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רביםתצלומיםבידיינותרוכינוכחתי,"1917עזה:קשהאגוז"המצגתשלהכנתהסיוםעם

שהשתתפוהטנקיםשלהיההללומהתצלומיםנכבדחלק.בהםהשתמשתישלא,בנושאהקשורים

ישראלבארץשהופיעוהראשוניםהטנקיםבעצםשאלהדעתיעלעלהכךכדיתוך.עזהעלבקרבות

אלא,בארץרקלאענייןמעורריםהללוהטנקיםכי,גיליתימהרהעד.נפרדתלמצגתראוייםהםולכן

הללובטנקיםשנלחמואלהשלוניניהםנכדיהםבקרבהשארבין,זילנדוניואוסטרליה,באנגלייהגם

שלהישניםהאלבומיםאתפתחומהםכמה.מעּולםהארץאתושיחררוהעותמאניםהטורקיםנגד

טכניתברמהאומנםשחלקם,נדיריםתצלומיםבאינטרנטמתוכםופירסמו,סביהםואבותסביהם

תצלומיםעםשילובם.רחוקיםימיםבאותםהשריונאיםחיישלמהימןתיעודמהוויםהםאך,נמוכה

בני גבירצמן.לכולםנתונהותודתיהזאתהמצגתאתלהכיןליאיפשר,מקצועניםצלמיםשל



Markכונוהם.1719בינוארלמצריםהבריטיםי"עהובאוהתיכוןבמזרחהטנקיםראשוני Iכבדותברזלמפלצותהיוו

,אנשיםשמונהמנהצוותם.רבותטכניותבתקלותנגועותוהיואדםהליכתבמהירותשזחלו,ומגושמות(טון28)

נהגו,הטנקמפקדכולל,והשארהחימושאתהפעילורקמחציתם.קרבבעתבמקומותיהםזהחתך-בציורהנראים

בלבדמהירויותשתיבעלתהייתההטנקשלהגלגליםתיבת.שלוהפרימיטיביתהניהוגמערכתבגלל,זמנית-בובטנק

אפשרותכלמנעגםהרעש.ידייםבסימנירקהצוותביןהועברווהוראותאוזנייםמחרישהיההמנוערעש.אחוריוהילוך

בקוטרימייםתותחיםשניהותקנוהאחדבדגם.בחימושרקמזהזההשונים,דגמיםבשנייוצרהטנק.אלחוטילקשר

."זכר"כונהזהדגם.מ"מ8בקוטר"קיס'הוצ"לרוב,ירייהמכונותשלושוכן,הטנקעברימשניצריחוניםבשני,מ"מ57

.אחת"קיס'הוצ"ירייהומכונת.303"בקוטר"ויקרס"ירייהמכונותארבעהותקנו,"נקבה"שכונה,השניבדגם



שהותקן מאחור ומיכל הדלק שהותקן לפנים והצוות נאלץ להידחק בינם  , (בתצלום)חלק גדול מחלל הטנק תפסו המנוע 

. הנראית פה מימין למרכז"( מנואלה)"י סיבוב ידית "ע, הוא הותנע ידנית, אם דמם המנוע בשטח. לבין עמדות הירי



הטנקים מתמרנים בשטח החניון  : בתצלום
.שהוקצה להם בדיר אל בלח

העליונההבריטיתמהמיפקדהדרש,עזהדרךישראל-לארץלפרוץשתיכנן,מאריייבלד'ארצגנרל,במצריםהבריטיהצבאמפקד
מאנגליההפליגה1916ובדצמברנענתהדרישתו.באירופההקרבבשדההופיעואךשזה,טנקיםכולל,גדולהתיגבורתבלונדון
Markטנקיםשמונהסיפונהכשעל,"אוריפידס"האונייהלמצרים Iיחידהחיילי250-וכEקורפוסשלהכבדהאגף"מ5גדודשל
Mark,יותרחדישיםטנקיםתריסרליחידההוקצוכי,שמועהנפוצהבזמנו.הבריטיהצבאשל"היריהמכונות IV,טעותבגללאך

