
כ של אחרת, הצעה מ. הורוביץ יגאל ח״ מע״
ה כל ה ז מ ח ן ל כו ה צדוק הצעת על הווי ע. הי המכרי

ה שורת ברור הי  תיערך עליו וכי בו, יתרכזו שאמצעי־התק
ה המכרעת. ההצבעה ת ת הי א ת ז מנו ד בה הז שו תר ח  ביו

ר שלנו ת לציבור להסבי ה גישתנו א מ מזי שנות ל ת ל  א
ת רו טת״הבחי סגרת). (ראה שי מי

ת ת תח א ה ז תנ ת ני כו רון ברגע הז ח א כ ה ח״ חנן ל  יו
ק לא שכלל באדר, פי ס א כי להתכונן, ה ק הו פ ת ס  ה
ם או בעיקר. נגע שלא מאולתר, בנ

ה מכאן א ח מ פה, ה ה בפעם כאשר החרי שני תו ה  באו
ם ט יו לי ח ר ה ה היו״ ט ל ח ת שפגעה ה כויו ת בז דיו סו  הי

טה כי נסתבר שלנו. ביותר שה שי ת מתבצרת חד או שי  בנ
כוח — ה בין בווי ע ה, גדולה סי טנ ק  — הגדולה צודקת ו

קנון. ולעזאזל ת ה
ה, פרשות ת הצעת״האוזנר, פרשת כמו אל טו בלי  מ

ש ת מחד ל א א ד קנ ס די ה סו ת. הרכב של הי או שי  אין הנ
ם, 22ל״ ייצוג בה ת חברי ח״כי עו סי ת ה טנו ק  שהוצאו ה
מניין. מן  רוב לקבל למערך לאפשר כדי בא הדבר ה

ט ל ח ת, מו או שי ח בנ טי ב לה ר מראש ו שו טי אי מ טו  לכל או
ה ט ל ח ס׳ הנציג שהוא היו״ר, של ה  המערך של 1 מ

דברו. ועושה

ה 1 ״כמג סי רו  ב
ס במו רד...יי3ב
אז ה מ מ שון יו ת של הרא ס ת, הכנ ה לא השביעי  הי

ם ל ת או ס  ההצבעה שנערכה בשעה כמו מלא כל־כך הכנ
ת. לשינוי העבודה מיפלגת הצעת על רו טת״הבחי  שי

ם הופיעו כי ת הראו שלא ח״ הם א סת פני ה בכנ  חוד* מז
כ רבים. שים ש לבנבראון, אברהם ח״ ח אי  שנכנס רק״

סת ם, כשלושה לפני לכנ שי כ מן רבים הכיר לא חוד הנו
ם, מי : בלחש לשאול ונאלץ חי ה ״ מי י ז ה ו ״ ז ז

ה ר אווי ה לא ה ת מן ברוב נרגשת. הי א הז ה הי ת  הי
לו ת אבל מבודחת. אפי תפו ת ש ה הה ת  מכיוון ערה. הי

ת, עשר רק לרשותנו שעמדו תי דקו הל ת ני קר א  עי
ח כו ם של בצורה הווי ביניי ת־ או ר כדי רצופות, קרי  לסתו

ת ם א ה תי ת: ארבעת של דעו הצעו ״ה ר בעלי אי הר מ  אביזו
ר מע״מ), (פורש ק אליעז ט ס שי), (המרכז שו אל החופ  יג

ם (ע״מ) הורוביץ חיי ק ו (עבודה). צדו

? בהם בחר סי ? אפסים מאות שלוש לפחות יושבים טי
 שלוש שם שיושבים משוכנע אתה : אכיזוהר מאיר

אותם? מנית אפסים? מאות
 הפרלמנט. על בריטיים בספרים נאמר זה :אכגרי

 הבריטית השיטה של ...הדינמיקה : אביזוהר מאיר
 ..מוכשרים. תוססים, צעירים, אישים גם לפרלמנט הכניסה

 ? שם להיבחר ך ל היה סיכוי איזה 5 אבנרי אורי
אבידוהר, ...חבר־הכנסת ו ישעיהו ישראל היו״ר

קצוב. זמן יש דבריך. ולסיים להמשיך ממך מבקש אני
 היום להיות ר ליו״ מציע אני :אכנרי אורי

יסודי. בירור הטעונה בסוגיה דנים אנחנו כי ליברלי, יותר
 הצעות הרבה יש רבה. תודה :ישעיהו ישראל

