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 הוא, הקרבי הפרופיל .64 עד פרופיל
 הפרופיל — 24 מפרופיל .97 עד כידוע,

 ועד — מצה״ל לגמרי משתחררים בו
 אם בין החיילים, משרתים 64 פרופיל

בתפ במילואים, אם ובין סדיר בשירות
 פת גדעון התגייס כאשר עורפיים. קידים
 כאשר קרבי. שלו הפרופיל היה לנח״ל

 לקוי״, ״כושר שלו הפרופיל היה השתחרר
כלל. חולה הוא אין לדבריו אולם

 בתעודת מצויינת פת של השיהרור סיבת
 הכוונה ״.1/ב/6 ״ח.ש.ב. כך: השיחרור

ה .1.ב.6 סעיף שירות־בטחון לחוק היא
 ״יוצא העליון: הפיקוד בהוראות אומר,
 סדיר לשירות להתייצב שנקרא גבר, צבא,

 סדיר בשירות חייב 10 או 9 סעיף על־פי
 להתייצב נקרא הוא אם חודש, שלושים של

 18שמ־ הגילים באחד כשהוא סדיר לשירות
 בצורה שוחרר, פת בכלל.״ ועד 26 עד

בלבד. חודש 26 אחרי לחלוטין, מיסתורית

מיקדה
עין

 פת נקרא היום ועד שיחרודו אז
 דיוק: ליתר למילואים; פעמיים רק 1*8)

 לשתי למילואים, פעמיים רק הלך הוא
 את .1953 בשנת שתיהן קצרות, תקופות

 ואת 1953 ביוני 24ב־ סיים הוא האחת
 מאז שנה. אותה בספטמבר 6ב־ השנייה

 השנים 25 במשך :כלומר — תאריך אותו
במילואים. כלל פת שירת לא — האחרונות

 של הסדיר השירות שפרשת ספק אין
 רק שירת פת כבוד. לו מוסיפה אינה פת

 ואת המניין מן כחייל חודשים שלושה
 בתפקידי בילה שלו השירות תקופת מותר

 שבועות, או ימים לכמה אחת שמירה,
אחר. או זה במיתקן

 נפלטו הם אם בין הנח"ל, פלטי ף
 בריאות, קשיי בגלל או התאמה *•מחוסר

 משהו היה זה חיל המישמר. לחיל נשלחו
ה היום. של לחק״ש או להג״א הדומה
 והמשרתים צבאי, ממש היה לא בו שירות

 כדי ימים לכמה חודש מדי נקראו בו
 צבאיים בסיסים שונים, מיתקנים על לשמור

 בחיל השירות צה״ל. מחנות שערי או
 שלא מי לכל מתנה מעין היה המישמר

 אולם ממש, של קרבי כחייל לשרת רצה
 חובתו את מילא כי במיסמכיו שיירשם רצה

למולדת.
 שהוא בכך התבייש שפת ספק אין

 כך על עמד לכן המישמר. לחיל השתייך
 אחיו, מצה״ל. כליל אותו ישחררו שלא

ת גדעוןענבל, יגאל שנים, בארבע ממנו המבוגר ד פ ל לו ״ כ ט מ ר ר ה עז ל ז״ל א

 ברורות אינן מצה״ל השתחררותו נסיבות
 ספיר יוסף זו היה כי הטוענים יש לגמרי.

 הטוענים יש הזמן. לפני לשחררו שהצליח
 שהביאו רפואיות סיבות אלה היו אכן כי

 ממקורביו אחד מפי אחת, גירסה לשיחרור.
ב חולה פת כי טוענת במישרד־השיכון,

 של השיחרור לטענת הדומה (טענה עיניו
 של אחרת, גירסה ואילו לוי). דויד השר
 אומרת פת, של האישיים מידידיו אחד

 זו, גירסה על־פי דם. במחלת חולה שהוא
 שכן מחלתו. סוד את לגלות פת חושש

 פת של כשירותו לגבי שאלות תעלינה אז
בממשלה. כשר לכהן

 למעט שלו, הצבאי השירות בעת כבר
 פת היה בנח״ל, ששירת חודשים אותם
 יוסף ומאנשי הציונים־הכלליים של עסקן
 תקופה, אותה של העסקנים אולם ספיר.

