה"כ

  : אבדות הצבא והמשטרה במרד הערבי5טבלה מס' 

 

  אבדות המורדים

למספרם של המתקוממים שהבריטים הרגו. ממשלת המדט, בדוחות שהגישה  במהלך השים, עלו מספר הצעות

בהתבסס על תוים  1936-1938.1825מתקוממים, בשים  2,000לחבר הלאומים, העריכה כי כוחותיה הרגו לפחות 

מת'יו יוז קבע כי מספר  1826וספים. 14,760איש בלחימה וכי פצעו  3,720אלה, העריך ח'אלדי כי הבריטים הרגו 

-ל 21,744ערבים ופצעו באופן רציי בין  7,272-ל 5,748ה מוך מדי. לטעתו, במהלך המרד הרגו הבריטים בין ז

וספים. לטעתו, גם מספרים אלה חוטאים לאמת, שכן הם אים כוללים את הערבים, הרבים מאוד  26,316

  1827לדבריו, שחיילים הרגו שלא במהלך לחימה.

וממים שהרגו, בחן מחקר זה את כלל הדוחות הרשמיים, לצד הפרסומים על מת להגיע למספרם של המתק

ביומי היחידות, בביטאוי הרגימטים ובעיתוות העברית. ההגדרה ל"אבדה" הייתה כל אדם ערבי, שהרג או 

פצע בעימות עם כוחות הביטחון. אלה כוללים, בין היתר, את מפרי הסדר מימי המהומות הראשוים ביפו; את 

יסיון לחמוק ממעצר; וכן אורו בעת הפרת עוצר, או בשים שפגעו בלחימה; אשי הקבוצות החמושות, ש

ערבים, שהרגו או פצעו כתוצאה מ"תאוות עבודה," מפיצוץ המוקש שעסקו בהכתו. לא כללים במספר זה 

חלק מקבוצה חמושה, ולא  אשים, שידוע כי הרגו על ידי חיילים או שוטרים שלא במסגרת לחימה, גם אם היו

  אשים, שמסר כי פגעו מירי תועה.

בחיה יסודית של התוים, המעמתת את הדוחות העיתיים אל מול דיווחים פרטיים במקורות אחרים, מציגה 

תמוה שוה משמעותית מזו שמצטיירת בדוחות הממשלה או במחקר. ראה כי הערכת הממשלה לגבי שת 

הרוגים  445, אליו הגיע מחקר זה, הוא 1936י מעלה: מספר אבדות המתקוממים בשת הייתה מוטה כלפ 1936

                                                            
לא פרסמה הממשלה  1939. בשת  1937בשת  46ועוד  1938ובשת  1936מתקוממים בשת  1,000-הרגו כוחות הצבא כע"פ הדוחות,  1825

; 20, עמ' 1938; וגם: דוח ממשלת המדט, 15, עמ' 1937; ראו גם: דוח ממשלת המדט, 20, עמ' 1936דוח. ראו: דוח ממשלת המדט, 

-A Survey of Palestine Prepared in December 1945 and January 1946 for the Information of the Angloוגם: 

American Committee of Inquiry, Vol. 1 (Palestine: Government Printer), p. 46  
  .848-849ח'אלדי, עמ'  1826

), במספר 101( 1938בר שבועי מדצמ-יוז קבע את מספר ההרוגים במרד באמצעות הכפלת מספר ההרוגים, שהופיע בדוח מודיעין דו 1827

, לפי חישובו). הבחירה בשיטת מחקר זו גרמה להטיה יכרת בתוצאות: מספר המורדים שהרגו 72התקופות הרלווטיות, שהיו במרד (

). אין פלא, שהערכתו סותרת את התוים, 52-וחצי ממספר ההרוגים הממוצע לחודש  במהלך המרד (כ 3, גבוה פי 188, 1938בדצמבר 

רשמו במקורות (להלן). גם החתו של יוז בדבר רצח המוי ופוץ של תושבים בידי חיילים היא, ככל הראה, מוגזמת מאוד כפי ש

  .382-381יוז, עמ'  (להלן). ראו:
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מתקוממים, שהרגו באופן ודאי. כלומר, מספר ההרוגים,  163פצועים. מבין אלה, ידע הצבא לדווח רק על  248-ו

צאו בידי עליו דיווחה הממשלה, היה כפול מזה שמסמכיה מצביעים עליו, וגבוה פי שש ממספר הגופות שמ

 החיילים.

מהערכת ממשלת המדט לאותה השה. לעומת  50%-גבוה בכ 1938ביגוד לכך, סיכום מספרי ההרוגים לשת 

מתקוממים  1,506-אלף ההרוגים, עליהם דיווחה הממשלה לחבר הלאומים, כוללים המקורות השוים אזכור ל

ם כי גרמו אבדות לקבוצה חמושה, אך מבלי "ודאיים". מאחר ובמקרים רבים כתב במסמכי 790שהרגו, מהם 

  1828לציין את מספרן, אפשר להיח כי המספר גבוה אף יותר.

ל. לראשוה, ובסך הכ 336מצביעים על ירידה יכרת במספר האבדות, שספגו המורדים:  1939התוים לשת 

  ). 6אמה (ראו טבלה מס' , בהת112לעומת  224עלה מספר ההרוגים שיתן היה לוודא את מותם על זה שהוערך, 

מכאן, שמספרם הכולל של ערבים, שדווח במקורות כי פגעו בעת עימות עם כוחות הביטחון במהלך המרד, הוא 

פצועים. כפי שראה להלן, למרות שמספר זה מוך משמעותית מההערכות  588-הרוגים ו 2,325, מתוכם 2,913

 .יח, כמעט בוודאות, כי מספר המתקוממים, שהרגו שפורסמו עד כה, הרי שגם הוא מוטה כלפי מעלהיתן לה

  כוחות הביטחון במהלך המרד, היה מוך מזה, ייתכן ובמידה רבה.

  

סה"כ   פצועים  הרוגים  

  סה"כ  משוער  ודאי  סה"כ  משוער  ודאי  אבדות

1936  163  282  445  195  53  248  693 

1937  23  15  38  10  0  10  48 

1938  790  716  1,506  102  109  211  1,717 

1939  224  112  336  79  40  119  455 

 2,913  588  202  386  2,325  1,125  1,200  סה"כ

  : סיכום אבדות המתקוממים במרד6טבלה מס' 

  

על מת להבין זאת, יש לעמוד על הגורמים שמאחורי מספר האבדות המשוער. דיווח על אבדות אפשריות מופיע 

בהם לא הגיעו החיילים, במהלך הלחימה עצמה או מיד עם סיומה, למקומות שמהם תקפו אותם במקרים, 

המורדים. דבר זה קרה בעיקר כאשר חילופי האש היו בטווחים ארוכים יחסית, כאשר הלחימה ערכה 

האוויר למתקוממים. המשותף למקרים האלה הוא -בדמדומים או בחשכה, או אם הקרב ערך בין מטוסי חיל

יכולתם של החיילים לוודא כי פגעו באויביהם. וסף על כך, בשעת לחימה אין דעתם של החיילים תוה -אי

למעקב כמותי אחר הישגיהם הקבוצתיים. ייתכן מאוד כי מספר חיילים חשבו שפגעו באותו האדם, או 

כי הערכת מספר הפגעים,  שמתקומם, שפגע על ידי חיילים שוים, מה יותר מפעם אחת. משום כך, יתן להיח

                                                            
 Victims in 3,717“. ראו: 1938מתקוממים, שהרגו במהלך שת  1,138הפלסטיין פוסט, שהתבסס על הודעות רשמיות, מה  1828

1938”, Palestine Post, 1.1.1939, p. 1   
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מדויקים ואולי אף על משאלות לב. יש לזכור גם כי למפקדי -שערכה לאחר מעשה, התבססה על דיווחים לא

  1829היחידות, כמו גם לחיילים, היה איטרס לדווח על הצלחתם להרוג מתקוממים.

המורדים לפות את אלה  סיבה וספת, שהמקורות מצייים כי תרמה למספר האבדות המשוער, היה מהגם של

-טעה זו, שעד כה התקבלה במחקר ללא 1830מהם שפגעו בלחימה ולא להותיר פצועים או גופות בידי הצבא.

עוררין, מחייבת בחיה. פיוי פגעים באופן רגלי הוא עיין איטי ומפרך בתאים רגילים, לא כל שכן תחת אש. 

י האויב, על מת להגיע לחברם הפצוע. למרות זאת, לא במקרים רבים, צריכים המחלצים לחשוף את עצמם בפ

מצא במקורות השוים אף לא דיווח אחד על מורדים, שראו מפים את חבריהם בשעת לחימה ממש. משום 

כך, חייבים הדיווחים על הצלחתם, החוזרת ושית, של אשי הקבוצות החמושות לקחת עמם את הפצועים 

להציע לה הסברים: פיוי הגופות עשה לאחר תום הלחימה, במקרים שבהם הצבא וההרוגים, לעורר ספק. יתן 

מספר הפגעים בפועל היה מוך, אולי אף במידה משמעותית, מזה שעליו דיווחו  1831לא שאר בשדה הקרב;

   היתר. -החיילים; או, ששי הגורמים גם יחד תרמו להערכת

  

  

  היקף הכוחות שהוצבו בארץ והשפעתו על המרד

ורך המערכה, היחו מפקדי הצבא כי מספר מספיק של חיילים הוא תאי הכרחי להצלחה. התגבורות, אותן לא

דרשו הציב העליון ומפקד הכוחות בארץ, ועדו לאפשר להם לחזק את שליטתם ברחבי הארץ, ליזום מבצעים 

חימה הבריטית, לפיה התקפיים ולסכל את התקפות המתקוממים. דרישה זו התבססה, כאמור, גם על תורת הל

ועדה עליוותו המספרית של הצבא הסדיר לפצות על חסרוותיו ביידות ובמודיעין, אל מול המתקוממים. עם 

  זאת, כפי שראיו, מספר החיילים החוץ להשגת המטרה לא הוגדר בקלות והשתה מעת לעת.

הרכבם. התודות החריפות ביותר היו ואכן, בזמן המרד חלו שיויים יכרים בהיקף כוחות הביטחון בארץ וב

רגלים, פלוגת -במספר החיילים ובמספר הוטרים. חיל המצב הצבאי, שעם פרוץ המרד כלל שי גדודי חיל

, להיקף 1938ובסוף  1936שריויות ומספר קטן של יחידות עזר וספות, גדל עם הזמן באופן יכר והגיע, בסוף 

יילים, בהתאמה. שוטרים מוספים יהודים, שמו עשרות בודדות בסוף שת ח 10,000-וכ 12,000-של גיס, שכלל כ

(כולל וטרי מילואים). גם מספרם של  1939איש בשת  10,000-, גויסו במספרים גדולים מאוד ומו כ1935

הספר גדל, אם כי במידה צועה יותר. על אלה יש להוסיף יחידות -השוטרים במשטרת המדט והלוחמים בחיל

  לחימה שוות, שהגיעו לארץ בזמן המרד.-, אוויר, ים, ארטילריה, הדסה ופרשים, כמו גם יחידות תומכותשריון

יתן לבחון את הקשר שבין מספר אשי הביטחון לבין הקבוצות החמושות. הצגת מספר הפעולות, שביצעו 

תגבור רחב של כוחות  המורדים מדי חודש, לצד מספר גדודי הרגלים ששהו בארץ בכל עת, מראה כי בעקבות

, חלה ירידה משמעותית בפעילות 1938דצמבר -ובאוקטובר 1936אוקטובר -הצבא, כמו זה שערך בספטמבר

  ).9המורדים (ראו תרשים מס' 

                                                            
יתר על הרוגים בקרב האויב במערכה גד התקוממות איו ייחודי למרד הערבי. דוגמה וספת לכך היא המעורבות -דיווח 1829

-), במהלכה היה "ספירת גופות" המדד העיקרי להצלחה צבאית. הדבר גרם לדיווחים לא1973-1965האמריקאית במלחמת וייטאם (

 ולעתים אף שקריים. מדויקים, 
  .8, עמ' 26.8.1938שבועי, -קציי המודיעין הבריטים אימצו טעה זו כבר במהלך המרד. ראו: דוח מודיעין דו 1830
 Troops Clean Up Around“; וגם: 17, עמ' יומן המשמר האיריקיימות עדויות לפיוי גופות לאחר תום הלחימה. לדוגמה, ראו:  1831

Hebron”, Palestine Post, 5.12.1938, p. 1   
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  39191832דצמבר  – 1936: מספר התקפות המורדים לעומת מספר גדודי חיל הרגלים שבארץ, אפריל 9תרשים מס' 

  

  צפיפות הכוח

ההחה, כי קיים מספר מסוים של חיילים החוץ ליצחון במערכה כגד התקוממות, איו חלתם של מפקדי 

הצבא הבריטי בתקופה שבין מלחמות העולם בלבד. תכיפותן של מערכות גד התקוממות בעשורים האחרוים 

ספר חיילים מסוים, החוץ על מת להשיג הביאה חוקרים, המתמחים בלוחמה שכזו, לסות לברר האם ישו מ

יצחון. יתן להצביע על שתי גישות במחקר: אחת, הבוחת את היחס המספרי שבין מספר החיילים למספר 

), היחס שבין כוחות הממשלה לבין Force densityהמתקוממים; ושייה, המתמקדת ב"צפיפות הכוח" (

אשון קשה לבדיקה, מאחר ומספר המתקוממים כמעט לעולם האוכלוסייה בקרבה הם פועלים. בעוד שהיחס הר

מספר מחקרים, שערכו  1833אמת ולעתים גם לא לאחר מעשה, הרי שהשי פשוט יחסית לחישוב.-איו ידוע בזמן

 1,000חיילים לכל  25-ל 20יתוח היסטורי של מערכות גד התקוממות, קבעו כי צפיפות הכוח הרצויה עה בין 

  1834תושבים.

                                                            
פעולות המורדים כוללות מקרי רצח ויסיון לרצח (בכלל זה, התקפה על כוחות ביטחון), חבלה, הטמת מוקשים, השלכת פצצות,  1832

  מעשי שוד, חטיפה ואיומים. תוים אודות פעולות אלה רשמו על ידי הבולשת ועל ידי המודיעין הצבאי במהלך המרד.
 ,War by Other Means: David C. Gompert and John Gordonצבא הסדיר למתקוממים, ראו: לעיסוק ביחס שבין ה 1833

Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency (Santa Monica: RAND, 2008), pp. 383-384  
Counterinsurgency-FM 3 :24 שלו. ראו: בתורת הלחימה הרשמית  2006וכלל אותה בשת  צבא ארה"ב אימץ את הגישה הזו 1834

(Washington: Department of the Army, 2006), p. 1-13 :ראו גם ;R. Royce Kneece Jr., Force Sizing for Stability 

Operations (Alexandria: Institute for Defense Analyses, 2010), pp. 4-6 :וגם ;Steven M. Goode, “A Historical Basis for 

Force Requirements in Counterinsurgency,” Parameters, Winter 2009-10 (2010), pp. 46-47 
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ד צפיפות הכוח במרד הערבי מצדיקה, לכאורה, טעה זו. השביתה הכללית הופסקה במקביל להגעת בחית מד

תושבים. בדומה לכך, בשלב השי של המרד ירד  1,000-חיילים, שוטרים ווטרים ל 20-מדד צפיפות הכוח לכ

כוח עלה, בפעם , לאחר שמדד צפיפות ה1938מספר התקפותיהן של הקבוצות החמושות, שהגיע לשיא באוגוסט 

  ).   10תושבים (ראו תרשים מס'  1,000-אשי ביטחון ל 20-השייה, לכ

 

  1939דצמבר  – 1936מדד צפיפות הכוח ומספר התקפות המורדים, אפריל : 10תרשים מס' 

  

מספרי כלשהו היה חוץ עם זאת, יש להיזהר מלהתייחס לתוים אלה כפשוטם, כמו גם מהקביעה כי יחס 

פחתו התקפות המתקוממים באופן יכר  1936בהכרח על מת לדכא את המרד. לדוגמה, יתן לראות כי בשת 

תושבים.   1,000-חיילים ל 20החל בחודש יולי, בזמן שצפיפות הכוח בארץ הייתה רחוקה מ"מספר הקסם," 

משא ומתן, שהתהל באותה העת בין הוע"ע לאמיר פיירס, שהבחין בכך בזמן אמת, ייחס את התופעה להשפעת ה

בדומה לכך, יתן לייחס את החלטתם של מהיגי המרד  1835סעיד ולא לפעילות צבאית.-עבדאללה ולורי א

להפסיק את השביתה ולחדול מפעילות אלימה למצב הכלכלי הקשה, ששרר ברחוב הערבי, לחשש מפי מה 

שהייתה טמוה בוועדה המלכותית, או לשילוב של גורמים אלה היו לעשות, להבטחה  שכוחות הצבא עשויים

 1836ואחרים.

כאשר בוחים את מספר הקורבות במרד אל מול מדד צפיפות הכוח, מתקבלת תמוה מורכבת יותר. אמם, 

יתן למצוא מתאם הפוך, בין צפיפות הכוח למספר האשים, בהם פגעו המורדים. אך יתן לראות כי אם אמם 

ר הכוחות בארץ להפחתה בכמות ההתקפות, הרי שלא לוותה לכך בהכרח ירידה במספר הפגעים. גרם תגבו

בובמבר. אך  72-בחודש זה ל 217-צח מספר הקורבות, מ 1938לאחר יציאת הצבא למתקפה באוקטובר 

עים , רשמה עליה במספר הקורבות. גם כאשר מספר ההרוגים והפצו1939בחודשים שלאחר מכן, עד למרץ 

באוכלוסייה שב לרדת, הוא ותר גבוה יחסית לתקופות קודמות. לדוגמה, מספר הקורבות בין יוי לספטמבר 

                                                            
  .54-56דוח פיירס, עמ'  1835
  .256-257; וגם: פורת, עמ' 72-76, עמ' מרד ערביאוחה, -לדוגמה, ראו: ארון 1836
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) מאלה שרשמו בחודשים 21%, חודשים שבהם דיווח הצבא על רגיעה יחסית, גבוהים כבחמישית (1939

ה היו בארץ חיילים זאת, למרות שבתקופה השיי 1837, שיא השלב הראשון של המרד.1936המקבילים בשת 

  ).  11רבים בהרבה, מאלה שהיו בראשוה  (ראו תרשים מס' 

 

  : מדד צפיפות הכוח ומספר הקורבנות במרד11תרשים מס' 

  

  יישום תורת הלחימה

הפעולה, החשיבות שייחסו הבריטים להבאתם של כוחות גדולים לדיכוי התקוממות, בעה במידה רבה משיטות 

שהכתיבה תורת הלחימה שלהם. הבריטים העריכו כי היתרון המובה, שיש למתקוממים על פי הצבא הסדיר 

אבחה, כאשר עליו להגן, במקביל, על -בתחומי המודיעין והיידות, מחייב את הצבא לפעול באופן רחב וחסר

י התמודדות מוצלחת כגד מרידה כסי הממשלה ועל האוכלוסייה האזרחית. משום כך, העריכו הבריטים כ

היקף. הפגיעה -מחייבת הבאתם של כוחות צבא רבים לשדה המערכה, לשם עריכת מבצעי סריקה ומעצרים רחבי

שדרך פעולה זו גורמת לאוכלוסייה שאיה מעורבת ישירות במרד תפסה על ידי מסחיה של תורת הלחימה 

דוג, שהמשיל את לוחמי הגרילה -הזמן של מאו דזה-יו בןמעת ולעתים אף כרצויה. אם שתמש בדימו-כבלתי

לדגים ואת האוכלוסייה האזרחית למי האגם, בו הם חיים, הרי שהצבא הבריטי יסה "לדוג" באמצעות רשתות 

  1838רחבות, ולעתים אף לייבש את האגם עצמו.

                                                            
קורבות  294. זאת לעומת 19.5-ל 9.4ות הכוח עה בין קורבות, בזמן שצפיפ 243-גרמו המתקוממים ל 1936בין יוי לספטמבר  1837

  .1939, בתקופה המקבילה בשת 26.6-ל 25.3וצפיפות כוח שבין 
On Guerrilla WarfareTung-Mao Tse , . ראו: 1937ספרו של מאו, "לוחמת גרילה", שבו הופיעו דימויים אלה, פורסם בשת  1838

(Virginia: Department of the Navy, 1989), p. 94 
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תאם לתורת הלחימה. , לא פעלו הכוחות בה1936בתקופה הראשוה, בין פרוץ המהומות ביפו לסוף ספטמבר 

הכרת התורה, או מהיעדר רצון מצד פיקוד הצבא: כפי שראיו, עיקר הוויכוח בין פיירס -הדבר לא בע מאי

לווקופ סוב על האופן שבו יש להפעיל את הצבא, כאשר פיירס דרש לאמץ את השיטות, עליהן המליצה תורת 

יק, שמו לאל את האפשרות לבצע פעילות התקפית הלחימה. החיות הדרג המדיי, לצד מחסור בכוח צבאי מספ

  מידה רחב והביאו את כוחות הביטחון להתמקד במשימות הגתיות.-בקה

היסיון המשמעותי הראשון ליישם את תורת הלחימה בארץ החל בעקבות החלטתה של ממשלת בריטיה, 

במערכה התקפית, שראית כלקוחה , לדכא את המרד בכוח. כוח החירום, בפיקודו של דיל, פתח 1936בספטמבר 

קבע רבים ועריכת מבצעי סריקה -המצב, הקמה של מוצבי-ואשר כללה תגבור יכר של חיל קולוולמספרו של 

רחבים, באזורים שבהם פעלו המתקוממים. סיומה המהיר של השביתה הכללית, כמו גם יציאתם של קאוקג'י 

  ימה הוכיחה את ערכה.ואשיו את הארץ, מעידים, לכאורה, כי תורת הלח

לאומי את הצבתם של כוחות צבא גדולים בארץ ישראל. משום -מע המצב הבין 1938ועד לאוקטובר  1936מסוף 

ולאחריו היייג, להפעיל את כוחותיהם בהתאם לתפיסה המבצעית  וייוולכך, לא יכלו מפקדי הצבא, תחילה 

ימים מתורת הלחימה, על חשבום של אחרים: תחילה, ההוגה. במקום זאת, יסו המפקדים ליישם רכיבים מסו

, העדיפו את המרכיב ההתקפי: טורים יידים ערכו מבצעי סריקה וחיפוש, שועדו 1938למאי  1937בין אוקטובר 

עבר הדגש למגה, עם  1938"לטהר" אזור מסוים של הארץ מוכחות קבוצות חמושות. בין מאי לאוקטובר 

מת גדר הביטחון לאורך הגבול הצפוי. העובדה שלא מצאו בידי הפיקוד מספיק מבצע כיבוש הכפרים והק

חיילים, מעה מהצבא, ככלל, להגן ולתקוף במקביל והגבילה את יכולתו לפעול ביעילות לאזורים מסוימים 

  בארץ, תוך הפקרת אחרים לשלטום של המורדים. 