שכנגד. הצעות והרבה
זה. לעניין זמן די יש לכנסת :אמרי אורי

 השיטה שילוב את ...(בהסבירו :אביזוהר מאיר
 מהאיזו־ הנבחרים :בהצעתו) היחסית והשיטה האזורית

 אחד וזשבון יהוו הארצית מהרשימה והנבחרים רים
הסופית... התוצאה לצורך

? מציע שאתה מה בכל הועלת מה אז :אמרי אורי
 הצעת את מסדו־-היום להסיר (בהציעו פרוש מנחם

 חבר־הכנסת אותך, אשאל אס לי ,,.תסלח :אביזוהר)
ן לי תגיד אולי אביזוהר, כ י ה ת מ א  ועד לכנסת. ב
אן עוד בטוח איני הבאות לבחירות ה ל ת . א . . ך ל ו ה
!וחשבון דין ליתן עתיד הוא מי ובפני ג אמרי אורי

 ...למה להצעתו): למתנגדים (משיב אכיזוהר מאיר
 שהשיטה משום אבנרי? חבר־הכנסת זאת, אומר אני

 — שמתפלג חבר כל פילוגים. על פרס נותנת הקיימת
גדולות. ,הפרלמנטריות האפשרויות

!הפילוגים מלך היה בן־גוריון הרי ז אמרי אורי
 שיטת־ את שהציע בן־גוריון, כמו מיפלגות פילג מי

? האיזוריות הבחירות
ר ׳מאיר ה ביזו  ,1954ב־ שהתפרסם מאמר קראתי ו א
 מקום בה אין תכלית. ללא מוסד כיום היא ש״הכנסת
 היא הכנסת בלתי־תלויות. ולדיעות אישיות להכרעות

 הבודד וחבר־הכנסת מיפלגתיים, מנגנונים של שדה־קרב
 רצון לפי ההצבעה, בשעת ויורד העולה מנוף רק הוא

 אבנרי חבר־הכנסת כתב זה את חסר־הנעזמה״. המנגנון
חבר־כנסת. שהיה לפני

 אבל נכון. נשאר וזה נכון, היה זה ו אמרי אורי
 גרוע או טוב מצב תיצור שלך ההצעה אם היא השאלה

יותר. עוד

ל זה חי ת מעט ה  :הראשון הרגע מן כי
 איזור בכל הבוחרים בבריטניה :אביזוהר מאיר

נבחריהם... אחרי עוקבים
בברי הבוחרים מן חמישיות ארבע :אמרי אורי

!בפרלמנט שלהם הנציג מי יודעים לא כלל טניה
 לאמץ נאלצות (בבריטניה) ...המיפלגות :אכיזוהר

 הציבור... על .המקובלות עצמאיות, דמויות כמועמדים להן
מרי: אורי הברי־ שבפרלמנט קרה זאת בכל איך א

 אחרי שלו ההצעה את (מעלה שופטק אליעזר
 ...הציבור :21 נגד 44 של ברוב הוסרה אביזוהר שהצעת
 כל את איתו הסוחב ראש־הרשימה, בעד (כיום) מצביע
 הרשימה. כל ואת הרכבת

מרי: אורי  אותך? גס א
הנב אותי... גם כמובן אותי, גם שוסטלן אליעזר

אינו הוא איזור. באיזה נבחר האיזורית) השיטה (לפי חר

 החד־ המישטר שוכן הדרך בסוף היושב־ראש, אדוני
דקורציה. לצרכי ומדולדלת עלובה אופוזיציה עם מיפלגתי,

 אולי — מיפלצתי אחוז־חסימה מונח הדרך בראשית
^ ■4070: אולי ,2070

אשר אזרחים, אלפי ממאות הייצוג שלילת זוהי

ה! לשם :בן־גוריון דויד מ

 רוצים שהם הנציגים את לכנסת לשלוח עוד יוכלו לא
זאת? היא דמוקרטיה איזו בהם.

מי הכנסת את לסגור רוצים אתם  בל כ
 שולחים אתם ;חדש משב־רוח ובל חדש רעיון

 אל והשינוי, התיקון מבקשי את הנוער, את
הכריקאדדת. אל הרחוב,

 של בבולבארים ברלין, ברחובות ששררו המהומות
בוער של מהומות — וואשינגטון של בשדרות פריס,

 בפרלמנט לייצוג אי־פעם להגיע סיכוי לו שאין מתוסכל,
דיזנגוף. ולרחוב הדווידקה לכיכר אותן מזמינים אתם —

