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 נשיא שזר, זלמן ייבחר הבא שבוע ך*
 של נוספת לתקופה ישראל, מדינת ^
שנים. חמש

היחידי. המועמד יהיה הוא
 ממק״י — חברי־כנסת 116 של נציגיהם

 אגודת־ ועד מל״ע החופשי, המרכז ועד
 את המציג המיסמך על חתמו — ישראל

מועמדותו.
אחדות של נאה דוגמה זוהי

לפט ניתן שלא לשופט, דומה המדינה נשיא
לעולם. רו

כא המחוקק, התכוון לכף ״לא
 חמש של תקופת־כהונה קכע שר

 לקבוע היה יכול אחרת שכן שנים.
 בתפקידו יכהן נשיא כל כי מראש

מותו." יום עד
 לתקופודכהונה בן־צבי ניבחר זאת בכל

בלבד. מעטים חודשים כעבור שלישית.

ל שאצטרך מצטער אני לאומית.
זו. אחדות הפר
אומר: אני כי

! לא
★ ★ ★ שזר. כלפי אישית טענה שום לי ין

להיפך.
ואהוד. טוב יהודי הוא
 מעשה אף עשה לא כהונתו, תקופת בכל

אחד. רע
 ללא קורקטית, היתד, בתפקיד התנהגותו

ודופי. רבב
 מאמץ תוך עליו, המוטל את עשה הוא
ישר. ובלב טוב ברצון רב, גופני

לבחירה. אני מתנגד זאת, וכבל
 מלא. בפה אלא הגב, ומאחורי בלחש לא

^
 מחווה אינה המדינה נשיא חידת .יי*

אנ בידי פרטי איש של כיבודו פרטית. ..1
אחרים. פרטיים שים

רב־משמעות. סימלי אקט זהו
 ממדרגה פוליטי אקט גם זהו

ראשונה.
 הן ישראל נשיא של סמכויותיו אומנם,
 וכלל, כלל מבוטלות אינן כי (אף מוגבלות
מסויימים). במצבים

 של הייצוגית חשיבותו אולם
כיותר. חשובה הנשיא תפקיד
— המדינה של העליון הנציג הוא הנשיא

 ומעמדו־ ,מפלגותיה ועדותיה, עמיה כל על
תיה.

המדינה. פני הן הנשיא פני
 בוחר הריהו מסויים, בנשיא שבוחר מי
מסמל. נשיא אותו אשר בכל

 רצון שום אישי, סנטימנט ושום
 את יטמילא לאדם תודה להביע

 אסור - יכולתו כמיטב תפקידו
המש מן דעתנו את שיסיחו להם

ת מעות א ז הבחירה. של ה
. ★ ★ ★ 
 מועמדותו הוצגה שנים שש פני ^
 לתקופת־כהונה ז״ל בן־צבי יצחק של /

זה: במדוד אז, כתבנו שלישית.
 נשיא לפטר נעים זה אין אומרים: ״יש

 משום בכך יש במקומו. באחר ולבחור
 אינו בוודאי בן־צבי שמר אי־אימון, הבעת
נוספת. בפעם בו לבחור יש לכן לה. ראוי

 הרי זה, הלך־מחשבה נקבל ״אם
 נשיא בחירת בי הדבר פירוש

החיים." לכל היא המדינה
 יהיו ישראל נשיאי כל כי להניח ״עלינו

 תהיה לא כן על והגונים. טובים אנשים
 בתום להחליפם אישית סיבה שום לעולם

 כי ההנחה את נקבל אם תקופות־כהונתם.
יהיה הרי נורמלי, תהליך אינה ההחלפה

 שהיה המאמץ בי להניח אפשר
 תרומה תרם כהונתו כהמשך ברוך

למותו.
^ ^ ^

 לקחתו שיש הראשון השיקול הו *
 של הנוספת כהונתו על בדיון בחשבון {

הנשיא.
וחצי. 78 בן הוא שזר זלמן שניאור

 עליו תוטל מחדש, ייבחר אם
 בהיותו שתסתיים מפרכת, משימה

וחצי. 83 כן
 לפני מבעד שישתקפו כפי המדינה, פני

 פני יהיו העולם, וכלפי העם כלפי הנשיא,
מאוד. קשיש אדם

 ותיקי כי הכלל את נאשר בכך
תפ בכל להישאר צריכים המדינה
 לעולם בי מותם, יום עד קידיהם