בבסיסלאימוניםלכןקודםשנוצלו,מאודושחוקיםציודדלי,משומשיםטנקיםשמונהרקלהנמסרו,האספקהבמערךפקידשל
.לעזהשמדרום,בלחאללדירברכבתשוגרהאימוניםסידרתולאחר,1917בינוארלמצריםהגיעההיחידה.בדורסטבווינגטון

.בולהשתתףהספיקוולאהתארגנותבשלבהטנקיםהיועדיין,1917במארס26-ב,הראשוןעזהקרבכשפרץ



,ממצרייםהבריטיםשהניחוהמיםוצינורהברזלמסילת1917בתחילתהגיעואליו,(בתצלום)בלחאלדיראיזור

צרכיאתלספקשנועדו,תחמושתומצבורימזוןמחסני,אוהליםשלצבאיתעירמעין,סואןלוגיסטילמרכזהפך

.חייליה250-וEיחידהשלהטנקיםשמונתגםהוצבוכאן.בעזההטורקיםנגדששוגרהגדולהבריטיהצבא



.  הגעת הטנקים לחזית עזה לא נעלמה מעיני הטורקים

צילם את חניון הטנקים  300מטוס גרמני מטייסת 

בדיר אל בלח כמעט מייד לאחר הגיעם והצילומים 

הגרמנים  : יתר על כן. טורקי-הועברו לפיקוד הגרמני

הם  . השתמשו בתצלומים הללו למלחמה פסיכולוגית

הדפיסו העתקים שלהם והשליכו אותם ממטוס על  

אנו יודעים שאתם  : כהודעה לשריונאים, חניון הטנקים

...כאן ומחכים לכם בפינה

חיילים במיסדר

מאהל טוראים

מאהל קצינים

טרקטורים ורכב 

תחזוקה אחר

חפירות מגן

אוהלי המיפקדה

שמונת הטנקים  

חונים בשורה

"  חרוש"שטח 

בזחלי הטנקים



הצוותיםהתמודדושעמןהקשותהבעיותאחת.בלח-אלדירבחניוןמסודרתבשורהחוניםהטנקים

מיזוגעל.השיריוןלוחותעלהקופחתהשמשקרינתבגללהטנקיםבתוךששררהקשההחוםהיתה

,בסככותהטנקיםכיסויידיעלהחוםמפנילהתגונןהצוותיםהשתדלוולכןלדברמהאזהיהלאאוויר

.(זהבתצלוםכמו)וברשתותעציםבענפי



כמו"פרטייםשמות"לזכוהם,שכאלהובתור"יבשהספינות"כאללטנקיםהתייחסוהבריטיבצבא

Hisהמיליםשלהתיבותראשי-HMLSהקידומתעםעליהםהתנוססשמם.אוניותשל Majesty

Land Ship,הטנקיםמשמונתאחד,שבתצלום"זכר"הטנק.מלכותוהודשליבשהספינת:כלומר

המשלוחחיל"מפקד,מאריייבלד'ארצגנרללכבוד"יבלד'ארצסיר"כונה,מבריטניהשהגיעו

.ישראלארץאתלכבושממצריםשיצא,הבריטי"המצרי



" איש החול"הגירסה הדנית של , אוֶלה איש העפעפיים)Ole Luk Oieהנראה כאן כונה " זכר"טנק ה

,  העט של קולונל סווינטון-זה היה שם(. המפיל שינה על ילדים ומעביר אותם לעולם החלומות, האגדי

האגף  "הוא היה מפקד 1916עד סוף  . אחד מראשי המתכננים של הטנקים הראשונים בבריטניה

.  שיחידת הטנקים בארץ ישראל השתייכה אליו, "מכונות הירייההכבד של קורפוס



מבט מאחור על  

"  זכר"טנק ה

,  השם". ר'פינצ"