ושרעבי •ענקרביץ
 את לסבר הבאים הנימוקים מהם ? מה בשביל זה, כל

? האוזן
ואיוולת! שטות מקומיים? נציגים בחירת

 בבירכרה לא הטלוויזיה, כעידן חיים אנו
ושר מפתח־תיקווה יענקלביץ .19ה־ המאה של

ת לאין־שיעור ידועים משעריים עבי ו ח מ פ
 בפתח־ גם — בגין ומנחם מאיר גולדה אשר
כשעריים. וגם תקוה

 לסאלון הקטן למסך מבעד חודרים הציבור מנהיגי
 קולם של נימה וכל פניהם של תו כשכל בית, כל של

 האי- בכל האזרח יבחר וביניהם, בהם- ומוכרים. ידועים
מקומיים. ומכובדים חמולות בראשי ולא זורים, יוד אינם בריטניה בוחרי רוב — ולראיה
 רק יודעים הם כפרלמנט, נציגיהם מי בלל עים

 והצביעו בו רצו שהם ראש־הממשלה מיהו
בעדו.

כבש בעוו זאב
השי מן מאושר איש אין ודאי היושב־ראש, אדוני

 הדמוקרטיה מן מאושר אינו גם איש אך הקיימת. טה
 גרועות השיטות שאר שכל רק נאמר לשבחה בכלל.
שלנו. במישטר־הבחירות הדין הוא יותר.

 דמוקרטית, ביסודה שהיא בשיטתנו, לתקן מה יש
ומאפ מונעת־עריצות כן ועל פלוראליסטית, ליברלית,

 מוקדמות לבחירות מקום יש כוחות. של התמודדות שרת
לבו לאפשר כדי ציבורי, פיקוח תחת עצמן, במיפלגות

 רצה אילו המועמדים. רשימות הרכב על להשפיע חרים
לכך. דרך למצוא אפשר באמת, לתקן מישהו

 באן ולשפר. לתקן בוונה אין כאן אולם
טון, העירומה התאווה מזדקרת של  שאינה ל

 כגב סכין לתקוע המובנים באמצעים, בוררת
הפרלמנטרית. הדמוקרטיה

 ישראל של המייוחדת במציאות היושב־ראש אדוני
 חברה ללא דמוקרטית, מסורת ללא חוקה, ללא מדינה —

הדמוקרטיה. רצח היא זו הצעה — מגובשת
 לשון בעל והוא כבש, של כעור מופיע הזאב
 ואת שיניו את נראה ינצח, אם אן• חלקלקה.

טלפיו.

הקול. את להרים יכול הוא ׳מהמימשל. מפחד
רי די או כנ  בפעם באנגליה אי־פעס נבחר מי :א

 שקרה! מה מיפלגתו? מרות את שהפר אחרי השניה,
!שם גם קורה אלוני, לשולמית כאן

 קריאת־בי־ אבנרי, חבר־הכנסת :ישעיהו ישראל
אחד. משפט היא נייס

ר עז ק אלי ט ס  פיצול. יש אופוזיציה. אין ...היום :שו
 להיכנס רוצה קטן כוח וכל הכוחות, של פיצול יש היום

משהו. תורם שהוא וחושב לכנסת,
רי רי או כנ  נציגים 100 יהיו למפא״י כאשר :א

פיצול. שום יהיה לא בכנסת,
ר עז ק אלי סט  יבוא הבחירות שיטת בשינוי :שו
ליכוד־כוחות.

רי רי או ב  הליכוד זה למפא׳׳י, נציגים 100 :אג
באר ליכוד. יש בספרד ליכוד. יש ברוסיה 7 רוצה שאתה
ליכוד. יש ובדרום־אפריקה גנטינה

ק ׳אליעזר ט ס  ישראל במדינת שולטת ...היום :שו
 קטנים. מיעוטים עוד בעזרת שולטת היא מיפלגת־מיעוט.

הרוב. בכוח שולטת לא היא
רי אורי כנ  רוב בעם למיעוט נותנת שלך השיטה :א

בכנסת. גדול
עזר ק אלי סט מיפלגת־רוב שתהיה לי ...מוטב :שו

 השולטת מיעוט, מיפלגת מאשר רוב, של אחריות עם
 קטנות. יותר עוד מיפלגות של סחטנות על־ידי

רי  !רוב אי־פעס יהיו הס אם למדינה אוי :אכנ
ר עז ק אלי ט ס החופ (למרכז לנו אמרו ...ידידים : שו

תיעלמו. הרי הבחירות, שיטת שינוי להציע לכם למה : שי)
רי רי או כנ  זוהי פוליטית, בעיה לא זו אצלכם :א

