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 מראש. מוכן כנראה, היה, כד ך*

 השתתפו בה מוקד, התוכנית שידור $ 1
 לנדאו וחיים יעקובי גד חברי־הכנסת

 דקה עוד נותרה לקיצו. התקרב ואני,
 נייר, גליון לפתע יעקובי שלף אז אחת.
 שינוי בזכות פסוקים כמה מתוכו וקרא

 מובאה שזוהי טען הוא שיטת־הבחירות.
.1954 בשנת אני שכתבתי ממאמר

 ניסן, אלי המנחה, אך להשיב. התכוננתי
 נגמר. שהשידור בהודעה דברי את חתך

 אם לדעת יכלו לא הצופים אלפי מאות
 היתר, הכוונה לא. או נכונה המובאה
 דגלתי כאילו הרושם את אצלם להשאיר
אינ בגלל ורק הבחירות, שיטת בשינוי

דעתי. את שיניתי סיעתי או אישי טרס
בגלל כפולה. תחבולה זאת היתה

ונגד בעד הנימוקים:
 גליונות על השומרים קוראים ך*

המ את ימצאו בכרכים, הזה העולם 1 1
 ),886( הזה העולם בגליון המלא אמר

 .1954 באוקטובר 6 התאריך את הנושא
פרומין. בבית אז ישבה השניה הכנסת

 מתנוססת הכתבה של הפתיחה בעמוד
 בצד ?״ קנוניות או ״בחירות הכותרת
 — אז שהיה הכנסת אולם של תצלום

ריק. — היום כמו
 מיסג־ משתי בעיקרה מורכבת הכתבה

הני אובייקטיבי באופן תוארו בהן רות,
 איש־ בחירות ונגד בעד העיקריים מוקים

 על־ידי אז שהוצעו כפי יות־איזוריות,
 על כאן לחזור כדאי בן־גוריון. דויד

 חדש שאין מוכיחים הם כי ראשי־הפרקים,
 הנימוקים אותם הם אלה השמש. תחת

 כיום. ונגד בעד המושמעים
ד ע האזורית: הבחירות שיטת ב

 לסחיטה להפקרות, קץ תשים היא .1
ולחוסר־האחריות.

 הבוחר כין ישיר קשר יהיה צ.
לגכחר.

 דעת־ של מתמדת ביקורת תהיה .3
הקהל.

 יותר מקביל יהיה הכנסת הרבב .4
העם. להרכב

.ה£הב-2י ייעל וזדשים מחית .5 . . -  כלתי לכוחות מקום יהיה מ.
תלויים.
 הבחירות שיטת ד ג נ זאת, לעומת

:האחוריות
 תגרום האחוריות הבחירות שיטת .1

ימצאו שלא ערבים (בין למילחמת־אחים
המימסד.) ובין יצוג לריק תגרום איזורית שיטה צ.

טטורה.
המ מגובשים איזוריס בארץ אין .3

עצמאי. ייצוג חייבים
ליי־ הדרושה היציבות בארץ אין .4

 את מראש לקבוע אפשראי.5צו
 תיחום על־ידי הבחירות תוצאות
איזורי־הכחידות. של חד־צדדי

 בעלי איחריס לקבוע אי־אפשר .6
שווה. מיספר־תושביס

פו למיעוטים ייצוג בל אין .7
ליטיים.

כימעט להוסיף אין כיום, שגם נדמה
____זו. לרשימה אחד מהותי נימוק אף

שגה", 18של~ בי״נסיץ אך"יתכן
 נוספות, כנסות חמש כיהנו כהן

 הערכת את רכה כמידה משנה
ה הנימוקים של היחסי מישקלם

שונים.
חוקה מוקדם: תנאי

 מצורף היה המיסגרות שתי 1-
בחתימתי. קצר מאמר /

 תרתי — הריקנות בתיאור נפתח הוא
ומ ספרתי הכנסת. אולם של — משמע
 שהשתקף כפי המליאה, שבאולם צאתי

חברי־כנסת. 10 נוכחים תמונה, באותה

 ״נדבק כתבתי, הזה,״ לבית הנכנס ״כל
 כימעט אותו האופף השיעמום מרוח מייד
 ישיבות מיספר להוציא השנה, ימות בכל

מס אינם עצמם חברי־הכנסת דרמתיות.
המכרס חוסר־התכלית הרגשת את תירים

להיכ יכלו שהדברים נדמה בהם...״ מת
היום. גם תב

 הכללי הפחד על עמדתי מכן לאחר
 חד- דיקטאטורה מפני בציבור השורר

 הצעת־ תתקבל אם מפא״י, של מפלגתית
 מוקדם: ״תנאי הכותרת תחת בן־גוריון.