,  "גנב"שמשמעותו 

הועתק  

מהמשחתת בשם 

שליוותה את  , זה

האונייה  

בה , "אוריפידס"

הפליגה יחידת   

Eהטנקים 

מבריטניה למצרים 

.  1916בדצמבר 

שתי קורות העץ  

הכבדות הנראות 

שימשו  , מעל לטנק

כאשר  :  לחילוץ

הטנק שקע בחול  

הונחו , טובעני

הקורות מתחת  

לזחלים ונתנו להם  

אחיזה מספקת כדי  

".לצאת מהבוץ"



Hotלמיליםאנגליתעגה–OTAZELבהומורכונההיחידהשלהרביעי"זכר"הטנק as Hell,כלומר

איוורורלאפשרכדי,ממנופורקוהתותחיםשצריחונילאחרהטנקנראהבתצלום."כגיהינוםלוהט"

.בחזרההצריחוניםהורכבו,קרבשלקראתמובן.והתימרוןהתנועהעלולהקלטוב



שאר הטנקים של היחידה  

":  נקבה"היו בתצורת 

חימוש של ארבע מכונות  

"  ויקרס"ירייה כבדות 

בצדדים ועוד מכונת יריה  

.  בחזית הטנק" קיס'הוצ"

בציור האידילי כאן נראה  

שקיבל את  " נקבה"טנק 

על שמו  , "נאטי"הכינוי 

,  של מפקד היחידה

.  נאט. ור נורמן ה'מייג

המציאות הייתה כמובן  

הרבה יותר קשוחה מזו  

לא שרד  " נאטי. "שבציור

את הקרב הראשון שבו  

לפטננט  , השתתף ומפקדו

.נהרג, (למטה)קאר 



בתצלום זה נראות היטב שתי מכונות היריה  ". טייגר: "שבתצלום הוא דווקא גברי מאוד" נקבה"שם טנק ה

.  הכבדות שהותקנו מכל צד של הטנקים בתצורת חימוש זאת



WARהשםמשמעות BABY,שלהבריטיתהצבאיתבעגה,היאזהשבתצלום"נקבה"הלטנקשהוענק

ליציאההזההטנקצוותשלהכנותבעתנעשההתצלום.ניסיוןחסרטירון-הראשונההעולםמלחמת

למיכלידניתשהוזן,דלקפחיובההטנקעללהטענהשנועדהציודערימתכאןנראיתהשארבין.לשטח

כי,הללוהטנקיםשלהמשמעותיותהתורפהמנקודותאחתזוהייתה.הטנקשלהקדמיבחלקהמותקן

.הכליכלאתמציתההייתה,ירייהמכונתאומרובהיותרכבדמנשק,הטנקבחזיתפגיעה



שתהיה"היאהביטוימשמעות,המאוריתבשפה."אֹורהִקָיה"השםאתקיבלכאןהנראה"נקבה"הטנק

קליםמשקאותלסידרתהראשונההעולםמלחמתלפניניתןהזההשם."לשלוםלך"שלבמובן,"בריא

שהמשקהמעיד,לעילהימניתשבפינהימינובןהתצלום.באנגלייהגםכןואחריבאוסטרליהששווקה

.וענפיםרשתי"עהטנקבהסוואתעוסקהצוותנראההמרכזיבתצלום.היוםעדמשווקהזה



גרם,רחבהבידהטנקיםמכונאיהשתמשושבהםהסיכהחומריעםהחוףמדיונותחולשלהשילוב

נראהבו,שבתצלוםמהסוגרבותתאונותנגרמוזאתבעיקבות.הזחליםחוליותצירישלגדולהלשחיקה

.בשטחאימוניםנסיעתבעתזחלשפרשלאחר,"ר'פינצ"הטנק



אתשפקדוהרבותהתקלות

היווהבלוייםהשחוקיםהטנקים

מהשירותאותםלהוציאעלולות

Eיחידהאך.קרבשראולפניעוד

,מוכשרמכונאיםבצוותהתברכה

ידעואשרהיטבמצויידשהיה

הטכניותהבעיותכלאתלפתור

היוהטנקיםשכלכך,נתקלשבהן

.לקרבלצאתזמנםבבואשמישים

הכבדמהציודחלק:בתצלומים

טנקיםלחלץלמכונאיםשסייע

.לסדנהולהביאםבשטחשנתקעו



,  למצלמה" עושה פוזה"צוות מכונאים : לנועEשל יחידה ואלה האנשים שבזכותם המשיכו הטנקים

