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 שרבין בעוד ישראל. של ביטחונה לגבי
 איו־ את ערב מדינות יממשו אם כי איים
 שלדים, הסקאד טילי את להפעיל מיהם

 שם־טוב ויקטור טען — הם גם ייפגעו
 בישראל הרפואה של החירום שירותי כי

ב הכרוכות הסכנות לגבי כבר נערכים
הסקאד. טילי

 בישראל הממוצע האזרח לגבי אולם
 ש־ מופשט, שם בבחינת הסקאדיס גותרו

 הסכנה מהות לגבי דבר אומר ואינו כימעט
 שבשלוש הישראלי, העורף בהם. הגלומה

ומו פגיע בלתי היה האחרונות המילחמות
 במטרות פגיעה של אפשרות מפני גן

 הסקא־ סכנת מול אדיש ניצב אזרחיות,
 ישראל לאזרחי להסביר טרח לא איש דים.

הסקאד. טילי כך כל אותם מסכנים מדוע
 ב- הגלומה הסכנה של גלויה חשיפה
 אימה ליצור כדי אולי בה יש סקאדיס
לאח טענו בחו״ל זרים עתונים וחרדה.

בטילי הערבים ישתמשו אם כי רונה

 חד־ סכנה מטילה חודשים כמה זה **
יש פני על האימתני צילה את שה ־#■ו
ראל.

 הסקאד. טילי של הסכנה זוהי
ה האנטי־טאנקים המאגר שטילי כשם

 יום- מילחמת של לסימלה הפכו סובייטיים
:21 הסקאד טילי עלולים כד הייסורים.

 עובר לא הבאה. המילחטה של לסימלה פוך
הטאק הטילים של ששמותיהם יום כמעט
ה ידי על שסופקו הטווח, ארוכי טיים

 אינם וסוריה, מצריים לצבאות רוסים
 הישראלי. האזרח של לתודעתו מוחדרים

 נתוניהם, שמותיהם, את למצוא אפשר
ב שלהם, ההרס כושר ותיאור תיאורם

 ב־ המתפרסמים פרשנות ובמאמרי ידיעות
בהצה העיקרי לנושא הפכו הם עתונים.
 ממשלת־יש- שרי של הפומביות רותיהם

ראל.
 ראש- גם עסקו האחרון בשבוע רק

 שר־הבריאות וגם רבין, יצחק הממשלה,
מהווים שהם ובסכנה הסקאד, טילי בנושא

ב אזרחיות מטרות כנגד שבידם הסקאד
האופ את לנצל ישראל עלולה ישראל,

ב הכרוכה הזוועה שלה. הגרעינית ציה
■נתפ לבלתי אותה הופכת כזו, אפשרות

להתמו חשוב כך משום דווקא אולם סת.
 שהסיבוב להבהיר כדי רק ולוא עמה׳ דד

מה־ בבחינת יהיה לא המילחמה של הבא

 ומימין) ודממה ה״פרוג״ טילי
 הסורים הפעילו אותם הטווח, קצרי

 לעומת יום־הפיפורים, כמילחמת
 ומשמאל) (למעלה ה״סקאד״ טילי

 לסוריה כרית־יהמועצות שמספקת
 הנחייה מנגנץ בעלי שהם ומצריים,

 קילומטר. 700 עד לטווחים מדוייק
נייד. הוא ה״פרוג״ כמו ה״סקאד״
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