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הניסיונות המצרים להשמיד את פירצת : 6פרק 
 דוורסואר

עם התמשכות ההתקפות הישראליות החזקות בכוחות השריון על האגף הימני 

הבינה המפקדה הכללית , לאוקטובר 16-15-ר מאז ליל ה"חי 16של דיוויזיה 

מבלי להתחשב , המצרית שהכוחות הישראליים פועלים במאמץ יוצא דופן

כדי לפתוח מעבר ממזרח למערב באזור , נגרמו להםדות הכבדות שיבאב

אך היא לא יכלה לתאר לעצמה כי בשעה , שמצפון לאגם המר הגדול, דוורסואר

שהתנהלו קרבות בעוצמה כזאת בין הכוחות המצריים לכוחות הישראליים 

תסתכן ישראל בלהעביר כוח גדול אל מעבר לתעלה לגדתה , באזור המעבר

עבורו מלכתחילה ציר בטוח כדי שיוכל לקבל את מבלי שתיצור , המערבית

. אספקתו דרך גשרים קבועים בין שתי הגדות  

כדי , דבר זה הביא את המפקדה המצרית לרכז את כל מאמציה למן ההתחלה

לנסות ולהשמיד את המעבר הישראלי על הגדה המזרחית של התעלה בדרך 

האגף (ר "חי 16ה של סגירת פירצת החדירה שנוצרה באגף הימני של דיוויזי

כ השמדת או שביית הכוח הישראלי שהתרכז "ואח) במקור– 2הימני של ארמיה 

.באותה עת בתוך הפירצה  
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מסיבה זו לא הקדישה המפקדה המצרית את תשומת הלב המתחייבת כדי 

ין יואשר בתחילת הענ, להשמיד את הכוח הישראלי שצלח אל ממערב לתעלה

תוך אמונה שמטרת , להשמידו או לשבות אותו, בקלותהיה ניתן לעשות זאת 

כדי לגרום להשפעה , יתה ביצוע סדרת פשיטות אמיצותישיגור כוח זה ה

יתה גם יכך ה. פסיכולוגית על הכוחות המצריים ולהביא להורדת המוראל שלהם

הפעילות כנגד עמדות הטילים המצריים שממערב לתעלה במטרה להשמידם או 

לאחר שמטוסי , רצה במערך ההגנה האווירית המצריתולפתוח פי, לשתקם

האוויר הישראלי להגיע -דבר שיאפשר לחיל, האויב לא הצליחו להשיג מטרה זו

.ליתרון אווירי מעל שדה הקרב  

 מה שחיזק אמונה זו היו הידיעות השגויות שהגיעו למפקדת ארמיה 
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  356' עמ

 
דאגה מהמצאות כוח האויב שנשארו רגועים וחסרי , בקהיר 10ואל מרכז  2

שלונם של אמצעי איסוף הידיעות ופעולות ימה שהוכיח את כ, ממערב לתעלה

שהיו באחריות המודיעין הצבאי בשדה וענפי המודיעין בארמיה , מודיעין השדה

בנוסף לכך הצליח כוח הצנחנים וגדוד הטנקים . ועוצבות השדה שלה 2

באמצעות הסוואה , אווירי כלשהוידי סיור -מנע מלהתגלות עליהישראליים לה

המקבילה , בתוך הרצועה הירוקה שבין תעלת סואץ לתעלת המים המתוקים

וכן התחבאות מרבית הטנקים הישראלים בהנגרים של שדה התעופה של , לה

.דוורסואר הנטוש  
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