 כי לספר יודעים שבהם, הצעירים ובעיקר
 מגויים, פת היה בה ההיא, בתקופה כבר

בפגי פעיל היה הוא מגויים־כביכול, או
מפלגתיות. ובישיבות באסיפות שות,

בסידרה). שישית (כתבה

 במים- הרשומה זו כמובן, היא, האמת
 מסויימת אמת יש כי אם הצה״ליים, מכים

 והשיכון הבינוי שר פת. של בדבריו גם
 והוא בג׳וערה, בנח״ל, שירותו את החל

 שם לו שהיו הקשיים את לתאר מרבה
חוד כשלושה כעבור אבל תקופה. באותה

 ובכך הנח״ל, מן הועזב או עזב הוא שים
י שלו. הצבאית הקאריירה תמה

ת גדעון פ

 תעודת־שיחרור מצוייה פת גדעון בידי
 במשך בצה״ל שירת הוא כי המעידה
 לצה״ל התגייס פת וחודשיים. שנתיים

והש 1950 באוקטובר 9ב־ רישמי באופן
 כתב בפני .1952 בדצמבר 9ב־ תחרר
 חייל היה הוא כי פת טען הזה העולם
 בשמשו סמל־ראשון, לדרגת והגיע בנח״ל

כאפסנאי.
 כתוב בצה״ל האישיים במיסמכיו אולם

 ולא (חי״ס) המישמר בחיל היה הוא כי
 הקבועה, דרגתו כי שם מצויין כן בנח״ל.

 המיועד המקום סמל. היתה שיחרורו, בעת
 נמצא הזמנית הדרגה לרישום בטפסים

ריק.

 בצה״ל מפוארת צבאית קאריירה עשה
 מפקד היה הוא סגן־אלוף. לדרגת והגיע

 סגן־אלוף ידוע. ולוחם לצניחה בית־ספר
 בכל פת את מלוות ותמונותיו נפל, ענבל

 לישכותיו בשתי מוצבת שלו תמונה מקום.
ירו במיגדל 14ה־ שבקומה זו השר, של

 הקרייה שבשולי וזו הלל, ברחוב שלים
 גם מוצבת האח של התמונה בתל־אביב.

בסביון. שלו בווילה פת, של עבודתו בחדר
 בסעיף שלו, הצה״ליית השיחרור בתעודת

 סוג מצויין סדיר״, שירות על ״פרטים
 (כושר כ״ף־למ״ד השיחרור בעת הבריאות

ל־ היא הכוונה אז של במונחים לקוי).

במדינה
העם

כללית מכילה
 ח,מדינה את ״?סבור

— המשק את להציל כדי
׳ ? אותה יקנח .מי אב?

ה לנוע החלה המשקי הטירוף סחרחרת
גבוהים. בטורים שבוע

 לממשלו העם שהעניק האשראי מועד
 ולהב־ העם עם להיטיב שהבטיחה הליכוד,

ה הרגיעה חודשי תם. המשק, את ריא
 הכלכלי המהפך לסיומם. הגיעו משקית
 התגלו ארליך, שמחה שר־האוצר, שביצע

 וגב השכירים לגבי גם טוטאלי ככישלון
 נעשו הוא כי הסתבר המעסיקים. לגבי

ה כשכל מספיק, תיכנון ללא בחופזה,
התבדו. תוצאותיו על הערכות

חי מועד, באפריל, הראשון התקרב עם
 צז כל ערך במשק, הסכמי־העבודה דוש
 הסתם לעובדים שלו. הפרטי המאזן את
 יותז הרבה במהירות דהרה האינפלציה כי

 המדד: בשיעורי שהשתקפה מכפי גדולה
ב שלהם בתלושי־המשכורת כירסמה היא
 גב איבדו שנה מחצי פחות תוך פה. כל

