
______בהתמדה הגדל התיכוו בים הסובייטי הצי על
ישראל מטוסי נגד במלחמה השתלבותו אפשרות ועל

 שבת, עד משבת אחד, שבוע וך ך*
 אחרי המצרי. חיל־האוויר מטוסי ביצעו 1 |

 משש פחות לא רבים, שבועות של הפסקה
בסיני. צה״ל כוחות לעבר הפצצה גיחות

 במידבר האביבי מזג־האוויר את בנצלם
 הישראלי בצד הראות את המגביל סיני,
 במידבר, זו בתקופה השורר האובך בשל
 הראשונה ובפעם רבה, העזה המצרים גילו
 מפציצי־ שלחו אף ששת־הימים מלחמת מאז
 אל־ על להפצצה 28 איליושין מדגם קרב

עריש.
 בגיחות שלהם האבידות שמספר העובדה

 — לתוצאותיהם יחם בשום עמד לא אלה
 איל־ ושני סוחוי ,17מיג' מטוסים, 4 אובדן

 והת־' התמונה. את שינתה לא — יושינים
ל המכוון מתוכנן מיבצע של היתד, מונה
מסויימת. מטרה השיג
 מאחורי מסתתר מה זו? מטרה היתד■ מה
המצריים? המפציצים של ההתאבדות גיחות
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לפעולודתגמול גירוי

 ב־ להתיחס נטו בישראל רשנים **
 האווירית המלחמה חידוש אל זילזול £4
ה את להעלות נסיון ״זהו המצרים. מצד

 להוכיח המצרי, הצבא של המעורער מוראל
 יש להם גם כי בתעלה המצרים לחיילים

 ״זהו מהפרשנים. אחדים אמרו חיל־אוויר,׳׳
התק־ של הלחץ את להקל שמטרתו מיבצע
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מטוסים גד1 טיל
התיכון. בים' הסובייטי הצי משייטת

מל אוניית סיפון מעל נורה
 קינדה, מדגס סובייטית חמה

מצויירות זה מדגם האוניות

 מ אלה טילים .3הםאם־ שהוא גואה, מדגם טילים שיגור במיתקני
 מכן ק״מ 30כ־ עד של במרחק הטסים במטוסים לפגוע גלים

מט קרביים במיבצעים הוכחה לא עדיין מיומנותם אולם שיגור, ההעוגיח החדה
 התעלה,״ באיזור הישראלי חיל־האוויר פות

אחרים. סברו
 ב־ מערביים משקיפים של דעתם אולם
 כפי לדעתם, לגמרי. שונה היתד, קאהיר

 שולח המערב, מעיתוני בכמה שהתפרסמה
ב מטרות להפציץ טייסיו את נאצר כיום

היש את לגרות כוונה מתוך סיני עומק
אוויר פעולות־תגמול לבצע ולאלצם ראלים

 בעומק אלא התעלה באיזור רק לא יות
מצרים.
יש מטוסים התקפת ששום ידיעה מתוך

 שעות תימשך אפילו התעלה, באיזור ראלית
 פעולת־ של רושם עתה תעשה לא רבות,
 המצריות, האוויריות החדירות על תגמול
 חיל־ מטוסי את למשוך נאצר עתה שואף

מצרים. בעומק להפצצות האוויר
 נ?- לנאצר עתה דרושות אלה התקפות

טעמים. שני תוך

 את לערער להמשיך — פוליטי נימוק #
העול דעת־הקהל בעיני ישראל של מעמדה

פו תוקפניות, פעולות שמבצעת כמי מית
 בכך ומסכנת אזרחיות במטרות גם געת
השלום. את

הק שהושלמה אחרי — צבאי נימוק •
 של החדשה האווירית ההגנה מערכת מת

 סוללות ,3סאם־ מסוללות המורכבת מצרים,
 אנטי־ קנים של מוגבל בלתי ומספר 2סאם־

יעי את לבדוק נאצר עתה רוצה אוויריים׳
 וחיל־ מאחר זו. הגנה מערכת של לותה

הש את כה עד איפשר לא הישראלי האוויר
מוק והיא התעלה באיזור המערכת למת

 נאצר, חייב הנילוס, באיזור רק כה עד מת
המטו את למשוך כושרה, את לבדוק כדי
בעומק. הפצצותיהם לחידוש הישראלים סים

 אין פרשנים, אותם שטוענים כפי אולם,
השלב׳ את עברו שהרוסים עתה, הכל. זה

המפ חיילים למצרים והכניסו ייעוץ של
 עומדים הם ,3הסאם־ סוללות את עילים

 עמד כה שעד למלחמה, חדש גורם להכניס
 חדשה חזית לפתוח העלול זה, גורם מהצד.
 בים־ה־ הסובייטי הצי הוא ישראל, עבור

תיכון.
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שייט כלי 60
כרית־המועצות החלה בו שבוע ך*

בהיסטו ביותר הגדול הימי בתרגיל *4
 200כ־ של משולב תמרון — הצבאית ריה

 האטלנטי, באוקיאנוס רוסיות מלחמה אניות
הסוביי הצי מפעילות תשומת־הלב הוסבה

בים־התיכון. הקטן טי
 האמריקאי האדמירל של עדותו זו היתד.
 הצי של המיבצעים מטה ראש מורר, תומאם

המטות ראש להיות שעומד ומי האמריקאי

 שלו׳ בעוד ארצות־הברית של המאוחדים
 תשומת־ד את והיפנתה שחזרה חודשים,

זה. לצי
 ד,אמו הקונגרס בפני בעדותו טען מאורר

 פברו בחודש עוד שניתנה עדות — קאי
 השי הצי כי — השבוע רק ופורסמה

 עד עדיף בים־התיכון ארצות־הברית של
 ומסו זה בים הסובייטי הצי על בכוחו

 ! אולם מלחמה. של במקרה להשמידו
 האחרונ הידיעות שלפי זה, בצי אין

 לס מלחמתיים, כלי־שיט 60כ־ כיום מונה
 יש ארצות־הברית, של השישי הצי את
 הס הפעילות על דווקא איום להוות כדי

ישראל. של חמתית
 ה את מלערב הרוסים נמנעו כה עד

 ט—ישראל במלחמת שלהם הים־תיכוני
מלח! אוניות של נוכחותן עצם מלבד רים.

4 בעמוד (המשך

 כמוה קאשין, מדגסחמושת־טילים סובייטית גשחתת
אח אוניות מצויות

 היא צוללות. ונגד מטוסים נגד ללחימה בעיקר מיועדת הסובייטי, התיכון הים בצי דות
)1( שלה; הנשק מערכות את מציינים המספרים .3םאם־ טילים שיגור מיתקני בשני חמושה

 מיתקן )3( טילים; שיגור מיתקני שני )2( מכ״ס; מכוון מ״מ 85 אנטי־אווירי תותח
 כוורת )5( טילים; להפעלת מכ״ס מיתקן )4( אגטי־אוויריים; תותחים להפעלת

 כוורת )8( צוללות; נגד טורפדו )7( מטוטיס; מגלה מכ״ם )6.( ללות;
ידועה אינה הימית, בלוחמה מכריע גורם המשחתת, של המירבית מהירותה

 מיתקן )3( ;
 נגד טילים כוורת

 נגד טילים
עדיין ידועה