״מ כי חילופי־משמרות, יהיו לא
המוות." רק ישחרר שורה

 לוותיקים מזיק ומסוכן. מזיק כלל זהו
 ד,חייה דינאמית, למדינה ומסוכן עצמם,

 יותר הזקוקה במהירות, המשתנה במציאות
חדש. ולדם רעננים לכוחות בעולם מדינה מכל

 עתיר־ פחות באדם הקשיש הנשיא החלפת
 דור של עלייתו את המסמל אדם זכויות׳

 לחילופי־מישמרות כמובן, תביא, לא חדש,
השלטון. צמרת בכל אוטומטיים
 השינוי, את תסמל היא אולם

 גם זה תהליך ותדרכן תאיץ וכבד
האחרות. כעמדות

 טבת שבתי העיתונאי המציא מכבר לא
 אדם אין ״.19ה־ המאה ״מועדון המושג את

 מזלמן יותר המועדון את המסמל בארץ
 מימי עוד רובשוב זלמן את זוכר (אני שזר.

 בעצרות־מחאה בפנינו נאם כאשר נעורי,
מאוד.) ותיק היה אז כבר המנדט. שלטון נגד

 פירושו: נוספת לכהונה בחירתו
 המאה ״מועדון של בזכותו הברה

 במדינה. ולשלוט להמשיך "19ה־
★ ★ ★ דור. רק מסמל אינו שזר זלמן ולס

מישטר. גם מסמל הוא
 צמרת בראש העומדים האנשים שלושת

 הם הרישמי, הפרוטוקול על־פי המדינה,
וראשיה,ממשלה. הכנסת יו״ר ,נשיא־ר,מדינה

 התנועה מוותיקי הם שלושתם
הציונית.
בארץ. היישוב מיזתיקי הם שלושתם
אשכנזים. הם שלושתם

רוסיה. ילידי הם שלושתם
שעברה. המאה בסוף נולדו שלושתם

 בעיירה ,1889 בשנת נולד שזר (זלמן
 בבוב־ ,1895 בשנת נולד לוז קדיש מיר.

 בעיירה ,1895 בשנת נולד אשכול לוי רויסק.
קיוב.) פלך אוראטובו,

בע שלושת בי איפוא, מסתבר,
העיק הייצוגיים התפקידים לי

 אחד לחלק שייכים במדינה ריים
הישראלת. החברה של ויחיד

 השקפת־ מייצגים ששלושתם בלבד זר, לא
 אחיד נוסח גם מייצגים הם אחת. עולם

השקפה. אותה של
 למפלגה שייכים ששלושתם בלבד זה לא
 לסיעה גם שייכים ששלושתם אלא אחת,
 ותיקי של סיעתם מפלגה, אותה בתוך אחת

 מפא״י, ותיקי כן (ולפני העבודה מפלגת
 כן ולפני אחדות־העבודה, ותיקי כן ולפני
פועלי־ציון.) ותיקי

