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 לכבוד
 אלו פיקוד העור גבי אופיר

 ")מה שהכתובת שלו תהיה"גימטריה של  (1595. צ.ד
 ,נכבד, אדו

 הטיפול הכושל של פיקוד העור באיו נשק ההשמדה ההמונית: הנדו
דה המונית מצד עיראק על בזמ האחרו התעורר איו של שימוש בנשק השמ

מיוחדות כנגד האיו אשר " מיגו"פיקוד העור מצדו הורה על פעולות . ישראל
 .במקומות בולטי" אי כניסה לטילי"תועלת אינה עולה על זו של הצבת שלטי 

אקטיבית של נשק ערכות המג שחולקו לתושבי אינ חסינות בפני קרינה רדיו
 שכידוע ל בוודאי חודר –וזרות יותר מכ כנגד האנטרקס ואינ  ע, כמוב, גרעיני

יתכ ואאל לרענ את זכרונ בקשר למספר , , באשר לנשק כימי. דר העור
במלחמת המפר כבר ) 2. (כ נית להריח גז בישול"במסכות האב) 1: (עובדות

רק כ מצור "למסכות האב; גז עצבי וגז חרדל, הוזכרו שני סוגי גזי פוטנציאלי



כל מסנ מיועד (וטר הומצא הפילטר שיסנ שני גזי שוני זה מזה , פילטר אחד
י קבלת ערכות מימי מלחמת המפר "ערכות ע" ריענו) "3). (לגז אחד מסוי

י מדדי "בחזרה ומת אות ערכות לאחרי הזקוקי לה אינו נחשב ליעיל ע
 .ביניה  ההגיו הבסיסי, מסוימי
ג הוא יעיל כנגד מתקפה , כ בימנולרי כלהפופו, הניילו
עוד אינו הרמטי וג אז אלו כל"  מוקד      "כימית כמו שלט של /ביולוגית/גרעינית

בעלי עובי של פחות ממלימטר ה פשוט לא וריאציה יקרה יותר להתקנת תריסי 
תקפה   שעות כנגד מ24ניילו בעל עובי של מלימטר  אחד יעיל ל. ווילונות בכל בית

סיפור אזור נגוע ). והוא לא(כימית א הוא עוט את הבית הרמטית /ביולוגית
שדר אגב מונע , מכא שעובי הניילו .  כמאתי שנה–באנטרקס לוקח מעט יותר 

 אנשי הנושמי בחדר אטו בעל גודל ממוצע 5ובכ לחניקת (כניסת אוויר לחדר 
 73(=מלימטרי '  צרי להיות רק מס– ) שעות24 תו פחות מ–'  מ3x4x4 נניח   –

 ).מטר
היעילות המדהימה של אמצעי המיגו הללו לנוכח מספר האנשי שנחנקו 

 חלוקת –בערכות המג שלה מותירה לי רק לשבחכ על שאת הצעד החשוב מכל 
 החלטת שלא לבצע והותרת את הרעיו הגאוני –אנטיביוטיקה כחלק מהערכה 

חופשי ג לאלו הרגישי אליה ושלוקחי תרופות ה חופשישל חלוקת אנטיביוטיק
,  למשרד הבטחו ומשרד הבריאות–. אשר השילוב בינ לבי האנטיביוטיקה מזיק

 .שהחליטו להותירנו בלי זה ובלי זה כדי למנוע פאניקה לא רצויה
מהשמעת קלטת ) ואולי א גרוע(מכא שהמיגו שאת מספקי לנו אינו טוב 

וללא ספק הוא יקר יותר , וטווילרי לצור הברחת הטילי מאיתנושל נביחת ר
לא נותר אלא לשאול אות הא פקוד העור סובל . ומהווה א סכנה לציבור

או שמא הרעיו מאחורי ערכות המג הוא להבהיר לסדא שאי צור , מעוד ממו
 ?אנו עצמוכימי כיוו שאת ההשמדה ההמונית מתכנ צב/בהפגזתנו בנשק ביולוגי

 


