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■ במפא״ לרפ״י חמישי גייס
 מהכנסת התפטר א7 אלמוגי
 א7 יוספטד שסנטח כדי

 השבוע אך אליה, תיכנס
בכז-זאת נכנסה היא

אח חודשים לפני אלמוגי יוסף כשנבחר
 הסוכנות הנהלת יושב־ראש לתפקיד דים,

 ממנו לדרוש שבאו כאלה היו היהודית,
 על המאבק ערב שנתן הבטחה מימוש

בכנסת. מחברותו התפטרות התפקיד:
 לשעבר מפא״י ראשי אך הסכים, אלמוגי
 ממנו. זאת ומנעו נזעקו, העבודה במיפלגת

 תיכנס אלמוגי, יתפטר אם כי ידעו הם
 ולכך — יוספטל סנטה לכנסת תוותיו

ני היתד. יוספטל מוכנים. היו לא הם

יוססטל ח״כית*
נץ של תוספת

לרפ״י. מדי ומקורבת עבורם, מדי צית
 נכנס אלמוגי מגוחך. פאראדוכם זה היה
 של המיכסה חשבון על הקודמת לכנסת
 זו מיפלגה מראשי אחד היה הוא רפ״י.
החי האישיות והיה במפא״י, הפילוג בעת

 בן- אל אז שהצטרפה היחידה פאית
גוריון.

וב בבךגוריון תמיכה שהביעה למרות
 יוספטל, סנטה אז נמנעה לרפ״י, חבריו
ולהצ הצעד את לעשות אחרים, כרבים

במפא״י. ונשארה לרפ״י, טרף
 הפירוד, מאז אך סנטה. של המכה

 שינויים חלו האחרונות, הבחירות ומאז
 מיס־ של הפוליטים בחיים רבים מהותיים

 ומהימן נאמן הפך אלמוגי לגת-העבודה.
 אדירים מאמצים ואחרי מפא״י, ותיקי על

 סנטה בעוד חוזר־בתשובה, הפך מצי,דו
 חמישי כ״גייס היום עד נחשדת יוספטל

מפא״י־לשעבר.״ בתוך רפ״י־לשעבר של
שעבר. בשבוע גרשוני, צבי ח׳׳כ כשנפטר

כני את למנוע מפא״י ראשי עוד יכלו לא
 מי של אלמנתו לכנסת. יוספטל של סתה

 מדינת־ישראל, של שר־השיכון פעם שהיה
שנעד אחרי לכנסת חזרה יוספטל, גיורא

קדנציות. שתי משך ממנה רה
 מהווה לכנסת יוספטל סנטה של כניסתה

סנ קשה. מכה הוותיקה מפא״י לגבי
לאנ אהדתה את כלל מסתירה אינה טה
 בעוד הניציות. דיעותיה ואת רפ״י, שי

ה במצב־הרוח שחלה ההידרדרות שלאחר
 רבים אותו זנחו דיין משה כלפי לאומי

 יושב- ובראשם הוותיקים, רפ״י מאנשי
 נבון, יצחק ועדת־החוץ־והביטחון ראש

 מיספר, פעמים באחרונה, סנטה הביעה
 קשרים מקיימת והיא לדיין, הערכתה את

ב דיין של ימינו יד עם ביותר הדוקים
בדפורת. מרדכי ח״כ ומעריצו, כנסת

 חברת ,64ה־ בת יוספטל הניצים. קול
 זמדמה לפני עד שכיהנה גלעד, קיבוץ

 היא והקבוצות, הקיבוצים איחוד כמזכירת
ותיקה. פוליטית שועלה

 הני־ של כוחם גדל לכנסת כניסתה עם
 קול איבדו והיונים נוסף, אחד בקול צים

 פרס שימעון בין העתידי במאבק גס אחד.
נוסף. קול לסרס מובטח רבין, ליצחק

 הכוחות את לאזן שיוכל היחידי הדבר
 פטירתו יהיה הקודם למצבם ולהחזירם

 נוסף אחד חבר־כנסת של התפטרותו או
 מי הוא בתור הבא הקרובה. השנה במשך
 מיס- של הצעירה המישמרת מזכיר שהיה

 כסופר־ הידוע לקט, יחיאל העבודה, לגת
יונה.
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