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2וי־ בהפצצת לונדון הקורבנות: מיסכו לחישוב הדגם

 ההפצצה וירדו. עלו פירות*האזןןקה
 נושאי- אנשים לאחריהן. מייד **החלה

 לא התושבים הכיוונים. לכל פרצו אלונקות
 נראו וכבר למיקלטים, להיכנס הספיקו

הראשונים. ההרוגים
 זירת ליד חללים. הוצאו הבתים מהריסות

 קבוצות לפעולה להיכנס התכוננו התקרית
 התגוננות בתרגיל משתתפים של !וספות

 על תחילה שעמדו סדרנים, שני אזרחית.
 הסמוך בית־הקפה לתוך ערקו המידרכה,
 התרגיל. סוף עד שש־בש, מישחק והתחילו

 קורא והתחיל קפה, ביקש שלישי סדרן
העיתון. את

 אצלנו,״ יקרה לא זה משעמם. ״פשוט
 עריקתם. את הסדרנים שלושת הצדיקו

 צוחקים ברחוב שכולם רואה לא ״אתה
?״ מהתרגיל
אצלנו״? יקרה ״לא זה מדוע
לער הדבר אותו יעשה שצה״ל ״מפני

 אחד הגיב אותנו,״ יפציצו אם בים,
הסדרנים.
 יודעים שהם מפני יקדה, לא זה ,״אצלנו

 עריק הוסיף להם,״ יעשה שצה״ל מה
, אחר.

הער יפתחו שאם משערים ״הישראלים
 את ישגרו הם בהתקפת-פתע, שוב בים

שדות־תעופה נגד כנראה במטחים, הטילים

---- מאח ----

זוהר מרסל
 מרכזי- נגד בעיקר אך בישראל, צבאיים

 פירסם האלה השורות את האוכלוסין.״
 הבריטי השבועון השנה פברואר בחודש

 של כניסתם לאור פלייט, לענייני־תעופה
וב במצרים הצבא לשימוש הסקאד טילי

 290 — הסקיאד טילי של טיווחם סוריה,
ישראל. של שיטחה רוב את מכסה — ק״מ

 האזרחית ההגנתית ההיערכות במסגרת
 העליונה פס״ח רשות ראשי הכינו החדשה

 החיים לגבי תוכניות (פינוי-סעד־חללים)
הבאה. המילחמה בימי בעורף

 הגרוע המצב את לחזות לנסות ,״עלינו
 מר- יעקב הכריז להיווצר,״ שעלול ביותר
 פס״ח רשות יו״ר ממלא־מקום קוביז,
עליונה.
 מיש- ישל ומנכ״לים סמנכ״לים של צוות

ני מומחים־צבאיים, בעזרת רדי־ממשלה,
 במיקרה הפגיעה, עוצמת את להעריך סה

 הבאה במילחמה ייפגע האזרחי שהעודף
טילים. ובהפגזות מהאוויר בהפצצות

 פגיעות לגבי הקיימים היחידים הנתונים
 מילחמת־העולם מימי אלה הם זה, מסוג

כ המומחים בהם השתמשו לכן השנייה.
 שעלולות ההרס עוצמת להשוואת בסיס

 בעיר וטילים אוויר הפצצות כיום, לגרום,
ממוצעת.

 נורמות בחשבון נלקחו אלה בחישובים
 טילי באמצעות שנגרמו הפגיעות מעוצמת

לונדון. את הגרמנים הפציצו שבהם ,2הווי־

לגלות______
להסתיר! או

 שבוע כי נקבע, אלה נתונים פי
 ישראל של הגדולות עריה על הפצצות /

 24 ובעוד חללים 8000ב־ להסתכם עלול
פצועים. אלף

 של הפגיעה עלולה חישובים, אותם לפי
 מאוכלס איזור על שתיפול טילים קבוצת
פצועים. 350וכ־ חלים 120כ־ לגרום בעיר,

 מרקוביץ, יעקב מישרד-הפנים, סמנכ״ל
 50כ-#/ להיות עלול הפינוי שגודל מעריך,

פשוטות במילים האוכלוסיה. מכלל אחוז
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