
במדיש מ3 שמורות הזכויות כלפי

שיטת את לכונן כדי ביריכיה להיעזר תשתדל מפא״י 4
ת ו ר י ח ! ♦ ת י נ ו רי ו ג י ן כ  לכל מכסימלית פירסומת יתן מפא-י מנגנון ה

 בן־גוריון. של זו את הנוגדות ההצעות כולל הנוכחית, השיטה לשינוי צע,ת
הקיימת, השימה למיגור אחת, בחזית האלה תוההצע כל בעלי את ללכד וונה:

 מתוך שלה, ההצעה על הדגש את מפא״י תשים זו, מטרת שתושג אחרי
אחיזה שום אין ההצעות שאר שלכל מכיוון קושי, ללא תתקבל שאז זה

עת־הקהל.

קנוניה לכצע האחרות המפלגות עסקני מנפים בינתיים
ם. ה ל  מפלגות הקמת למנוע שיש מפא׳׳י טענות על הסתמכות מתון ט

מ סימחאחוז־הח העלאת שתדרוש חרות עד ממפ״ס קואליציה תקום שות,
 המיוצגות הסיעות כל של קיומן יובטח זו בצורה אחוזים. לשני אחז וז
 אחוזים), 2.5כ־ האחרונות בבחירות השיגה מק״י, ביותר, (הקטנה בכנסת ם

קולות אלף 20ל־ קרוב לצבור שיצטרך חדש, גורם לכל ייצוג מראש יימנע
לכנסת■ להיכנס שיייל ני
 בכיר קצין של במינויו מעיינים ההכחשות, כל אף על •

בחוץ־ שהשתלם זה, קצין כ״אל־על״ג חשוב לתפקיד זיל־האוויר

ה ש י ג ו פ ג נ ו ק ב

אישית. בה יכריע אשר וא
ה עם לעשות מה :השאלה על" ״אל את מעסיקה בינתיים

החדשים הסילון מטוסי לשרות שיכנסו אחרי ימניות,
ה ל ר ב ח  קפלנר, החברה, של הפיתוח תוכניות על שהממונה אחרי ? ה
 שם, משרדים פתיחת של האפשרות את לבדוק כדי בדרום־אמריקה, סקר ן
ויס1_בק שהעסקת! ברור כי אם באפריקה. גם דומה ביקור בקרוב יערוך א

 לצאת הדבר עשוי מסחרית, מבחינה כדאית להיות יכולה אינה ;ריקאייס

מדיניים. שיקולים מתוך ועל,

אחרי לוהטים". ל״חולות מסביב יתלקח ציבורי מאבק 9
 הסרט להצגת אישור אחד פה נתנה סרטים לביקורת הציבורית !מ,עצה

ציבורית תנועה עתה מתארגנת לפטרה, הרפתקני מסע המתאר רמני־ישראל,
 של זכרם את עקיפיןב משמיץ שהסרט העיקרי: הנימוק ההיתר. ביטול ען

 עם לזהותם עלול שהקהל מאחר לפטרה, השונים במסעות שנהרגו הצעירים

 תרמןאל כמו משוררים לגייס עשוייה התנועה הסרט. של השליליים יבורים
הסרט. נגד פטיציה על אנשי־ציבור להחתים לונסקי,

לסרב עומדת הממשלה בקשיים: הנתקל אחר ישראלי סרט •
 לשלול ישראלי♦״ •סרט של מעמד רחל׳ חביב־חביב, נורי של לסרטו עניק

.זה במעמד הכרוכה הסובסידיה את ונו

 מנחם את להתקיף עשויים שונים רגיזיוניסטייס חוגים •
 להופיע מתכונן שבגין מאחר ״אקסודוס. הסרט עם כקשר ;ין

בעקיפין מהמה זה מסע כי יריביו יטענו באמריקה, הסרט נגד סע־הרצאות
לוין, נחום כי העובדה על יסתמכו גם אלה יריבים לחרח. ע־פירסומת

 הכניס שפרמינג׳ר אתרי הסרט, של הסופי לנוסח הסכים תנועת־החרות, אשי
מה־בכך. של שינויים

 איך מכרעת: בשאלה פולין, יהודי מנהיג
כל ייצוג זו במדינה היהודי למיעוט לתת
 בעוד — לני ד.פ הפארלמנט בסיים, שהו