יייג הזדמות ליישם את תורת הלחימה, כמעט , עם יישוב המשבר בצ'כוסלובקיה, קיבל ה1938באוקטובר 

 10,000-, עוד כ1936המצב בארץ שב וגדל להיקף של גיס, כאשר עליו וספו, לעומת שת -ככתבה וכלשוה. חיל

זמית ולשלב מבצעי סריקות רחבים לצד -אשי ביטחון יהודים. כתוצאה מכך, יכול היה הצבא להגן ולתקוף בו

יעילה על דרכי התחבורה, תשתית ממשלתית ויישובים אוהדים. בוסף על כך, לראשוה  מוצבי קבע רבים והגה

מאז פרץ המרד אימצה הממשלה, גם אם לא באופן מלא, את עיקרון אחדות הפיקוד, והעיקה לצבא סמכויות 

ובדי רחבות כלפי האוכלוסייה האזרחית. הגבלת התועה בדרכים, החובה לשאת מסמכי זיהוי, הרשות לפטר ע

ממשלה ערבים ובמיוחד האפשרות לעצור אלפי גברים לתקופות ממושכות, הקשו על המתקוממים לפעול, שיפרו 

  את איסוף המודיעין והתישו את האוכלוסייה האזרחית.

  

  שיויים בתורת הלחימה

מאות כפי שראיו, המרד הערבי הביא לשיויים והתאמות בתורת הלחימה הבריטית גד התקוממות. שתי הדוג

  ופלגות הלילה המיוחדות. XXהיו שיטת הבולטות לכך, שסקרו לעיל,  

  

  XXשיטת 

מערכת שיתוף הפעולה בין מטוסי חיל האוויר לכוחות הקרקע, שפותחה בשלבים המוקדמים של המרד הערבי, 

ולהפחית  הביאה לתוצאות דרמטיות. שיטה זו הצליחה להביא לידי ביטוי את יתרוו הטכולוגי של הצבא הסדיר

את השפעת יתרוות המתקוממים בתחומי המודיעין והיידות הקרקעית. כך, למרות שהצבא הותיר את היוזמה 
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בידי המתקוממים ומע ממבצעים התקפיים מתוכים, הצליחו כוחותיו לגרום אבדות כבדות למתקוממים 

  ולשות את מגמת המרד, עוד בתקופת פיקודו של פיירס.

בדות המתקוממים ממחישה את השפעת השיטה. מתחילת יולי ועד לכיסתו של דיל לתפקידו בדיקה של מספר א

מתקוממים. מטוסי חיל האוויר, שהוזעקו למקומות  351-בספטמבר, פגעו כוחות הצבא, על פי ההערכה, ב 15-ב

מו שבהם תקפו המורדים, טלו חלק משמעותי בגרימת אבדות אלה. לשם השוואה, עד לסוף אוקטובר גר

  אבדות בלבד.  127-פי תורת הלחימה, ל-הכוחות תחת פיקודו של דיל, שפעלו באופן התקפי ועל

, שהמשיכה לשמש לאורך המרד ואף שוכללה, לא עלמה מעיי הפיקוד. השיטה תוארה XXהצלחתה של שיטת 

השיטה גם בחה  בסיכומי המערכה, בקבצי הלקחים ואף בהרצאות, שישאו בפי קציי חיל האוויר בבריטיה.

   1839כבסיס אפשרי לשיתוף פעולה בין מטוסים לכוחות קרקע, בעת לחימה גד אויב סדיר.

בעה מתורת הלחימה ולא קראה תגר על החותיה. את הצלחותיה יש לייחס לשגיאות מצד  XXעם זאת, שיטת 

ואשר לא רתעו מלחימה ראשי הקבוצות החמושות, שבחרו לעתים לוע בקבוצות גדולות יחסית ולאור היום, 

גד כוחות הצבא לאחר שההפתעה הראשוית פגה. פעילות במתכות זו, בעיקר על ידי קאוקג'י ומהיגי הקבוצות 

, שיחקה לידיו של הצבא הבריטי ואפשרה לו לגרום אבדות כבדות 1938לאפריל  1937החמושות בין אוקטובר 

. כאשר שיו המורדים את אופי פעולתם, ועברו עלו, לפיה פאת תורת הלחימה שותלמתקוממים, מבלי ל

  ללוחמת גרילה "טהורה," היה צורך בפתרון מסוג אחר. 

  

  פלגות הלילה המיוחדות

, לצד היעדר אפשרות לתגבר את הצבא, הביא את פיקוד הצבא לאמץ 1938התגברות האלימות בארץ בתחילת 

תפיסתו המבצעית של ויגייט, אותה יישם בפל"מ, קבעה  את הצעתו של ויגייט, לארגן כוח ייעודי ללוחמת לילה.

כי כוח סדיר יכול לאמץ לעצמו חלק מיתרוותיהם של המתקוממים, במיוחד בתחום היידות, החשאיות 

והמודיעין, מבלי לאבד את יתרוו בלחימה עצמה. באותה העת, הייתה זו כפירה בכמה מהחותיה של תורת 

  יטות הפעולה, שבעו מהן.הלחימה, כמו גם יציאה גד ש

הוכיחו אשי פלגות הלילה המיוחדות, בפיקודו של ויגייט, כי הצבא  1938במהלך המחצית השייה של שת 

מסוגל להגיע לעליוות מודיעיית על פי המורדים, המתבטאת בפעולה "במעגלים קצרים", כלומר שילוב בין 

התוצאות  ל גדו במהירות, בטרם יעזוב את המקום.היכולת לגלות את מיקומו של האויב ליכולת לפעו

הלוחמים, שהיו ביחידה  120המבצעיות היו חריגות, מעל ומעבר לאלה של יחידות מקבילות, או אף גדולות יותר: 

בשיא גודלה, היו אחראים לכשישית מכלל האבדות, שגרם הצבא למתקוממים באותו הזמן, כמו גם לחמישית 

פסו. וסף על כך, היחידה הייתה אחראית להריגתם של שלושה מהיגי קבוצות מכלל אמצעי הלחימה שת

על הצלחתה של היחידה לאתר את הקבוצות  1840חמושות והביאה לעזיבתו של אחר את הארץ, מפחד פעולותיה.

הקרבות המשמעותיים, שהתרחשו בין הצבא למתקוממים  49החמושות ולפעול גדן מעיד תון וסף: מבין 

, שיעור חריג ליחידה כה קטה. וסף על כך, ביגוד לרוב המבצעים 7-עולתה, הייתה הפל"מ מעורבת בבתקופת פ

הקרביים האחרים באותה התקופה, היו קרבות הפל"מ לרוב תוצאה של יוזמה מצד היחידה ולא תגובה, 

  מוצלחת ככל שתהיה, להתקפת אויב.

                                                            
  .1, עמ' TNA AIR 2/2066, 7.10.1037מרשל אוויר פיירס, -מכתב ממפקד חיל האוויר בא"י לתת 1839
  .105-109שטרית, עמ'  1840
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 1939טיים, תרמו לשיוי פי המערכה. במהלך שת הצלחות היחידה, לצד אלה של מקבילותיה בגדודים הברי

הצליחו הכוחות, יותר ויותר, להפתיע את המתקוממים בבסיסיהם ולפגוע גם במהיגי הקבוצות החמושות. 

, מעידה על השיוי בשיטת הלחימה: מירי 1939העלייה היכרת בשיעור המורדים ה"ודאיים," שהרגו בשת 

יילים, למבצעים ממוקדים ויזומים, בהם ההפתעה מצאה בצדם של החיילים.  מרוחק, על אויב שהפתיע את הח

דבר זה, שלווה לשיפור ביכולות המודיעין, הטיל עומס כבד על מהיגי הקבוצות החמושות, שמצאו עצמם 

  רדפים ללא הרף. 

  

  ברוטליות?

 ה, לפיה המרכיב העיקרי במערכה הבריטיתפוצה במחקר הטע ותים האחרוגד המרד היה "ברוטליות" בש

כפי שמחקר זה מראה,  1841או "וקשות," הפעלת אלימות קשה, רצחית לעתים קרובות, גד התושבים הערבים.

אין ספק כי כוחות הביטחון הבריטים אכן קטו באלימות, לעתים קטלית, כלפי תושבים ערבים שלא בשעת 

טעות, בדבר היקפה הרחב של אלימות זו, או לכך לחימה. עם זאת, התמוה העולה מהמקורות איה תומכת ב

  שתפסה חלק מרכזי ביהול המערכה.

ראשית, יש להבחין בין אלימות שתפסה על ידי הבריטים כלגיטימית וחוקית לבין זו שלא. הראשוה כללה 

סיבות שושים, הרס רכושם, ומתן רשות לפגוע בהם בשים קיבוציים, הגבלת חירותם של אות, כמו הטלת עו

סירוב להישמע להוראות החיילים, או הפרת עוצר. כפי שמחקר זה מראה, באמצעים אלה עשו הבריטים שימוש 

מכוון, שיטתי ורחב. לעומת זאת, היו מעשי אלימות שחשבו לאסורים, במיוחד ביזה, אוס או הריגת אדם ללא 

  ההצדקות (הרחבות למדי) שסיפקו תקות החירום.

חוקיים בארכיוים הבריטים איו יכול להתקבל כראייה לכך שאלה -יעוט העדויות למעשים לאמטבע הדברים, מ

לא התרחשו בהיקף רחב. הבריטים היו ערים להשפעה האפשרית של האשמת חייליהם בפשעים על דעת הקהל, 

ה בזמן במיוחד על זו של מוסלמים ברחבי האימפריה, כמו גם בארצות ערביות וספות. פרסום טעות שכאל

המרד, על ידי מגוי התעמולה של גרמיה ואיטליה, הביא את הבריטים להכחיש מרצות את ההאשמות. 

היייג עצמו דרש לעיין, במזכר שחיבר ואשר שימש, כך ראה, בסיס להכחשות רשמיות שפרסמו משרד 

י הצבא וראשי המהל כמו כן, יש עדויות לכך כי במספר מקרים חיפו מפקד 1842המושבות ומשרד המלחמה.

  מוצדק של ערבים.-המדטורי על חיילים ושוטרים, שהיה להם יסוד סביר להיח כי היו אשמים בהרג לא

היקף במסמכי היישוב. בדוחות בי -לעומת זאת, קשה יותר להסביר את העדרן של עדויות לפשעי מלחמה רחבי

בלי יסיון להצדיקם בכך שהקורבות יסו הזמן ישם אזכורים למעשי אלימות שרירותיים של הבריטים, 

לשעבר עדויות למקרים דומים אחרים, שלא -להימלט או להתגד. בדומה לכך, כוללים זיכרוותיהם של וטרים

דופן וכי הרגו בהם ערבים בודדים בכל -זכרים בארכיוים. בחית המקרים המתוארים מראה כי הם היו יוצאי

     1843פעם.

                                                            
  .104-111; וגם: סוודבורג, עמ' 307-346יוז, עמ'  לדוגמה, ראו: 1841
1842 , 10.1.1939, p.9The Scotsman“Baseless Allegations of Palestine Atrocities”,  :וגם ;“Don’t Blame the Palestine 

Police, But – “, KCLHMA LH 15/5/297  
  .83; וגם: זהר, עמ' 120-121ראו לדוגמה: ממט, עמ'  1843
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את הטעות הערביות בדבר אלימות הצבא והמשטרה. אלה באות לידי ביטוי בארבע דרכים  לבסוף, ראוי לבחון

עיקריות: כרוזים, שפרסמו מהיגי הקבוצות החמושות; פרסומי התעמולה הגרמית והאיטלקית; תלוות 

  רשמיות, שהגישו כבדים ערבים לשלטוות המדט; וזיכרוות, שמסרו לאחר שים. 

וב בכרוזים הערבים לשיים. חלק מהכרוזים מציגים האשמות בפשעים רחבים, אך מבלי יתן לחלק את הכת

להביא להם הוכחה. חלק אחר, טוען כגד מקרים מסוימים, תוך ציון פרטים ולעתים גם שמות הקורבות. 

טען עבד  ראזק כרוז באגלית, שפה לחיילים הבריטים. בכרוז,-פרסם עארף עבד א 1938בובמבר  19-לדוגמה, ב

ראזק כי הצבא מבצע פשעים רחבי היקף, הכוללים השמדה שיטתית של כפרים וגירוש תושביהם למוות ברעב -א

הגישה השייה מיוצגת על ידי  1844ובצמא, פיצוץ בתים על יושביהם, שוד, רצח עוברי אורח ואוס שים ערביות.

זה ציין את פעולת העושין גד הכפר ארתאח, ראזק שלושה ימים קודם לכן. כרוז -כרוז אחר, אותו פרסם עבד א

שערכה כשבוע מוקדם יותר, כדוגמה לזוועות שהצבא מחולל. בכרוז טען כי שי ילדים קטים הרגו על ידי 

דורה, בו -דוגמה וספת לכך הוא כרוז מאת אבו 1845הצבא במסגרת הפעולה, אם כי מבלי לציין את שמותיהם.

המאפיין את הכרוזים מהסוג  1846ט'הר.-רים, אותם הרגו חיילים בסילת אמופיעים שמותיהם של שלושה גב

  השי, אשר יתן לייחס לכתוב בהם אמיות רבה יותר, הוא ציון מספר פגעים בודדים בכל מקרה.

מסקה דומה יתן להסיק משידורי התעמולה גד הבריטים, שיזוו ממידע שמסר על ידי ערבים. ההאשמות 

א הבריטי, אשר יש מקום לחשוד באמיותן, לא עסקו במעשי טבח או רציחות תכופות, אלא שהופו כלפי הצב

בגרימת זק לרכוש ובהריגתם של ערבים בודדים, תוך התבססות על מקרים שפורסמו בעיתוות בארץ. מקרה 

ה אחרת, בצה, ככל הראה מעשה האלימות היחיד הקשה ביותר במרד, הוא דוגמה לכך. דוגמ-האוטובוס ליד אל

המבהירה מדוע יש להיזהר מלקבל את הטעות כפשוטן, היא רציחתו של מוח'תאר רומאה. הרדיו הגרמי, 

  1847דורה.-שדיווח על מותו, האשים את הצבא הבריטי במעשה. זאת, כאשר האשם האמיתי בכך היה יוסף אבו

ת, לאחר שפגעו באופן שתפס על מעייות מכל הן התלוות, ששלחו ציגי היישובים הערבים לציגי השלטוו

חוקי. תלוות שכאלה, ששמרו בארכיוים הבריטיים, כוללות ככל הראה את העדויות האמיות -ידם כלא

ביותר למה שהתרחש באותם המקרים. על פי הכתוב בפיות אלה, היו פעולות הבריטים בעלות היקף מוגבל 

ם קיומן של תלוות רבות שכאלה מעיד על תפיסת הערבים עצ 1848והחיילים, או השוטרים, הרגו אשים בודדים.

את ההתרחשויות, יותר ממה שכתב בהן. כתיבתן בלשון משפטית, תוך ציטוט החוקים הבריטיים, מראה כי 

מסחי התלוות ראו במה שהתרחש חריגה מהורמה וכי היה להם אמון, גם אם מזערי, במוסדות השלטון. לכל 

גם האום, ששא הכבד הערבי  1849חברי המכתבים לא חששו מקמתם של הבריטים.הפחות, יתן לומר כי מ

, בו השווה את התהגותם האותה עם האלימות שאפייה את אשי 1939בפי חיילי הרובאים האיריים בתחילת 

                                                            
 Addressed to the“ראזק את הטעה, לפיה המורדים מתעללים בגופות חיילים. ראו: -מעיין לציין כי בכרוז זה הכחיש עבד א 1844

British Regiments in Palestine”  
 19בתים. במסמכים הבריטיים כתב כי הרגו  40בפעולת העושין, שערכה לאחר קרב עם קבוצה חמושה בכפר, הרס הצבא  1845

  Save the Honour of England”, 16.11.1938, TNA CO 733/372/4“עמורי. ראו: -מתקוממים, בייהם מהיג הקבוצה אבראהים אל
  .14.10.1938מים על מעשי זועה בריטים", "כרוז המהיג הגדול של הלוח 1846
  . ,Aספח 30.12.1938שבועי, -דוח מודיעין דו 1847
תלות מוח'תאר כפר מצר, בוגע להריגת שלושה מבי הכפר והלקאת יתר הגברים בידי לוחמי הפל"מ היא דוגמה טובה לכך. ראה  1848

יהודים (הכוח הורכב מקצין וחיילים מרגימט אלסטר הדיוק היחיד במסמך הוא הטעה, כי כל המעורבים במקרה היו -כי אי

  .29.10.1938ומוטרים). ראו: מוח'תאר הכפר מצר למושל פת הגליל, 
  .108סוודבורג, עמ'  1849
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בכוח (ראו לעיל, בפרק "ריסון הכוח בראי -רגימט אלסטר, מוכיחה כי הערבים לא ראו בכל בריטי רוצח

אס במלחמת העולם השייה, -תרחשויות"). אם תייחס להשוואה, שערך יוז בין הצבא הבריטי במרד לאסהה

הרי שקשה להעלות על הדעת שיח שכזה בין ראש כפר אוקראיי או רוסי, לא כל שכן ראש קהילה יהודי, לבין 

  קצין גרמי.

בטעה בדבר אלימות קיצוית ופוצה. אפילו זיכרוותיהם של ערבים, שהיו עדים להתרחשויות, לא תומכים 

לעומת אזכורים רבים למעשי אלימות "לגיטימית," שהיו במסגרת החוק או הוהג הבריטי, מעטות העדויות על 

מעשי הרג שרירותיים, או על מעשי טבח של ממש. ספרו של סוודבורג, שכתב תוך הזדהות עם בי העם 

למקרה שכזה: הריגתם של שמוה מבי כוויכאת בפעולת תגמול, , מביא טעה אחת בלבד callwellהפלסטיי

ככל הראה על ידי אשי רגימט אלסטר. בדומה לכך, המקרה בכפר מצר (המיוחס ליהודים ולא לבריטים) הוא 

  1850ימר, אישה ממוצא פלסטיי, במחקרה.-הדוגמה היחידה לרצח ערבים על ידי חיילים, אותה מביאה א

וה דומה למדי, לפיה מעשי הרג שרירותי היו היוצא מן הכלל במרד הערבי, ולא דבר כל אלה מציירים תמ

שבשגרה. מספר הקורבות למעשים שכאלה, משום כך, הוא ככל הראה מוך באופן יכר מההערכות הרווחות 

 . לו , או לזלזל בסבל שגרמובמחקר העדכי. אין בכך, כמובן, כדי להפחית מחומרתם של מעשי ההרג שבוצעו

  

   

                                                            
המקרה בכוויכאת איו מתועד במסמכים בריטיים בי הזמן, והתאריכים שהעד ציין אים מתיישבים עם האירועים. עם זאת,  1850

חוקית (הבולט -העובדה שהגדוד המסוים, שכראה טל בו חלק, היה מעורב במקרים וספים של אלימות לא תיאור המעשה, כמו

  .112ימר, עמ' -; וגם: א108שבהם הוא פיצוץ האוטובוס בכביש הצפון), מאפשר לקבל אותה כאמיה. ראו: סוודבורג, עמ' 
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  יכוםס
מחקר זה עוסק בהיסטוריה הצבאית של המרד הערבי. כשמה של העבודה, היה המרד "המלחמה הקטה" 

הגדולה ביותר, אותה יהל הצבא הבריטי בתקופה שבין מלחמות העולם. שלא כמו בפרסומים קודמים, אשר 

הצבאיים מערכתיים, או מדיית, או בהיבטים -על, ברמה האסטרטגית-עסקו במרד הערבי בעיקר במבט

במהלך הצבא הבריטי  בהיבטים טקטיים קודתיים, מחקר זה עוסק ביתוח המערכה הצבאית, כפי שתכן וביצע

. זווית הסתכלות זו חיוית בחקר מערכות גד התקוממות, שכן אלה מלמטה במבטשי חלקי המרד הערבי, 

בהיקפן, שמוציאות לפועל יחידות צבא קטות, לרוב ספור פעולות מבצעיות וקרביות מצומצמות -מורכבות מאין

  בדרג שבין כיתה לגדוד.

המסד לעבודה זו הוא מגוון רחב מאוד של מקורות ראשויים, שאספו בארכיויים הבריטיים, הן הלאומיים 

והן של יחידות הצבא השוות. בין מקורות אלה יש לציין במיוחד את בטאוי היחידות, יומים אישיים 

תבים, שחוברו במהלך ההתרחשויות, לצד ראיוות, שערכו לאחר מעשה. אם כן, מחקר זה מסתמך בעיקר ומכ

על עדויותיהם של המפקדים והחיילים, אשר השתתפו בלחימה בפועל. מקורות אלה מאפשרים לקורא להתרשם 

היסוד לביית   מהאירועים "מגובה הקרקע", כפי שתפסו אותם הלוחמים עצמם והם אלה שמהווים את אבי

ה"היסטוריה מלמטה" של המערכה הצבאית. מאחר ומקורות אלה אספו מרובן המכריע של יחידות הצבא 

שהשתתפו במאבק, הם מאפשרים לעמוד על אופיין הצבאי של יחידות ששלחו לארץ ישראל, להבין את 

כל יחידה ואת מאפיייה. האתגרים המבצעיים עמם התמודדו, ולשרטט באופן פרטי את הפעילות הצבאית ב

צירופן יחד של הפעילויות המבצעיות השוות ובחיתן אפשרו לשרטט תמוה אמיה של המעה הצבאי הבריטי 

לאתגרים שיצבו מולו במרד הערבי, אך במקביל תו בידיו את הכלים לתח את תורת הלחימה, עליה התבסס 

  מעה זה.