פסיכיאטרית. בעיה
ר עז ק אלי סט  להשיב. באתי כך על :שו

רי רי או כנ  מדוע קטנות, סיעות נגד אתם אס :א
עכשיו? כבר ותתפרקו דוגמה תראו לא

 הצעת .11 נגד 12 של ברוב הורדה שוסטק הצעת
 ברוב הורדה להסיר, אני הצעתי שאותה הורביץ, יגאל

 העיקרית, ההצעה של תורה באה ואז .13 נגד 23 של
 על־ שהועלתה יעקובי״), (״הצעת מיפלגת־העבודה של זו

צדוק. חיים ידי
? הקיימת השיטה של הפגמים ...מה : צדוק חיים
 לא שהיא הוא שלה העיקרי הפגם :אבניי אורי

מוחלט! רוב לכם נותנת
 שיטת- נהוגה כולו הדמוקרטי בעולם :צדוק חיים

 האיזור... בתוך יחמי ייצוג בלי או אם איזוריס, לפי בחירה
האיזור. תמיד הוא הראשוני תא־הבחירות

 ישראל כמו קטנטנות מדינות כמה אצנרי: אורי
 חצי היא שלנו המדינה כל הרי הדמוקרטי? בעולם יש

!נורמלית במדינה איזור־בחירה
 אנשים ייבחרו) החדשה השיטה ...(לפי :צדוק חיים

לעבו הדרושים ומיקצועיים, השכלתייס כישורים בעלי
הכנסת. של היעילה דתה

? אצלכם אין כיוס :אבלרי אורי
במי עצמאי יותר ...יהיה ...חבר־כנסת : צדוק חיים

תפקידו. לוי
*. אלוני שולמית כמו :אבנרי אורי
לוועדה. ההצעה את להעביר מציע אני • צדוק חיים
 לחברי־ חופשית זכות־הצבעה תנו :אכנרי אורי

 משיחי חזון לאותו כדוגמה מיפלגח־העבודה, של הכנסת
!לו מטיפים שאתם

להצבעה. ניגשים אנו :ישעיהו ישרא
 ימנו חברי־כנסת ששני מבקש אני :אבנרי אורי

הקולות. את
 חברי״תכנסת את ממנה אני :ישעיהו ישראל

הקולות. את למנות קורפו וחיים ביבי מרדכי
 (לפי .60 עד רק למנות יודע אני :קורפו חיים

).61 היד. הדרוש המינימום החוק,
 העברת בעד :ההצבעה) את (מסכם ישעיהו ישראל
.61 :בוועדה מוקדם לדיון הצעת־החוק

! הזה לרוב אוי :אבניי אורי

ת, ס אנ נהנית נ
ת וגם אר ש ה נ ל תו ב

ת השיגו הל״ע ם אשר א ם השבוע ביקשו. ה מצאו ה  נ
אלי. במצב די אי

הם תפי ה שו צי אלי קו ם מיפלגת־העבודה — ל מפ״  — ו
ת העבירו או שי ת בנ ט ה חכנ ט ל ח  שום ללא שערורייתית, ה
ס סו קנון בי ת סת, ב ת הכנ ת לדחו  הצעת־ על ההצבעה א
ק חו ר של ה ח מבלי — הפגרה״ אחרי ״עד האוזנ  לטרו
לו תאריך. לה לקבוע אפי
ד הל״ע יכלו כך מי ע ם לה לו פני אי ם כ אבקו ה  עד נ

הדם פת״ ה, טי שאר האחרונ שלה. ולהי בממ
שה הרושם, למען עת הגי  בפני כך על עירעור ל״ע סי

ב בידעה ועדת־הכנסת, ט כוי של שמץ לו שאין הי  (או סי
ה) ם להתקבל. סכנ ל חנו גם או מון עירעור, הגשנו אנ סי  ב

א ביותר. חריף ם שלושה על משתרע הו די מו ת של ע  טענו
ת, שפטיו ן על״ידי שהוכנו מי מנו זיכרוני. א

:אמרנו העקרוני בחלק
 הזכות ביותר... מסוכן תקדים מהווה זו ״החלטה

המוק מוחלטת, זכות היא פרטית הצעת־חוק להעלות
 פוליטי גוף יכול אם מתבטלת זו זכות לחבר־הכנסת. נית

 אילו ההצבעה... את למנוע הרוב, שולט שבו כלשהו,
בלי ההצבעה, את לדחות מוסמכים והסגנים היו״ר היו
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 של כמועמדת ,מחדש נתמנתה לא אלוני שולמית *
 בעמדה עניינים בכמה שנקטה אחרי מיפלגת־העבודה,

בכנסת. עצמאית