 עובדות! משפחות של ריאליות משכורות
 7נ ניכר שיעור עליהן, להתקיים שהצליחו

ה הפיצויים ושאר תוספות־היוקר ערכן.
 היז לא המטורפת ההתייקרות על זמניים

 החיו ,עמלה, למשפחה לאפשר כדי בהן
החודש את לסיים מפרנסיה, משכורת על

 במשי העובדים קבוצות החלו כאשר
 שיהיו תביעות־השכר שיעור את לחשב
 ההתייק על לפצותם כדי לתבוע עליהם
 ירקיע הפעם התביעות כי הסתבר רויות,
בעבר. מקובל שהיה מה לכל מעבר

 להעלאו בתביעה הסתפקה ההסתדרות
 תוספת׳ מלבד ,159.,) של בשיעור שכר

 סיכמ במשק שונים סקטורים אולם היוקר.
 ואפילו שבעים בארבעים, תביעותיהם את

 ושיכנו הטפות־מוסר שום אחוזים. במאה
 ש׳ הקשה מצבה בדבר אידיאולוגיים עים

 או לחסום בהם היה לא המדינה כלכלת
התביעות. גל

 מכם לא נבחרי־העם של החלטתם מול
 נכו ומול לעצמם, המשכורות את להעלות

 או כמעט להכפיל הממשלה של ■נותה
 נבחרות קבוצוודלחץ של משכורותיהם

 ב הידיעות למקרא הסכרים. כל נפרצו
 והונם הבנקים רווחי הכפלת על עתונים

 ר׳ כי להשתכנע השכיר לעובד היה קשה
 שהיו במה ולהסתפק להמשיך חייב הוא
בחצי. כמעט ירד הריאלי שערכו לו,

 כאשו ודיכוי. כוח של מדיניות
 ב השונים בסקטורים תביעות־השכר החלו
 או לדחוק קברניטי־הכלכלה ניסו משק,
 סמוו להתמקח להתחיל האפשר, ככל הקץ
 תקוו! תוך ההסכמים, חידוש למועד יותר
 תפניו או נס איזה יתחוללו אז שעד

הפרץ. את לסתום כדי בהם שיהיה
 דווק; זה היה ׳פאראדוכסאלית בצורה

 שסיי׳ אל־סאדאת, אנוואר מצריים, נשיא
 שעת־המיבח את לדחות ישראל, לממשלת
 הפיחו שלו יוזמת־השלום שלה. הכלכלית

 ש מדיני מהפך של אפשרות על תיקוות
 ער כל כלכלי. נס גם בעקבותיו יביא

 הלב: על כיסתה היא זו, תיקווה התקיימה
 ש המשקי בהר־הגעש לרתוח שהחלה
ישראל.

 ש והעיקשת הקשוחה מדיניותה מול
 ההתפב התיקוות. התנדפו בגין, ממשלת

 רחבוו שכבות והקיפה מהירה היתד, חות
 הליכו הגיע גבן שעל אלה את ובמיוחד

 הממשל איבדה קצר זמן תוך לשילטון.
 מוג מטרות בעלת בממשלה תדמיתה את

 ד פשיטת־הרגל להגשימן. המסוגלת דרות
 כל לפשיטת־יד בהכרח הובילה מדינית
 שהית כללית, תחושה בעם נוצרה כלית.

 ש האחרונים שילטונו לחודשי אופיינית
 המנס חלשה, ממשלה מול כי המערך,
 ר תעזור משקי, שקט מחיר בכל להשיג
כל־דאלים־גבר. של השיטה

 נ הסתבר ההתמודדות שעת כשהגיעה
 כלכלי מדיניות כל אין שלממשלה הטענה

 כזא מדיניות לממשלה יש מדוייקת. אינה
 א שפשטו תיאוריות על מבוססת והיא —

 הקיצו הקאפיטליסטיות במדינות גם הרגל
 להו ניסיון של מדיניות זוהי ביותר. ניות
ודיכוי. כוח של בשיטות המשק את גיע

בי! המובהק ביטויים לידי באו הדברים
 שר־האוצו השבוע שנשא בהצהרות תר

 ו את לשבור איים הוא ארליך. שמחה
 פאריזטיים אלמנטים ו״להרחיק שובתים

 זאת לעשות כיצד דרך גם לו היתה
!6 .בעמוד (המשך


