
המשור מהפשיטה פורסמה שטרם תמונההמשוריינת הנשיטח
שהד בסואץ, המצרי לחוף צה״ל של יינת

 ן מצרים אדמת על שנחת ישראלי מסוק אל מובל פצוע נראה בתמונה העולם. את הימה
סובייטיים בטנקים בפשיטה השתמש צה׳׳ל כי פורסם, העולם בעיתונות הפשיטה. בשעת

 בי ביודעם, נואשים, המצרים נערכו והאחרונה הגדולה
 מאמציהם על הגולל סתימת משמע הזאת הפירצה סתימת
 נמשך הזאת הפיתחה על הקרב ואומנם, הצפון. את לחנוק

מאי. למחצית ועד אפריל מסוף רצופים, שבועות שלושה
הצ מן שהובאו אוטובוסים, מרכבי נגררו הפיתחה אל
הסו פיסגת אל המרכבים את להעלות היו אמורים פון.

 באש אלה קרונות גם העלו המצריים הנ״ם תותחי ללה.
 לשש לגרור פשוט: רעיון נמצא לימים כשהתגלו. מיד

להו ששימשו רכבת קרונות אלא היוו שלא נפט, מיכלי
 של בעובי פלדה לוחות עשויים היו הקרונות דלק.■ בלת

 בדרך טאנקים על־ידי נגררו הכבדים המיכלים מ״מ. 15—12
הצפונית. הפיתחה אל הארוכה

 חיל- אנשי הטרקטוראים, הסתכנו האש חרף אך טראקטורים,
הפירצה. לרוחב הקרונות את וגררו והשריונאים ההנדסה

//גנבים ב״סולם

גריז האי למיבצר

 הטאנקים הסיעו ק״מ, 40 מהלך בקנטרה, הרכבת מתחנת
 ״מיבצע המשובשת. הדרך לאורך בחשיבה הקרונות את

 שום על האחרון, לנסיון החיילים קראו כך — צוללות״
 צוללות של רושם ויצרו לקרונות מעל שנזדקרו הצינורות
 אל המיכלים נגררו בלילה פריסקום. מתנשא שמעליהן
 במהירות נוסע לזוז. הוראה מקבל היה טאנק נהג הפירצה.

 המיכל את מתיר היה סוללת־העפר ובקצה הפירצה, אל
 המיכל. של ביצול־ריכבו נרתם היה וטרקטוראי מאסוריו,

המ הקרון את מניח כמתוכנן, נע היה הנ״ט לאש חשוף
 אל ופורץ הקרון מן עצמו מנתק הפירצה, לרוחב שוריין

הסוללה. מאחורי
וה הטאנקים אל האחרונים בלילות נורו נ״ט פגזי מאות

 הלחימה מסיפורי אחד היה גרין האי על הפשיטה סיפור
 מתפרסם לראשונה האחרונה. בשנה צה״ל של המופלאים

 המים״. על אש — ״סואץ בספר האי על הלחימה סיפור
 שבאי: למיבצר הפריצה תיאור מתוך קצר קטע להלן,
 שעל העמדה אל פרץ הגשר, אל טיפס בזקיף, שפגע גדי,

 מן אנשיה. את ברימון־יד וחיסל המכ״ם של העגול המיבנה
 רמים וקולות־פקודה צעקות נשמעו הגג שעל העמדות
 הפושטים מטפסים מהיכן ידעו לא עדיין המצרים בערבית.

 לוחמים שני הפורענות. מקור את לאתר וניסו הגג אל
 .סולם יצרו הילדים, כבמישחקי אצבעות־ידיהם את שילבו
עמי. של לרגלו חיה מדרגה ויצרו גנבים״

 ובמעקה הגג בפאת נאחז גופו, שרירי את מאמץ כשהוא
 מעל ראשו משנתגלה מעלה. כלפי עצמו גורר והחל הבטון

 והוא בו פגע נתז רימון. לעברו הושלך הבטון לחגורת
. שהות לאחר חבריו. בו צפו קמות בעיניים לאחוריו. נפל

 אל להגיע הצליח הפעם מיבצעו. על וחזר התאושש קצרה
הת הרימון הקרובה. העמדה אל והטילו רימון שלף הגג,
 הרכון עמי, במים. שספג הרטיבות בגלל התפוצץ ולא גלגל

 שהתנפץ נוסף רימון הטיל הגג, של מירצפת־הבטון על
 שותקה. העמדה עבר. לכל התעופפו בטון רסיסי בקול־רעם.

 הרימון! ברסיסי רוסקו בעמדה שנמצאו המצרים חמשת
 לשאון־היריות הצטרפו מכאבם, הנאנקים הפצועים, וקולות
 עמי, הגג. את שטפה והתת־מיקלעים המיקלעים אש הרצוף:

 מתח גופו, מחצית את משלשל וכשהוא המעקה, על גחן
למעלה. חבריו את והניף ידיו את

 1שה־ האנשים, הפירצה. מקום אל עט חומרי־הנפץ נושא
 כשנשקם החלקלק הקיר על טיפסו חזותיהם, עד הגיעו מים

 לחנורת־ו מעבר אל המידרכה מן עצמם והטילו מכותף
ספו דקות נמשכה המדהימה הפריצה הגג. שעל הבטון

 בצורה נסתיים הגג אל המים מן הגורלי הקטע מעבר רות.
 אל הקרב במרוצת ברגלו נפצע אחד לוחם רק מושלמת.