 את לשנות שאי-אפשר קבעתי חוקה״,
 חוקי-חירום בארץ קיימים עוד כל השיטה

הממ בידי המוסרים דומים, וחוקי־דיכוי
 באותיות בלתי־מוגבלות. סמכויות שלה

אמרתי: מודגשות
 לקשור ״י) מפא (על ״וכעיקר:

 חקיקת עם החדשה השיטה את
 כצורה המגבילה ממלכתית, חוקה

ממ של וסמכותה כוחה את ברורה
הרוב.״ שלת

 כולו. המאמר של נקודת־המפתח זוהי
 באופן יוצרת האחורית שהשיטה מכיוון

 אחת, מיפלגד, של מוחלט רוב מלאכותי
 את סוללת היא בעם, מיעוט כשהיא גם

 מחדש קביעה על-ידי לדיקטאטורה. הדרך
יכו היא צרכיה, לפי איזורי־הבחירה של
זו. דיקטאטורה להנציח לה

הקו חוקה, כארץ אין עוד כל
הממ למעשי ברורים סייגים בעת
 השומרת הכנסת, ולחקיקת שלה

 ל- והמאפשרת האזרח זכויות על
 אנטי־ חוקים לבטל כית־המייטפט

נוראה. סכנה זוהי דמוקרטיים,

וקוב״ הוא ״וקישטו
 המיבנה את מנתח המאמר משך ך*

 כי שקבע אחרי בארץ, המיפלגתי ן (
 שינוי על־ידי מהפכות מחוללים ״אין

 :הסיכום בחירות.״ של שיטות
 השניות־במעלה, השאלות לכל ״מעבר
 האם : אחת שאלה זה בוויכוח מזדקרת

 או בריאה, מנהיגות לעס להחזיר אפשר
 הנוכחי הרקוב המיפלגתי שהמישטר

? לעד כנו על יישאר אי כי רקוב, הוא זה ״מישטר
 המיפלגה בציבור. כימעט תלוי נו

 מכספי חיה הטיפוסית הישראלית
על אמריקה, יהודי של התרומות

 המיפ■ כל שותפות כה קנוניה פי
מ ואופוזיציה, קואליציה לגות,
מפ״ם. ועד חרות

המיפ־ מקימה המגבית כספי ״בעזרת
 כלכליות, וחברות עיתונים בארץ לגה

 תלוייה היא אין ובתי־דפוס. שיכונים
 המגבית כספי בעזרת להיפך, בבוחר.

 למטרות תרם לא התורם (כי הגנובים
 הבוחר את לקנות בכוחה יש !)אלה

 בעזרת לשעבדו או כלכליות, בהנאות
 דימוקרטיה...״ זאת אין קנוייה. תעמולה
:במישדר יעקובי שקרא הקטע בא, וכאן
 :המצב לשינוי אחת דרך רק ״יש
 המיפלגתי השד את שתחזיר שיטה יצירת

 לחסל לבוחר, מחדש לשעבדו לבקבוק,
 לו לאפשר לא האפלות, קנוניותיו את

העם. על רצונו את לכפות  פיתרון אינן איזדריות ״כחירות
הנבונה.״ כדרך צעד הן אולם מלא.

,מינלונו! חסיוגה אחוז
 לכל מחוץ זה, אחד קטע יטוט **
בחינות: משתי סילוף הוא הקשר, £

המוק התנאי כי הזכיר, לא יעקובי •
 גם בעיני, היה שינוי לכל המפורש דם
 דיק־ המונעת נוקשה, חוקה חקיקת אז,

שרירותי. ושילטון טאטורה מאז, שחלפו השנים 18 כמשך
 אף בזאת לחוקה התקרבנו לא

 מנוי כי וברור אחד, קטנטן כצעד
 למנוע מיפלגת-העכודה עם וגמור
מחיר. ככל אותה

די כאילו הרושם את יצר יעקובי •
 ידו. על המוצעת השיטה על אז ברתי

בפירוש דן ההוא המאמר אמת. זו אין

 את בארץ להנהיג בן־גוריון של בהצעתו
 התבנית- השיטה — הבריטית השיטה
 אחד, איש נבחר איזור כשבכל אישית,