★ ★ ★  מראשי אחד אף כי בריא, זה אם ך*
לפ או עדות־המיזרח, בן אינו והמדינה ן

הארץ? בן חות
 מהם אחד שאך בריא זה האם

ישי הזדהות להזדהות יבול אינו
 פחות כארץ שנמצא מי עם רה
ף שנים 45מ-

 יכול אינו מהם אחד שאף בריא זה האם
 הדור של הנפשית המיסגרת את להבין

דור־הביניים? של אף או הצעיר.
 ראשי■ כל בי בריא זה האם

 לסיעת־השלטון ישתייבו המדינה
1 במפלגת־השלטון

ביותר. החשובה הנקודה שזוהי יתכן
 אין וההתאחדויות, האיחורים כל אחרי גם

 עתה מייצגת מפלגת־העבודה כי בטוח זה
 שלא מאוד יתכן ישראל. מאזרחי 50ס/ס

 היא אין בוודאי הגיעה, אם לכך. הגיעה
בהרבה. זה אחוז על עולה

 לרכז כזאת מפלגה צריבה מדוע
 עמדות־הייצוג־וה־ כל את בידיה
? כמדינת־ישראל שלטון

הנחש סיעות שלוש גם אולם
ה כתקופת ל״אופוזיציוניות" בות

 הצגת על חתמו - הלאומי ליכוד
שזר. זלמן של מועמדותו

 המרכז גם אלא ישראל, אגודת רק לא
ומק״י. החופשי
למע עצמן, את שייכו הן בכך

 המיש־ של הגדולה למשפחה שה,
הקיים. טר
 אין הדיבורים, לכל מעבר כי קבעו, הן
ממש. של לאופוזיציה ליבן

 - מהותי כעניין לעמדתן כי
 תוצאה יש זה - וסמלי מדיני

חשובה. מעשית
 עשרה של חתימתם דרושה החוק, לפי

 של מועמדותו את להציג כדי חברי־כנסת
הנשיא. לכהונת אדם

 בכנסת הפורמאלית האופוזיציה
 :משמע ח״ביס. 12 מונה הנוכחית

 שאינו מועמד, להציג היה אפשר
למפלגת-השילטון. שייך

 כמו ומנוגדות שונות כה סיעות אפילו
 יכלו ומק״י, החופשי המרכז ואגו״י, רק״ח

 הראוי בלתי־מפלגתי, מועמד על להסכים
לתפקיד.

 זלמן של בחירתו את מונע, היה לא זה
הפ באופן לפחות מציג, היה זה אך שזר.
סבירה. אלטרנאטיבה גנתי,

 אם כך, עשו לא אלו סיעות אם
 חתימותיהן את לשים מיהרו הן
 דווקא להן שהוגש המיסמך על

המנג כשם קרגמן ישראל על־ידי
 על סיפוק מתוך - מפא״י של נון

 בטובו הואיל שהוא העובדה עצם
- למשפחה ולצרפן אליהן לפנות

מזן הנשיא שור ו
נאומים מאלך יותר מעיד זה הרי  לא האם לאומי״, ״ליכוד של זו בתקופה

 אדם ישכון הנשיא בבית כי ראוי, זה יהיה
 בלתי־ אישיות או אחרת, למפלגה המשתייך

מפלגתית?
ה המדינה על שמאיימת בשעה

 מישטר לתוך הידרדרות של סכנה
שב חשוב לא האם חד-מפלגתי,

 הדמוקרטיה את להמחיש עתיים
נ בחירת על-ידי הרב-מפלגתית

ו שיא נ י א ה למפלגה שייך ש
אחת?

★ ★ ★
 התנהגותן ביותר מדאיגה זה, רקע ל **
 שנשארו, המועטות הסיעות אותן של ע.

או של פורמלי במעמד מאונס, או ברצון
פוזיציה.

 מם־ עתה שהיא גח״ל, על להתפלא אין
 לא מעולם ונאמנה. רישמית לגת־קואליציה

 חוץ למשהו, אלטרנטיבה היא כי האמננו
עצמה. של לאשליות מאשר

מהותן. על
* ★ ★ ★
 בחירה. בכלל תהיה לא פיכך, ך)
אוטו ייבחר והוא אחד, מועמד יהיה /

החש הקלפי עם החגיגי, המעמד מאטית.
לפארסה. יהיה אית

 אז .1952 שנת מאז ארוכה דרך עברנו
 במחסום מפא״י מועמד של בחירתו נתקלה
 שלישית שנייה, בהצבעה צורך היה עקשני.

 מפ״ם, בשם סנה, משה שהכריז עד ורביעית,
ותב בן־צבי יצחק בעד תצביע מפלגתו כי

רוב. לו טיח
 הישראלית, הדמוקרטיה התנוונה מאז

 הסתיידו תוכנה, מעיקר הכנסת התרוקנה
החד (ורסיסיהן הודתיקות המפלגות עורקי
תחי ואם אוטומאטית. הפכה הבחירה שים.)

 במהרה הושתקו הם קולות, כמה צייצו לה
הגדולה. המקהלה על־ידי קושי ובלי

 ואומר: קם הנני זו מקהלה מול
לא.
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