"נקבה"בעיצומו של טיפול במרכוב ובזחלים של טנק 



.כדי לזכות בכל טיפת צל אפשרית, לצידו של דקל, חונה תחת יריעה" טייגר"הטנק : סתם יום של חום



מצא צוות זה רגע חופשי כדי להצטלם למזכרת, בין אימונים לטיפולים



.משכו סקרנים בכל מקום שבו עצרו, עדיין היו תופעה חדשה בשדה הקרב1917-שב, הטנקים



את הטנקים  , שתיארו לעצמם כמו בציור זה, הופעת הטנקים ליד עזה שילהבה את דמיונם של הבריטים

.המציאות הייתה עגומה בהרבה. שלא הספיקו לנוס מפניהם, פורצים וקוטלים את החיילים הטורקים



.1917באפריל17-בשהחלה,עזהעלהשנייהבהתקפההייתהישראלבארץהטנקיםשלהאשטבילת

רבככוח,במרוכזבהםהשתמשלא,בקרבטנקיםבהפעלתניסיוןחסרשהיה,הבריטישהפיקודאלא

.בקרבלהכריעיכולתםאתהטנקיםאיבדווכךהתוקפותהיחידותביןאותםפיזראםכי,עוצמה

ר בריטיים נערכים  "טנק וחי: בתצלום
לקרב מול הקו הטורקי בעזה



כישוריהםאת,בגליפולי,1915-בכברשהוכיחו,הטורקים

בחזיתהגרמניםשלמנסיונםלמדו,ארטילריהבהפעלת

,טנקיםעלישירבכינוןהיוריםשדהתותחיכי,האירופית

הלקחאתיישמוהם.יחסיתבקלותאותםלהשמידעשויים

המתינו",מפתחבנקודותתותחיםהציבו,בעזההזה

מהלומותעליהםוהנחיתוהבריטייםלטנקים"בפינה

התותחיםלכלמטרההפךבחזיתשהופיעטנקכל.כואבות

ההפגזהמנעה,נפגעלאאםוגםבסביבההטורקיים

.השטחעלולהשתלטבעיקבותיוללכתר"מהחיהכבדה

.עזהבחזיתטורקייםתותחים:העליוניםהתצלומיםבשני
שתיגברה,הונגרית-אוסטרויחידהשלתותח:התחתוןבתצלום

.בעזההטורקיתהארטילריהאת



הטנקבגרוטאתמתבונניםטורקייםחיילים:בתצלום
הקדמיהחפירותקועדלהגיעשהצליח,"יבלד'ארצסיר"

ויצאמפגזשנפגעלפני,סיהאןחירבתבמוצבשלהם
ומתוקשותניכווהצוותמאנשישניים.פעולהמכלל

,ליווינגלפטננט,הטנקמפקד.מכןלאחרמכוויותיהם
.הטורקיםבשביונפלונפצעו,הצוותמאנשישנייםועוד

בשדהונעזבונפגעוהטנקיםמשמונתשלושה.בתוהועלוהטורקיהקואתלפרוץהטנקיםנסיונותכל

.מהשטחלחלצםצורךוהיהתקלותבגללבדרכםנתקעוכולםאך,נסוגוהחמישהשאר.הקרב



Warהטנקסופחשאליההיחידהשלהקרביומן Baby,מפקדהופנה07.30-ב19.4-ב":נפגעהואאיךבפירוטמספר

נפגעיםגרימתתוךהגבעהאתכבשברייןמ/ל.(הטורקיםשל)'הקדמיהמוצב'גבעתאל,ברייןמישנהלפטננט,הטנק

