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עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בחודש אוגוסט ,1914
חברה האימפריה העות'מאנית לברית עם מעצמות
המרכז )גרמניה ואוסטריה( נגד מדינות ההסכמה )בריטניה,
צרפת ורוסיה(" .המלחמה הגדולה" ,כפי שכונתה בפי בני
התקופה ,נמשכה למעלה מארבע שנים ושינתה מן היסוד
את ההיסטוריה העולמית ובכלל זה את מצבה של ארץ
ישראל.
בעקבות כישלון שתי המתקפות ,שיזם הצבא העות'מאני
בשנים  1915ו 1916-נגד הצבא הבריטי בניסיון לכבוש
את תעלת סואץ ,החליטו הבריטים לעבור למתקפה.
במהלך שנת  1916חצו הכוחות הבריטים את מדבר סיני
והתייצבו בתחילת  1917על גבולה הדרומי של ארץ
ישראל ,מול קו החזית התורכי שהשתרע בין עזה ובאר
שבע.
במרץ ובאפריל  1917תקף הצבא הבריטי את התורכים
שהתבצרו בעיר עזה .שתי מתקפות גדולות ,שבהן נעשה
לראשונה בארץ ישראל שימוש באמצעי לחימה חדישים
דוגמת טנקים וגז רעיל ,נהדפו תוך אבדות כבדות,
וההתקדמות נעצרה למשך חודשים רבים .הבריטים נערכו
מחדש .המפקד הועבר מתפקידו והוחלף בגנרל אדמונד
אלנבי .כוחות רבים הובאו לתגבור חזית ארץ ישראל
ותוכניות המלחמה נבחנו מן היסוד.
בסוף אוקטובר  1917תקפו הבריטים את העיר באר
שבע ,כשהם מפתיעים את הכוחות התורכים ומצליחים
לפרוץ את קו החזית .הבריטים המשיכו להתקדם במהירות,
תוך קרבות קשים עם הצבא התורכי הנסוג ,שניסה לייצב
מספר קווי הגנה חדשים .עד תחילת חודש דצמבר נכבש
מישור החוף הדרומי והבריטים עמדו בשערי ירושלים.
לאחר יום קרבות בפאתי העיר ,החליט המפקד התורכי
לסגת מירושלים על מנת למנוע פגיעה אפשרית בעיר
הקדושה במתקפה הבריטית הצפויה .בבוקר  9בדצמבר
 1917יצאה מן העיר משלחת מנכבדי ירושלים ,כשהיא
נושאת דגל לבן והולכת מירושלים על מנת להיכנע לכוחות
הבריטים .החיילים הראשונים שבהם נתקלה המשלחת
היו צמד טבחים ,שחיפשו מזון טרי לארוחת הבוקר של
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מפקדם ,ואחריהם נפגשה עם שני סמלים .במהלך היום
נערכו מספר טקסים ,שבהם נאלץ ראש העיר ירושלים
לחזור ולהיכנע למספר מפקדים בריטים.
כשנודע לגנרל אלנבי שירושלים נתפסה ,הוא הורה לקיים
טקס בראשותו בבוקר  11בדצמבר  .1917אלנבי נכנס
אל העיר העתיקה כשהוא הולך ברגל מתוך כבוד לעיר
הקדושה ,וטקס הכניעה הרשמי של ירושלים התקיים על
גרם המדרגות של מצודת דוד .בכך הסתיימה תקופה
בת  400שנה של שלטון תורכי בירושלים.

תיאור הבול ומעטפת היום הראשון

בבול מוצג אחד משני הסמלים הבריטים )ספריית הקונגרס(,
שאותו פגש ראש העיר ירושלים בכניסה לעיר ,על רקע
תמונת כניסתו של הגנרל אלנבי לעיר העתיקה דרך שער
יפו )הספרייה הלאומית( .בשובל משולב התג של גדוד
) 19סנט פנקרס( הלונדוני ,שאליו השתייך הסמל.
