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אסריל-מא׳ כחדשים

 לך להעניק לעצמנו להרשות יכולים בהחלט אנו
 הניתנת ביותר הארוכה האחריות תקופת את

 בישראל! טלויזיה למקלטי חינם כיום
 טלויזיה של באמינותה משוכנעים שאנו מפני זאת

 מקלט מכל יותר ימים להאריך וביכלתה ׳״מץ״
אחר. טלויזיה

 בטלויזיה כלשהוא חלק יתקלקל זאת בכל אם אך
 חלק את תקבל האחריות שנות 5 במשך ״מץ״

! — האורגינלי החילוף ם נ י ח  
 ̂!£72 טלויזיד. קנה — אחראית טלויזיה קנה

 "רלפו״ של המיוחדת האחריות תעודת את ודרוש
בע״מ.
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בשירות, באיבנת,
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תתחבצדו ״אד

״סואץ בחוית !

)13 מעמוד (המשך
האמריק ונסיון ביותר, מצומצם היה אלה
 לטייסי לעזור היה יכול לא בוויאט־נאם אים

ישראל.
 ששת במלחמת הגדול העימות שבא עד

 על ודאית ידיעה שום אין הסיכום: הימים.
 על־ידי אחד ישראלי מסוס אף של הפלתו

 הימים ששת מלחמת מאז ואילו .2 סאס טיל
 טיל על־ידי אחד ישראלי מטוס רק הופל
איטי. פייפר דווקא — כזד,

מוש 2סאם מערכת לכידת כי ספק, אין
הישר חיל־האוויר בידי סייעה בסיני למת
 הכלי של נקודות־התורפה את לגלות אלי

 4פו בו שיטת־הלוחמה עיקר אבל הסובייטי.
מעשיות. בתקיפות באוויר, תח

 לגבי גם תופס זו מתורה חלק איזה
 יידרשו — וקורבנות — זמן כמה ?3 סאס

יעי והתחמקות תקיפה שיטת שתפותח עד
תשובות. עדיין אין אלה לשאלות לה?

 פירוש מה
מחיר״? ״בכל

 הטי- הצבת כי זאת, לעומת רור, ך■
ש מעגל־קסמים פותחת החדשים לים

ממנו: להימלט קשה
 שמטוסי להניח, אפשר הראשון בשלב

בעומ־ הטילים בסיסי את יתקפו לא ישראל

~ זווד״ס ער נ סאס
הצב במניעת יתרכזו אלא מצרים, של קה
התעלה. בגיזרת אלה טילים של תם

יצ אם השאלה: מייד תתעורר שאז אלא
 הפיתוי יגבר לא האם — זו במשימה ליחו

 הוצבו שכבר המרוחקים, הטילים את לתקוף
מצרים? של בעומקה

ל הישראליות התקיפות יצטמצמו ואם
 הרוסים יוכלו האם — בלבד התעלה אזור

 ואלכסנדריה, קאהיר על בהגנה להסתפק
 יתעק♦ לא האם התעלה? חזית הפקרת תוך
שם? גם טילים מחיר בכל להציב אז שו

 במה לפחות מחיר״? ״בכל פירוש ומה
 מערבה סובייטיים טייסים להפעלת שנוגע

 ודאי כמעט כדבר ההסלמה נראית לתעלה,
)13 בעמוד מיסגרת (ראה

כלשהי: פשרה תימצא שגם יתכן אבל
 בהצבת הרוסים יסתפקו הראשון שבשלב

 של הגדולות לערים מסביב והפעלתם טילים
 יכשירו זמן אותו עילית. ומצרים הדלתה
 מערכות- שיפעילו מצריים, צוותים הרוסים

התעלה. בחזית טילים
שהסוב ההנחה, על מסתמכת זו מחשבה

 בעימות מעוניינים אינם זאת בכל ייטים
 ארצות־ עם ואולי ישראל, עם ורחב חריף

 אין זו, הנחה נכונה אם שגם אלא הברית.
 מידי השליטה תישמט לא כי ביטחון כל

כאחת. ישראל ומידי הרוסים
 התגובה אפשרויות הן מצומצמות בייחוד
 כך על עמד ישראל: בפני כרגע הפתוחות

 חזר כאשר בטייס, בראיון הרמטכ״ל השבוע
 ללא מצריות למטרות יתייחס שצה״ל ואישר

 אותן מאיישים אם בעובדה התחשבות כל
מצריים. או רוסיים חיילים

 כגוף צה״ל, מאליה: ברורה זו עובדה
 יכול אינו המלחמה, את לנהל שתפקידו

 בגלל רק אוייב למטרת חסינות להעניק
 זה האדום. הצבא של סמל בתוכה שיושב

אבסורד.
 ישראל נדחקה שלתוכה קרן־הזוזית אולם

 בלבד, צה״ל על הסתמכות של תוצאה הינה
 המדיני. במישור מוחלטת אוזלח־יד וגילוי

אפ לישראל להיות היו יכולות שם, שכן
נרחבות. תימרון שרויות

 עדיין הן להיות. היו יכולות רק ולא
קיימות.

המ ממשלה לישראל שאין היא, הטרגדיה
אותן. לנצל סוגלת