ר"החיאבל.מאויישתאינהשהגבעהוהודיער"לחיחזרהואהתילגדרותאתהשמידשהטנקאחרי...(לטורקים)רבים

מפגזנפגעהואשם.האוייבשלהיריהמכונותמול,הגבעהאללבדוחזרהטנק.ההפגזהבגלללהתקדםהיהיכוללא

".בשלוםלהחזירווהצליחציוותואתחילץ,הקרבבכלותושייהאומץשגילה,ברייןמ/ל.פעולהמכללשהוציאו

במקום  War Babyשרידי הטנק 
שבו נפגע על גבעת  

הטורקי" המוצב הקדמי"



,  "נאטי"שרידי הטנק : בתצלום
שם  , הטורקי" מוצב הטנק"במעלה 

נפגע והועלה באש

,היטבהמבוצרהטורקי"הקדמיהמוצב"אתלכבושעליהשהוטל,54-הר"החילדיוויזייתצורף"נאטי"הטנק

ר"מהחישמנעה,כבדהתותחיםאשלעברומשךאך,בבוקר7.30-בר"החיבראשיצא"נאטי".לעזהממזרח

.נעצרוהואבופגעו,ישירבכינוןשדהתותחיארבעהעליוירו,המוצבלעברלבדוכשטיפס.בעיקבותיוללכת

ונפלטורקיר"חיידיעלהוקףהואאזאולם,הטורקיםלידיייפולשלאכדי,באשהטנקאתוהעלהנחלץהצוות

שלהשרופיםשרידיו.טורקיחוליםבביתמפצעיוומתנפגעכשהטנקקשותנכווה,קארלפטננט,המפקד.בשבי

."הטנקמוצב"בכינויהגבעהאתזיכו,בשטחשנותרו,"נאטי"



אלא,OTAZELהטנקעםביחד53-הר"החילדיוויזייתסופחהוא."טייגר"היהבקרבבמיוחדשהצטייןמי

"שמשוןרכס"ממוצבהטורקיםאתהניס,האוייבמוללבדולכןיצא"טייגר".והושבתזחלפרששזה

יכוללאשהפעםאלא,התרגילעלוחזרשנילמוצב"טייגר"עברמכאן.אותותפסבעיקבותיושבאר"והחי

ירהשבהן,פעילותשלשעותששולאחרהכבדההטורקיתהאשבגלל,בעיקבותיוללכתר"החיהיה

.נהרגלאמהםאישאך,הצוותאנשיכלנפצעוזופעילותבמהלך.לסגתהטנקנאלץ,כדורים27,000

"טייגר"

"וורבייבי""נאטי"

" יבלד'סר ארצ "

הטנקים שנפגעו 

בקרב עזה השני

טנק שנפגע

טנק שנחלץ



,  נשלחו מאנגליה שלושה טנקים מדגם חדיש יותר, במקום הטנקים שאבדו בהתקפה השנייה על עזה

Mark IV . לא , ההרוס" יבלד'סר ארצ"שבא במקום , "זכר"ה". נקבה"ושניים " זכר"אחד מהם היה

משום כך כונה . והוחלף בגנרל אלנבי, יבלד מאריי'כי בינתיים הודח גנרל ארצ, קיבל את שם קודמו

.ינלד ווינגייט'סר רג–על שם הנציב העליון הבריטי של אז במצרים , "ינלד'סר רג"הטנק החדש 

היו קצרים מאלה  Mark IVהתותחים שהותקנו בטנקים 
כי היו , התותחים הארוכים הוחלפו. שבדגם הקודם

.  מסתבכים בצמחייה או פוגעים במיבנים שהטנק עבר לידם
.  עם התותחים הקצרים, "ינלד'סר רג"הטנק החדש : בתצלום



Warשלשמואתקיבלהאחריםהחדשיםהטנקיםמשניאחד Baby,הרומיהמספרבתוספתII.