במעטפת היום הראשון שולבה תמונה של האנדרטה,
שהוקמה על-ידי הבריטים במקום שבו התקיים המפגש
הראשון של ראש העיר ירושלים עם החיילים הבריטים,
כיום בלב שכונת רוממה בירושלים .האנדרטה מוקדשת
לזכרם של חיילי הדיוויזיה ה 60-של הצבא הבריטי.
ברקע ,מפה בריטית המתארת את מערך הכוחות במערכה
על כיבוש ירושלים )הספרייה הלאומית(.
סדרת בולי " 100שנה למלחמת העולם הראשונה בארץ
ישראל" מונפקת בסיוע של העמותה למורשת מלחמת
העולם הראשונה בישראל ,העוסקת בחקר אירועי המלחמה,
מוציאה לאור ספרים בנושא ומקיימת כנסים וסיורים
לחברי העמותה ולקהל הרחבWW1-ISRAEL.ORG.IL .
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WWI in Eretz Israel Centenary - General Allenby Entering Jerusalem (1917)
When WWI broke out in August 1914, the Ottoman
Empire joined the Central Powers (Germany and
Austria) against the Allied Countries (Britain, France
and Russia). The Great War, as it was called at the
time, lasted for more than four years and
fundamentally changed world history, including the
status of Eretz Israel.
After two failed attacks initiated by the Ottoman
military in 1915 and 1916 against the British army
in an effort to conquer the Suez Canal, the British
decided to go on the offensive. In 1916, British
forces made their way across the Sinai desert and
in early 1917 they were poised at the southern
border of Eretz Israel, facing Turkish forces holding
the line from Gaza to Beer Sheba.
In March and April 1917, the British army attacked
the Turks in Gaza. Two large offensives were
thwarted, despite the use of advanced weapons
such as tanks and poison gas for the first time in
Eretz Israel, resulting in massive casualties and
progress was halted for many months. The British
regrouped and General Edmund Allenby took over
as commander of the force. Additional troops were
brought in to strengthen the Eretz Israel front and
the war plans were reexamined.
In late October 1917, the British surprised the
Turkish forces by attacking the city of Beer Sheba
and succeeded in breaking through the front line.
British forces pressed on quickly, fighting intensely
against the retreating Turks as they tried to establish
numerous new lines of defense. By early December
the southern coast had been conquered and the
British reached the gates of Jerusalem.
After a day of battle on the outskirts of the city, the
Turkish commander decided to retreat from
Jerusalem so as to avoid possible harm to the holy
city in an anticipated British attack. On the morning
of December 9, 1917 a delegation of eminent
Jerusalemites left the city and went westward,
waving a white flag in order to surrender to the
British forces. At first the delegation came across
a pair of cooks who were out searching for fresh
ingredients for their commander's breakfast, and
then they met two sergeants. A number of
ceremonies were held during the course of the day,
including one in which the Mayor of Jerusalem
surrendered to several British officers.
When General Allenby found out that Jerusalem
had been captured, he called for a ceremony that
he would lead the following morning, December
11, 1917. Allenby entered the Old City on foot out
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of respect for the city that is holy to Jews, Christians
and Muslims and the official ceremony of the
surrender of Jerusalem took place on the steps of
David's Tower. Thus ended 400 hundred years of
Turkish rule in Jerusalem.
Description of the Stamp and FDC
The stamp features one of the two British sergeants
(Library of Congress) who met the Mayor of
Jerusalem at the entrance to the city, against the
background of a photo of General Allenby entering
the Old City through the Jaffa Gate (National Library
of Israel). The tab features the emblem of the
London Regiment St. Pancras 19th Battalion, to
which the sergeant belonged.
The First Day Cover features a photo of the
monument built by the British, on the spot where
the Mayor of Jerusalem first encountered the British
soldiers, which today is in the heart of the Romema
neighborhood in Jerusalem. The monument is
dedicated to the memory of the casualties of the
British 60th Division. In the background is a British
map depicting troop deployment during the
campaign to capture Jerusalem (National Library
of Jerusalem).
Production of the WWI in Eretz Israel Centenary
stamp series is aided by The Society for the
Heritage of World War I in Israel, which researches
the events of the war, publishes books on the
subject and hosts conferences and tours for
members of the society and the general public.
WW1-ISRAEL.ORG.IL
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