עמיק של הפעילות הצבאית הבריטית גד המרד, תוך בחיתה לאורה חידושו העיקרי של המחקר הוא ביתוח מ

של תורת הלחימה גד התקוממות, שהייתה הוגה בצבא זה באותו הזמן. בכך, מאפשר מחקר זה להתרשם, 

לראשוה, מהקשרים שבין תורת הלחימה, אותה שכללו הבריטים במהלך עשרות מערכות גד גרילה וטרור 

מבצעי זה, החיוי להבת ההקשר לפעילות -המאבק בארץ ישראל. לצד יתוח תורתי ברחבי האימפריה, לבין

הצבאית כמו גם הסיבות לה, מספק המחקר תובות חדשות לתוצאות, שהיו לפעילות זו. זאת באמצעות יתוח 

כמותי, ראשון מסוגו במחקר אודות המרד, אשר בוחן את התוצאות המעשיות שהיו לפעולות המורדים מחד 

וכוחות הביטחון מאידך. התוים הכמותיים, שאספו עבור מחקר זה, מאפשרים להתרשם מהיקף פעילות 

הקבוצות החמושות לאורך המרד, ממספר האשים שפגעו כתוצאה מהתקפות טרור או לחימה, ומהיקף 

רורים, הכוחות הצבאיים ופעולותיהם. דבר זה מאפשר לבסס את הדיון במערכה ותוצאותיה על תוים ב

  הקרובים למספרים האמיתיים של הפגעים, יותר מאלה שהוצעו עד כה במחקר.

  

  הקשר שבין תורה למעשה

של תורת לחימה סדורה, שוסחה לאור יסיון מבצעי מחקר זה מדגים כיצד התבססו מפקדי הצבא על החיותיה 

ן באזכורים לעקרוותיה של התורה עשיר בדיכוי התקוממויות ברחבי האימפריה הבריטית. דבר זה יכר לעין ה

ולהחות היסוד שלה, המופיעים במסמכים צבאיים בי הזמן, אך יותר מכך, בפעולות הצבאיות עצמן. לדוגמה, 
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עושין גד האוכלוסייה ושאיפתם -קבע, קיטת פעולות-רגלים בטורים יידים, הקמת מוצבי-הפעלת יחידות חיל

מגוי השלטון האזרחי והביטחון, הם מרכיבים מרכזיים בתורת של מפקדי הצבא לאחד את השליטה על 

הלחימה, שצויו בפקודות הקבע, שפרסם הצבא. אך, כפי המחקר זה מראה,  מרכיבים אלה הופיעו בכתובים 

ידי פיקוד הצבא, עוד לפי יסוחם כתורת לחימה ממוסדת. קציי צבא, שצברו יסיון בזירות -והתקבלו על

של האימפריה הבריטית, יסחו את עיקרי ההגות הצבאית בוגע ללוחמה בהתקוממות בספרים  הלחימה השוות

הוא דוגמה  1896ובמאמרים, שפרסמו בבטאוי הצבא. ספרו של קולוול, "מלחמות קטות", שפורסם בשת 

  לפרסומים שכאלה, כמו גם להשפעה הרבה שהייתה לעקרוות שוסחו בהם על תורת הלחימה הרשמית.

בודה זו מלמדת שיישום תורת הלחימה על ידי הצבא במרד הערבי היה מורכב. לדוגמה, עיקרון אחדות הפיקוד, ע

שהתבטא בהעברת סמכויות מהשלטון האזרחי לצבא במטרה לייעל את יהול המערכה תחת ההגה אחידה, לא 

צמו איש צבא, אשר הכיר מומש במלואו לאורך המרד כולו.  בשלב הראשון של המרד התקשה ווקופ, שהיה בע

את תורת הלחימה, לוותר על סמכותו, אם מחשש מפי פגיעה ביחסיה של בריטיה עם האוכלוסייה הערבית 

ואם בשל רצוו לשמור על מעמדו הבכיר בארץ ישראל. גם מקמייקל, אשר החליף את ווקופ במהלך השלב הפעיל 

  קפיד לשמור בידו את הסמכות העליוה.השי של המרד ואשר הכפיף את מושלי המחוזות לצבא, ה

בהכללה, יתן לטעון כי קיים מתאם בין יישומה של תורת הלחימה בארץ ישראל לבין הצלחותיהם של כוחות 

מע מהצבא לפעול בהתאם לתורה, אם בשל מגבלות שהטיל הדרג המדיי  כאשרהביטחון במערכה גד המרד. 

המתקוממים להצלחות. לעומת זאת, בתקופות שבהן יכול היה ואם בשל העדרם של כוחות מספיקים, זכו 

  את ההתקוממות. לדכאהפיקוד ליישם את החיות תורת הלחימה, הצליחו כוחותיו 

השלב הראשון של המרד הערבי,  כפי שראיו, התגד ווקופ ליישום עקרוותיה של התורה, במיוחד בכל האמור 

, החלטת הממשלה הבריטית לדכא את המרד בכוח  הביאה ליישום להטלת משטר צבאי ולפעולות עושין. מאידך

מלא כמעט של התורה בארץ ישראל, אם באמצעות הבאתן של תגבורות גדולות, בהעברת הפיקוד לידי צבא 

קבע רבים. גם בשלב השי של -משה, בהם הקים הצבא מוצבי-היבשה ובארגון שיטתי של שדה המערכה לאזורי

פעלו הכוחות באופן הקרוב ביותר  1938ת הלחימה להצלחה מבצעית. החל באוקטובר המרד הביא יישום תור

לזה המומלץ בתורת הלחימה: החלת "שליטה צבאית" הביאה לפיקוד אחוד על כלל המאמצים גד 

היקף; ופעולות עושין -המתקוממים; תגבורות רבות הגיעו לארץ; טורים יידים ערכו מבצעי סריקה רחבי

קר מעצרים מהליים, יושמו ברחבי הארץ. כפי שמחקר זה מראה, בעקבות כל אלה חלה ירידה חדה רחבות, בעי

  ומתמשכת בפעילות הקבוצות החמושות, עד לסיומו של המרד.

יתוח הפעילות הצבאית הבריטית במרד מלמדת  כי תורת הלחימה לא הייתה וקשה ודוגמטית אלא גמישה. 

ות ויצירתיות ליישם את העקרוות, עליהם המליצה תורת הלחימה, תוך במהלך המרד מצא הצבא דרכים חדש

סטייה מהפתרוות הטקטיים, שהיו מקובלים עד אז. הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא השימוש החדשי שעשה 

, אשר הפכה את מטוסים למעין "טורים יידים מעופפים", XXהצבא במטוסי תקיפה ובקשר אלחוטי. שיטת 

רוות הטכולוגיים שבידי הצבא ואפשרה לכוחותיו לפגוע במתקוממים, גם כאשר תאים אחרים, יצלה את הית

כגון העדר מודיעין ואיסור על קיטת פעולות עושין, מעו מהם להביא את האויב לקרב בזמן ובמקום הרצוי 

  להם. 
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  חידושים תורתיים

התקוממות. היסיון שצבר בארץ ישראל הפריך המרד הערבי גרם לשיוי מהותי בתורת הלחימה הבריטית גד 

סדיר, כמו -את החתה של תורה זו, לפיה אין ביכולתו של צבא סדיר להגיע לעליוות מודיעיית על פי אויב לא

גם את תקפותן של אזהרותיה מפי הפעלת יחידות קטות במבצעים התקפיים ומפי פעילות לילית. בעקבות 

הקים הצבא יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וגרילה, אשר פעלו באופן התקפי, בלילה יוזמתו של אורד ויגייט 

ועל סמך מודיעין מדויק. הצלחותיהן של יחידות אלה הביאו להרחבת השימוש בשיטות בהן קטו גם בקרב שאר 

" הצבא ולהמלצה מפורשת לעדכן את תורת הלחימה. בכך, מסמת המערכה גד המרד הערבי "קו פרשת מים

היקף, שמטרתם לפגוע גם באוכלוסייה -בתולדות הלוחמה גד גרילה וטרור, עם תחילת המעבר ממבצעים רחבי

לוחמת, למבצעים ממוקדים, מכווי מודיעין, גד המתקוממים עצמם. מחקר זה מראה, לראשוה, כיצד -בלתי

סמך מידע -ר פועלות עלהדפוס המקובל כיום של שימוש ביחידות מיוחדות, הכוללות לוחמים מעטים ואש

  מדויק, וצר במהלך המערכה גד המרד הערבי בארץ ישראל.

  

  ריסון הכוח?

אחד העקרוות בתורת הלחימה הבריטית הוא השימוש במידת הכוח המזערית, החוצה להשגת המטרה, 

יטחון גד לוחמת. עבודה זו בחה לעומק את האופן, שבו פעלו כוחות הב-במיוחד בכל האמור באוכלוסייה לא

האוכלוסייה הערבית במהלך המרד בארץ ישראל. זאת כחלק מהצגה כוללת של המערכה, כמו גם בשל העיין 

המחקרי הרב, שסוגייה זו מעוררת. חלק מהחוקרים החשובים מצביעים על שימוש הברוטאלי בכוח, שעשו 

המקורות, מסקות מורכבות:  כוחות הצבא הבריטי בארץ בתקופת המרד הערבי. מחקר זה מציע, לאחר יתוח

מחד גיסא, אין ספק כי הצבא והמשטרה הפעילו כוח רב כלפי התושבים הערבים של הארץ, שלעתים הביא 

מפשע. אין גם ספק, כי פגיעה באוכלוסייה הייתה חלק מובה מתורת הלחימה הבריטית, -למותם של חפים

לוחמים. הצבא והמשטרה קטו תדיר -י בלתילמרות המלצותיה הסותרות בדבר השימוש ב"כוח מזערי" כלפ

בפעולות עושין, במטרה להרתיע את הערבים מלתמוך במרד, או מתוך שאיפה להעיש אותם על פעולות 

המתקוממים. מאידך גיסא, ראה כי עיקר הפגיעה, לה גרמו פעולות שכאלה, הייתה ברכושם של התושבים 

בחירותם (באמצעות מעצרים מהליים). ראה כי פגיעה גופית  (באמצעות חיפושים הרסיים ופיצוץ בתים) או

בערבים, על אף שהתקיימה והגם שכללה מקרי רצח, לא הייתה תדירה כפי שמחקרים קודמים והזיכרון העממי 

מציעים. תוצאות מחקר זה, במיוחד היתוח הכמותי שבו, מציעות כי הטעה השגורה, לפיה פגעו הבריטים 

אבחה ולעתים קרובות קטלי בתושבים ערבים, איה מדויקת. אין בקביעה זו, כמובן, כדי  -רבאופן רחב, חס

  להתעלם מחומרת המעשים שהתרחשו באמת, או מסבלם של הקורבות, שפגעו על לא עוול בכפם.

  

  חלקם של בי הארץ במערכה

קריות: הוטרות ושיתוף היישוב היהודי, שהתגייס למאבק בשלב מוקדם, השתתף במערכה בשתי דרכים עי

למחצה, -פעולה מודיעיי. הוטרים, שתחילה ועדו רק לשמור על יישובים יהודיים, יצרו עם הזמן מסגרת צבאית

עזר מקומי אמן, בעל תכלית מערכתית. במהלך המרד העבירו הבריטים לידי -שאפשרה לבריטים לגייס כוח

ים הסמוכים להם, על חלקים ממסילות הרכבת ועל מתקי יהודים את האחריות להגן על היישובים ועל המרחב

איש  20,000-תשתית אסטרטגיים, כגון קווי החשמל וציור הפט העיראקי. וטרים אלה, שמספרם הגיע עד לכ
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(כולל וטרים בשירות מילואים), אפשרו לצבא לרכז את כוחותיו במשימות התקפיות, או במשימות הגתיות 

הארץ. בכך, שימשה הוטרות כ"מכפיל כוח", אשר העלה את ערכם המבצעי של כוחות במרחבים הערביים של 

הצבא בארץ. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא משמר הרכבת, יחידת וטרים שביצעה משימה, אשר בשת 

  העסיקה כוח צבא בן שי גדודים. 1936

היו אשי המודיעין  1937ר זה. החל בשת גם שיתוף הפעולה בתחום המודיעין בין היישוב לשלטוות, בחן במחק

של ההגה, הלכה למעשה, למרכיב וסף ובעל ערך במגון המודיעין הבריטי. בכך, זכו השלטוות בשירות 

המוכן, בעל פריסה רחבה ואשר לו הכרות מעמיקה עם האוכלוסייה הערבית, מהגיה ושפתה, כמו -מודיעין מן

בין חבריה. הסיוע המודיעיי לא הסתכם בהשגת ידיעות עבור הבריטים, גם מערכת קשרים מסועפת עם רבים מ

אלא כלל גם תרגום מסמכי שלל ויתוחם, חקירת שבויים, גיוס סייעים והפעלתם. לשיתוף הפעולה המודיעיי 

הייתה משמעות רבה על המערכה, בכל האמור בתיווך שבין הבריטים לבין גורמים בחברה הערבית, שהתגדו 

  למרד.

תושבים ערבים סייעו לבריטים אם כפרטים, ששירתו במשטרה או שסיפקו מידע לכוחות הביטחון, ואם באופן 

, במסגרת "כופיות השלום", יחידות לוחמות 1939-וב 1938מאורגן. שיתוף הפעולה הקיבוצי הגיע לשיאו בסוף 

את המיעים לו ואת תוצאותיו.  ערביות שפעלו גד המתקוממים. מחקר זה הציג את התפתחות שיתוף הפעולה,

מבחית הבריטים, היה סיועם של הערבים בעל ערך רב. המתגדים למרד עזרו ישירות לפעולות הצבא, באמצעות 

מתן מידע מדויק על תועות המתקוממים או מיעת מחסה ומזון מקבוצות חמושות. שתי הדוגמאות הבולטת 

סעדי -י לבריטים, הן הסגרתם של שי המהיגים הבולטים, אביותר, הממחישות את הערך שהיב הסיוע הערב

רחים. מעבר להמחשת האופן שבו התבצע שיתוף הפעולה, מקרים אלה מראים כיצד סייעו ערבים -ועבד א

  לקיצור המערכה, באמצעות חיסולם של אישים, שמגון המודיעין הבריטי כשל לאתר בעצמו.

ארץ הקלה על כוחות הביטחון לבצע את משימותיהם. כל כפר, שית, עצם אמותם של חלקים מתושבי ה

שחשב ל"ידידותי", היה יישוב אחד פחות שצריך לחפש בו ואשר היה צריך לחשוש מפי תושביו. דבר זה היה 

כון שבעתיים, כאשר קבוצה שלמה הזדהתה עם השלטוות, כגון בי העדה הדרוזית בכרמל או חמולה בולטת 

-או ארשיד). לבסוף, כופיות השלום, שפעלו בהתאם לוהגים השגורים בחברה הערבית הארץ (לדוגמה, עאבושי

ישראלית, הפכו את המרד ממאבק ברור, בין תושבים מקומיים לשלטון זר, למעין מלחמת אזרחים, הכרוכה 

ההגת  ערביים קודמים. בכך, שברה אחדות השורות בחברה הערבית והושם לאל יסיוה של-במאבקים פים

  לאומי. -חוסייי, לטעון להובלת מאמץ כלל-המרד, בראשות אל

  

  סיכום

שבו כוחות ביטחון מערביים התמודדו כגד התקוממות  ,לאופןבוחן -מקרה הואהמרד הערבי בארץ ישראל 

של שיטות הפעולה הצבאיות, כפי שתוארו המפורט יתוח העממית, הכוללת מאפייים של לוחמת גרילה וטרור. 

להבין מה  יםמאפשרכמו גם גיבוש כלל הפעולות לכלל תמוה רחבה של המערכה, ידי המשתתפים בהן,  על

וכיצד השפיעו הפעולות הקרביות  כיצד פעלו החיילים, השוטרים, הוטרים והמורדים, התרחש במהלך המרד

יכול מחקר זה להיות  הדימיון שבין מערכות שכאלה, עליו עמד כבר קולוול בספרו,בשל  .על מהלך ההתקוממות

  לעזר לחוקרים, המבקשים להבין מאבקים צבאיים דומים, בזירות אחרות.
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כמו כן, מדגימה ההיסטוריה של המערכה, כפי שהוצגה במחקר זה, את קשרי הגומלין שבין תורת לחימה למעשה 

רכי התמודדותו בוחן את יסיוו המבצעי, מפיק לקחים ומשפר את דם שבהם ארגון צבאי יהצבאי ואת הדרכ

התמוה המצטיירת, לפיה פעלו הכוחות הבריטיים באופן מושכל, תוך בחיה מתמדת של  עם האתגרים שלמולו.

במיוחד,  .התאמת תורת הלחימה לתאי המערכה, מהווה דוגמה לאופן שבו ראוי כי ארגוים צבאיים יפעלו

יישומי בעת גיבושה של תורת -לימודי מעיין לראות כיצד הצבא הבריטי השתמש בהיסטוריה צבאית ככלי

    הלחימה.  

לבסוף, יש לזכור כי המרד הערבי מהווה אבן דרך בתולדותיה של ארץ ישראל בעת החדשה, אם בשל תרומתו 

לגיבושה של זהות לאומית פלסטיית, אם בשל השפעתו על מדייות בריטיה כלפי המדט ואם בשל היותו זרז 

משום כך, ישה חשיבות להבה טובה של ההתרחשויות במרד כפי וח המגן העברי. משמעותי להתפתחותו של הכ

, אשר חייבת להתבסס על מחקר מפורט ודקדקי במהלכי המערכה ובתוצאותיה. כולי תקווה, כי בפועל שהיו

מחקר זה ירחיב מעט את היריעה אודות פרק חשוב זה, הן בתולדותיה של הארץ ותושביה, והן בתולדות הצבא 

  הבריטי והתפתחות הלוחמה גד התקוממות.

 

 
  

   



288 
 

  רשימה ביבליוגרפית

  ארכיוים

  הארכיון לתולדות ההגה –את"ה 

  הארכיון הציוי המרכזי – CZAאצ"מ, 

  ארכיון מדית ישראל –אמ"י 

  ארכיון מכון ז'בוטיסקי –אמ"ז 

  מוזיאון רכבת ישראל

  בית מורשת משטרת ישראל –מ"י 

  , ישראלהספרייה הלאומית –ס"ל 

TNA – דוןהארכיון הלאומי הבריטי, לו  

KCLHCMA – ים הצבאיים ע"ש לידלגס-אוסף הארכיודון-הרט, קיקולג', לו  

MECA – י, אוקספורד-ארכיון לימודי המזרחטוהתיכון, קולג' סט. א 

RAF – דוןארכיון מוזיאון חיל האוויר המלכותי, ה  

LOC  - גרסספרית הקו  

  ים:ארכיוים יחידתי

Cheshire Military Museum 

Coldstream Guards Archives 

Cumbria’s Museum of Military Life (Border Rgt.)  

Green Howards Museum 

King's Own Royal Regiment Museum 

Lincolnshire Archives   

Maidstone Museum (Royal West Kent Rgt.) 

Mercian Regiment Museum (Worcestershire Rgt.) 

RHQ Irish Guards Archives 

Royal Irish Fusiliers Museum 



   

289 
 

Royal Ulster Rifles Museum 

Scots Guards Archives 

Surrey History Centre (Queen’s Own Royal Rgt.)   

Tameside Local Studies Centre (Manchester Rgt.) 

The Black Watch Museum 

The Highlanders' Museum (Cameron Highlanders & Seaforth Highlanders Rgts.) 

The Royal Hampshire Regiment Museum 

The Institution of Royal Engineers  

The Royal Irish Fusiliers Museum 

York Army Museum (West Yorkshire Rgt.) 

 

  ספרים בעברית

 משטרת: ירושלים( 'ג קובץ), י"א( פלשתיה משטרתב היהודיים השוטרים מזכרוות ואלה. אביב, קלמן

  .)1989, ישראל

-(תל 1939-1936האיתיפאדה הראשוה: דיכוי המרד הערבי על ידי הצבא הבריטי בארץ ישראל אייל, יגאל. 

  ).1999אביב: מערכות, 

  ).1989אביב: משרד הביטחון, -(תל המופתי הגדולפלג, צבי. -אל

אביב: הדר, -תל (1939-1929ת: המאבק הפימי בתועה הלאומית הפלסטיית חרב מביאוחה, יובל. -ארון

1981.(  

 ).2013(ירושלים: אריאל,  1939-1936מרד ערבי בארץ ישראל אוחה, יובל. -ארון

  ).1982אביב: פפירוס, -תל (1939-1936. פלאחים במרד הערבי בארץ ישראל, אוחה, יובל-ארון

  ).1990אביב: משרד הביטחון, -(תל פורו של צבי ברראיש השורה: סיאשכול, יוסף. 

  ).1988אביב: דביר, -(תל לקסיקון מוחים צבאייםבורלא, יאיר (עורך). 

בידי כופיות  1938-סיפורה של חקירה (דפי יומן): חטיפתה של משפחת הקצין לזרוביץ באלקה, שלמה. -בן

  ).1986אביב: הדר, -(תל דורה-אבו

(ירושלים: מאגס, : גאוגרפיה היסטורית 1949-1799ד וצרה ארץ ישראל בעת החדשה כיציהושע בן אריה, 

2018(.  



290 
 

 ).1984(הקיבוץ המאוחד:  האש עות בלילה-פלוגות דוד, יהודה.-בן

 ).2007אביב: עם עובד, -(תל היסטוריה, זיכרון ותעמולהגלבר, יואב. 

  ).1991אביב: משרד הביטחון, -(תל 1947-1918שורשי החבצלת: המודיעין ביישוב, גלבר, יואב. 

  ).1964אביב: מערכות, -(תל ספר תולדות ההגהציון (עורך). -דיור, בן

  ).1981(ירושלים: מאגס,  1939-1936תעודות ודמויות מגזי הכופיות הערביות במאורעות דין, עזרא. 

