
 השבוע יצא כי מכחיש אינו פקר רן
 יברור שהיה משום מצה״ל, לחופשת־שיחרור

 חיל- מפקד עם שקיים שיחות פי על לו,
 לו שאין ושר־הביטחון, הרמטכ״ל האוויר,

 חיל־האוויר. מפקד תפקיד את לקבל סיכוי
 רק לדעתו, היתה, הערבי השבוי פרשת
 את ממנו למנוע שהחליטו לאנשים תירוץ

להר־ האמיתית הסיבה לדעתו, התפקיד.

ומ בחיל־האוויר בכירים מקצינים תבים,
 לצידו, מילחמות בארבע שלחמו אנשים
שלו. הפרטית לתיבת־הדואר הגיעו

 שווייצית, חברה עם חוזה חתם הוא
 שלפיו מטוסים, גם היתר בין המייצרת

 בארצות־הברית. זו חברה כנשיא יכהן
 תעזוב רק לא פקר רן של מישפחתו

 את תעזוב גם היא — חיל־האוויר את
שנים. לכמה לפחות הארץ,
 שנמשך שרות אחרי התפטרותו, ערב

 חריף מיכתב פקר רן שיגר שנה, 26
 ל- וייצמן, עזר לשר־הביטחון במייוחד
 דויד חיל־האוויר, ולמפקד רפול רמטכ״ל

 יותר לווייצמן הכאיבה הפרשה עיברי.
ידי היו ופקר וייצמן אחר. אחד מלכל

 פקר את כינה וייצמן ובנפש. בלב דים
 ״עזר״. למפקדו קרא ופקר ״רני,״ בשם

כי הכל, באוזני וייצמן טען שנים במשך

 תבין ואולי זאת׳ זכור נקם. המושג את
ינ אלוהים נקם. יהיה כאן גם אותי.
 ודם דמי את ששפכו אלה בכל קום

 נקי, יצא לא מהם אחד אף מישפחתי.
 יהיה!״ איפה חשוב ולא

 רן כתב עיברי דויד חיל-האוויר למפקד
 חיל- מפקד של ״מנקודת־מבט :פקר

 אסור מהרגשות, התעלמות תוך האוויר,
ב ששירתתי מהעובדה להתעלם לך היה
 טייסות שתי על פקדתי שנה, 26 חיל

במילחמה. ובסיס

מיבצעיות, גיחות 350מ־ יותר לי יש

שיח- אחרי גם לי, -להתנכל ״אם
 בעוצמה שערה מילחמה אשיב רורי,
 תיפתח כאן לתאר. יכול שאינך כזאת

הר תהיינה שתוצאותיה תיבת-פנדורה,
סניות.״

־ הממשלה נפילת ע
 השישי, ביום שנערך הטקס .15האפ־ מטוסי קבלת בטקס נואם רבין,
 על והזחלט רבין ממשלת נפלה ובעקבותיו שבת לחילול גרם

היחסים לממשלה. וייצמן עזר את הביאו אשר מוקדמות, בחירות

 להגיע שהחלו עד ובנו, אב של כמו היו לפקר וייצמן בין
 היה שבה פרשה הזכירו אשר האנונימיים המיכתבים

פקר פקר דן מעורב לא או מעורב
 שלהס, העמוקה לידידות התכחש וייצמן שעזר היום טוען

מהצבא. ההתפטרות על השפעה לו ושהיה ביותר בו שפגע מעשה

ש הוא הפרשה בכל ההגינות חוסר
ההאש פירסום את איפשרה לא הצנזורה

 וגיר־ תגובתו פירסום ואת פקר נגד מות
 פורסם, ההאשמות שדבר לאחר גם סתו.

 איס־ לא בישראל־פלסטין, חלקי, באופן
 של תגובתו פירסום את הצנזורה שרה
פקר.

 נזכרים אם במייוחד תמוהה זו עמדה
 פינטו. דניאל בפרשת הצנזורה בהתנהגות

 אך לפרסם, נתנו לא נגדו ההאשמות את
 פיר־ בני־מישפחתו וגירסת גירסתו את

רבה. בהרחבה סמו
 הסתיימה. לא עדיין פקר רן פרשת
בנו 1ב- מדיו יפשוט שהוא העובדה

 את בחיל לכבות תצליח לא השנה, במבר
שהוצתה. הבערה

 על להגיב שר-הביטחון נתבקש כאשר
כן. לעשות סירב פקר, דברי

 השיב אבן, יעקב אל״מ דובר-צה״ל,
 שאין חיל־האוויר ומפקד הרמטכ״ל בשם
הפרשה. על לאמר מה להם
 כל להתראיין סירב עצמו פקר רן
מדים. לובש הוא עוד

<■ ינאי יוסי

 יום- מילחמת לתיחקור דרישתו היא חקתו
 בעבר החיל מפקדי אשר דבר הכיפורים,

לו. מוכנים היו לא ובהווה

 החלה הפרשה, התפוצצה אשר ף*
 חיל-האוויר, אנשי של -לרגל עלייה ~

ב- פקר רן של -לביתו ומילואים, סדיר

הצנזורה
 בפרשת מוזרה1 בצודה

 מאפשרת1 ואיזה נהר, דן
 גיוסתו פירסום

 1 מיסנר הסייס של
ישראל של

 ורעים- פקודים תל-אביב. שליד נווד,-רסקו
 הערכתם את לפניו להביע באו לנשק

מיב־ של רבות עשרות לצידו. ולהתייצב

 שהוא ביותר הטוב הטייס הוא פקר רן
 שיהיה ומי ביותר, המעולה הלוחם פגש,
ביותר. הטוב חיל־האוויר מפקד

 השנה, בפברואר 12ב־ שנשלח במיכתב
 ״מפאת :וייצמן לעזר היתר בין פקר כתב
רו אני אשר את אביע לא השר כבוד

שי הרבה אירועים, הרבה ומרגיש. חש
 יודע ואני — משותפים סודות הרבה חות,

עו — חושב שאתה ממה יותר הרבה
עיני. מנגד ומתרוצצים לים

 זכותך המדינה. של שר־ביטחון ״אתה
 הנכון את לבחור עליך להחליט. וחובתך
 פה. בכל תומך אני בזאת ביותר. והטוב

קיר שאת לאנשים בהגינות להתייחס אך
 כלל זה אותם, צריך כשהיית חיפשת בתם

 גם שכחתי לא אני זאת את בל-יעבור.
 למה יודעים ושנינו הפוך, היה כשהמצב

 שהחיים לשכוח כדאי לא מתכוון. אני
למע שהיום ומי ומורדות, עליות מלאים

 במקום מחר עצמו את למצוא יכול לה
 מדעת־הקהל מודאג שאתה אני יודע אחר.

 תיתן שלא לי ברור בציבור. ומשמך
 מאיתנו, אחד אף בשביל משערת־ראשך

 כנות אך ממך. זאת דורש אינני וגם
כן.״ — ויושר

 פעם, ״רפול, פקר: רן כתב לרמטכ״ל
 בתל* שוחחנו שנים, מחמש יותר לפני
 בחיל- בכיר קצין משותף, חבר על נוף

 החרמת ואתה גבך מאחרי שהלך האוויר
 לו למחול אותך לשכנע ניסיתי אותו.

לי והסברת אותי דחית הקשרים. ולחדש

הבי שר שהיה מי עס בשיחה מימין) (יושב פקר רן
 מוטי חיל־האוויר מפקד שהיה ומי דיין, 'משה טחון,

הוד.
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