ה כל את נתנה האזורית ששיטת־הבחירות
הרוב? בידי קלפים

 כרת הוא מקומי. פיתדון מצא גרינבוים
 שהיו האוקראינים, לבין דים היה, בין ברית

 — משותף אינטרס מתיך שמיים, אנט ברובם
 כך במדינה. המיעוטים כל בין הדדית עזרה

 וגריג־ — דים יה, כמה לפארלמנס הוכנסו
 השלטון בעיני 1 מספר לאוייב הפך בוים

הלאומני• הפולני
הו כאשר השבוע, מקביל. כלתי קו

 תכני־ על בדבר במאמר אלמוגי יוסף דיע
 הבהירות,* שיטת שינוי להשגת המעשית תו

 הזה. העולם כתב את גרינבוים יצחק קיבל
גן־שמואל. המפ״מי במשק לראיין
ה הציוני המנהיג עם הכתב ראיון להלן

):81( קשיש
ה על דעתך מה גרינכוים, מר
 כחירות כזכות כן־גוריון צעת

? אזוריות־רוכניות
 ורעה למפא״י טובה בן־גוריו־ן של הצעתו

 שלה׳ בתקופת־תבראשית המדינה להתפתחות
ועליה. גלויות קיבוץ של בתקופה ד וביח

אז? דווקא מדוע
— ליכוד של תקופה להיות צריכה זו כי

והכ טוב רצון מתוך אלא, כפייה, מתוך לא
תיפגע. האזרח של שזכותו שאסור רה

 כזכויות פוגעת המוצעת השיטה
? האזרח
 עיקריות: דרכים בשתי פוגעת! כמובן!

 יכול אזור בכל שהרוב משום ראשית,
 על כפייה של רוב מאוד, קטן רוב להיות

אחרים. מאוד רבים רצון
 אחד, מנדאט בעלי באזורים בחירות שנית,
 — מיוחדת לגיאומטריה בהכרח מביאות

ה המפלגה של ניצחונה את להבטיח כדי
וחזקה. גדולה יותר

ז גיאומטריה זה מדוע
ה גודל קביעת תכנון. של עניין זהו כי

 האזורים את קובעים וגבולותיהם. אזורים
השלטת. המפלגה צורכי לפי

 זאת לעשות יכולה מפא״י האם
ובעצמה? בכבודה

 הבחירות? שיטת את משנה היא מה לשם
 של עניין הן שלטוני, עניין ככל בחירות,
ש למשל, כשאומרים, עקרון. ולא תכסיס,

 או מעמד של לשלטון ליהפך חייב השלטון
מוס או גלוי באופן מעמד, בידי להישאר

 אך יותר. או פחות עקרון, בזר, יש ווה,
 הרוב את לקבל צריכה שמפלגה כשאומרים

שב דבר זה אין — בארץ השלטון ואת
 ובאמונה. שבתכסים דבר אלא עקרון,

? למשל
 לבחירות באי־רצון הסכים כשבן־גוריון

הת כי אם — הזמנית בממשלה היחסיות,
 ש־ האמין הוא — זו לשיטה אז כבר נגד

 אך מכריע. בנצח־ן הכי בלאו תזכה מפא״י
 למפלגתו שאץ לדעת נוכח הבחירות בכל

האחרו בבחירות גם כזאת. מכרעת השפעה
מכ רוב אין ואם — לרוב זכה לא נות

מקבלים. מנדאטים כמה איכפת לא כבר ריע,
 שכוונתו הכריז שבן־גוריון לאחר ביהוד
 יתר את ולהכחיד מפלגתו שלטון להבטיח

 לתפקיד לדעתו, ראויות, שאינן המפלגות,
 התוכנית של המטרות אחת אופוזיציה. של

 על האחדות הר את לכפית היא המיצעת
בגיגית. הפועלים מפלגות
 אזוריות• כחירות מזיקות איך

הפועלים? למפלגות רובגיות
 המוצעות בבחירות פשוט: א ה החשב־ן

 זעירים. אזורים 120ל־ הקטנה ארצנו תחולק
 אזור בכל מפלגות של גושים יוקמו אם גם

 שיאורגנו קבוצות הרבה תצמחנה ואזור,
 שיש באמונה אנשים של קטן מספר על־ידי

 על־ למשל, אנשי־האזיר, על השפעה להם
 בעל או עדה, על מקובל עסקן איזה ידי

 הרשימות שמספר מכאן במקום. השפעה
מסויימים. באזורים יגדל אלא יוקטן לא

שבדבר?־ הפגם מהו
באזו לחלוטין, מקריות תהיינה התוצאות

 קטן יהיה מנדאט לכל הדרוש והרוב רבים, רים
 ולמש־ לקביצות תתפצל האוכל,סיה מאד.
 תעמודנה הפועלים מפלגות אזוריות. לגות