  ).1973אביב: משרד הביטחון, -(תל השוטר העברי בתקופת המדט

  ).1936אביב: ספר, -(תל דם קדושים בעפר הכבישסדר. זאובר, אלכ

  ).1994(חברת החשמל,  1948-1920חשמל מתוך האש: חברת החשמל וה"הגה" זהר, אברהם. 

  ).1937אביב: דבר, -(תל ספר מאורעות תרצ"וחבס, ברכה. 

  ).2011(כוכב יאיר: פורת,  1948-1920. בארץ ישראל, C.I.D-. הבולשת חוקרת: החרובי, אלדד

כפי האימפריה: כישלון חיל האוויר המלכותי הבריטי במאבק בטרור ובגרילה ובהגה על ירמיאש, רבקה. 

  ).2017(ירושלים: כרמל,  ישראלי: האם הלקח למד?-המדט הארץ

: מודיעין, מדייות, התיישבות, 1948-1917צבא הצללים: משת"פים פלסטיים בשירות הציוות, כהן, הלל. 

  ).2004(ירושלים: עברית,  התקשויות

  ).2013אביב: כתר, -(תל ערבי-תרפ"ט: שת האפס בסכסוך היהודיכהן, הלל. 

  ).1960אביב: מערכות, -(תל בדרך לוחמיםכרמי, ישראל. 

  ).1939(חיפה: לוטר,  לזכר חללי יערות הכרמל

  ).2003עובד, אביב: עם -(תל 2001-1881ערבי, -קורבות: תולדות הסכסוך הציוימוריס, בי. 

  ).1986אביב: משרד הביטחון, -(תל שלום על הרובים: סיפורם של חיימקה לבקוב וחבריוממט, רזיאל. 

  ).1965אביב: מוסד קלוזר, -(תל מערכות הארגון הצבאי הלאומי .יב, דוד

  ).1978אביב: משרד הביטחון, -(תל קיצור תולדות ההגה .סלוצקי, יהודה

  ).1929(חיפה: אמות, ל היישוב היהודי בא"י בתרפ"ט ההתקפה עעמיקם, ישראל. 

(ירושלים: האויברסיטה העברית,  : קובץ תעודות1939-1918מאבק הערבים הפלסטיים פורת, יהושע (עורך). 

1982.(  

עובד, -אביב: עם-(תל 1939-1929ממהומות למרידה: התועה הלאומית הערבית הפלסטיית פורת, יהושע. 

1978.(  

  ).1954אביב: מערכות, -(תל צבאו הפרטי של פופסקיולדימיר.  פיאקוב,



   

291 
 

  )1979ביתן, -אביב: זמורה-(תל מן ה"הגה" לצבא ההגה .פעיל, מאיר

(האגף הכללי לדוקטריה ופיתוח הכוח  מדריך שדה של כוחות היבשה: מבצעים גד התקוממותצבא בריטיה, 

  ).1995של כוחות היבשה, 

-(תל 1948 הקסטל וירושלים, אפריל השעות שהכריעו את המערכה, 24חו או הם": "זה א .רובישטיין, די

  ).2017אביב: עליית הגג, 

 ).1962אביב: מערכות, -(תל לאש ולמגן: תולדות הוטרות העבריתריבלין, גרשון (עורך). 

  .)2018(מודיעין: אפי מלצר,  אליהו ששון והמאבק הציוי במרד הערבירן, ירון. הערביסט: 

  ).1983אביב: עם עובד, -(תל תולדות צפת שור, תן.

אביב: הועד הארצי למען -(תל 1946-1936תש"ו / -הוטר העברי, סיכומים וסיכויים, תרצ"ושטיין, א. ש. 

  ).1946החייל היהודי, 

אביב: ספריית יהודה דקל, -(תל ראשוים להעז: פלגות הלילה המיוחדות של אורד ויגייטשטרית, שלומי. 

2017.(  

 משטרת ישראל בשביל ישראל: מבי משטרה היסטוריים בארץ ישראלשטרית, שלומי וקוסובסקי, אורי. 

  ).2013(ירושלים: משטרת ישראל, 

  ).1972אביב: עם עובד, -(תל 1938יומן מדיי: תרצ"ח  שרת, משה. 

 

 ספרים באגלית

A Survey of Palestine Prepared in December 1945 and January 1946 for the Information of 

the Anglo-American Committee of Inquiry, Vol. 1 (Palestine: Government Printer). 

Afsaruddin, Asma. Striving in the Path of God: Jih ֿad and Martyrdom in Islamic Thought 

(Oxford: Oxford University Press, 2013). 

Baldenspreger, Philip J. The Immovable East: Studies of the Peoples and Customs of Palestine 

(London: Pitman, 1913). 

Barnett, Correlli. Britain and Her Army, 1509-1970: A Military, Political and Social Survey 

(Harmodsworth: Penguin, 1970). 

Barr, James. A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle for the Middle East (London: 

Simon & Schuster, 2011). 

Beckett, Ian F. W. Encyclopedia of Guerrilla Warfare (Santa Barbara: ABC-Clio, 1999). 



292 
 

Black, Ian. Enemies and Neighbors: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917–2017 (New 

York: Atlantic Monthly Press, 2017). 

Belchem, David. All in a Day’s March (London: Collins, 1978). 

Black, Jeremy. A Military History of Britain from 1775 to the Present (London: Praeger, 2006). 

Bond, Brian. British Military Policy Between the Two World Wars (Oxford: Clarendon, 1980). 

Bonner, Michael. Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice (Princeton: Princeton 

University Press, 2006).  

Boot, Max. Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to 

the Present (New York: Liverlight, 2013). 

Bossenbroek, Martin. The Boer War (New York: Seven Stories Press, 2018) 

Brereton, John M. A Guide to Regiments and Corps of the British Army on the Regular 

Establishment (London: Bodley Head, 1985). 

Bukay, David. Islam and the Infidels: The Politics of Jihad, Da’wah and Hijrah (New 

Brunswick: Transaction, 2016). 

Callwell, Charles E. Small Wars: Their Principles and Practice (London: War Office, 1906). 

Campbell, John. Naval Weapons of World War Two (Annapolis: Naval Institute Press, 1985). 

Carver, Michael. The Seven Ages of the British Army (New York: Beufort, 1984). 

Blacker, Cecil and Woods, H.G. Change and Challenge: The Story of the 5th Royal Inniskilling 

Dragoon Guards 1928-1978 (London: Clowes, 1978). 

Chappell, Mike. Wellington’s Peninsula Regiments (2): The Light Infantry (Oxford: Osprey, 

2004). 

Clarke, Dale. British Artillery 1914-19: Field Army Artillery (Oxford: Osprey, 2004). 

Clayton, Anthony. The British Empire as a Superpower, 1919-39 (Athens: University of Georgia 

Press, 1986). 

Clayton, Anthony. The British Officer: Leading the Army from 1660 to the Present (London: 

Routledge, 2006). 

Cohen, Michael J. Britain’s Moment in Palestine: Retrospect and Perspectives, 1917-48 

(London: Routledge, 2014). 



   

293 
 

Cowper, J.M. The King’s Own: The Story of the Royal Regiment, Vol. III. 1914-1950 

(Aldershot: Gale & Polden, 1957). 

Cowper, Marcus, and Bogdanovic, Nikolai. The British Army: The Definitive History of the 

Twentieth Century (London: Cassell, 2007). 

Darwin, John. The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830-1970 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 

DeCourcy, J. & Lomax, C.E.N. The History of the Welch Regiment, 1919-1951 (Cardiff: Western 

Mail & Echo, 1952). 

Dixon, Paul (Ed.). The British Approach to Counterinsurgency: From Malaya and Northern 

Ireland to Iraq and Afghanistan (New-York: Palgrave Macmillan, 2012).fcv  

Duff, Douglas V. Galilee Galloper (London: John Murray, 1935). 

Duff, Douglas V. Sword for Hire: The Saga of a Modern Free-Companion (London: John 

Murray, 1934). 

Eshed, Haggai. Reuven Shiloah, the Man Behind the Mossad: Secret Diplomacy in the 

Creation of Israel (London: Frank Cass, 1997). 

Farwell, Byron. Queen Victoria’s Little Wars. (New-York: W. W. Norton & Company, 1985). 

Field Service Pocket Book, 1932 (London: HMSO, 1932).  

Field Service Regulations, Part I: Operations (London: HMSO, 1909). 

Field Service Regulations, Volume 2: Operations – General (London: War office, 1935). 

Finn, Elizabeth A. Palestine Peasantry: Notes on Their Clans, Warfare, Religion and Laws 

(London: Marshall Bros., 1923). 

Finn, James. Stirring Times: Records From Jerusalem Consular Chronicles of 1853 to 1856 

(London: Kegan Paul & Co., 1878). 

Fletcher, David. British Light Tanks 1927-1945, Marks I-VI (Oxford: Osprey, 2014). 

Fletcher, David. The Rolls-Royce Armoured Car (Oxford: Osprey, 2012). 

FM 3-24: Counterinsurgency (Washington: Department of the Army, 2006). 



294 
 

Forty, George. A Pictorial History of the Royal Tank Regiment (Tunbridge Wells: Guild, 1989). 

French, David. Military Identities: The Regimental System, the British Army, and the British 

People, c.1870–2000 (Oxford: Oxford University Press, 2005). 

French, David. The British Way in Counter-Insurgency, 1945-1967 (Oxford: Oxford University 

Press, 2011). 

Gannon, Seán William. The Irish Imperial Service: Policing Palestine and Administering the 

Empire, 1922–1966 (London: Palgrave Macmillan, 2019). 

Gat, Azar. War in Human Civilization (Oxford: Oxford University Press, 2006). 

Gaunt, Peter. The English Civil Wars 1642-1651 (Oxford: Osprey, 2003). 

Georgano, G. N. World War Two Military Vehicles: Transports & Halftracks (Oxford: Osprey, 

1994). 

Gompert, David C. and Gordon, John. War by Other Means: Building Complete and Balanced 

Capabilities for Counterinsurgency (Santa Monica: RAND, 2008). 

Grant, Elihu. The Peasantry of Palestine: The Life, Manners and Customs of the Village (New 

York: The Pilgrim Press, 1907). 

Gerber, Haim. Remembering and Imagining Palestine: Identity and Nationalism from the 

Crusades to the Present (London: Palgrave Macmillan, 2008). 

Gott, Richard. Britain’s Empire: Resistance, Repression and Revolt (London: Verso, 2011). 

Greentree, David & Dennis, Peter. Q ship VS U-Boat, 1914-18 (Oxford: Osprey, 2014). 

Griffiths, Richard. What Did You Do During the War?: The Last Throes of the British Pro-

Nazi Right, 1940-45 (New-York: Routledge, 2016). 

Gwynn, Charles W. Imperial Policing (London: MacMillan, 1939). 

Halley, James H. Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth, 1918-1988 (Tonbridge: 

Air-Britain, 1988). 

Hayward, Joel (Ed.). Air Power, Insurgency and the “War on Terror” (Cranwell: Royal Air 

Force Centre for Air Power Studies, 2009). 

Handbook on the British Army 1943 (Washington: Government Printing Office, 1943). 



   

295 
 

Heneker, William C.G. Bush Warfare (London: Hugh Rees, 1907). 

Horne, Edward. A Job Well Done: Being a History of the Palestine Police Force 1920-1948 

(Essex: Book Guild, 1982). 

Hughes, B.P. (Ed.). History of the Royal Regiment of Artillery: Between the Wars, 1919-39 

(London: Brassey’s, 1992). 

Hughes, Matthew. Britain’s Pacification of Palestine: The British Army, the Colonial State 

and the Arab Revolt, 1936-1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 2019). 

Infantry Section Leading, 1938 (London: HMSO, 1938). 

Infantry Training: Training and War, 1937 (London: HMSO, 1939). 

Jackson, Andrew. Accringtons’ Pals, The Full Story:The 11th Battalion, East Lancashire 

Regiment (Accrington Pals) and the 158th (Accrington and Burnley) Brigade, Royal Field 

Artillery (Howitzers) (Huddersfield: Pen & Sword Military, 2013). 

Jarman, Robert L. (Ed.) Palestine and Transjordan Administration Reports, 1918-1948 

(Cambridge: Archive Editions, 1995). 

Jarman, Robert L. (Ed.). Political Diaries if the Arab World: Palestine & Jordan, Vol.3: 1937-

1938 (Cambridge: Archive Editions, 2001). 

Johnson, R. B. The Queen's in the Middle East & North Africa 1939-1943, (Surrey: The Queen's 

Royal Surrey Regiment, 1997). 

Keegan, John. A History of Warfare (New York: Vintage Books, 1994). 

Keegan, John. The First World War (New York: Random House, 1999). 

Keeley, Laurence H. War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage (Oxford: 

Oxford University Press, 1996). 

Khalidi, Walid. From Haven to Conquest: Readings in Zionism and the Palestine Problem 

Until 1948 (Beirut: The Institute for Palestine Studies, 1971). 

Khalili, Laleh. Heroes and Martyrs of Palestine: The Politics of National Commemoration 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 



296 
 

Khoury, Philip Shukry.  Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 

1920-1945 (Princeton: Princeton University Press, 1987). 

Kimmerling, Baruch & Migdal, Joel S. The Palestinian People: A History (Cambridge: Harvard 

University Press). 

King-Clark, Robert. Free for a Blast (London: Grenville, 1988). 

Kneece, R. Royce Jr. Force Sizing for Stability Operations (Alexandria: Institute for Defense 

Analyses, 2010). 

LeBlanc, Steven A. & Register, Katherine E. Constant Battles: Why We Fight (New York: St. 

Martin’s Press, 2003). 

Luvaas, Jay (ed.). Frederick the Great on the Art of War (New York: De Capo, 1999). 

Mallinson, Allan. The Making of the British Army – From the English Civil War to the War 

on Terror (London: Bantam, 2010). 

Manual of Military Engineering (London: HMSO, 1905). 

Martin, Robin H. Palestine Betrayed: A British Policeman’s Memoirs (1936-1948) (Ringwood: 

Seglawi Press, 2007). 

Matthews, Weldon C. Confronting an Empire, Constructing a Nation: Arab Nationalists and 

Popular Politics in Mandate Palestine (London: I.B. Tauris, 2006). 

McCullagh, Christopher Behan. The Truth of History (New-York: Routledge, 1998). 

Messenger, Charles. For Love of Regiment: A History of the British Infantry, Volume 1, 1660-

1914 (London: Leon Cooper, 1994).  

Migdal, Joel S. Palestinian Society and Politics (New Jersey: Princeton University Press, 1980). 

Morton, Geoffrey J. Just the Job: Some Experiences of a Colonial Policeman (London: Hodder 

& Stoughton, 1957). 

Mumford, Andrew. The Counter-Insurgency Myth: The British Experience of Irregular 

Warfare (London: Routledge, 2011). 

Munslow, Alun. The Routledge Companion to Historical Studies, Second Edition (New-York: 

Routledge, 2006). 

Muslih, Muhammad Y. The Origins of Palestinian Nationalism (New York: Columbia 

University Press, 1988). 



   

297 
 

Neep, Daniel. Occupying Syria under the French Mandate: Insurgency, Space and State 

Formation (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). 

Nehru, Jawaharlal. An Autobiography: With Musing on Recent Events in India (London: The 

Bodley Head, 1936). 

Newsinger, John. The Blood Never Dried: A People’s History of the British Empire (London: 

Bookmarks, 2006). 

Omissi, David E. Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, 1919-1939 

(Manchester: Manchester University Press, 1990). 

Omissi, David E. The Sepoy and the Raj: The Indian Army, 1860-1940 (London: MacMillan, 

1994). 

Palestine: The Disturbances of 1936, Statistical Tables (Jerusalem: Jewish Agency for Palestine, 

1936). 

Parsons, Laila. The Commander: Fawzi Al-Qawuqji and the Fight for Arab Independence, 

1914-1948 (New York: Hill & Wang, 2016). 

Pelger, Martin. The Vickers-Maxim Machine Gun (London: Osprey, 2013). 

Pelger, Martin & Chappell, Mark. The British Tommy 1914-1918 (London: Osprey, 1996). 

Raugh, Harold E. The Victorians at War, 1815-1914: An Encyclopedia of British Military 

History (Santa Barbara: ABC-Clio, 2004). 

Renfrew, Barry. Wings of Empire: The Forgotten Wars of the Royal Air Force, 1919-1939 

(Stroud: The History Press, 2015). 

Roberts, Nicholas E. Islam under the Palestine Mandate: Colonialism and the Supreme 

Muslim Council (London: I.B. Tauris, 2017). 

Robertson, Bruce. Bombing Colours: British Bomber Camouflage and Markings, 1914-1937 

(London: Patrick Stephens, 1972). 

Sayigh, Rosemary. The Palestinians: From Peasants to Revolutionaries (London: Zed, 2007). 

Simson, Hugh J. British Rule, and Rebellion (Edinburgh: William Blackwood & Sons, 1937). 

Skeen, Andrew. Passing It On: Short Talks on Tribal Fighting on the Northwest Frontier of 

India (London: Aldershot, Gale & Polden, 1932). 



298 
 

Smart, Nicholas. Biographical Dictionary of British Generals of the Second World War 

(Barnsley: Pen & Sword, 2005). 

Swedenburg, Ted. Memories of Revolt: The 1936-1939 Palestinian Rebellion and the 

Palestinian National Past (Minnesota: University of Minnesota Press, 1995). 

Swinton, Ernest D. The Defence of Duffer’s Drift (London: W. Clowes & Sons, 1904). 

The Times Book of the British Army (London: The Times, 1914). 

Thomas, Martin. Empires of Intelligence: Security Services and Colonial Disorder after 1914 

(Berkeley: University of California Press).  

Sykes, Christopher. Orde Wingate (London: Collins, 1959). 

Thetford, Owen. Aircraft of the Royal Airforce Since 1918, 5th Edition (London: Putnam & 

Company, 1978). 

Townshend, Charles. Britain's Civil Wars: Counterinsurgency in the Twentieth Century 

(London: Faber & Faber, 1986). 

Townshend, Charles. Making the Peace: Public Order and Public Security in Modern Britain 

(Oxford: Oxford University Press, 1993). 

Tse-tung, Mao. On Guerrilla Warfare (Virginia: Department of the Navy, 1989). 

Usher, George. Dictionary of British Military History (London: A&C Black, 2003). 

West, Nigel. Historical Dictionary of International Intelligence (Lanham: The Scarecrow Press, 

2006). 

Younghusband, George J. Indian Frontier Warfare (London: Kegan Paul, Trench, Trubner and 

Co., 1898). 

 

  ספרים בערבית

-1949צ'ל בהג'ת אבו ע'רביה, א)צ'אל אלערבי אלפלסטיי: מד'כראת אלמפי ח'צ'ם א(לאבו ע'רביה, בהג'ת. 

] (בירות: המכון ללימודי 1949-1916פלסטיי: זיכרוות הלוחם בהג'ת אבו ע'רביה, -[במרכז המאבק הערבי 1916

 ).1993פלסטין, 

  ).1989ע, (לא ידו  ]1936[עירו יפו ומרד  1936מדיתא יאפא ות'ורת א(ל)דג'אי, אחמד זכי. 

-אל[חאג' אמין  )1937-1916אלחאג' אמין אלחסיי וא(ל)תחדיאת אלוטיה פי פלסטין (אלמהתדי, עבלה. 

  ).2012)], (עמאן: דאר אלמאיא, 1937-1916והאתגרים הלאומיים בפלסטין ( חוסיי

: אלחואן, קסאם] (בירות-דין אל-[מרד השיח' עז א ת'ורת א(ל)שיח' עז א(ל)דין אלקסאםאלעסלי, בסאם. 

1991.(  



   

299 
 

[פלסטין בזכרוותיו של קאוקג'י] (לא ידוע: הארגון  פלסטין פי מד'כראת אלקאוקג'ידין. (ל)אלקאוקג'י, פוזי א

 ).1970לשחרור פלסטין, 

[מלחמת  אלחרב אלפדאאיה פי פלסטין: עלא צ'וא תג'ארב א(ל)שעוב פי קתאל אלעצאבאתשאער, מחמד. (ל)א

  ).1967ון העמים בלוחמת גרילה] (בירות: הצבא לשחרור פלסטין, הגרילה בפלסטין: לאור יסי

[התועה הלאומית  : יומיאת אכרם זעיתר1939-1935ה אלפלסטייה, יאלחרכה אלוטזעיתר, אכרם. 

  ).1980, המכון ללימודים פלסטייים: יומי אכרם זעיתר] (בירות: 1939-1935הפלסטיית, 

[מסמכי התועה הלאומית הפלסטיית,  1939-1918יה אלפלסטייה ות'אאק אלחרכה אלוט. זעיתר, אכרם

  ).1984, המכון ללימודים פלסטייים(בירות: ] 1939-1918

] 1939-1936[המרד הערבי הגדול בפלסטין,  1939-1936א(ל)ת'ורה אלערביה אלכברא פי פלסטין, יאסין, צבחי. 

  ).1967(קהיר: משרד התרבות, 

  ).1967[מלחמת הגרילה בפלסטין],  (קהיר: דאר אלכאתב,  את פי פלסטיןחרב אלעצאבצבחי.  יאסין,

(קהיר:   ]1936[המרד הלאומי פלסטיי של  אלוטיה אלפלסטייה 1936ת'ורת יאסין, עבד אלקאדר (עורך). 

  ).2007אלמחרסה, 

שלכותיו] : מיעיו וה1936[המרד הגדול של  אלכברא: דואפעהא ואעכאסאתהא 1936ת'ורת כבהא, מצטפא. 

  ).1988אצרה, (ל)(שכם: מכתבת אלקדס א

  ).1938[תחת דגלו של קאוקג'י] (דמשק: באביל,  תחת ראית אלקאוקג'ימחפוט', ח'צ'ר אלעלי. 

[תופעת הקסאמיה: מרד  אלפלסטייה מוד'ג'(ן) 1936א(ל)ט'אהרה אלקסאמיה: ת'ורת סלום, שאדי פוזאת. 

