
 קצינים וחייליו, האוויר חיל־ ציני ך*
 אי- בצה״ל, אחרים בחילות בכירים

 לקרוא הופתעו לא ועיתונאים, שי־מדינה
 ביומון השבוע בסוף שהופיעה הידיעה את

 ומעריב. אחרונות ידיעות ובצהרונים הארץ
 את הכירו לא מיודעי-הדבר מעטים רק

מ אחד פקר־רונן, רן תת־אלוף פרשת
 יצא אשר בחיל־האוויר, הטייסים בכירי

מצה״ל. לחופשת־שיחרור שעבר בשבוע
 בחודשים הקפידה הצבאית הצנזורה
 רמזה שאפילו ידיעה כל לפסול האחרונים

 יכלו תמיד, שקורה כפי אך הפרשה. על
 הקורות פרשות לפרסם עיתוגי-ישראל

 הצבאית הצנזורה מנסה ושאותן בארץ,
 שיקולים בגלל הציבור מעיני להעלים

בעי מתפרסמות שהן אחרי פוליטיים,
חוץ־לארץ. תוני

לאור היוצא ישראל־פלעתין, כתב-העת

 את לסתר דרשתי
 ולחשוף תשורות

 השגיאות את
 והאשמת׳ בחידהאתיר

בשקרים נלד בני את

 רן של הפרשה עיקרי את הביא בפאריס*,
ותא פרטים על הקפיד לא אמנם פקר.

 שהיא כפי !בעיקרה, הפרשה אך ריכים,
נכונה. בשבועון, מתוארת

מזע סודית ״שערוריה הכותרת תחת
 סיפר הישראלי״, חיל־האוויר את זעת

 של שמועמדותו כך על ישראל־פלסתין
 חיל- מפקד לתפקיד פקר רן תת־אלוף

 שוועדת־ אחרי בוטלה, הישראלי האוויר
 שבוי, כי באשמה דנה צבאית חקירה
נעלם. ליטאני, במיבצע בטיפולו שהיה

הגו הישראלי על־ידי לאור המוצא *
 גילן,להגיש איים השבוע גילן. מקסים לה

 שטען אחרונות, ידיעות נגד תביעת־דיבה
 כתב־העת אש״ף. על־ידי נתמך הוא כי

 להקמת שנים מזה ומטיף בלתי־תלוי, הוא
ישראל. לצד פלסטינית מדינה

פרד בני עם
זמני ״משבר

לשעבר, חיל־האוויר מפקד של לצידו פקר רן תת־אלוף
 פלד עבר כיצד במיכתבו מתאר פקר פלד. בני האלוף

פלד. של בביתו לשניים שהיתה בשיחה האשמות, בו הטיח שהוא בעת

 מפקדי את פקר מאשים העיתון, לפי
 כוונה מתוך לסלקו, בכוונה חיל-האוויר

 מחדלים על שלו ביקורת פירסום למנוע
 לתוצאות להביא העלולים בחיל־האוויר,

 דברי לפי .1973ב־ שהיו מאותן חמורות
 כמעט-בסות מועמד פקר רן היה העיתון,
 יועד התפקיד חיל-האוויר. מפקד לתפקיד

הת חרף עצמו, וייצמן עזר על-ידי לו
 לשעבר, חיל־האוויר מפקד של נגדותו
פלד. (״בני״) בנימין האלוף
 ישראל־פלסתין, לפי לאחרונה, טען פקר
 של בהאשמות־שווא ומואשם נרדף שהוא

 מחיל־ לדחקו כדי רק שבוי, הריגת
 עבודת־מחקר כתיבת ממנו ולמנוע האוויר

 במילחמת-יום־ד,כיפורים, מחדלים על
 העיתון, אמר עוד בחיל-האוויר. במייוחד

 לגרום עלולים האחרונים המחדלים כי
בעתיד. מילחמה תפרוץ אם אסון,

 ודדהאוויו מפקד
 והשמיע י,1זמ משנו ענו

 ח־דהאוויו על ניקוות
 ו״צמן עוו שאפילו

להשמיע הע! לא

 טענה העיתון מביא פקר, טענת לעומת
 מעורב היה פקר כי האומרת נגדית,

 העיתון, לדברי ערבי. שבוי של בהעלמו
 ,1978ב־ ליטאני מיבצע בעת פקר, קיבל
 סמוך, לביודחולים להעברה ערבי שבוי

נמ לא ועיקבותיו נעלם, זה שבוי אך
 ועדת־חקירה כי בעיתון נאמר עוד צאו•

 פעל שפקר הוכחד, כל מצאה. לא צבאית
 המליצה זאת עם להוק. בניגוד זה בעניין

 התפקיד את לפקר לתת שלא הוועדה
 היל־האוויר. על הפיקוד ייחל, לו אשר

המוע העיתון, טוען כך פקר, של במקומו
 גמר אחרי חיל־האוויר, מפקד לתפקיד מד

 קצין הוא עיברי, דויד האלוף של כהונתו
שימעוני. בשם

 של אשתו כי עוד טוען ישראל־פלסתין
ביש שונים לאישים פנתה חרותה, פקר,
בעלה את לרצוח מבקשים כי בטענה ראל,

האשה עםנ
חיל־האוו׳ פיקוד נגד
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 הארוואד באוניברסיטת נד׳א התואר את קיבל בו ביום פקר רן
 במילחמתו נשבר כי טוטן פקר חרותה. אשתו עם יחד בבוסטון,

והפיסית. הנפשית מהבחינה אשתו על שעובר מה את כשראה רק ר,
 מבסיסי באחד ססלת־מיבצעים שהיתה מי אורית, בתו עס פקר רןחבת עם

 המרכיבים אחד החיל. מטייסי לאחד נישואיה ביום חיל־האוויר,
הפרשה. אורית קיבלה שבה הקשה, הצורה היה הארץ, ואת צה״ל את לעזוב בהחלטתו


