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ה המפלגה הנהלת מישיבות אחת ך*
 שנים, כמה לפני שנערכה ליברלית, ■■

 עתה זה שהצטרף מי בין ויכוח התעורר
 צעיר חבר־כנסת לבין שרון אריק למפלגה,

פת. גדעון זו, מפלגה של בולט ולא
 היה יכול וכשלא פת, על התרגז אריק
 מדבר לא ״אני צעק: כעסו את לכבוש

 בחדר הישיבה. את ועזב עריקים!״ עם
 והיו״ר החוויר, פת גדעון דממה. הוטלה
 להעמיד שלא כדי בישיבה להמשיך מיהר

בלתי־נעים. במצב אותו .
 לא שרון אריק של הערה אותה מאז

 הצבאי השירות אופי על להתלחש הפסיקו
בממ לשר בינתיים שהפך פת, גדעון של

 שר-הבינוי־והשיכון. בתואר הנושא שלה
 אנשים :ברורים חילוקי־דעות קיימים

 מיחידה אריק של ידידים ביניהם שונים,
 את לפת מלהזכיר חדלים אינם ,101

 כי טוען, פת !בצה״ל שירותו תקופת
 סמל־ של לדרגה אפילו והגיע בצה״ל שירת

ב חילוקי־דיעות כלל אין אולם ראשון.
 שירות בצה״ל, שירת אם בין :אחד נושא
 גדעון השר השתתף לא חלקי, או מלא
ישראל. ממילחמות באחת אף פת

 על פרטים למסור סירב צה״ל דובר
 וטען בצה״ל פת של הצבאי שירותו תקופת

 מהתיק פרטים כי הזה העולם כתב בפני
 דוברו גם לעיתונות. מועברים אינם האישי

 להוציא בזמנו מיהר אשר שר־הביטחון, של
 בכיכול ומתרצת המסבירה רשמית הודעה

 לוי דויד השר של אי-השירות פרשת את
 אכן כי לאשר סירב ),2110 הזה (העולם

וב בסדיר מלא שירות בצה״ל פת שירת

 לא כי מודה עצמו פת אולם מילואים.
מהמילחמות. אחת באף השתתף

פב חודש יליד ,45 בן כיום הוא פת
 העצמאות מילחמת בתקופת .1933 רואר
 הוא ,1956ב־ קדש, במילחמת .15 בן היה
 תקופה באותה שהה הוא ;23 בן היה

 במיל־ במילחמה. השתתף ולא בחוץ־לארץ
 אז וגם ,34 בן היה הוא הימים ששת חמת
 העולם כתב עם בשיחתו בחוץ־לארץ. שהה
הרא ״במטוס לארץ הגיע כי הסביר הזה
 היה זה אבל לתפוס,״ יכולתי אותו שון

 היה הכיפורים יום במילחמת מדי. מאוחר
 ולא חבר־כנסת כבר היה אז אך ,40 בן פת

גויס.
 מרקוס. למשפחת כבן נולד פת גדעון

 על־ידי אומץ והוא אימו נפטרה צעיר בגיל
 בית־ בעלת היתה המאמצת אמו אחותה.

 וכאות פת, קפה בירושלים, ידוע קפה
 מאז נושא הוא כאם, לו ששימשה על תודה

מישפחתו. כשם פת השם את
 הצבאי השירות את סיים הוא לדבריו

 מזכיר להיות מייד והתמנה ,1952ב־ שלו
 שנת עד כיהן בו תפקיד התחבורה, שר

 הציונים צעירי בין פת בלט אז כבר .1955
 על התחרו מרכזיות דמויות ושתי הכלליים

 ראש שהיה מי רוקח, ישראל שירותיו:
האי אחד ספיר, ויוסף תל־אביב, עיריית

 הכלליים. הציונים במיפלגת החזקים שים
 אמונו איש להיות והפך בספיר, בחר פת
 מגדיר עצמו שפת כפי או לפטירתו. עד

 ספיר.״ אצל מישפחה בן ״הייתי זאת:
 ללמוד כדי הארץ, את פת עזב 1955ב־

,1967ב־ רק אליה שב הוא אך בחו״ל,

רו שו־האוצו עם פת גדעון והבינוי שרוזעתזן או
 נזכר מישהו היה כאשר שנה. 11 לאחר
הת את מקבל היה תקופה באותה בפת

 המשיך פת מהארץ.״ ירד ״הוא שובה:
קיבל אך ישראלי, בדרכון להחזיק אומנם

 בה עד
ה תגל  נ

ה דר :11 בסי
 הוא כי טען :ניבים משה

ב שרותו תלמיד־ישיבה,
קוצר. ואח״ב נידחה ״ל צח

 שרת לא שוסטק: אליעזר
פו מסיכות שוחרר בצח״ל,
רפואיות. ״כ ואח ליטיות

 ל־ נתקבל לא לוי: דויד
 רמת־השבלה כיגלל צה״ל

כלל. שרת לא מדי. נמוכה
 אה שירת לא :תמיר שמואל

ש אחרי בצח״ל, אחד יום
בקניה. ממחנה־העצירים חזר

תקו שירת :ארליך שמחה
 פמילחמת־העצ־ קצרה פה

בשומר. בחיל־הספר, מאות

 שלו, קרובים ידידים אמריקאי. דרכון גם
 כי לספר ידעו בניו־יורק, אותו שפגשו

 נחשב בישראל כשד כיום שמשמש מי
כיורד. מסויימת בתקופה למעשה

 של תואר וקיבל בניו־יורק למד פת
 תום לאחר אך ניו־יורק, אוניברסיטת בוגר

 לו מצא הוא לישראל. חזר לא הלימודים
הס צעירי כמנהל תחילה שונים, תפקידים

 כנשיא ואחר־כך אמריקה ציוני תדרות
 השנים בשש אך הזו. ההסתדרות צעירי

פר בעסקים עסק שם לשהותו האחרונות
ל פורמאלית, רק ולוא זיקה, ללא טיים,

ציוניים. למוסדות או ישראל

מכירות מנהל
ס מי הלו קי־י ס ע ג

 פיקל, באן פת פגש ארצות־הכרית ך*
 לאשה. אותה ונשא עשיר, יהלומן בת *

 :ילדים שלושה נולדו מהם — נישואיו אחרי
 לעבוד פת עבר — ואפריים דורון דניאל,

 של המכירות מנהל הפך הוא חתנו. אצל
שלו. עיסקי־היהלומים

 של מאמציו לולא כי מכחיש אינו פת
 היה לא הוא לארץ להביאו ספיר יוסף

 כאשר אך שחזר. במועד לא לפחות חוזר,
 עליו הפעיל הימים ששת מילחמת פרצה
 לחצים בן, כאל אליו שהתייחס ספיר,

 לאוקיינוס, מעבר טלפון בשיחות כבדים,
 לא הוא כאמור, לארץ. שב אכן ופת

 ראש להיות מונה אך במילחמה, השתתף
לממ אז שהצטרף ספיר, יוסף של לישכתו

תיק. בלי כשר הלאומי, הליכוד שלת
 הליכוד מממשלת גח״ל יצא 1969 בשנת
 בינתיים עבודה. ללא נשאר ופת הלאומי

 וספיר בסביון, מהודרת וילה לו הקים הוא
 אותו ״ידחוף״ כי לו שהבטיח זה היה

 ויהפכו הליברלית, המפלגה בתוך קדימה,
ולחבר־כנסת. ציבורית לדמות
 נכנס 1970 בשנת בהבטחתו. עמד ספיר

ברציפות. בה מכהן הוא ומאז לכנסת, פת
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