  ). 2008א(ל)טליעה אלג'דידה, בוחן] (דמשק: דאר -בפלסטין כמקרה 1936

[באשיר אבראהים:  1939-1936ר פי ת'ורת אבשיר אבראהים: אלקאצ'י וא(ל)ת'אסרחאן, מר וכבהא, מצטפא. 

  ).2000] (רמאללה: לא ידוע, 1939-1936שופט ומורד במרד 

בד [ע 1939-1936ם לת'ורת אעבד א(ל)רחים אלחאג' מחמד: אלקאאד אלעסרחאן, מר וכבהא, מצטפא. 

  ).2000] (רמאללה: לא ידוע, 1939-1936רחים אלחאג' מחמד: המפקד הכללי של מרד )ל(א

[וח אבראהים: המשורר העממי של מרד  1939-1936א(ל)שאער א(ל)שעבי לת'ורת עוץ', ח'אלד. וח אבראהים: 

  ). ) [1995צרת: אגודת עין אבל, 1939-1936

[מתולדות המאבק  1939-1936(ל)מסלח: אצ'ראב ות'ורה, פאח אלפלסטיי אכמן תאריח' אלפרח, בולוס. 

  ).1991] (חיפה: האגודה לפתוח חברתי, 1939-1936המזוין הפלסטיי: שביתה ומרד, 

בפלסטין: מחקר צבאי] (עכו: דאר  1939-1936[מרד  פי פלסטין: דראסה עסכריה 1939-1936ת'ורת רג'ב, יוסף. 

  ).1986אלאסואר, 

  



300 
 

  מאמרים בעברית

 12 קתדרה", 1937-1930אסתקלאל: ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטיאי, -אוחה, יובל. "מפלגת אל-ארון

  .109-91), עמ' 1979(

"ח תש", בתוך: קדיש, אלון (עורך). 1948-1947קהילתית -,שמריהו. "הכופיות הפליליות במלחמה הביןפזי בן

  .171-94), עמ' 2015שמן: מודן, -(בן וחברה צבא, מלחמה על הירושלמית האסכולה של מחקרים: ואילך

  השופטים-. ""הטוב בציבים" מול "שוא היהודים" הסכסוך הגדול בין הציב העליון ווקופ וזקןתן, ברון

  . 325-285), עמ' 2009( 1 מחקרי משפט, מקדול על רקע "הריסות יפו",

  .76-72), עמ' 2011( 38, שריוןברזר, עמיעד. "טקים בריטים במרד הערבי בארץ ישראל", 

ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה -ארץ, שיפור קולויאלי של פי העיר", 1936-גביש, דב. "מבצע יפו ב

  .73-66), עמ' 1983( ספר אברהם יעקב תשמ"ד

  .90-63), עמ' 2007, ע"ב:א' (ציוןיוסף ומימוש אגדת הגרדום הרביזיויסטית", -גולדשטיין, אמיר. "שלמה בן

  .181-141), עמ' 1991( 60 קתדרההדרוזית", -בר, יואב. "ראשיתה של הברית היהודיתגל

  .63-51), עמ' 2009( 187, אריאלדין אל קסאם וראשית הטרור הפלסטיי", -גרייבר, יגאל. "שיח' עז א

, שאול כמה מאפייים כלליים של צורת מלחמה ייחודית", בתוך: גולן, חגי ושי –הכט, עדו. "העימות המוגבל 

 .68-45), עמ' 2004אביב: מערכות, -(תל העימות המוגבל(עורכים), 

  .116-103), עמ' 2005( 116 קתדרה אשכזי, מעין. "ההגירה הערבית לשרון בתקופת המדט," -הס

 .205-185), עמ' 2000כ"ב ( הציוות", 1936-יזבק, מחמוד. "מפלאחים למורדים: גורמים כלכליים למרד הערבי ב

", בתוך: יר מן (עורך), 1945-1936הראל, ריקה. "חיל הוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשים -יצחקי

-135), עמ' 2014י"ד ( משטרת ארץ ישראל: עיוים בתולדות המשטרה בתקופת המדט הבריטי, עלי זית וחרב

99.  

  .35-26), עמ' 2005( 92 זמיםפלסטיי", -הדין של המרד הערבי-כבהא, מוצטפא. "בתי

  .74-49), עמ' 1989( 53 קתדרהאשרף בירושלים", -מאע, עאדל. "מרד קיב אל

  .23-22), עמ' 1937( 7 אגדלידמן, מאיר. "איך רצח רחמן אבא קלטרוב ז"ל", 

  .271-266), עמ' 1954( 87 מערכותתש"ח", ", -ודד, י. (יצחק שדה). "היריב: תרצ"ח

 הפוכות תוצאות: ומשקלו היהודית ההתמרדות איום': הלבן הספר' וגורל' הגה'ה, בריטיה" רולד., צווייג

  .172-145' עמ), 1984( 29 קתדרה", אחדות

-230), עמ' 2006( 120 קתדרהקרויזר, גד. "הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלוה: בחיה מחודשת", 

201.  



   

301 
 

הבריטי: חברה בורגית תחת שלטון  רדאי, איתמר. "המעמד הביוי הערבי בירושלים בתקופת המדט

  . 486-467), עמ' 2005( 25 עיוים בתקומת ישראלקולויאלי," 

  .167-165), עמ' 1954( 87 מערכות", 1939-1936שדה, יצחק. "לאופי "המלחמה הקטה" מאורעות 

  .160 – 146) עמ' 1971י"ג ( קשת"ארתור ווקופ וה"וטבלים" הערבים והיהודים",  .שפר, גבי

צבא המדיה בדרך: פרקים ", בתוך: 1939-1936ישראל -שפר, גבי. "המרד הערבי והאירועים המרכזיים בארץ

  .48-32), עמ' 1996אביב: משרד הביטחון, -(תל בתולדות כוח המגן העברי

הציוות ", בתוך: ישראל-ערבי בארץ -בפרספקטיבה של העימות היהודי  1936המרד הערבי בשת תגר, יהודה. "

 .108-89), עמ' 1996(ירושלים: מרכז זלמן שזר,  שאלה הערבית: קובץ מאמריםוה

  

  מאמרים באגלית

Anderson, Charles. “The British Mandate and the Crisis of Palestinian Landlessness, 1929–1936”, 

Middle Eastern Studies 54:2 (2018), pp. 171-215. 

 Anderson, Charles W. “State Formation from Below and the Great Revolt in Palestine”, Journal 

of Palestine Studies 47:1 (2017), pp. 39-55. 

Anderson, J. H. & Wheeler, W. H. B. “Railway Operation and Maintenance in Palestine”, The 

Royal Engineers Journal 51 (1937), pp. 375-393. 

Armstrong, A.G. “The Army’s New Weapons and Equipment”, The RUSI Journal 84:534 (1939), 

pp. 304-309. 

Beckett, I. F. W. “British Counter-Insurgency: A Historiographical Reflection”, Small Wars & 

Insurgencies 23:4–5 (2012), pp. 781–798. 

Bond, Brian & Murray, Williamson. “The British Armed Forces, 1918-1939” in: Millet, Alan R. & 

Murray, Williamson (Eds.), Military Effectiveness: Volume 2, The Interwar Period 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), pp. 98-130. 

Bourke, Joanna. “New Military History” in: Hughes, Matthew & Philpott, William J. (Eds.), 

Palgrave Advances in Military History (New-York: Palgrave MacMillan, 2006), p. 258-276. 

Brodgen, Mike. “The Emergence of the Police – The Colonial Dimension”, British Journal of 

Criminology, 27 (1987), pp. 4-14. 

Cahill, Richard Andrew. ““Going Beserk”:“Black and Tans” in Palestine”, Jerusalem Quarterly 

38 (2009), pp. 59-68. 



302 
 

Callwell, Charles E. “Lessons to be Learnt from the Campaigns in which British Forces have been 

Employed Since the Year 1865”, The RUSI Journal 156:4 (2011), pp. 108-121. 

Clayton, Anthony. “‘Deceptive Might’: Imperial Defense and Security, 1919-1968”, in: Brown, 

Judith M. and Louis, Robert (Eds.), The Oxford History of the British Empire: Volume IV, The 

Twentieth Century (Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 280-305. 

Cohen, Michael J. “British Strategy and the Palestine Question, 1936-1939”, Journal of 

Contemporary History 7:3/4 (1972), pp. 157-183. 

D’andurain, Julie and Krause, Jonathan. “Pirates, Slavers, Brigands and Gangs: the French 

Terminology of Anticolonial Rebellion, 1880-1920”, French History 31:4 (2017), pp. 495-511. 

de Watteville, Hermann Gaston. "Charles Edward Callwell". In: Weaver, J. R. H. Dictionary of 

National Biography (Fourth Supplement, 1922–1930) (London: Oxford University Press, 1937), 

pp. 154–155. 

Dennis, Peter. “The Territorial Army in Aid of the Civil Power in Britain, 1919-1926”, Journal of 

Contemporary History, 16:4 (1981), pp. 705-724. 

des Graz, E. P. A. “Military Control of a Disturbed Area”, RUSI Journal 524 (1936), pp. 810-816. 

Dove, A. J. H. “House Demolitions in Palestine,” The Royal Engineers Journal, 50 (1936), pp. 

515-519. 

Erlich, Haggai. “British Internal Security and Egyptian Youth,” in: Cohen, Michael J. & Kolinsky, 

Martin (eds.), Britain and the Middle East in the 1930s: Security Problems, 1935-39, pp.98-112.   

Gannon, Sean William. “The Formation, Composition and Conduct of the British Section of the 

Palestine Gendarmerie, 1922-1926,” The Historical Journal, 56:4 (2013), pp. 977-1006. 

French, David. “Nasty not nice: British Counter-Insurgency Doctrine and Practice, 1945–1967”, 

Small Wars & Insurgencies, 23:4-5 (2012), pp. 744-761 

Garfinkel, Yosef. “The Murder of James Leslie Starkey near Lachish”, Palestine Exploration 

Quarterly 148:2 (2016), pp. 84-109. 

Gil-Har, Yitzhak. “British Intelligence and the Role of Jewish Informers in Palestine”, Middle 

Eastern Studies 39:1 (2003), pp. 117-149. 

Gil-Har, Yitzhak. “Political Developments and Intelligence in Palestine, 1930–40”, Middle 

Eastern Studies 44:3 (2008), pp. 419-434. 

Goode, Steven M. “A Historical Basis for Force Requirements in Counterinsurgency,” 

Parameters, Winter 2009-10 (2010), pp. 45-57. 



   

303 
 

Hughes, Matthew. “A British ‘Foreign Legion’? The British Police in Mandate Palestine”, Middle 

Eastern Studies 49:5 (2013), pp. 696-711. 

Hughes, Matthew. “A History of Violence: The Shooting in Jerusalem of British Assistant Police 

Superintendent Alan Sigrist, 12 June 1936”, Journal of Contemporary History, 45:4 (2010), pp. 

725-743. 

Hughes, Matthew. "The Banality of Brutality; British Armed Forces and the Repression of the Arab 

Revolt in Palestine 1936-39", English Historical Review 124:507 (2009), pp. 313-354. 

Hughes, Matthew. “Palestinian Collaboration with the British: The Peace Bands and the Arab 

Revolt in Palestine, 1936–9”, Journal of Contemporary History 51:2 (2016), pp. 291-315. 

Johnson, Robert. “Command of the Army, Charles Gwynn and Imperial Policing: The British 

Doctrinal Approach to Internal Security in Palestine 1919–29”, The Journal of Imperial and 

Commonwealth History 43:4 (2015), pp. 570-589, DOI: 10.1080/03086534.2015.1083221 

Kazemi, Farhad. “Peasant Uprisings in Twentieth-Century Iran, Iraq, and Turkey”, in: Kazemi, 

Farhad & Waterbury, John (eds.). Peasants & Politics in the Modern Middle East (Miami: Florida 

International University Press, 1991), pp. 101-124. 

Kedourie, Elie. “The Bludan Congress on Palestine, September 1937”, Middle Eastern Studies, 

17:1 (1981), pp. 107-125. 

Kedourie, Elie. “Great Britain and Palestine: The Turning Point” in: Kedourie, Eli. Islam in the 

Modern World and Other Studies (London: Mansell, 1980), pp. 93-170. 

Kelly, Matthew Kraig. “The Revolt of 1936: A Revision”, Journal of Palestine Studies, 44:2 

(2015), pp. 28-42. 

Knight, John. “Securing Zion? Policing in British Palestine, 1917–39”, European Review of 

History: Revue européenne d'histoire, 18:4 (2011), pp. 523-543. 

Kroizer, Gad. “From Dowbiggin to Tegart: Revolutionary Change in the Colonial Police in 

Palestine during the 1930s”, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 32:2 (2004), 

pp. 115-133. 

Kudaisya, Gyanesh. “‘In Aid of Civil Power’: The Colonial Army in Northern India, c.1919–42”, 

The Journal of Imperial and Commonwealth History, 32:1 (2004), pp. 41-68. 

Lachman, Shai. “Arab Rebellion and Terrorism in Palestine 1929-39: The Case of Sheikh Izz al-

Din al-Qassam and his Movement”, in Kedourie, Elie & Haim, Sylvia G. (eds.). Zionism and 

Arabism in Palestine and Israel (London: Frank Cass, 1982), pp. 53-99. 



304 
 

Mackenzie, D.A.L. “Operations in the Lower Khaisora Valley, Waziristan, in 1937”, RUSI Journal 

525 (1937), pp. 806-822. 

Mahnken, Thomas G. “The British Approach to Counter-Insurgency: An American View”, 

Defense & Security Analysis 23:2 (2007), pp. 227-232 

Manna’, ‘Adel. “Eighteenth- and Nineteenth-Century Rebellions in Palestine”, Journal of 

Palestine Studies 24:1 (1994), pp. 51-66. 

Mansour, George. “The Arab Worker under the Palestine Mandate (1937)”, Settler Colonial 

Studies, 2:1 (2012), pp. 190-205. 

Mattar, Philip. “The Mufti of Jerusalem and the Politics of Palestine”, Middle East Journal 42:2 

(1988), pp. 227-240. 

Mockaitis, Thomas R. “The Minimum Force Debate: Contemporary Sensibilities Meet Imperial 

Practice”, Small Wars & Insurgencies 23:4-5 (2012), pp. 762-780. 

Moore, Riley M. “Counterinsurgency Force Ratio: Strategic Utility or Nominal Necessity”, Small 

Wars & Insurgencies, 24:5 (2013), pp. 857-878. 

Moran, Jon. “British Military Intelligence in Aid of the Civil Power in England and Wales”, 

Journal of Intelligence History, 17:1 (2018), pp. 1-17. 

Morris, Christopher. “The RAF Armoured Car Companies in Iraq (Mostly) 1921-1947”, Royal Air 

Force Society Journal 48 (2010), pp. 20-38. 

 Myers, E.C.W. “An Arab ‘Mouse Trap’ and Other Booby-Traps. Palestine, 1936”, The Royal 

Engineers Journal 51 (1937), pp. 546-555. 

 Nafi, Basheer M. “Shaykh Izz Al-Din Al Qassam: A Reformist and a Rebel Leader”, Journal of 

Islamic Studies 8:2 (1997), pp. 185-215. 

Nadan, Amos. “Economic Aspects of the Peasant-Led National Palestinian Revolt, 1936-39”, 

Journal of the Economic and Social History of the Orient 60(5) (2017), pp. 647-682. 

Quataert, Donald. “Rural Unrest in the Ottoman Empire, 1830-1914”, in: Kazemi, Farhad & 

Waterbury, John (eds.). Peasants & Politics in the Modern Middle East (Miami: Florida 

International University Press, 1991), pp. 38-47. 

Pail, Meir. “A Breakthrough in Zionist Military Conceptions: 1936-39”, in: Cohen, Michael J. & 

Kolinsky, Martin (eds.), Britain and the Middle East in the 1930s: Security Problems, 1935-39, 

pp. 190-205. 

Radai, Itamar. “The Rise and Fall of the Palestinian-Arab Middle Class Under the British Mandate, 

1920–39”, Journal of Contemporary History 51:3 (2016), pp. 487–506. 



   

305 
 

Rudd, Jeffrey A. “Origins of the Transjordan Frontier Force”, Middle Eastern Studies, 26: 2 (1990), 

pp. 161-184. 

Renton, James. “Flawed Foundations: The Balfour Declaration and the Palestine Mandate,” in 

Miller, Rory (ed.). Britain, Palestine and Empire: The Mandate Years (Cornwall: Ashgate, 

2010), pp. 15-38. 

Schulze, Reinhard C. “Colonization and Resistance: The Egyptian Peasant Rebellion, 1919”, in 

Farhad Kazemi & John Waterbury (eds.), Peasants & Politics in the Modern Middle East (Miami: 

Florida International University Press, 1991), pp. 171-202. 

Stein, Kenneth W. “Rural Change and Peasant Destitution: Contributing Causes to the Arab Revolt 

in Palestine, 1936-1939”, in: Kazemi, Farhad & Waterbury, John (eds.). Peasants & Politics in the 

Modern Middle East (Miami: Florida International University Press, 1991), pp. 143-170.  

Swanson, Glen W. “The Ottoman Police,” Journal of Contemporary History 7:1 (1972), pp. 243-

260. 

Thornton, Rod. “Countering Arab Insurgencies: The British Experience", Contemporary 

Security Policy 28:1 (2007), pp. 7-27.  

Thornton, Rod. “The British Army and the Origins of its Minimum Force Philosophy”, Small Wars 

& Insurgencies 15:1 (2004), pp. 83-106. 

Whittingham, Daniel. “‘Savage warfare’: C.E. Callwell, the roots of counter-insurgency, and the 

nineteenth century context”, Small Wars & Insurgencies 23:4-5 (2012), pp. 591-607. 

 

  מאמרים בערבית

ראזק, -ל)ראזק אלקאאד אלעאם לג'יש א(ל)ת'ורה פי סוריה אלג'וביה" [עארף עבד אמחמד עקל, "עארף עבד א(

  .79-75), עמ' 2013( 16 חוליאת אלקודסהמפקד הכללי של המרד בסוריה הדרומית], 

חאג' -רחים אל-אלקאאד אלעאלי ל(ל)ת'ורה פי פלסטין" [עבד א –מחמד עקל, "עבד א(ל)רחים אלחאג' מחמד 

  .88-80), עמ' 2014( 18 חוליאת אלקודסליון של המרד בפלסטין], המפקד הע -חמד ומ

  

  עבודות מחקר 

, עבודת גמר מחקרית בין כפר לעיר: חיי מהגרים כפריים פלסטיים בחיפה בתקופת המדטבן זאב, עמה. 

  .2010גוריון, -המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אויברסיטת בן

סוגיות מרכזיות ופולמוס היסטוריוגרפי בראי  –" 1939-1936. "המרד הגדול בפלסטין ן, ליבתהולצמ

. עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך, המקורות הפלסטיים

 .1998אילן, -אויברסיטת בר



306 
 

. מחקר שהוגש למרכז יפה דין אל קסאם: ראשית הטרור הפלסטיי המאורגן-שייח עז אגרייבר, יגאל. 

שם רחל -אביב במסגרת וועדת הפרס למחקרים בביטחון ישראל על-למחקרים אסטרטגיים באויברסיטת תל

  .1995וסא"ל מאיר צ'צ'יק ז"ל, 

. 1948-1918בדרך למדיה: הממשל הבריטי, הממסד היישובי, המשטרה והוטרות  .הראל, רבקה-יצחקי

י חלק מהדרישות לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אויברסיטת חיפה, עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילו

2004.  

. עבודת גמר 1918-1948מקרה אימפריאלי או מקומי?: וכחות הצבא הבריטי בפלשתיא (א"י) מרק, שרי. 

  .2018מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אויברסיטת חיפה, 

. עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות 1948-1926ירדי -חיל הספר העבר, אורי. קוסובסקי

  .2007לקבלת תואר מוסמך, אויברסיטת חיפה, 

סר צ'ארלס טגארט בארץ ישראל : עיצוב מדייות בטחון הפים הבריטית והמשטרה הקולויאלית קרויזר, גד. 

דוקטור ת המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר עבודת גמר מחקרי. 1937-1942בארץ ישראל 

  .2002ת, ה העבריאויברסיטה, לפילוסופיה

במרד הערבי : מאפיייה של היחידה ותורת הלחימה שלה ) SNS(פלגות הלילה המיוחדות שטרית, שלומי.  
רית המוגשת . עבודת גמר מחקאל עוואדין-הווא, דבוריה וח'רבת ליד-במבחן הפעילות הצבאית בכאוכב אל

  .2013אילן, -כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך, אויברסיטת בר

Caspi, Joshua. Policing the Holy Land, 1918-1957: The Transition from a Colonial to a National 

Model of Policing and Changing Conceptions of Police Accountability. Research Thesis 

submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, City University of New York, 1991. 

Clark, David John. The Colonial Police and Anti-Terrorism: Bengal 1930-1936, Palestine 1937-

1947, and Cyprus 1955-1959. Research Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, 

Oxford University, 1978. 

El-Nimr, Sonia Fathi. The Arab Revolt of 1936-1939 in Palestine: A Study Based on Oral 

Sources. Research Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Exeter, 

1990. 

Gosling, Edward P. J. Tommy Atkins, War Office Reform and the Social and Cultural 

Presence of the Late-Victorian Army in Britain, c.1868-1899. Research Thesis submitted for the 

Degree of Doctor of Philosophy, Plymouth University, 2015. 

Hargreaves, Andrew Lennox. An Analysis of the Rise, Use, Evolution and Value of Anglo-

American Commando and Special Forces Formations, 1939-1945. Research Thesis submitted 

for the Degree of Doctor of Philosophy, King’s College London, 2008. 

Knight, John L. Policing in British Palestine, 1917-1939. Research Thesis submitted for the Degree 

of Doctor of Philosophy, St. Anthony’s College Oxford, 2008. 

Longoria, Michael A. A Historical View of Air Policing Doctrine: Lessons from the British 

Experience Between the Wars, 1919-1939. Graduate Thesis, Air University, 1992. 

Rigden, I. A. The British Approach to Counter-Insurgency: Myths, Realities and Strategic 

Challenges, U.S. Army War College strategy research project, 2008. 



