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 מפ״ם חבר עלול 1969 בנובמבר השלושה יום ך*
 כי במהדורת־החדשות ולשמוע להתעורר במשמר־העמק *4

במדינה. פוליטי בכוח להתקיים חדלה מפלגתו
 תהיה לא אם אחדוח־העבודה, לחבר גם לקרות יכול כך

במערך. או במפא״י אז
 לא אם הליברלית, המפלגה לאיש לקרות יכול כך
בגח״ל. אז תהיה
 אגודת־ לאיש וכמה, כמה אחת על לקרות, יכול כך

העצמאיים. הליברלים או ישראל
 בחדרי זה ברגע הנחרשת מזימה, מאיימת אלה כל על

 ומפא״י. חרות המפד״ל,
ז :שמה ו ח . א ה מ י ס ח ה

 מאד. רחוקה לכאורה, זו, סכנה נראית מפ״ם גב״ ף*
לכאורה. רק אבל /

 שהיוד קולות, 79,985 מפ״ם קיבלה האחרונות בבחירות
אותה? לחסום אפשר האם .6.670

כן. היא: התשובה
 הקדוש־ עם חתום הסכם למפ״ם שאין מפני כל, ראשית
 שלה שהאחוז מארכס, קארל של רוחו עם או ברוך־הוא,

הבאות. בבחירות יירד לא
ל התחייבו לא המזימות חורשי שנית:

מסויים. לאחוז מזימתם את הגביל
 החדש הכוח נגד בעיקר מזימתם מכודנת זה ברגע אמנם,
 לעצמם סיכמו הם לעלות. עתיד כוחו כי סבורים הם בכנסת.

 יעלה פן חשש כל אין כי והחליטו הצפוי, המכסימום מהו
.47< על 1969ב־ החדש הכוח
המזימה, של החדש הסיבוב יוזמת המפד״ל, קבעה לכן

.470 בשיעור חסימה לקבוע יש כי
בלבד. זמני יעד זהו אך

 המזימה, שותפי שלושת דעת על ד,עקרון יתקבל אם
 המתמקח הג׳נטלמן אודות הבדיחה מן המפורסם ההגיון יפעל

 אגדתי, לסכום שהסכימה אחרי האתנן. גובה על נערה עם
 את ונוריד הבה העקרון, על שהסכמנו ״אחרי כידוע: אמר,

לירות.״ לעשר הסכום
 אחוז־החסימה, העלאת עקרון שייקבע אחרי
 הבלתי־קדוש השילוש משותפי אחד כל יעשה

ל יכול לא שאני המינימום מהו :החשבון את
בבחירות? ממנו רדת

 קיבלה היא השותפים. שלושת שבין הקטן היא המפד״ל
.8.970 שהיוו קולות, 107,966 האחרונות בבחירות

ל דבר, של בסופו הנטייה, תהיה לפיכך
 .870: עד אחודהחסימה את העלות

1★ ★ ★
 (או טהור עיסקי הוא המזימה שמאחורי הגיון ^

בלתי־טהור). ) (
 הצרפתי כשם לזה קוראים הביזנס בלשון

.ל ט ר א ק
 גדולות, כלכליות פירמות כמה של ברית הוא הקארטל
מסויים. בענף השולטות
ה נגד :גורמים שני נגד המכוונת ברית

הציבור. ונגד מתחרים
 היותר־קטנים. המתחרים כל את ולחסל להחניק באה היא
 תקנו לו: ולומר בגרגרת הציבור את לתפוס באה והיא

 תקבלוה שלא או קובעים, שאנחנו במחיר סחורתנו את
בכלל.
 הוא קארטלים. האוסר חוק הגונה חברה בכל קיים לכן

 בפני הציבור על להגן המחוקק שעל ההנחה על מבוסם
 בהכרח הנובעת ירידת־ר,איכות בפני וגם בלתי־הוגן, תכתיב

ההתחרות. מחיסול
 חוק חוקק כאשר הישראלי, בית־המחוקקים גם קבע כך

עיסקיים״. ״הגבלים לאיסור
 המחוקקים של העיסקיים ההגבלים את יגביל מי אבל
עצמם?
ה הגדולות, מפלגות-הביזנם כעד ימנע מי

קארטל? ליצור ככנסת, שולטות
★ ★ ★

שיטת־ שינוי על נרחב ויכוח־סרק מתנהל ארץ
 היחסיות. הבחירות שיטת בהמשך הדוגלים יש הבחירות. *,2
אזוריות. בחירות של שיטה בהנהגת הדוגלים יש

 התכונות את לשלב בא אחוז-החסימה
 ולסלק יחד, גם השיטות שתי של השליליות

שתיהן. של החיוביות התבונות את
למר מאפשרת שהיא בכך לוקה הנוכחית היחסית השיטה

ב המופיעים המועמדים את לקבוע אלמוני מפלגתי כז
 לבחור אפשרות כל עצמם לבוחרים לתת מבלי רשימה,
להם. הרצויים באישים