 ל־ עזרה — הברירה בפני תמיד כמעט
 פועלים, מפלגת לדעתי, היא, שגם מפא׳׳י,

חברים. של הצבעת־שווא או
ץ הפוכה מפא״י כוונת האץ

גו הקמת אצלנו אך גושים. יוקמו אם
קלה. אינה שים

)10 בעמוד (המשך

 התוכנית את בדיוק שתאס קו והתווה *
במאסרו גילת )1192( הזה העולם שעורך

הנזיתרסו* *אל

*)*  מעמוד (המשך
 מנדס־ פייר של בטאונו פתי־סוציאליסטי,

ל׳אכספרס. פראנם,
 פנתה ממשלת־ישראל כי נאמר בידיעה

 בבקשה האו׳־מ, מזכיר האמרשילד, לדאג
 צבא־האו״ם ליחידות צבאיים כוחות לשגר

 ישראל גרמה העתון, לדברי בקונגו. החונה
 ח לשל במפגיע שד, שדו רע״ש, לתגובת בכך
ה דוברי זאת לעומת טענו צבא. היא אף

 בהצעה לבוא יכלה לא .ישראל ממשלה:
 העזרה רוח את נוגדת והיא מאתר זו, מעין

והמת לקונגו, להגיש מבקשת שישראל
4׳,וכו רפואי טכני, בסיוע בטאת

 היתה היא במקצת. שונה היתד, האמת
 לפני ששרר, התוהו־ובוהו במצב קשורה

 בעוד קונגו. בעיית סביב מספר, שבועות
 צ׳ומ־ מואיז מקטאנגה, הקוזיזלינג של אחיו
 משא־ הממשלה ניהלה בישראל, שהה בה,

הנו ד,קונגו לרפובליקת עזרה להגשת ומתן

 נוהלו אחרים בלתי־מאורגנים מאמצים לדת.
 באומות ישראל נציגי על־ידי עת אותה

 המזכיר החלטת שנודעה שעה המאוחדות.
 התלקחות שימנע צבאי, כוח להקים הכללי

אנ מספר הגו השחורה, ביבשת בינלאומית
 של ברעיון באו״מ ישראל של המשלחת שי

 בעלי ליחידת ישראליים גדודים צירוף
יש נוכחות את להפגין כדי קובעי־התכלת,

ביבשת• ראל
 ל׳אכס• לדברי לרע״ם. ישראל טייסי

 ישראל של זו התערבות דח־קא גררה פרס,
 בצורה הפועלים מנציגיה חלק של או —

 מאוד סוערת לתגובה — בלתי־מתואמת
אל־נאצר. עבד גמאל מצד

 לו* לפאטריס במישרין פנה פשוט נאצר
 לו הציע קונגו, ממשלת ראש מומבה,

 לא האמרשילד צנחנים. ויחידת קציני־מטה
 את זמנית למנוע הצליח זה, בדבר רצה

הבכי קציני־המטה אך רע״ם• צנחני שיגור
 החלו לליאופולדוויל, נשלחו רע״ם של רים

 קונגואי־גא־ ,משולב כוח הקמת בתיכנון
נאצר. של קציניו בהדרכת נאי־גיניאי־מצרי,

 נכנע האו״ם, עקיפת של זד. איום תחת
 עם המתחרה אל־נאצר, עבד האמרשילד.

הער המדינה תהיה מי השאלה על תוניסיה
 אפריקה, בלב המכרעת ההשפעה בעלת בית

לה נאלץ האמרשילד חשוב. ניצחון השיג
לקונגו. מצריים צנחנים 550 של יחידה טיס

המשר ישראל, שטייסי מקרה אך זה היה
להטיסם. נדרשו לא בגאנה, בחיל־ד,א,יר תים

הבחירות שיטת
הנש־ון בער

 הרי הנסיון, כבעל חכם אין אומנם אם
ב ד מא חכם להיות צריך גרינבוים יצחק

 האזוריות־הרוב־ הבחירות לשיטת הנוגע כל
אז גרינבוים, נתקל דור לפגי כי ניות.

 כי בתנאי רק אולס הכללי, המנהל סנן של המינוי את לקבל מוכן ,רץ,
הכללי המנה? של כיורשו מינויו לפני קצר, מינוי־ביניים זה שיהיה לו :טח

הממשלה, ראש של שולחנו על מתה מונחת ההצעה .בךארצי. אפרים לוף


