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בפרוץ מלחמת העולם הראשונה בחודש אוגוסט 1914
כרתה האימפריה העות'מאנית ברית 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 בכלל ואת מצבה של ארץ ישראל
בפרט.
בתחילת שנת  ,1918בתום המתקפה שבה כבשו הבריטים
את דרומה של ארץ ישראל מידי הצבא העות'מאני,
התייצבה החזית בין שני הכוחות הלוחמים לאורך הקו
הנודע בשם "קו שתי העוג'ות" .שני הצבאות היו מותשים
מן המאמץ המתמשך שארך מספר חודשים ,והיו זקוקים
להפוגה לצורך ריענון השורות ולחידוש הציוד והאספקה.
מקצת הכוחות הבריטיים הועברו לחזית המערבית
באירופה ,ובמקומם נשלחו לחזית ארץ ישראל כוחות
צבא מהודו.
ב 19-בספטמבר  1918החלה המתקפה הבריטית הגדולה
לכיבוש צפונה של ארץ ישראל .כוחות בריטיים והודיים
פרצו את החזית התורכית באזור נחל פולג והתקדמו
במהירות צפונה לאורך מישור החוף .בערב אותו היום
הגיעו התוקפים לאזור טול כרם ,למוחרת כבשו את
עפולה ונצרת ,וב 21-בחודש תקפו מטוסים בריטיים את
התורכים הנסוגים בצפון השומרון וגרמו להם אבדות
קשות.
חיפה ,שלא שכנה על ציר התקדמות המתקפה ,לא
תוכננה להיכבש באותו שלב ,אולם ב 22-בספטמבר
התקבל דיווח שגוי שהעיר פונתה על ידי התורכים.
הבריטים ,שניסו להיכנס לעיר ,נתקלו בהתנגדות עזה
ובקושי הצליחו לחלץ את אנשיהם .בעקבות הכישלון
הוטל על חטיבת הפרשים ה 5-ההודית לכבוש את חיפה.
בבוקר ה 23-בחודש החל גדוד רמחי מייסור להתקדם
לעבר חיפה ,אולם הוא נקלע לקשיים ולא הצליח להשיג
את יעדיו .בשעה שתיים בצוהריים הוטל למערכה גדוד
רמחי ג'ודפור בפיקודו של רס"ן טאקור דלפאט סינג.
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פרשי הגדוד הסתערו באומץ רב מול אש המקלעים של
התורכים ,והצליחו להכריע את הקרב ולכבוש את חיפה.
רס"ן דלפאט סינג ,שנהרג במהלך ההתקפה ,קיבל לאחר
מותו את התואר "גיבור חיפה" .קרב זה נחשב על ידי
הצבא ההודי כאחת מאבני היסוד של מורשתו הצבאית,
והוא מצוין מדי שנה בטקסים ברחבי הודו.
במהלך הימים הבאים המשיכו הבריטים בהתקדמותם
המהירה צפונה ,שהסתיימה ב 30-בספטמבר עם
ההשתלטות על העיר דמשק .זמן קצר לאחר מכן נכנעה
האימפריה העות'מאנית ,ובכך הגיעה לסיומה מלחמת
העולם הראשונה בחזית המזרח התיכון.

תיאור הבול ומעטפת היום הראשון

בבול נראה פרש הודי )ספריית הקונגרס ,מצילומי המושבה
האמריקנית בירושלים( על רקע מצעד של גדוד הפרשים
ההודיים ברחובות העיר התחתית של חיפה )מוזאון
המלחמה האימפריאלי .(Imperial War Museum
בשובל משולב סמל של גדוד רמחי ג'ודפור של הצבא
ההודי.
במעטפת היום הראשון שולבה תמונה של המצבה
שהוקמה בבית העלמין הצבאי הבריטי בחיפה לזכר
החיילים ההודיים שנפלו במלחמת העולם הראשונה.
ברקע מוצגת מפה צבאית בריטית המתארת את מהלכי
הקרב לכיבוש אזור חיפה בחודש ספטמבר .1918
תצלום :הספרייה הלאומית.
סדרת בולי " 100שנה למלחמת העולם הראשונה"
מונפקת בסיוע העמותה לחקר מלחמת העולם הראשונה
בארץ ישראל ,העוסקת בחקר אירועי המלחמה ,מוציאה
לאור ספרים בנושא ומקיימת כנסים וסיורים לחברי
העמותה ולקהל הרחב.

עיצוב בול ,מעטפה וחותמת :רונן גולדברג
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WWI in Eretz Israel Centenary – The Indian Cavalry, Haifa (1918)
When WWI broke out in August 1914, the Ottoman
Empire formed an alliance with the Central Powers
(Germany and Austria) against the Allies (Britain,
France and Russia). The Great War, as it was known
at the time, went on for more than four years and
fundamentally changed world history in general and
the situation in Eretz Israel in particular.
In early 1918, after an offensive in which the British
conquered the southern part of Eretz Israel from the
Ottoman army, the frontline between the two forces
was drawn along the Abu Tellul ridge. Both armies
were exhausted from their strenuous efforts during
the previous several months. They were in need of a
respite in order to regroup and renew equipment and
supplies. Some of the British troops were transferred
to the Western Front in Europe, and military forces
from India were sent to Eretz Israel to replace them.
The large British offensive to conquer the northern
part of Eretz Israel began on September 19, 1918.
British and Indian forces broke through the Turkish
line near the Poleg River and proceeded rapidly
northward along the coastal plain. By evening, the
attackers reached the Tul Karem area, the next day
they captured Afula and Nazareth and on September
21st British aircraft attacked the retreating Turks in
northern Samaria, inflicting many casualties.
The British route of attack did not include Haifa, and
conquering the city was not part of the plan at that
stage. However, on September 22nd an erroneous
report was received advising that the Turks had
abandoned the city. When they attempted to enter
the city, the British were met with fierce resistance
and barely succeeded in extracting their troops.
Following this failure, the Indian 5th Cavalry Regiment
was ordered to conquer Haifa. On the morning of the
23rd the Ramchi Jodphur battalion began progressing
toward Haifa, but was not able to achieve its goal. At
2:00 pm another battalion, commanded by Major
Takhur Dalfat Singh was assigned the task. The
battalion's cavalrymen bravely charged the Turks'
machine gun positions, subdued them and
successfully conquered Haifa. Major Dalfat Singh,
who was killed during the attack, was posthumously
called "The Hero of Haifa". This battle is considered

SPECIAL CANCELLATION

by the Indian military to be one of the cornerstones
of its military history, and it is marked annually with
ceremonies throughout India.
In the following days, the British continued their
progress northward, which was concluded on
September 30th, with the capture of Damascus. A
short time thereafter the Ottoman Empire conceded,
thus ending WWI on the Eastern Front.

Description of the Stamp
and the First Day Cover
The stamp features an Indian cavalryman (Library
of Congress, from photos of the American Colony in
Jerusalem) against the background of the Indian
Cavalry battalion in the streets of lower Haifa (Imperial
War Museum). The tab features the insignia of the
Indian army's Ramchi Jodphur battalion.
The first day cover features a photo of the monument
erected in the British Military Cemetery in Haifa in
memory of the Indian soldiers who fell during WWI.
The background features a British military map
depicting the battle moves for capturing the Haifa
area in September 1918. Photo: National Library of
Israel.
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.
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