 היא מכריע: אחד בחיוב זו שיטה מצטיינת זאת לעומת
 רעיונות להם שיש אזרחים, של קבוצה לכל מאפשרת
 עצמם את ולהעמיד לבחירות להתייצב ונועזים, חדשניים
העליון. הדמוקראטי במיבחן

 פתח הפותחת שיטה זוהי אחרות: כמילים
חד כוחות לעליית המדיניים, החיים לחידוש

דמוקראטיות. כדרכים המישטר לשינוי שים,
 חוסמת שהיא בכך לוקה זאת, לעומת האזורית, השיטה

 ונועז חדש רעיון שום כי חדש. כוח כל בפני הדרך את
מסויים. באזור יחסי או מוחלט ברוב לזכות יכול אינו

 הדוהרת ההתמוטטות סימני את למנות צורך יש האם
? הזאת

 חלוקת־ של פרשות השטחים: בכל מתרבים הסימפטומים
המת הכלכלי המשבר זן. וקואופרטיב סומרפין כמו שלל
 השיחרור ״מלחמת סיסמת התגברות מוצא. ממנו שאין גבר,

 אובדן- לגבול. מעבר שוקיירי אחמד של ועלייתו העממית״
 איסר של האשמותיו והבטחוני. המדיני בשטח העצות

 הבדיחות מבול המדינה. בצמרת המתמיד והזעזוע הראל
הירידה. ועליית העליה ירידת האימון. ומשבר
 של גלים דכאון, של גלים מציפים כולה המדינה את

 חדשים לאנשים חדשים, לכוחות — חדש למשהו געגועים
חדשים. ולרעיונות
מחסום. להקים המזימה באה אלה בל כנגד

שמרניות. למפלגות־ענק היתרונות כל את נותנת זו שיטה
 מאפשר הוא כלשהו: חיוב זו בשיטה יש זאת לעומת

בכנסת. אותו שייצג האיש יהיה מי בעצמו לקבוע לבוחר
 למעשה שהרי מעשי. לא תיאורטי, חיוב זהו אמנם,
 המפלגות. מרכזי על־ידי זו בשיטה גם המועמדים נקבעים

 הפרלמנט מורכב השיטה, של הקלאסית הדוגמה בבריטניה,
 ורוב המרכזים, נבחרי אפרוריים, מעסקני־מפלגות ככולו רובו

 אותם המייצג האיש שם את יודעים אינם כלל האזרחים
וסטמינסטר. בארמון
ה שתי של המגרעות את משלב אחוז־החסימה והנה,
שיטות:
 השיטה את בנה על משאירה היא אחד מצד

מו שליטה למרכזי-המפלגות הנותנת היחסית,
; הנבחרים על חלטת
מוח באופן הדרך את חוסמת היא שני מצד

חדש. כוח כל כפני לט
 מפלגות־ שתיים־שלוש של למזכירי־המנגנונים מוסרת היא

במדינה. הבלעדי השלטון את ענק
 והמפד״ל חרות מפא״י, תהיינה גבוה, אחוז יתקבל אם

 בארצות־הברית. וקר״זלר, ורד פ נזוטורס, לג׳נרל דומות
 על־ידי בשעתו שבוטאה זו תהיה השלטת הפילוסופיה

 לארצות־ טוב נזוטורס, לגינרל שטוב ״מה וילסון: צ׳ארלס
הברית.״

★ ★ ו*־
 של פדרציה על המבוסם במדינה, הישן מישטר ך*

לעינינו. ומתמוטט הולך זקנות, מפלגות | (

 המסתא־ במפלגות משהו לתקן אפילו מתיימרת לא היא
בות.

 אנושית להתחדשות פתח פותהת היא אין
עצמן. האלה המפלגות בקרב אף ורעיונית

 של ההכרחיות התוצאות מפני אותן להציל באה היא
הסתאבותן.

ש כרעיון, הציבור עיני את לאחז באה היא
 הזקנים לעסקנים פוליטי־עיסקי מונופול מתן

 העלומים, את תהזיר זקנות מפלגות שלוש של
 ולאותן עסקנים לאותם המרץ ואת היופי את

מפלגות.
★ ★ ★  לקום יכול יר,יה, כאשר צביונו יהיה חדש, כוח ל ף*

 לשינוי, בצורך לחוש מתחילים אזרחים אלפי כאשר רק /■*
זה. לשינוי שתוביל הדרך על ולהסכים

 ״יוצאי־דופן״, עצמאית, מחשבה בעלי — כאלה אזרחים
 הם אין הארץ. רחבי בכל מטבעם מפוזרים שוחים־נגד־הזרם,

אחת. בשכונה אחת, בעיר אחד, במקום מרוכזים
 אחוז ייצוג. לשום לעולם יזכו לא האזורית, השיטה לפי

 זוהי היחסית. בשיטה גם ייצוג מהם לשלול נועד החסימה
והגלויה. הברורה מטרתו
הקפאה. אחוז זהו

★ ★ ★ י
 גרוע הוא פוליטי מונופול גרוע. הוא מונופול ל ך*

 הוא אלה מפלגות־ביזנם לשלוש מונופול שבעתיים.
ושבעה. שבעים פי גרוע

המזימה. של התוצאה תהיה זאת