   

307 
 

Shoul, Shimeon. Soldiers, Riots and Aid to the Civil Power in India, Egypt and Palestine, 1919-

39. Research Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University College of 

London, 2006. 

Salmon, Roger E. The Management of Change - Mechanizing the British Regular and 

Household Cavalry Regiments, 1918 -1942. Research Thesis submitted for the Degree of Doctor 

of Philosophy, University of Wolverhampton, 2013.  

Wagner, Steven. British Intelligence and Policy in the Palestine Mandate, 1919-1939. Research 

Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Oxford, 2014.   

 

  עיתוים

Aberdeen Press and Journal 

Belfast Telegraph  

Birmingham Mail  

B’nai B’rith Messenger 

Bristol Evening Post  

Daily Mirror  

Dundee Courier 

Exeter and Plymouth Gazette  

Hartlepool Northern Daily Mail  

Lancashire Evening Post 

Leeds Mercury 

Nottingham Evening Post 

Nottingham Journal 

Portsmouth Evening News 

The Palestine Bulletin 

Ripley and Heanor News and Ilkeston Division Free Press 

Sheffield Independent  

Taunton Courier, and Western Advertiser 

The Illustrated London News 

The Northern Whig and Belfast Post 

The Palestine Post 

The Scotsman 

The Sentinel  

The Sphere 

Western Mail 

Yorkshire Evening Post  



308 
 

  דאר היום

  דבר

  הבקר

  הצפה

  הצפירה

  פלסטין

  דפאע-א

 צראט-א

  לואא-אל

 

  בטאוי רגימטים

5th Royal Inniskilling Dragoon Guards Journal 

Ça Ira: The Journal of the West Yorkshire Regiment (The Prince of Wale’s Own) 

Cabar Feidh: The Quarterly Magazine of the Seaforth Highlanders 

Coldstream Gazette 

Firm (The Worcestershire Regiment) 

Highland Light Infantry Chronicle 

Irish Guards Old Comrades Association Journal 

Quis Separabit: The Regimental Journal of the Royal Ulster Rifles 

Royal Tank Corps Journal 

St. George’s Gazette (Royal Northumberland Fusiliers) 

The 79th News (Cameron Highlanders) 

The Border Magazine: The Journal of the Border Regiment 

The Borderer’s Chronicle: The Journal of the King’s Own Scottish Borderers 

The China Dragon: The Journal of the Royal Berkshire Regiment (Princess Charlotte of Wales’s) 

The China Dragon: The Regimental Magazine of the North Staffordshire Regiment (The Prince of 

Wales’s) 

The Crossbelts: The Journal of the VIII King’s Royal Irish Hussars 

The Dorsetshire Regimental Quarterly 



   

309 
 

The Dragon: The Regimental Paper of the Buffs (Royal East Kent Regiment) 

The Essex Regiment Gazette 

The “Faugh-a-Ballagh”: The Regimental Gazette of the Royal Irish Fusiliers 

The Green Howards Gazette: A Monthly Chronicle of Alexandra, Princess of Wales’s Own 

(Yorkshire Regiment) 

The Green Tiger: The Records of the Leicestershire Regiment 

The Hampshire Regimental Journal 

The Household Brigade Magazine 

The Journal of the Queen’s Royal Regiment 

The Journal of the South Wales Borderers 

The Journal of the VIII King’s Royal Irish Hussars 

The Journal of the Wiltshire Regiment (Duke of Edinburgh’s) 

The King’s Royal Rifle Corps Chronicle 

The Lancashire Lad: Journal of the Loyal Regiment (North Lancashire) 

The Lion and the Rose: The King’s Own Royal Regiment (Lancaster) Regimental Gazette 

The Manchester Regiment Gazette 

The Oak Tree 

The Palestine Police Magazine     

The Queen's Own Gazette (Royal West Kent Regiment) 

The Red Hackle: The Chronicle of the Black Watch the Royal Highland Regiment and the Black 

Watch Association  

The Roussillon Gazette: A Journal of the Royal Sussex Regiment 

The Royal Engineers Journal 

The “Snapper”: Monthly Journal of the East Yorkshire Rgt. (The Duke of York’s Own) 

The Thistle: The Quarterly Journal of the Royal Scots  

The Tiger & The Rose: A Monthly Journal of the York and Lancaster Regiment 



310 
 

The Wasp: The Journal of the 16th Foot, The Bedfordshire & Hertfordshire Regiment 

XI Hussar Journal 

 

 

  

  

  

   



   

311 
 

  דרגות בצבא הבריטי ובחיל האוויר המלכותי: סולם ה 1ספח

  ).Other Ranks, O.Rבעלי דרגות אחרות (

  צה"ל  הצבא הבריטי

  טוראי  Private –פרייבט 

  טוראי ראשון (טר"ש)  Lance-Corporal –קורפורל -לאס

  טוראי-רב  Corporal –קורפורל 

  סמל Sergeant –סרג'ט 

  ןראשו סמל  Staff Sergeant –סרג'ט -סטף

 Sergeant Major –מייג'ור פלוגתי -סרג'ט
Company 

  סמל -רב

 Sergeant Major –מייג'ור רגימטלי -סרג'ט
Regiment  

  ראשון סמל-רב

לא צויו, משום שהן  , שהן שוות מאלה ששימשו בצבא היבשה,האוויר המלכותי-הדרגות האחרות בחילכיויי הערה: 
  אין זכרות במחקר זה.

  

  הדרגות קצו

  צה"ל  חיל האוויר המלכותי  הצבא הבריטי

  משה -סגן Pilot Officer –טייס קצין - Second Lieutenantלוטט שי 

  סגן  Flying Officer –קצין טיס   Lieutenant –לוטט 

  סרן Flight Lieutenant –תעופה -לוטט  Captain –קפטן 

  סרן -רב Squadron Leader -מפקד טייסת   Major –מייג'ור 

  אלוף-סגן  Wing Commander –מפקד כף  Lieutenant Colonel –קולול -לוטט

  משה-אלוף  Group Captain –מפקד להק  Colonel –קולול 

  אלוף-תת Air Commodore –אוויר -קומודור Brigadier –בריגדיר 

  וףאל Air Vice Marshal –מרשל אוויר -תת  Major General –גרל -מייג'ור

  אלוף-רב Air Marshal –מרשל אוויר  Lieutenant-General –גרל -לוטט

  אין דרגה מקבילה  Chief Air Marshal –מרשל אוויר בכיר   General –גרל 

 Marshal of –מרשל חיל האוויר המלכותי  Field-Marshal –פילדמרשל 
the Royal Air Force 

  אין דרגה מקבילה

  

  

  

  

  

  



312 
 

  מים: תצלו2ספח 
  

  

  .קאוקג'י מסומן בחץ-. פוזי אל1936קבוצה חמושה בשומרון, : 1תמוה מס' 

  .15, עמ' 1936לקחי המרד, 

  

  

  . התמוה מתוך אלבום תצלומים למזכרת, 1936קבוצה חמושה בעת לחימה, ע"פ הכיתוב בקרב בלעא, : 2תמוה מס' 
  שהפיקו ערבים בזמן המרד 

 NAM 1974-04-15-3  



   

313 
 

  

   1938אשי איילת השחר מכבים שריפה, שהציתו מתקוממים בשדותיהם, : 3תמוה מס' 

  מוזאון בית שטורמן

  

 

  . 1936קטר רכבת שירד מהפסים בעקבות חבלה, : 4תמוה מס' 

Library of Congress, Matson (G. Eric and Edith) Photograph Collection, 
http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc  (להלן: אוסף מטסון)  



314 
 

  

  . 1938בספטמבר,  7-6בצה בליל -, שעלתה על מוקש ליד אל15cwtשרידיה של משאית צבאית קלה : 5תמוה מס' 
  ש הרגו קצין ושלושה חיילים מהגדוד השי, רגימט רובאי אלסטר.קמפיצוץ המו

  .114), עמ' 1938( 9:2, ביטאון רובאי אלסטר

  

 

  על מסילת הרכבת.שהוח  מוקש: 6תמוה מס' 

 .94), עמ' 1936( 31:4 ביטאון צ'שייר



   

315 
 

 

  מכוית סיור צבאית חולפת על פי שרידי שיירה של חברת האשלג, שהותקפה על ידי מתקוממים בכביש : 7תמוה מס' 
  ירושלים.-יריחו

  אוסף מטסון

 

 

  . 1938באוגוסט,  19-מורדים ב מכוית משטרה משוריית לצד תחת המשטרה השרופה, מתוצאות פשיטת: 8תמוה מס' 
  בפשיטה זו הרג שוטר ערבי.

  אוסף מטסון



316 
 

 

  ליד יפו. 1936באפריל  19-מכוית של יהודי (שמעיהו קרמר, או יוסף חיים זליקוב), שרצח ב: 9תמוה מס' 

  אוסף מטסון

  

  

. בראש הטור שריויות של חיל 1938יוי , טור ייד של הגדוד השי, רגימט מערב קט, באזור מעיליא, Haicol: 10תמוה מס' 
  האוויר המלכותי.

Maidstone Museum 



   

317 
 

 

  1938 מטוס קרב מדגם הוקר הארט משליך מסר לשריוית של חיל האוויר במהלך תרגיל,: 11תמוה מס' 

מטסוןאוסף   

  

  

  17.12.1937בדיקת זהותם של כפריים במהלך חיפוש בכפר רומאה, : 12תמוה מס' 

IWM 03/6/4  

 



318 
 

 

.1938חיילים מהגדוד השי, רגימט מערב קט, עורכים חיפוש בכפר ערבי בגליל ברובים המכודים, : 13תמוה מס'   

Maidstone Museum 

 

 

  .1939ייל מהגדוד השי, רגימט המלך, שומר על ערבים שרוכזו בזמן חיפוש. אזור עזה, : ח14תמוה מס' 

O1255/01/066KKing's Own Royal Regiment Museum   



   

319 
 

  

  על גג בית החולים הצרפתי בעיר העתיקה בירושלים, (ככל הראה ממשמר קולדסטרים) חיילים : 15תמוה מס' 
  .1938באוקטובר,  23-18במהלך המבצע לטיהורה ממתקוממים, 

  אוסף מטסון

  

  

  . 1936הר גריזים, אוקטובר  , הגדוד השי, רגימט בדפורדשייר והרטפורדשייר,D, פלוגה 2מוצב מס' : 16תמוה מס' 
  ) הכפולה, המקיפה את האוהלים. Sangarיתן להבחין בחומת האבים (

  .237), עמ' 1936( 8:4, ביטאון בדפורדשייר והרטפורדשייר



320 
 

  

שכן , הגדוד השי, רגימט דורסטשייר. מוצב זה הכיל כיתה בלבד וועד לסייע בהגה על מחה הצבא ש18מוצב מס' : 17תמוה מס' 
בתחת הרכבת של ג'ין (בחלקו העליון של התצלום). יתן להבחין במספר הזיהוי של המוצב, שכתב באבים מסוידות (מימין 

  למוצב).

  .120), עמ' 1936( 11:3, ביטאון דורסטשייר

  

  

מ"ר) גדול במידה יכרת   .-730יתן לראות כי שטח המוצב שבאיור (כ1939חיילים,  20: שרטוט של מוצב למחלקה בת 18תמוה מס' 
  . הדבר בולט גם בהשוואה לתצלומי המצבים מראשית המרד.1936מזה עליו המליצו הפקודות בשת 

King's Own Royal Regiment Museum, KO 1832 Col W A Robinson  
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קרקע, בתה החומה ההיקפית . בשל אופי ה1938: חיילי הגדוד השי, רגימט מערב קט, במוצב פלוגתי בסח'ין, 19תמוה מס' 
  משקי חול ולא מסלעים. יתן להבחין בעמדת ירי למקלע לואיס.

Queen’s Own Royal West Kent Regimental Museum  

  

  

  .1937בדצמבר  20-, הגדוד השי, רגימט המפשייר. הוקם בכפר שעב בX: "מבצר שעב", מוצב של פלוגה 20תמוה מס' 

 .51), עמ' 1938( 33:2, ביטאון המפשייר
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. בשלב זה הוחלפו האוהלים בצריפים, על מת 1939: מוצב קבע של הגדוד השי, רגימט המפשייר בעמק יזרעאל, 21תמוה מס' 
  לשפר את איכות חיי החיילים במקום. יתן להבחין גם בחומת בטון יצוק, שועדה להגן על הצריף.

Royal Hampshire Regiment Museum  

 

 

  .1939מוצב בתחת הרכבת בעזה, : 22מס' תמוה 

KO 1255/01/169King's Own Royal Regiment Museum  
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, שהותאמו לסיעה על גבי Model T. כל קרוית שכזו הורכבה משתי מכויות מדגם פורד 1936: קרוית סיור קלה, 23תמוה מס' 
קרויות  12כיוון סיעתה במהירות, מבלי להשתמש בהילוך אחורי. מסילה וחוברו "גב אל גב". מבה זה אפשר לקרוית להפוך את 

  .1936שכאלה הגיעו ממצרים במאי 

  אוסף מטסון

  

 

ישראלית, התבססו על חיבור -. קרויות אלה, שבו על ידי חברת הרכבות הארץ1936: קרוית סיור כבדה כפולה, 24תמוה מס' 
ב, התאמתן לסיעה על פסים והתקת גוף משוריין, מקלעים וזרקורים. קרויות אלה גב אל ג V8שלדות של שתי מכויות מדגם פורד 

  שימשו את הצבא והמשטרה עד לסוף המרד.

   1936לקחי המרד, 
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), קרון לחימה משוריין עשוי מבטון. שימו לב למלחים, המהווים חלק Hillmen’s Pride: "גאוות אשי הגבעות" (25תמוה מס' 
  הרכבת.מצוות ההגה על 

  מוזיאון רכבת ישראל

  

 

  .1938ערבים, שעוכבו במבצע חיפושים, ממתיים לבדיקתם בבסיס הצבא בשכם, אוקטובר : 26תמוה מס' 

Green Howards Museum 
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  .1936חייל בריטי ועצירים ערבים במחה המעצר המהלי בצרפד, : 27תמוה מס' 

  .172) עמ' 1936( ביטאון חיל הרובאים

  

  

  .1939עצירים ערבים ב"כלוב" במלכיה, : 28וה מס' תמ

KO1423/064King's Own Royal Regiment Museum   
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  תרשים מרכז החקירות ליד טולכרם : 29תמוה מס' 

Surrey History Centre QRWS 3/6/7  

 

  

  .1939כפריים בוים את חומת המוצב בוולאג'ה, : 30תמוה מס' 

King's Own Royal Regiment Museum, KO0638/01-047  
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  .1938עבודות לסלילת דרך ליד סח'ין, יואר : 31תמוה מס' 

  .57), עמ' 1938( 33:2 ביטאון המפשייר

  

 

  .1939טוב, -עצירים ערבים סוללים דרך, תחת משמר חמוש. אזור הר: 32תמוה מס' 

074-KO0638/01King's Own Royal Regiment Museum,   
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  .1939או תחילת  1938איש חיל ההדסה מסמן בית, כהכה לפיצוצו. אזור שכם, סוף : 33תמוה מס' 

KO1423/157King's Own Royal Regiment Museum,  

  

  

  .1936הריסת העיר העתיקה ביפו, יוי : 34תמוה מס' 

NAM 1976-03-17 
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ערבים. שיטה זו ועדה להרתיע את המתקוממים מפי מיקוש מסילות "מטאטא מוקשים," קרוית ועליה בי ערובה : 35תמוה מס' 
  הרכבת.

KO1255/01/105King's Own Royal Regiment Museum,  

 

 

  

  קצין בריטי מהגדוד השי, רגימט המלך, סוקר מסדר של ערבים חמושים, ייתכן "כופיית שלום." : 36תמוה מס' 
  .1939אזור חברון, 

111-KO0638/01 giment MuseumKing's Own Royal Re  
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 טור ייד פלוגתי הרכב:  3ספח
  הערות  מספר האשים  התפקיד  יחידת המשה
    1  מפקד הפלוגה   מפקדת הפלוגה

    2  סגן המפקד וקצין וסף
    1  סמל פלוגתי-רב

  במידת הצורך  1  אפסאי
    1  פקיד

    1  חצוצרן
    1  רץ

    2  צוות מקלע לואיס
  במבצעים ממושכים  2  טבחים

    3  משרתים הקציים
  מסופחים ממפקדת הגדוד  7  קשרים
  מסופח מיח' רפואה  1  חובש

    4  אלוקאים
  חמורים בסה"כ 12-10בטור היו   5  חמרים

מפקדת מחלקה 
)X2(  

  קצין זוטר או סמל  1  מפקד המחלקה
  טוראי-סמל או רב  1  סמל המחלקה

    1  רץ
  ויםחמוש ברומה רימ  1  פצץ 

    2  צוות מקלע לואיס
  עבור המקלע והתחמושת  1  חמר

כיתת רובאים 
)X3 (במחלקה  

    1  מפקד הכיתה
    6  רובאים

    1  מפקד  3צוות מרגמה "
    6  רגמים
    1  חמרים

    1  מפקד כיתה  משמר עורפי
    2  צוות מקלע לואיס

    4  רובאים
    6  רובאים

  

  מספר אשים  
  32  מפקדת פלוגה

  28  1 מחלקה
  28  2מחלקה 

  8  צוות מרגמה
  7  משמר עורפי

  *103  סה"כ:
  רובאים. 6*לא כולל את הגי כלי הרכב (להלן) וכיתת ליווי לכלי הרכב, בת מפקד ועוד 

  כלי רכב: 

  כמות  סוג
  15cwt  6משאית קלה 

  30cwt  5משאית 
  2  משאיות להובלת החמורים

  13  סה"כ:
  

  . ,Aספח WO 191/88, 1938 מקור: "תולדות הפרעות", אפריל
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  : סיכום התקפות המורדים4ספח 

  הפיה  מקור התקפות חודש

  טבלאות סטטיסטיות סוכות יהודית 279  36אפריל 

  טבלאות סטטיסטיות סוכות יהודית 1003  36מאי 

  טבלאות סטטיסטיות סוכות יהודית 1033  36יוי 

  ותטבלאות סטטיסטי סוכות יהודית 1011  36יולי 

  טבלאות סטטיסטיות סוכות יהודית 719  36אוגוסט 

  טבלאות סטטיסטיות סוכות יהודית 767  36ספטמבר 

  טבלאות סטטיסטיות סוכות יהודית 178  36אוקטובר 

  Palestine Postדבר,  עתוות 36  51ובמבר 

  Palestine Postדבר,  עתוות 94  36דצמבר 

  41/114את"ה  בולשת 27  37יואר 

  41/114את"ה  בולשת 54  37ברואר פ

  41/114את"ה  בולשת 51  37 מרץ

  41/114את"ה  בולשת 43  37אפריל 

  41/114את"ה  בולשת 45  37מאי 

  41/114את"ה  בולשת 61  37יוי 

  41/114את"ה  בולשת 25  37יולי 

  41/114את"ה  בולשת 33  37אוגוסט 

  41/114את"ה  בולשת 44  37ספטמבר 

  41/114את"ה  בולשת 122  37אוקטובר 

  41/114את"ה  בולשת 37  79ובמבר 

  41/114את"ה  בולשת 101  37דצמבר 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 128  38יואר 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 132 38פברואר 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 217 38 מרץ

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 313 38אפריל 

 CO 732/81/9 עין צבאימודי 332 38מאי 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 545 38יוי 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 719 38יולי 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 944 38אוגוסט 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 880 38ספטמבר 

 CO 732/81/9 מודיעין צבאי 869 38אוקטובר 

 CO 732/81/10 מודיעין צבאי 38 513ובמבר 

 CO 732/81/10 מודיעין צבאי 360 38דצמבר 

 בולשת 312 39יואר 
MECA Tegart Papers Box 

1 File 2 

 בולשת 243 39פברואר 
MECA Tegart Papers Box 

1 File 2 

 בולשת 361 39 מרץ
MECA Tegart Papers Box 

1 File 2 

 בולשת 253 39אפריל 
MECA Tegart Papers Box 

1 File 2 
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  Palestine Postדבר,  תוותיע 134 39מאי 

 110  39יוי 
תוותיע

  Palestine Postדבר, 

 98  39יולי 
תוותיע

  Palestine Postדבר, 

 WO 169/148 מודיעין צבאי 257  39אוגוסט 

 WO 169/148 מודיעין צבאי 218 39ספטמבר 

 WO 169/148 מודיעין צבאי 216 39אוקטובר 

 WO 169/148 צבאימודיעין  39 112ובמבר 

 WO 169/148 מודיעין צבאי 70 39דצמבר 
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  : פיזור גאוגרפי של התקפות הקבוצות החמושות5ספח 

  

  1939אפריל  – 1938מספר ההתקפות לפי מחוז משטרתי, יואר 

  

  1939אפריל  – 1938אחוז ההתקפות בכל מחוז, מתוך כלל ההתקפות בארץ, יואר 
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  .1939אפריל  – 1938ת הצפויים (ספר, חיפה, שכם וצרת) וביתר המחוזות, יואר מספר ההתקפות במחוזו

  

  , מתוך כלל ההתקפות בארץ, ותחוזבמחוזות הצפויים (ספר, חיפה, שכם וצרת) וביתר המאחוז ההתקפות 

  .1939אפריל  – 1938יואר 
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  .1939אפריל  – 1938ואר מספר ההתקפות במחוזות הצפויים (ספר, חיפה, שכם וצרת) בלבד, י

 MECAשבועיים, -וסיכומי בולשת דו MECA Tegart Papers Box 1 File 1מקור: דוחות בולשת יומיים, 

Tegart Papers Box 1 File 2  י ויוליים ליותוחסרים) 1938(ה  
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  והקורבות במרד הערביאבדות סיכום ה:  6ספח

  

  ם ופצועים, ודאיים ומשוערים) במהלך המרדתפרוסת חודשית של אבדות המורדים (הרוגי
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3
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32

5
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  ,תפרוסת חודשית של קורבות המתקוממים במרד הערבי

