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המצר מטיחים שנפגעה דתם0יו את להציל נוי
 בליל 9.30 השעה אחרי דקות רבע
המצ הארטילריה פצחה האחרון, שבת

 במנגינה סואץ תעלת של המערבי בצד רית
 המר לאגם ועד בצפון מקנטרת מוכרת.
התע של המרכזית הגיזרה לאורך בדרום,

 פגזים אלפי להמטיר המצרים החלו לה,
 מעוזי על מ״מ 160ו־ מ״מ 122 תותחי של

התעלה. לאורך המפוזרים צה״ל
 הם במעוזים. החיילים ידעו זה,״ ״זהו

 אוברטורה, אלא אינה כזו שמנגינה ידעו
 אמנם המצרים. של תקיפה למבצע פתיחה
 הרעשת היתד, ׳,69 יולי לחודש עד בעבר,

 מאז אבל בתעלה. קבועה תופעה זו מעין
ועמי חסינים צה״ל שמעתי המצרים למדו
 לחסוך החלו הם הפגזותיהם, נוכח דים

 סוללות את הכניסו הם זאת, לעומת בפגזים.
פשיטה. כשתיכננו לפעולה, .שלהם התותחים

 פעמים. מספר זו שיטה על חזרו הם
 גיזרה לאורך בהרעשה פותחים היו תחילה
לת שנבחר היעד את להסתיר כדי ארוכה,
יסתת קיוו, כזו, ארטילרית אש תחת קיפה.

 יוכלו ולא בבונקרים במעוזים החיילים רו
לפשוט. המצרים עומדים ומתי היכן להבחין

מבחינ יחסית, הצלחה נחלו הם זו בשיטה
 צר,״ל מעוז על לפשוט הצליחו כאשר תם,

 בצוו־ פגעו שם פורט־תאופיק, של בלשון
בהם. הרגישו שלא טאנקים, שני של תות

 מעוז את לפשיטה כמטרה בחרו הפעם
 האגם של הצפוני הפתח ליד הנמצא צה״ל
 דוורסואר. הנקראת הנקודה ליד הגדול, המר
שנוה כפי ערבי, שם אינו דוורסואר השם
 זוהי דיר־אל־סואר. או דור־סואר לכתבו גים

 באה והיא ״השפך״ שפירושה צרפתית מילה
 סואץ תעלת נשפכת בה הנקודה את לציין

המר. האגם על
במיו מרוכזת אש הונחתה זה מעוז על

 המצרים אליו כיוונו דקות 30 במשך חד•
 הכבדים מתותחיהם פגזים של רבות מאות

 מאות כמה של במרחק שעה, אותה ביותר.
 חיילי 80כ־ חצו למוצב, מצפון מטרים
גומי. בסירות התעלה את מצריים קומנדו

לתסוד ניסו כר
בדוורסואר. המצרית פשיטת־הנפל מהלך את

זאת שעשה הצוות
הצוות אנשי דוורסואר. ליד צה״ל מעוז אל מתקרבים המצריים שיטה

 שהספיקו לפני התוקפים לעבר והמקלעים התותח באש מייד פתחו
 רון, ישי סגן של תמונתו היא משמאל למעלה המעוז. אל להגיע

י יל1 האחרווה המצרית הפשיטה הדיפת בעת נהרג אשר י ״י׳ ה

 שלאורך העפר סוללת על עמדות תפסו הם
 את יפסיקו שתותחיהם והמתינו התעלה,

התקיפה. כיעד שנבחר המעוז על האש
 הערכת בשיקולי אחת טעות רק היתר,

שלמ בחשבון לקחו לא הם שלהם. המצב
הסתת לא המעוז, על הכבדה ההרעשה רות

דרו ניצבו הם הבונקרים. בתוך חייליו רו
 כל להדוף נכונים התצפית, בעמדות כים

 בחלקם חשופים כשהם אפשרית, התקפה
הפגזים. לרסיסי

★ ★ ★
דאשוגיס ברחו קצינים ה

 הסיטו הפגזה של שעה חצי תום ך*
ה מעם האש את המצריים התותחים

 שהתבטאה כפי — המצרים שלדעת מעוז׳
 המעוז הוא — הפשיטה אחרי בפירסומיהם

 התעלה. לאורך צה״ל של ביותר המבוצר
המצ לנוע. הפושטת ליחידה האות היה זה

 מכיוון לא המעוז את לתקוף התכוונו רים
 זה שמכיוון בהניחם מהעורף, אלא התעלה,

להתקפה. המעוז חיילי יצפו לא
 למרות ההפתעה. להם ציפתה שם אבל

התע חצית בשעת המצרים התגלו ההרעשה
 להם חיכו המעוז אל התקרבו כאשר לה•
 בכיוזן מוצב שהיה ישראל כוח שם.

 להם הניח המצרים של המתוכנן ההסתערות
 מטרים עשרות כמה של למרחק עד להתקרב

ברו נראו המצרים כשדמויות אז, רק ממנו.
אש. עליהם נפתחה ופגיעות רות

 גם הצטרפו זו לאש
שבידיהם. הקל בנשק המעוז חיילי

 שהספיקו לפני באש שנתקלו המצרים,
 בשטח. מיד התפזרו באש, לפתוח בעצמם

 תכניתם. את סיכלה המוקדמת ההתגלות
 שכן — במלכודת ליפול צפויים היו עתה

 המצרי לצד לחזור שלהם היחיד האמצעי
 מים, של מטר 180 ולחצות התעלה של
במקום להם שהמתינו הגומי סירות היו