היעד.
 שכב הלוחמים, טיפסו שממנו למקום סמוך הגג, על
 באיטיות ליחכה האש בוערים. ובגדיו הרוג מצרי חדל
 מן הלאה האוויר. את מילא חרוך בשר וריח בגדיו את

 בהבזקי רק שהוארה אפילה, שררה הזאת הנוראה האש
 שימשה המצרי של הבוערת גופתו הירי. ובמטחי הרימונים

 התו־, עמדות אל בדרכם לזרום שהוסיפו ללוחמים, תמרור
1תחים.
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אלה. בימים לאור שיצא המים, על אש — סואץ בספר לראשונה מופיעים כה, עד פורסמו
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_____________________
 מפתח ערפאת מוחמד הסמל יצא ,1969 בדצמבר 27ב־ חצות, לאחר דקות חמש־עשרה
 אותו עורר לפתע, שהופעל הגנראטור, רעש גארב. בראם המוצב של בונקר־הפיקוד

 הקטן, למוצב מעל שהתנשאה גבעת־חול על שניצבה הגדולה, המכ״ב אנטינת משנתו.
 סיגריה הצית ערפאת הסמל ושמאלה. ימינה בחצאי־סיבובים צירה על כמטוטלת סבבה
האבוקות את וראה המיס, לעבר במזרח, .עיניו את נעץ הוא המוצב. גדר את בעיניו ובלש

 אבו־רודס. של בבארות־הנפט הבוער הגאז של הזוהרות
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שבועתו.! את להפר והחליט בכך קץ לבסוף עוד. נשמעו לא עליו, יורעפו כי רגיל שהיה

באנטי' בנקל הבחינו הס המוצב. מן מטר כשלושים של במרחק הגששים שכבו עכשיו
 באנטינה לה ובסמוך החול, לדיונות מעל שהתרוממה פלדה, רשת העשוייה המכ״ם, נת

 ת, סובייט מתוצרת זיל, מוכניות למרכבי מחוברים שהיו כהים, קרונות שני יותר. נמוכה
 מיצבור את שהכיל אוהל; הלבין החול דיונות לרגלי האנטינות. .מן לא־הרחק ניצבו

 והאנטינה להרעיש הגנראטור כשהחל לפתע, האוהל. ליד נערמו דלק מיכלי התחמושת.
 ונעצו כלי־נשקם את לפתו הגרר, שליד האנשים קפאו צירה, על סובבת החלה הגבוהה

בעיניהם בוחנים החול, אל נצמדו תמימות רקות עשר באנטינה. כמכושפיס עיניהם את
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 ברזל של מיתות שבידיהם. המבערים את הפעילו לשיכמס, ותת־מקלעים חגורי־קרב
המוצב. את המאבטחים הלוחמים פני את והאירו לצדדים ניתזו מלובן

 הקרונות, אל המכ״ס חלקי את ריתקו' אשר אמצעי־החיבור, ושאר החשמליים, הכבלים
 פלס חניהמולד״, עץ ״כמו ויותר. ותר תכפו החורק הברזל קולות זה. אחר בזה נותקו

 הפלדה מוטות על ניתלו לוחמים עשרה ליל־הפשיטה! תאריך את שזכר הלוחמים אחד
 תמונה היתה זו ממקומה. להעתיקה כדי שריריהם את מאמצים האנטינה, של הקרים

 דומים הפלדה, רשת על התלויים הלוחמים, נדיר. פולחן מתוך כביכול הלקוחה מיסתורית,
, חג־המולד. לנרות היו

 בהליקוקטריס המוצב מן פונה הישראלי הכוח כי לאחר־מכן, לספר ידעו המערב עיתוני
 ושא אשר ישראלי, הליקופטר כאשר סואץ, למיפרץ מעל שהתחוללה דראמה, גם תוארה
 כלי־הטיס, ייצוב על נאבק עודו המימה. נפל כימעס מצרי, מכ״ם קרון לגחונו מתחת
הדבר. נמנע האחרון ברגע המיפרץ. מימי אל היקר המטען את להטיל טייסו ביקש

 הצטו־ המפקדים חב,רת המיפרץ. של המזרחי לצידו אנשי־הפשיטה הגיעו השחר, כשעלה
 במכשירי מטפלת ם סכנת חבורת בעוד המיבצע, על פרטים לשמוע כדי הפושטים סביב פפה

 היגעים הלוחמים מקרב פירצי־צחוק בקעו דיווח כדי תוך החוף. על שהונחו המכ״ם
 הדומם. המכ״ם אל שהתנפץ אחוזי״דיבוק, של צחוק — העצום המתח ממשא שנתפרקו

,נ 408*׳* י״■