  וטריםו כולל תושבים ערבים, יהודים ואחרים, אשי משטרה ערבים ויהודים

138

25

66

49

95

33

7

9

14

4

18

33

7

6

3

5

10

15

18

16

47

29

13

32

64

47

47

221

131

235

217

73

99

102

115

106

94

80

81

65

83

68

32

21

14

050100150200250

36אפריל 

36מאי 

36יוני 

37יולי 

36אוגוסט 

36ספטמבר 

36אוקטובר 

36נובמבר 

36דצמבר 

37ינואר 

37פברואר 

37מרץ 

37אפריל 

37מאי 

37יוני 

37יולי 

37אוגוסט 

37ספטמבר 

37אוקטובר 

37נובמבר 

37דצמבר 

38ינואר 

38פברואר 

38מרץ 

38אפריל 

38מאי 

38יוני 

38יולי 

38אוגוסט 

38ספטמבר 

38אוקטובר 

38נומבר 

38דצמבר 

39ינואר 

39פברואר 

39מרס 

39אפריל 

39מאי 

39יוני 

39יולי 

39אוגוסט 

39ספטמבר 

39אוקטובר 

39נובמבר 

39דצמבר 



338 
 

 

  תפרוסת חודשית של אבדות הצבא והסקציה הבריטית במשטרת המדט

   

10

6

25

27

33

42

14

3

1

1

1

1

2

3

5

6

3

8

9

8

8

10

32

37

47

42

24

9

17

5

6

17

10

6

14

10

1

05101520253035404550

36אפריל 

36מאי 

36יוני 

37יולי 

36אוגוסט 

36ספטמבר 

36אוקטובר 

36נובמבר 

36דצמבר 

37ינואר 

37פברואר 

37מרס 

37אפריל 

37מאי 

37יוני 

37יולי 

37אוגוסט 

37ספטמבר 

37אוקטובר 

37נובמבר 

37דצמבר 

38ינואר 

38פברואר 

38מרס 

38אפריל 

38מאי 

38יוני 

38יולי 

38אוגוסט 

38ספטמבר 

38אוקטובר 

38נובמבר 

38דצמבר 

39ינואר 

39פברואר 

39מרץ 

39אפריל 

39מאי 

39יוני 

39יולי 

39אוגוסט 

39ספטמבר 

39אוקטובר 

39נובמבר 

39דצמבר 



   

339 
 

  

  שבכל חוד השוואת אבדות הצבא והמתקוממים
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חיילים שוטרים בריטיים מתקוממים
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  : הריסת בתים במרד הערבי7ספח 
, 1,283הזמן. מספר הבתים ההרוסים, -ספח זה כולל את ציון פרטי כל הבתים שהרסו, לגביהם מצא תיעוד בן

מהווה הערכה בלבד ויתן להיח כי איו מדויק. זאת משום שסביר  כי היו מקרים שלא תועדו, או שמספר 

ם. כמו כן, מספר הבתים שהרסו בג'ין בעקבות רצח מופאט, בסוף הבתים שהרס בהם היה גבוה מכפי שרש

  בטבלה). ה, איו ידוע בוודאות (ראו הער1938אוגוסט 

  רועיםיא בתים 

1936 321 43 

1937 32 21 

1938 829 54 

1939 101 13 

 131 1,283 סה"כ
  

  הערות  כמות  מקום תאריך

 הריסת העיר העתיקהמבצע  237 יפו 6/18/1936

 בעקבות מציאת תחמושת בחיפוש  3 בלעא 6/24/1936

 "מסית ידוע"בית של  1 לוד 6/27/1936

 בית ממו ירו על חיילים 1 חברון 6/30/1936

 א"יל 2000בעקבות מארב לכוח צבא, לצד קס של  1 חברון 7/3/1936

 4 קולה 7/13/1936
 

 עוש על התקפה גד יהודים 4 מחוז צפת 8/16/1936

 קשת בשוק עם חדרים ולא בית שלם -הריסה חלקית  1 שכם 8/24/1936
 בעקבות הריגת שי חיילים 3 עדור 8/31/1936

 בעקבות קרב בלעא 6 בלעא 9/3/1936

 אוהלים 5שריפת גם ו 1 ליד קלקיליה 9/5/1936

 בעקבות גילוי מוקש בסמוך 1 עבתא 9/9/1936

   1 כפר לבד 9/10/1936

 מספר בקתות לא ידוע 2 עריישה-ערב אל 9/14/1936

 בעקבות המציאת פצצות ליד תיה 3 ח בית ליד 9/15/1936

 בתים אליהם לקח מחבל פצוע במסילת רכבת 2 לוד 9/16/1936
 בעקבות קרב עם קבוצה חמושה 2 עלמא 9/16/1936

 בעקבות קרב עם קבוצה חמושה 2 אחמר-ראס אל 9/16/1936
 וגם אוהל אחד 1 ואדי קבאה? 9/17/1936

 אוהלים, בעקבות התקפה על מעברות 4 ואדי חווארת 9/17/1936

 2 קלסווה 9/21/1936
 

 2 ליפתא 9/21/1936
 

 1 בית פג'ר 9/21/1936
 

 עטיה ח'ביתו של שי -לפי פלסטיין פוסט  1 'שיח-בלד א 9/21/1936

 בעקבות מיקוש 2 בית חיא 9/24/1936

 2 קלקיליה 9/25/1936
 

   1 עבתא 9/26/1936

 1 דבא 9/26/1936
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בעקבות ירי על חיילים, כראה בתים שועדו להרס קודם לכן והיה צו מיעה  6 בלעא 9/26/1936
 .לגביהם

 .בעקבות רצח יהודי 2 עקיר 9/26/1936

   1 אבו שושא 9/28/1936

 בעקבות ירי על חיילים 4 שבט טויחה 9/28/1936

 ית ששיך לועדה הלאומית בכפרב 1 חרבתה 9/28/1936

 לפחות שי בתים, לא צוין מספר מדויק 2 אסדוד 9/28/1936

    1חף 9/30/1936

   2 חאן יוס 10/5/1936

   1 מע'אר 10/5/1936

   1 'סמח 10/6/1936

   2 מג'דל כרום 10/7/1936

 IPC, בעקבות חבלה ב791גם "ע  2 חמידיה 10/7/1936

   1 סקיה 10/8/1936

   2 מג'דל כרום 10/8/1936

   1 בית להיה 10/11/1936

 בעקבת הצתת שדה התעופה 2 לוד 10/15/1937

   4 קולה 10/17/1937

   1 רטיס 10/17/1937

   2 ריהאהט' 10/19/1937

 בעקבות חבלה בציור ואי מתן מידע  1ין 10/24/1937

   1 מזר 11/22/1937

   1 טורען 12/6/1937

   2 ידורא 12/10/1937

   2 ערה 12/16/1937

 חיםר-בית עבד א 1 דאבה 12/20/1937

 ראזק-בית עבד א 1 טיבייה 12/20/1937

   1 טייביה 12/21/1937

 , כולל זה שבטיבייה2בסה"כ  1 טולכרם 12/21/1937

   1 מוג'יידל 1/12/1938

   2 איג'זים 2/19/1938

   2 מג'דל כרום 4/7/1938

    2חף 4/7/1938

   3 טלוזה 4/12/1938

   2 ביריה 4/20/1938

   1 איכסל 4/20/1938

 , יש להיח כי היו יותרלא צוין מספר בתים 1 איכסל 4/22/1938

 , יש להיח כי היו יותרלא צוין מספר בתים 1 דבוריה 4/22/1938

 יותר, יש להיח כי היו לא צוין מספר בתים 1 אום אל פחם 4/22/1938

   7 עזון 5/2/1938

   1 עין זיתון 5/4/1938

   3 עתיל 5/26/1938

   53 ע'רביה-בקה אל 7/21/1938

   1 טבריה 8/14/1938
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   120 שעב 8/18/1938

 400במקור אחד, בו כתב כי "הוחלט להרוס רק הערכה בלבד. מספר הבתים זכר  400 ג'ין 8/25/1938
)12בפועל איו ידוע (יומן המשמר האירי, עמ' בתים." מספר הבתים שהרסו    

   2 דיר אל ע'וסון 8/29/1938

   1 שכם 8/29/1938

   1 שכם 9/7/1938

   2 ע'וסון-דיר אל 9/7/1938

   2 טולכרם 9/8/1938

   2 טולכרם 9/14/1938

   4 קלסווה 9/16/1938

 ו יותר, יש להיח כי הילא צוין מספר בתים 2 מסמיה 9/17/1938

   5 יבה 9/24/1938

   11 עתיל 9/25/1938

   2 ערב שפון 9/28/1938

   4 חרב-צרפד אל 9/28/1938

   1 פרדסיה 10/3/1938

   4 כפר עה 10/8/1938

   6 יהודיה 10/8/1938

   21 לוד 10/8/1938

   25 מג'דל 10/11/1938

   1 שכם 10/11/1938

   1 עזה 10/23/1938

   2 עתיל 10/27/1938

   4 רתיה 10/29/1938

   6 טירה 10/30/1938

   1 זיתא 10/31/1938

   2 חרטיה-לסילת א 11/1/1938
   1 יפו 11/2/1938

   1 שכם 11/4/1938

   3 אורצ 11/4/1938

   1 עזה 11/4/1938

   1 בית לחם 11/4/1938

   9 חיפה 11/6/1938

 , יש להיח כי היו יותרמספר בתיםלא צוין  2 בלעא 11/7/1938

   40 חתאאר 11/9/1938

   8 עזה 11/13/1938

   10 עתיל 11/20/1938

   32 ג'בליה 11/20/1938

   6 עזה 11/20/1938

   2 סעסע 11/30/1938

   1 חיפה 1/9/1939

 ביתו של פארס עזוי 1 עזון 1/30/1939

   68 כפר יאסיף 2/14/1939

   5 ן זיתוןעי 2/14/1939
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   1 כפר סבת 4/24/1939

    4צרת 5/3/1939

   1 קאפין 5/23/1939

   7 צפת 5/25/1939

   3 אדבתה 8/9/1939

   1 ערב זבידאת 8/21/1939

   3 חברון 8/23/1939

   5 שפאעמר 8/28/1939

   1 איג'זים 11/7/1939

   4 בית מחסיר 12/15/1939

  

  

  

  חלוקה לפי חודשיםבבמהלך המרד, מספר הבתים שהרסו 

  

  

  המקורות:

מברקי הציב העליון; ביטאון חיל ההדסה; יומן המשמר האירי; יומן רגימט ליקולשייר; ביטאון מצ'סטר; 

  .TNA WO 191/65 ;TNA CO 732/81/9; דבר; Palestine Postמכתבי סטריט; 
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  האוויר המלכותי-: פגיעות במטוסי חיל8ספח 
  מקור  הרוג  פצוע  הפלה  פגיעה  פרוט המקרה  וםמק תאריך

 AIR 5/1748    1  מטוס פגע מירי איג'זים 8/6/1936

 בלעא 3/9/1936

שי אשי צוות אוויר 
הרגו לאחר שמטוסם 

הופל; שי מטוסים 
וספים פגעו ואלצו 
לבצע חיתת חירום, 

  טייס אחד פצע.

 דוח פיירס 2 1 1 1

 ראמה-א 22/9/1936
ע  במהלך קרב טייס פצ

 AIR 2/1891  1  1  עם קבוצה חמושה

 ג'בע 25/9/1936
טייס פצע קלות במהלך 
 מברקי ה"ע   1   1  קרב עם קבוצה חמושה

 בירווה-אל 14/5/1938
מאש  ושי מטוסים פגע

מהקרקע, במהלך קרב 
  עם קבוצה חמושה

2    AIR 5/1748 

 בירווה-אל 18/8/1938
פגיעה קשה במטוס, 

חלפת מייצב חייבה ה
  כיוון

1       AIR 5/1748 

 בידיא 18/8/1938
מטוס הופל, שי אשי 

  הצוות הרגו
  1  2 AIR 5/1748 

 שויכה 26/8/1938
מטוס הארדי הופל, שי 

 AIR 5/1748 2   1    אשי הצוות הרגו

 זויירה 12/9/1938
מטוס פגע מאש וחת 

אוס בשטח, -חיתת
  הטייסים חולצו בשלום

  1   AIR 5/1748 

 דיר ע'סאה 15/9/1938
שישה מטוסים פגעו 

מאש, שיים מהם 
  מספר רב של פעמים

6       AIR 5/1748 

 רמאללה 1/10/1938
מטוס הופל בירי, אשי 

הצוות טשו וחולצו 
  בשלום

  1   AIR 5/1748 

מטוס פגע ואלץ לשוב  מע'אר 5/10/1938
  לבסיס

1       AIR 5/1748 

 ברוןח 11/10/1938

שי מטוסים הופלו; 
אחד חת חיתת 

והחירום והצוות השי 
טש. הטייס פל בידי 

המורדים וככל הראה 
  רצח

  2  1 AIR 5/1748 

 AIR 5/1748       1  מטוס פגע מאש יאקוק 12/10/1938

 AIR 5/1748  1 1    מטוס הופל בלעא 6/11/1938

 בית פוריכ 10/11/1938
מטוס הופל, הטייס 

קשה ומת לאחר פצע 
  שבוע

  1   1 AIR 5/1748 

 הרטוב 25/11/1938
מטוס הופל, הטייס 

  הרג
  1  1 AIR 5/1748 

-אום אל 31/1/1939
 פחם

פגיעות במטוס במהלך 
 AIR 5/1748       1  קרב

 תרשיחא 3/9/1939

מירי  ושי מטוסים פגע
מקלעים בקרב עם 

קבוצה חמושה גדולה, 
  שיהם מושבתים זמית

2  2  WO 201/2134 

 עבר הירדן 11/3/1939
מטוס פגע והטייס 

 13.3.1939דבר      1   1פצע, אך חת בשלום

   סה"כ:
 

19 10 7 9   
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  1936: הפגות ערבים בשת 9ספח 
 

 

1936אוקטובר -מספר הפגות בחודש, אפריל  

 

 

3619אוקטובר -מספר הפגות בערים מעורבות ובישובים ערביים בכל חודש, אפריל  

 

  הערים המעורבות הן: ירושלים, יפו, חיפה, טבריה, צפת.

הישובים הערביים הם: באר שבע, מג'דל, עזה, חברון, בית לחם, יריחו, רמאללה, רמלה, לוד, שכם, טולכרם, 

  .ום לא פורטותיהג'ין, ביסאן, צרת, עכו וכפרים וספים, ששמ

  . 1936 באפריל 23-19בימים  ביפו הערה: התוים אים כוללים את הפרות הסדר האלימות

.21, עמ' טבלאות סטטיסטיותמקור:   
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  : קרבות עיקריים במרד הערבי10ספח 
איש או  15בטבלאות אלה מופיעים המקרים, בהם דווח כי כוחות הצבא לחמו בקבוצה חמושה גדולה (בת 

  יותר) וגרמו לה לאבדות יכרות. 

1936  

    פצועים הרוגים   

 שבויים משוער ודאי משוער דאיו מקום תאריך 

   4  7 קבלאן ועקרבה 6/25/1936 1
    2 12 יפו-כביש ירושלים 6/26/1936 2
   5  11 ליד ג'ין 7/13/1936 3
     11 שער הגיא 7/27/1936 4
 1    6 ליד חווארה 7/29/1936 5

  1  18 2 כפר לבד 7/29/1936 6
 2 12  6 4 שמאליה-עצירה א 8/8/1936 7

    7  רפידיה 8/10/1936 8
    8  ליד חווארה 8/14/1936 9

    32  ואדי ערארה 8/20/1936 10
 1  1 10 3 ערה 8/22/1936 11

    12  שכם-כביש ג'ין 8/26/1936 12
    6 8 בלעא 9/3/1936 13
    9  ג'ין 9/3/1936 14
    8  ג'יד 9/5/1936 15
  8  29  ליד מעיליא 9/9/1936 16
    54  ג'בע 9/24/1936 17
    22  בית אמרין 9/29/1936 18
    15 1 כפר סור 10/8/1936 19
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1938  

ההיתקלות היחידה בקבוצה חמושה גדולה במהלך  כללה את, ש23-25.12.1937-בחל עמוד ב פעילותכולל ה
  .1937שת 

    פצועים הרוגים   

 ייםשבו  משוער  ודאי  משוער  ודאי  מקום  תאריך 

    15 10 אזור צרת 12/25/1937 1
    30  פחם-אום אל 1/30/1938 2
 12  4 35 30 יאמון 3/4/1938 3

 1    16 בוקיעה 3/9/1938 4

    2  ואדי ערה 4/8/1938 5
 4   12 2 ע'וסון-דיר אל 4/16/1938 6

     1 ליד קוביבה 5/7/1938 7
 1   21  טמרה 5/14/1938 8

    14  אל בירווה 5/14/1938 9
    10  ערב בשאטווה 6/27/1938 10
    15  מג'מאע-ג'סר אל 6/27/1938 11
     12 הווא-כאוכב אל 7/5/1938 12
    6 9 דבוריה 7/11/1938 13
    8  מיסכה 7/21/1938 14
 1 15   8 חרבת מג'דע 7/31/1938 15

    17 4 מע'איר 7/31/1938 16
    4  7ןכפר עי 8/4/1938 17
     6 בית אמרין 8/11/1938 18
  2 4  7 ח' טייביה 8/14/1938 19
   2  7 ח' דמון 8/15/1938 20
  28  14 39 כרום-מג'ד אל 8/16/1938 21
     10 כפר חארס 8/18/1938 22
 1    15 כפר כא 8/23/1938 23

    11  שוויכה 8/26/1938 24
 3 10   14 חרבת ליד 9/3/1938 25

     10 קרית ג'ית 9/10/1938 26
    13  באר טוביה 9/13/1938 27
 5    16 חברון 9/14/1938 28

    132  דיר ע'סאה 9/15/1938 29
   3  5 דיר ע'סאה 9/16/1938 30
    12  דיר ע'סאה 9/16/1938 31
    17  חרבת זבד 9/22/1938 32
    15 12 שפאעמר 10/2/1938 33
 8    3 פרדסיה 10/2/1938 34

 3    41 רמאללה 10/2/1938 35

     12 הר תבור 10/4/1938 36
    18 2 יקוק 10/5/1938 37
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  38  37  טיטבא 10/5/1938 38
    28 22 תרשיחא 10/6/1938 39
    5 10 מעוז 10/10/1938 40
    13  חברון 10/11/1938 41
   18  8 ירושלים 10/18/1938 42
     19 מיטאלון 10/21/1938 43
     10 קוביבה-אל 10/21/1938 44
    10  טיבייה 10/22/1938 45
    3  מגדל צדק 11/1/1938 46
   4  8 שרקיה-מזרעת א 11/2/1938 47
     19 אירטח 11/9/1938 48
  1  25 10 בית פוריכ 11/10/1938 49
   1   חאדר-אל 11/17/1938 50

51 11/20/1938 
-עצירה א
 8 2   3 שמאליה

     12 גמזו 11/22/1938 52
    7 10 תרשיחא 11/25/1938 53
    22 21 איג'זים 11/28/1938 54
    14 16 חברון 12/1/1938 55
 5    28 פקועה 12/2/1938 56

   6  4 חיפה 12/2/1938 57
    67 13 בי עים 12/18/1938 58
     10 בועייה 12/20/1938 59

  

1939  

   פצועיםהרוגים     

 שבויים  משוער  ודאי  משוער  ודאי  מקום  תאריך 

 6  3  4 סידיאה 1/4/1939 1

      19חף 2/28/1939 2
    45  עבר הירדן 3/11/1939 3
 1    10 עבר הירדן 4/24/1939 4

 2    11 חרבת ואזיל 5/23/1939 5

 5    5 עכברא 5/29/1939 6

     14 ואדי עזון 6/6/1939 7
 1    8 ליד יריחו 6/19/1939 8

   1  9 דהריה 8/1/1939 9
     2 כוויכאת 8/27/1939 10
 1 8  12 1 עראבה 9/2/1939 11

 1  3 8  חאן ג'דין 9/3/1939 12

    1 12 פחם-אום אל 12/17/1939 13
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 1939 מברדצ – 1936סיכום מספר הקרבות המשמעותיים בכל חודש, אפריל 
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  1938: מפקדי הקבוצות החמושות בדוחות המודיעין, 11ספח 
. 1938שת מהרשימה שלהלן כוללת את פירוט מפקדי הקבוצות החמושות, הזכרים בדוחות עף המודיעין 

  הגלום בדוחות.לאחר הרשימה, מופיע תרשים המסכם את המידע הכמותי 

  , [כך].ות עצמם. מידע שמקורו אחר מופיע בסוגריים מרובעיםהערה: רוב המידע בעמודה "הערות" לקח מהדוח

אזור  אזור
  משה

  מוזכר בדוחות  הערות  שם

 6 ,5 ,3 ,2 ,1  קבוצתו לחמה בקרב חל עמוד אצבח-עבדאללה אל    צפת-עכו

 10 ,9 ,5 ,3 ,1  קבוצתו לחמה בקרב חל עמוד אבו אבראהים   צפת-עכו

היג העיקרי בצפון; בדוח חשב למ  פוזי רשיד  תרשיחא צפת-עכו
 24-מופיע ככפוף לאבו חצ'ר; ב 20

  לאבו אבראהים

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 

20, 23, 24 

-רחים אל-עבד א  טולכרם ג'ין
  חאג'

רק במאי (בעקבות תפיסת המזכיר 
שלו) מביים שהוא מהיג מרכזי 

  באזור

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 

פחם; לאחר -השתתף בקרב אום אל יוסף אבו דורה   ג'ין
יאמון חשב לפעיל המרכזי באזור 

ג'ין; השתתף בקרב יאמון; עבר 
  לאזור חיפה

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 

 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1  פחם-השתתף בקרב אום אל  ראזק-עארף עבד א  טולכרם ג'ין
10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 

כתב כי מארב משטרתי  10בדוח   עיסא בטאט  חברון ירושלים
למעשה הרג [ 7.5.38-חיסל אותו ב

  ]ע"י סייען ערבי

2, 4, 5, 6, 7 

מחמד  -שיח' עטיה  ג'ין  
-טיה, אבואחמד ע
  אחמד

; השתתף בקרב אום 'שיח-מבלד א
פחם; חשב למהיג העיקרי -אל

; בעקבות מותו כתב כי 38באפריל 
  היה "מפקד האזור" בג'ין

2, 3, 4, 5 

 4 ,3  פחם-השתתף בקרב אום אל  עבאללה אבו מצור טולכרם  

 3  מארגן את המרד בסוריה דין שווא-עז א   סוריה
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זי מסוריה; המופתי לחץ עליו דרו אסד קג'   סוריה
לפעול, סולטאן אל אטרש לחץ עליו 

