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 כולל וזה מצרית, אדמה על להגו מתפקידי להתחמק יכול איני במיזרח־התיכון.
התעלה. איזור את

 שיקום ועל־ידי שלי, במטוסים המצרי העומק הגנת על־ידי זאת לעשות ניסיתי
 למנוע משתדלים הישראלים אם התעלה. לאורך משוכללת נגד־מטוסית מערכת

 אולם התעלה. לאורך שלי המטוסים את נגדה אפעיל אני הפצצות, על־ידי זאת
הישראלי. השטח לתוך הישראלים אחרי לרדוף שלא שלי לטייסים אורה

הטייסים הופעת עם ההפצצות, את תפסיק האם כחול, :המנחה
? בתעלה הסובייטיים

; ל חו בחשבון. בא אינו כלל הדבר לא. בהחלט כ
 התעלה, של השני הצד את להפציץ אפסיק אם שחצנות. של עניין לא זה

 הסובייטיים התותחים של העצומים הריכוזים קטסטרופלי. מצב במהרה ייווצר
 שלנו לחיילים יתנו לא סובייטיים, מומחים בעזרת המופעלים לתעלה, ממערב

 להחזיק נצטרך התעלה. מיזרח אל מצרית פלישה של אפשרות תיווצר מנוח.
בשר־תותחים. שיהפוך כבד, בכוח הקו את

 אם הנוכחי. המצב לקיום חיונית היא לתעלה מעל באוויר שלנו השליטה
 שיש שלנו, שהטייסים מקוזה אני בהם. נילחם אותה, לבטל ינסו הסובייטים

 האבירות כי אם הסובייטיים, הסייסים על גם יתגברו רב, קרבי נסיון להם
המצריים. הטייסים עם בקרבות מאשר קשות יותר הרבה יהיו

 האווירי, בקרב בהערכתו. צודק שכחול נניח אנחנו המנחה:
 ישראל. לטובת 2:1 האבילות שיעור יהיה לתעלה, מעל שיתנהל

? הלאה יקרה מה אדום,

 יש לי לי. כדאי יהיה זה כאלה. אבידות לספוג יכול אני כל, קודם :אדום
 מטוסים של גם מוגבל, מיספר יש לישראל וטייסים. מטוסים של מספקת עתודה

 .21 מיג־ מטוסי ומאתיים טייסים מאתיים להחליף יכול אני טייסים. של וגם
ישראליים? ומטוסים טייסים למאה תחליף יש האם

 להתמודד יכולים ביותר החדישים הישראליים המטוסים שרק בחשבון קח
 במלחמת־ זאת הוכחנו מהר. ילמדו שלנו שהטייסים חושב גם אני .21 מיג־ עם

 ירוקים בריטיים טייסים התגברו לונדון על בקרב הנאצים. נגד השנייה, העולם
קרבי. עתירי־נסיון גרמניים טייסים על

 הסובייטיים לטייסים תהיה מוטיבציה איזו ביתם. על הגנו הם כחול:
במצרים?

 ן3ע* ער ■קנרו סונ״סיות ,■חידות,
התעלה!״ לאורך גם קוביות משימות

לציור גבוה ספר ביח
פתיחת על מודיע

הספר לבית הכנה קורם
 שייפתח תשל״א, הלימודים לשנת והצבע הרישום ביסודות

 אחר בשעות בשבוע פעמיים חודשים 3 ויימשך ביוני 1ב־
הצהריים.

 חיל-האוויר אבידות על ישראל את תפצה האם לבן, ;המנחה
זה? במיקרה שלה

: כן — המופלים המטוסים במקום מטוסים לספק אצלי מסויימת נטייה יש ל
כאלה. במימדים אבידות על חשבנו לא אבל אמריקאית. מתוצרת שהם במידה

— פוליטיים בתנאים קשורה תהיה היא בוזדאי אוטומטית. תהיה לא ההחלטה
 שאספקת בחשבון קחו מזה, חוץ הסדר. לגבי ישראל של המדיני הקו שינוי

 זה בבוקר. שנפל למטוס תחליף בערב מספק אינך — זמן דורשת מסוסים
שנה־שנתיים. יקה בוודאי

 לא לתעלה,.הוא מעל אווירי קרב יתפתח שאם מובן להיות צריך כחול:
 עוד אתן לא סובייטיים, טייסים עם פנים־אל־פנים לקרב אכנס אם שם. יצטמצם
 מצרים על־פני יהיה הקרב מצרים. בעומק הסובייטיים ולמילים לטייסים חסינות

כולה.

? אותך ירתיע זה האם אדום, :המנחה

 תל־ ,26 הגרא רח׳ בית־הספר, במזכירות והרשמה פרטים
 7 ומשעה בצהריים 1 עד 9 השעות בין ,31868 טל. אביב,

בלבד. בצהריים 1 עד 9מ־ ששי ביום בערב. 8 עד

 כל את לאבד מבלי להיסוג, שאוכל מכדי הרחקתי־לכת לא. בהחלט :אדום
 את אנחנו נפציץ מצרים, עומק את הישראלים יפציצו אם להציל. יצאתי אשר

ישראל. עומק

י ו ג י — נמובת •

 ק•1פת כתובתו את ליונית חסגק* מנוי

 יל־מנת סראיו, יובוייים יל־כך ודיי לח

חחד• לפיו חיתיו במיולוח ייכונ לפניי

30

 הנגד ההגנה פני מול יגיעו, לא שלכם שהמטוסים טוען אני איך? :כחול
שלנו. מטוסית

 קרקע■ בטילי נשתמש כזה שבמיקרה אפשרות מכלל מוציא איני :אדום
 מידי מפלה לסבול נוכל ולא גדולה, מעצמה אנחנו מצרים. מאדמת קרקע
פינלנד. במלחמת זאת הוכחנו קטנה. מדינה

 בשלב שיהיו לפני אותם אפציץ למצרים, כאלה טילים תביאו אם :כחול
מיבצעי.

 בטילי ישראל הפצצת בחשבון לוקח אתה האם אדום, :המנחה
? ברית-המועצות מאדמת קרקע־קרקע

 כך על לענות יכול איני מיבצע־סיני. בימי בכך איים בולגנין :אדום
ועוד. ארצות־הברית, של במצבה הגלובאלי, במצב תלוי יהיה זה כיום.
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