War:כלומר Baby הטנקיםממצבתהקרבבשדהשנמחקלמרות,קודמושםנשמרזאתבדרך.2

.הטנקיםבחניון"שכניםביקור"ל,כנראה,באהזהשבתצלוםהערבייההנערה.Eיחידהשל



על שם אשתו של הנציב  , "ליידי ווינגייט: "זכה לשם נשיEהטנק החדש השלישי שהגיע ליחידה 

.ללא חימוש, בתצלום נראה הטנק חונה בדיר אל בלח. העליון הבריטי במצריים



מקום פריצת הטנקים  

ר של  "בראש החי

2.11-ב52דיוויזיה 

קרב עזה השלישי
1917בנובמבר 2-7

4.11-קו החזית ב

הקו הטורקי

הקו הבריטי



בהתקפהשנרכשהנסיוןבעיקבותכי,יותררבהלהצלחההטנקיםזכו,עזהעלהשלישיתבהתקפה

,לקרביצאוהכלבסך.21קורפוסשל52-הר"החידיוויזייתבראשרוכזואלאפוזרולאהם,הקודמת

לאחראליהםהצטרפו,כעתודהשהוחזקו,הנותריםושני,טנקיםשישה,1917בנובמבר2-הבבוקר

מעבריםפרצוהטנקים.ליםהעירשביןבחולות,עזהמערב-בדרוםהיתהשלהםהקרבזירת.מכן

למקוםהחישוהטורקיםאולם.נכבשומוצביםוכמההטורקיםשלהסבוכותהתילבגדרותר"לחי

ניזוקולאהםאך,הקרבבמהלךשותקוהטנקיםכלאומנם.נבלמההבריטיתוהמיתקפהתגבורת

.הכלבסךפצועיםושניאחדהרוג:מעטיםהיובהםהנפגעיםגם.לשירותוחזרותוקנוכךואחרמידיי

,  OTAZELהטנק : בתצלום
שנפגע כשניסה לפרוץ את הקו  
.הטורקי לאורך שפת הים



שנפגע בקרב  , "קיה אורה"פרש אוסטרלי מתבונן בטנק 
,  בקידמת התצלום נראים בבירור שני מכתשי פגזים. בדיונות

לאחר הקרב תוקן הטנק והוחזר לשירות. שנורו לעבר הטנק

שצבאםמחשש,מהעירהטורקיםנסוגו,עזהעלהשלישילקרביצאושהטנקיםלאחרימיםחמישה,בנובמבר7-ב

.כולהישראל-ארץלכיבושהדרךאלנבילפנינפתחהבכך.ויושמדיכותרשם



הטנקים וצוותיהם עולים  . Eסוף המלחמה של יחידה: בתצלום
ישראל למצרים-לקראת החזרתם מארץ, לרכבת

הראשונההעולםמלחמתבקרבותהשיריוןשל"הברבורשירת"הייתהבעזההיםשפתלאורךהטנקיםפריצת

שלוהמאמץעיקראתהעביר,המולדחגכמתנתירושליםכיבושאתהבריטילעםשהבטיח,אלנבי.ישראלבארץ

עודהשתתפוולא"מהמשחקיצאו"שהםכך,המגושמיםהטנקיםלהפעלתהתאימהשלא,הסלעיתההרלשדרת

לגבי.לאנגליהשבווצוותיהםלמצרייםהוחזרוהטנקים.לגמריEיחידהפורקהדברשלבסופו.שהואקרבבכל

.זכרמהםנשארלא,פניםכלעל,כיום.לאנגליההוחזרוהםגםאוליי.תיעודכלאיןבמצריםהטנקיםגורל



אחדים מהטנקים הראשונים עדיין מוצגים כיום  
,  "נקבה"Mark IV, זה שבתצלום. במוזיאונים ברחבי תבל

המקום שממנו יצאו  , שבדרום אנגליה, מוצג בבווינגטון
בדרכם לארץ ישראל, 1916בדצמבר Eהטנקים של יחידה 