  להימע מכך

3, 7, 8 

-אחמד סלם (אבו   עכו 
 אחמד)

  5 

-מחמד חליל אל   צפת-עכו
עיסא, אבו 

 אבראהים הגדול

בתחילה לא זוהה כאבו אבראהים; 
מופיע בשמו המלא  22רק בדוח 

כתב כי הוא מפקד  24וכיויו; בדוח 
  צפת-אזור עכו

5, 6, 7, 22, 23, 24 

רצח את יקולא פארס בכפר יאסיף;  מבדא פרחת    
חשב לאחד משי המהיגים 

החשובים בצפון, יחד עם פוזי רשיד; 
  מופיע ככפוף לאבו חצ'ר 20בדוח 

5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 20, 24 

 ,23 ,22 ,21 ,20 ,6 ,5   האדי-פח'רי עבד אל    
24 

 5   אשמרמחמד     

 6  סורי שיח' סעד   גליל

   6הרג או פצע קשה קאסם דביאן   עכו

סורי, לכד ע"י צרפתים אחרי  מויר בע'דש    
  בוקיעה

6 

 מחמוד סלם (אבו   צפת-עכו
 אחמד)

חשב לסגו אל אצבח. לכד ע"י 
צרפתים; כראה כוה "אחמד סלם" 

  5בדוח 

6 

 6  דרוזי חק-סלימאן עבד אל    

כפוף לפוזי רשיד; אח"כ כפוף לאבו  עבדאללה שעאר   ת/עכוצפ
  חצ'ר; אח"כ לאבו אבראהים

6, 9, 10, 11, 12, 17, 
20, 22, 23, 24 

 6   איס חמאדי   צפת

 8 ,7 ,6  סורי. הוצע לו לפעול במרד, סירב אשמר-מחמד אל   סוריה

 8  לבוי? בק-חמד / אל-אבו   צפת-עכו

 8 מעראבהמורה  ?  מע'אר צפת-עכו

 24 ,20 ,16 ,11 ,9 ,8  דורה משה של אבו-מהיג קבוצת  עלי אל פארס כרמל  

-בתחילה מופיע כסגו של עבד א אבראהים עמורי   שכם-ג'ין
  ראזק

8, 16, 20, 23 

-חברון
 ירושלים

   8זכר כקשור לעיסא בטאט שיח'-צאלח א  

 10 ,9  תורכי עבדין בק?   צפת

מג'דל  צפת-עכו
-כרום

-וחי
  עמקה

 10 ,9  תורכי  בכר בק?
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מופיע ככפוף לאבו  24בדוח   וודע-רבח חמדי אל  בצה צפת-עכו
  אבראהים

9, 17, 23, 24 

-ג'ין
-שכם

 טולכרם

 9  דורה משה של אבו-מהיג קבוצת חאג' מחמד-פאיז אל  

-ג'ין
-שכם

 טולכרם

 9  דורה משה של אבו-מהיג קבוצת רדי-חסין א  

-ג'ין
-שכם

 טולכרם

 9  דורה משה של אבו-מהיג קבוצת סורי-סלימאן  א  

-ג'ין
-שכם

 טולכרם

 9  דורה משה של אבו-מהיג קבוצת פתאללה  

-ג'ין
-שכם

 טולכרם

 9  דורה משה של אבו-מהיג קבוצת  מחמד אצר  אג'זם

-ירושלים
 חברון

שרידי קבוצת עיסא בטאט, בדוח מ  עבדאללה בירותי  יאטה
 20; בדוח כתב כי עבר לשומרון 13

כתב כי פצע  24כפוף לרחים; בדוח 
  במבצע שועד לחסלו בבית פוריכ

9, 13, 16, 20, 23, 
24 

-ירושלים
 חברון

 9  שרידי קבוצת עיסא בטאטמ  מחמד מר  ארטאס

-ירושלים
 חברון

כמפקד מחוז רמאללה  24מופיע בדוח   סייוקדר ח-עבד אל  ירושלים
  וירושלים

9, 10, 12, 15, 22, 
23, 24 

 11  כפוף לפוזי רשיד  אג'י  ירכא צפת-עכו

אל  ביסאן
  חמדיה

מופיע ככפוף לפוזי רשיד; דוח אח"כ   חוסין עלי דיאב
  לאבו דורה -

11, 12, 13, 16 

תואר כמהיג והואשם ברצח   אבו אג'ם מיסכה  
שלמעשה בוצע [ במיסכה הכפריים

  בריטים] ע"י שוטרים

11 

   11עצר בטמרה  חמדאן-עארף אל טמרה  

מחמוד סלם / מחמד   טובאס ג'ין
  צאלח (אבו חאלד)

דורה;  משה של אבו-מהיג קבוצת
-לעבד אדוח אח"כ מופיע ככפוף 

  ראזק

12, 13, 16, 17, 19 

 12  דורה משה של אבו-מהיג קבוצת סיןועלי ח    

סין מצטפא ושיח ח    
 עביד

עבד מטיף, סייע לגייס לוחמים עבור 
-לשלטוות ב ראזק. הסגיר עצמו-א

12.6.38  

12 

מופיע כמהיג אזור צרת  20בדוח  איף זועבי   צרת
מופיע ככפוף לאבו  24; בדוח ]שגוי[

  אבראהים

13, 16, 17, 22, 23, 
24 

-שכם  
 רמאללה

מתואר  22ראזק; בדוח -כפוף לעבד א  חמיד זוואתה
  ראזק-עבד אכסגו של 

13, 16, 19, 20, 22, 
23, 24 



   

353 
 

חמיד -אלעבד  עוורתה  
  מרדאוי

 24 ,13  ראזק-כפוף לעבד א

אזור   
 טולכרם

עבד אל רחמן אל 
  חטיב

הוקמה ע"י מפלגת מפקד קבוצה ש
לעבד ההגה הלאומית; מופיע ככפוף 

לעבד מופיע ככפוף  20ראזק; בדוח -א
  רחים-א

13, 16, 20, 24 

טען כי החליף את פוזי רשיד כמהיג  אבו חצ'ר   צפת-עכו
קרב שעב גרם לו החשוב בצפון; 
  לאבדן יוקרה

15, 17, 19, 20, 21 

צאלח / -מחמד א   שומרון
-אבראהים מחמד א

 צאלח

  15, 23 

חמיד -עבד אל   שומרון
 הידאוי

  15 

 ,23 ,21 ,20 ,16 ,15  רחים-לעבד א ףכפו  אסעד-עבדאללה אל  עתיל שומרון
24 

 24 ,20 ,16 ,15  כפוף לאבו דורה אבו חוין / חויי    

מאדי / -צברי אל    
 אחמד-צברי אל

 24 ,20 ,17 ,16  כפוף לאבו דורה

מופיע  24כפוף לאבו דורה; בדוח   חמד-צברי אל צברין  
  ראזק-ככפוף לעבד א

16, 17, 21, 24 

מצטפא על חמד     
 טמיש

 16  כפוף לאבו דורה

 16  ראזק-כפוף לעבד א חסן חסורה    

-קלקיליה  
 כפ"ס

 16  ראזק-כפוף לעבד א  יהג'-אבו תורכי אל

-קלקיליה  
 כפ"ס

 16  ראזק-כפוף לעבד א  פארס ורי

-עזון  
-קלקיליה

 לוד

 16  ראזק-כפוף לעבד א  אבו יג'אים

 -לוד  
 רמלה

 16  אזקר-כפוף לעבד א  סלימאן ימר

 16  ראזק-כפוף לעבד א  חמד אל עומר רמאללה  

 16  רחים-עבד אכפוף ל  קדר זיתון-עבד אל זלה  

קה ב  
-ע'רביה
 חדרה

 16  רחים-כפוף לעבד א  קדר צדק-עבד אל

-שכם
 ביסאן

 16   אבו סלימאן  

-שכם
 ביסאן

מתואר כמהיג הרשמי של האזור;  חמד מרדאוי  
  רחים-לעבד אמופיע ככפוף  20בדוח 

16, 20 

 17   אבו רחאל   צפון

-מחמוד עות'מאן אל   צפת
 כורדי

-מופיע ככפוף לאבו חצ'ר, ב 20בדוח 
  לאבו אבראהים 24

17, 20, 23, 24 
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 17    ביתור-שיח' אל צפת  

מחמד סיד (או  חף  
  סעיד)

  17 

איזור 
 חיפה

 17   אבו חוסיי  

מופיע ככפוף לאבו דורה;  20בדוח   תורכי-עלי בי א יאמון  
כתב כי ה"ל הורה לו לעזוב  21בדוח 

  את הארץ

17, 20, 21 

מהיגי המרד, לצד מה על ארבעת  אבו חליל?    
אבו ראזק ו-עבד ארחים, -עבד א

  דורה; ייתכן והכווה לחליל אל עיסא

19 

-סיכ/ א-סאלם א  בית לחם ירושלים
  שיח?

מוזכר כמהיג באזור עם אשים 
  רבים

19, 20, 24 

-חלים אל-עבד אל חברון  
  ג'ולאי אבו מצור

הכיוי אבו מצור זכר לראשוה 
  22בדוח 

19, 20, 22, 23, 24 

ראזק; -לעבד אמופיע ככפוף  20בדוח  חסן סלמה   רמלה-יפו
  מופיע כמפקד אזור יפו 24בדוח 

19, 20, 24 

 19    חמאד מרדאוי  רמאללה ירושלים

מחמד עומר אל    רמאללה
 ובאי

 24 ,20 ,19  רחים-לעבד אמופיע ככפוף  20בדוח 

 20  רמופיע ככפוף לאבו חצ' 20בדוח   מר חוסיי  זיב-א צפון

 24-מופיע ככפוף לזועבי; ב 20בדוח   אבראהים-תופיק אל  אידור צרת
  לאבו אבראהים

20, 22, 24 

מופיע ככפוף לזועבי; בדוח  20בדוח  אחמד טובי   צרת
  מופיע ככפוף לאבו אבראהים 24

20, 22, 24 

מופיע ככפוף לזועבי; בדוח  20בדוח   פתח מחמד-עבד אל  רמאללה ירושלים
י זו טעות וכי הוא פועל כתב כ 21

  ברמאללה

20, 21 

אבו אבראהים    צרת
 (הקטן)

מופיע ככפוף לזועבי; בדוח  20בדוח 
  מופיע ככפוף לאבו אבראהים 24

20, 24 

מחמוד סאלים אבו    צרת
 אחמד

 20  מופיע ככפוף לזועבי 20בדוח 

 24 ,20  מופיע ככפוף לאבו דורה 20בדוח  מחמד חלבי   חיפה

אל אם  חיפה
  זיאת

 24 ,20  מופיע ככפוף לאבו דורה 20בדוח   טאלב אבו טאלב

 24 ,20  מופיע ככפוף לאבו דורה 20בדוח  לבדי-כמיל חסן אל   חיפה

 20  מופיע ככפוף לאבו דורה 20בדוח  חמד צעב   חיפה

 24 ,23 ,20  רחים-לעבד אמופיע ככפוף  20בדוח  עבדאללה טהא   שומרון
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מזרעה  שומרון
  שרקיה

רחים; -לעבד אמופיע ככפוף  20בדוח   פתח סוידי-עבד אל
  תחת פיקוד חוסיי 24-ב

20, 24 

 24 ,20  ראזק-לעבד אמופיע ככפוף  20בדוח  ג'מיל קמפר   שומרון

 24 ,20  ראזק-לעבד אמופיע ככפוף  20בדוח  אחמד אבו זיתון   שומרון

פארס אבו חדיג'ה /    שומרון
 אבו מערוף

 20  ראזק-עבד אכפוף למופיע כ 20בדוח 

אחמד מחמוד אבו   ליפתא ירושלים
  שעבן

 22 ,21 ,20  ראזק-עבד אמופיע ככפוף ל 20בדוח 

 24 ,20  מופיע ככפוף לחוסיי 24בדוח   אבראהים דוקא  ליפתא ירושלים

סלים חסן חאג'   ליפתא ירושלים
  חליל

 24 ,20  ראזק-עבד אמופיע ככפוף ל 24בדוח 

 20    אבו קדוםעיסא   בית לחם ירושלים

-עבדאללה חאג' אל  בית לחם ירושלים
  מע'רבי

 24 ,20  מופיע ככפוף לחוסיי 24בדוח 

-עזה
 מג'דל

 20   יוסף תמים  

-עזה
 מג'דל

עבדאללה מחמד   
 חסין מחמה

  20 

-עזה
 מג'דל

 20   סעיד אבו שרק  

-עזה
 מג'דל

שיח סולימאן   עזה
רמצ'אן / אבו עלי 

  מעזה

  20 

 20    ג'יד יוסף חברון  

     20י-לאג'י א חברון  

מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  שיח' יחיא   צרת
  אבראהים

22, 24 

זמר ומשורר, מתואר גם כמהיג   אבראהים ]וח[ור   טמרה צרת
  קבוצה קטה

22 

 23   אחמד חאג' יאסין   צפת

 23   חמיס קמבר   שומרון

פתח אחמד -עבד אל   שומרון
 האבו עבדאלל

לא היה מוכר לפי מותו. ע"ס 
המסמכים שתפסו, היה בעל תפקיד 

  חשוב בתחום המהל

23 

 23  סגו של אבראהים עמורי איף ח'טאב    

סילת  חיפה
  חרטיה

 24  מופיע ככפוף לאבו דורה 24בדוח   אבו מצטפא

שיח' -עבד א-רשב אל   חיפה
 אבו דרויש

 24  מופיע ככפוף לאבו דורה 24בדוח 

מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  אבו אחמד   עכו
  אבראהים

24 

מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  אבו בכר / בחר   עכו
  אבראהים

24 

מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  אבו עלי   עכו
  אבראהים

24 
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מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  ימר חויי   עכו
  אבראהים

24 

מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  אחמד שמר   צפת
  אבראהים

24 

מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  אבו איסמעיל   צפת
  אבראהים

24 

מופיע ככפוף לאבו  24בדוח  אחמד אבו דיאב   צפת
  אבראהים

24 

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח   עטיה  צפארין שומרון

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח  חצ'ר-עבדאללה אל   שומרון

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24דוח ב  כמיל חסן  פרעון שומרון

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח  סיד סלים   שומרון

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח  עיקאב פלח   שומרון

-אבו כמיל בשיר א   שומרון
 זין

סורי, כתב כי מפקד על משמר הראש 
  רחים-של עבד א

24 

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח  לטיף כעוש-עבד אל   שומרון

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח  מחמוד איסמעיל   שומרון

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח  אוסטה-מצטפא אל   שומרון

עבד אל קדר אל    שומרון
 צדיק

 24  רחים-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח 

 24  רחים-ככפוף לעבד אמופיע  24בדוח   חמדאן-אמפאצ'י אל  טובאס שומרון

ואדי  שומרון
  חווארת

ראזק; -מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח   סלימאן חליף
מצוין כי החליף את אבראהים אל 

  עמורי

24 

 24  ראזק-מופיע ככפוף לעבד א 24בדוח   פוזי פיאד  צאור שומרון

צאלח -עבדאללה א   רמאללה
 אבו עומר

אחיו של מחמד אל צאלח, שהרג; 
  יכפוף לחוסי

24 

 24  ראזק-עבד אמופיע ככפוף ל 24בדוח  חמד פואד   רמאללה

קדר -סעיד עבד אל  ביתויא רמאללה
  שוכיר

 24  מופיע ככפוף לחוסיי 24בדוח 

אחמד ג'בר אבו    ירושלים
 ואליד

 24  מופיע ככפוף לחוסיי 24בדוח 

מופיע ככפוף לחוסיי; עצר  24בדוח  בע'יל-יעקוב אל   ירושלים
  28.11.38-ב

24 
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 24  מופיע ככפוף לחוסיי 24בדוח   אבראהים דוקא  ליפתא ירושלים

 24  מופיע ככפוף לחוסיי 24בדוח  אבו חסן   ירושלים

 24  כפוף לאבו מצור אבו עלי   -חברון

 24  כפוף לסלמה  איסמעיל חאס  רמלה רמלה-יפו

 24   20.11.38-שמאליה ב-פצע בעצירה א  פארס-ג'מיל אל  טלוזה שומרון

אל חאג' מחמד    שומרון
 מוסלאלם

 25  ראזק-עבד אקבוצת המפקדה של 

עבד אל רחמן עבד    שומרון
 לטיף-אל

 25  ראזק-עבד אקבוצת המפקדה של 

 25  ראזק-עבד אכפוף ל רחמן עווידה-א עבד   עכו

 

 

.1938מספר מפקדי הקבוצות החמושות, אשר זכרים בדוחות עף המודיעין,   
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Abstract 

The “Great Arab Revolt” was a seminal event in the history of Mandate Palestine. From April 

1936 to December 1939, a “Small War” ravaged the land, pitting Arab insurgents against British 

security forces and Jewish civilians. The Arab rebels conducted a wide-spread guerrilla and terror 

campaign, attacking British personnel and interests, Jewish inhabitants, and Arabs, who did not 

support the insurrection. Unlike previous cases of inter-sectional violence in Palestine, the Arab 

Revolt aimed to achieve specific political goals, namely a reversal of British support for the 

Jewish National Home. 

The Arab Revolt was the most demanding challenge, which British security forces faced from the 

end of the Irish War of Independence (July 1921) to the outbreak of the Second World War 

(September 1939). The insurgents, while outnumbered and outgunned by the British forces, 

controlled large areas of Palestine, and presented the British Empire, then at the height of its 

power, as unable to perform its duties. This reality led the British Army to deploy in Palestine in 

1936 and 1938, the largest expeditionary forces to leave the United Kingdom during the inter-war 

period.  

This research looks into the military campaign, which British security forces waged against the 

Arab Revolt. 

Two goals lead the research. First, to accurately describe the different methods and tactics, which 

the British military implemented during the revolt, within the broader context of British 

contemporary counterinsurgency doctrine. Second, to understand how military activities affected 

the campaign. These goals help understand how the British military countered the challenges 

posed by the Arab national uprising in Palestine. 

The basis for the research is various archival sources. Some are British official documents, such 

as government correspondence, military orders, intelligence summaries and after-action reports. 

Other documents include Hagana intelligence reports, letters captured from Arab insurgents, 

British Regimental Journals, contemporary newspapers, personal diaries and letters. The research 

also made use of interviews, conducted throughout the years with veterans of the campaign, as 

well as memoirs and research literature, dealing with different aspects of the revolt and British 

counter-insurgency practices. 

The sources used create a comprehensive history of the military campaign by combining history 

"from above" and "from below." This combination is crucial, as counter-insurgency campaigns, 

perhaps more so than other types of warfare, are not won in the General Headquarters, nor by the 

Division's staff. It is small units, usually beneath the Battalion level, who carry out most of the 

combat operations. Therefore, a synthesis between documents created by the command echelons 
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and those composed by the men who operated in the field is invaluable to understanding the 

commanders' decisions, as well as their implementation.  

This work also makes use of quantitive research, which, for the first time, looks into statistical 

aspects of the revolt and its outcomes. This analysis is based on meticulous data gathering, 

dealing with combat activities, insurgent attacks, and their results. This aspect of the research 

provides new insights into the interactions between rebel activities and the military, and vice 

versa. 

In 1936 the British Army had in place an extensive doctrine for counter-insurgency operations. 

Understanding this doctrine is crucial for interpreting the different ways in which British security 

forces acted throughout the campaign. Therefore, this research offers an in-depth look at the 

doctrine and frames its tenets and recommendations. 

Five main principles formed this doctrine: offensive action, defense, intelligence, unity of 

command, and the use of minimum force. The main section of this research are chapters, which 

examine the methods used to implement each of these principles in Palestine. Such a horizontal 

look into the campaign, which considers the evolution of operational methods, enables the reader 

to fully understand both how and why the British Army operated during the Arab Revolt.  

This outlook, proposed for the first time by this research, offers some essential conclusions. 

Firstly, that British military commanders sought to act according to doctrine, but were limited by 

the political leadership, both in Jerusalem and London. Secondly, that the military methods 

evolved with time, alongside the challenges posed by the insurgents, the number of troops 

available, and government directives. For example, the Royal Air Force developed tactics, which 

enabled it to better support ground forces fighting against rebel groups. Also, in 1938 the 

government of Palestine erected "Tegart's Wall," closing the borders with French mandated Syria 

and Lebanon by use of barbed wire and blockhouses. The fence's goal was to hinder the 

movement of men and armaments into Palestine and to assist patrolling military units in closing in 

and destroying insurgent groups. 

Another conclusion is that the Army did not blindly follow its doctrine. From the summer of 1938 

onwards, small-scale infantry units started operating against the rebels, at nighttime as well as 

day. These units, created at first by Captain (later Major-General) Orde Wingate, were a deliberate 

shift from contemporary doctrine, which argued against night-fighting and small unit tactics. This 

research describes, for the first time, how Wingate's ideas were adopted and implemented on a 

wide scale. 

Another significant issue is the involvement of local communities, both Arab and Jewish, in 

fighting the rebels. The assistance lent by the inhabitants in the fields of intelligence, defense of 

communities and infrastructure, and fighting the insurgents, was an essential factor in the eventual 

British military success. 
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This research also questions the view regarding the "brutality" of British troops towards Arab 

inhabitants. This view, accepted both in contemporary research and in Palestinian and Israeli 

popular memory, maintains that the British violently crushed the rebellion without any 

consideration to legal or moral restrictions. In contrast, this research claims that while punitive 

military actions against civilians were commonplace, most were confined to damaging property 

or to denying liberty from individuals.  

Finally, an integrative analysis of operations throughout the revolt, together with the results 

obtained by quantitive research, enables us to fully understand how the campaign evolved, as well 

as the effects that military efforts had on the insurgency. All these enable us to examine the Arab 

Revolt in a fitting context as a case study for a British imperial counter-insurgency campaign. 
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