זו. בדרך נבחרים הפרלמנט חברי וכל
 כשם ביום, יעקוכי •טמציע מה

 מיפלצ- אנדרוגנס הוא מיפלגתו,
 ״איזורית־ הקרוייה שיטה — תי

 החטאים בל כה שיש יחסית״,
 יחד, השיטות שתי של והמיגרעות

מהן. אחת של אף המעלה ללא
 בהא־הידיעה, קנוניה היא זו שיטה

 באותו עליהן שדיברתי הקנוניות ברוח
 המיפלגות, מנגנוני של קארטל — מאמר

 ולחסל עצום אחוז־חסימה לכפות כדי
טורדניים. יריבים

 אינו מאמר כאותו דבר שום
כזאת. כקנוניה תומך או מצדיק

!תנאויסדות אד
המ במסקנה כיום תומך אני אם ^

 שאפשר — אז הגעתי שאליה סוייגת | ן
 חוקה חקיקת אחרי מסויימים, בתנאים
ז אישית־רובנית לשיטה לעבור נוקשה,

לא. החד-משמעית: התשוכה
נסיון צברנו בהם שנה, 18 מאז עברו

 ספק, מכל למעלה מוכיח אחרות ארצות
 (״האיזורית־יחסית״ האיזורית בשיטה כי

 של שמץ אין כאחת) ו״האיזורית־אישית״
בלתי־תלוי. רענן כוח לכנסת להכניס סיכוי

 כינתיים כעצמנו, שהובחנו כפי
 כשיטה דווקא זו, אפשרות נתונה

 ממעדו־ אחת וזוהי — הנוכחית
הגדולות. תיה

 שני עיני לנגד עמדו שנה 18 לפני
 שהשיטה החשש זה: נגד זה נימוקים,
 של ניצחית לדיקטאטורה תביא האחורית

 כמה לכנסת תכנים שהיא והסיכוי מפא״י,
ובלתי־תלויים. רעננית אישים

 נימוקים שני כי כרור ביום
 כיוון כאותו פועלים יחד גם אלה

ד — ג האיזורית. השיטה נ
 שלישי, מרכזי נימוק כך על נוסף
 ש״המ- כשכתבתי אז רמזתי רק שעליו

 מן יעבור העם דמות על הגדול אבק
 אחרי כיום, אחרים.״ לשטחים הכנסת

 החוץ- ״האופוזיציה של נסיונות־ההפיכה
שבמדי ברור מדינות, בכמה פרלמנטרית״

שבעתיים. חמורה סכנה זוהי כישראל נת
 יעקר של השיטה תתקכל אם

 אכם־ למועדון הכנסת תהפוך כי,
שתיים־שלוש עסקני של קלוזיכי
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 והפרלמנטריים המיפלגתיים בחיים רב
נת מעורפלים, אז שהיו דברים בארץ.
 בכנסת כהונתי לגמרי. בינתיים בהרו

 את לראות לי איפשרה שנים שבע במשך
ול היומיומית, במציאות הדברים מהלך

 להיתפס יכולים שלהן מאשליות השתחרר
 מאחורי עיתונאים כיום) גם (ונתפסים
 מה מאז חקרתי כן: על יתר המכתבה.

 האי- השיטה פועלת בהן במדינות קורה
בריטניה. כגון זורית,

 האיזו* שהבחירותמסהנימוק ל#מ
 חד־מיפ־ לדיקטטורה יכיאו דיות

הני והוא נבון, ונשאר היה לגתית,
המכריע. מוק
חו בארץ שתחוקק סיכוי כל אין •
 בהעדר הקיים. המישטר קיים עוד כל קה,

 שנים של נסיון ובהעדר כזאת, חוקה
 בידי המוחלט השילטון מסירת בהפעלתה,

טירוף. היא מיפלגת-העבודה
 שביטאתי במחשבות דבק אני כאן עד

 הנוגע בכל עליו חולק אני מאמר. באותו
 לכנסת חדשים כוחות להחדיר לאפשרות

האחורית. בשיטה
 חושש ואני — אשליה זאת היתד,
 אישים, כמה דבקים זו באשלייה שדווקא

שנה. 18 לפני שכתבתי מה כיום הכותבים
וב- בבריטניה בארץ, המציאות לימוד

 על הגדוד המאכק וכל מיפלגות,
 הבארי־ אל יעכור האומה עתיד
 ברעיון שידגוד כוה כל קדות.
 יידע חדשה, מגמה שיבטא חדש,
הרחוב. :אחד שדה־קרב לו שיש

שנים 18 וז?ץ
 דיעותיו את משנה אינו חמור ק ך*

 עניינים על כשמדובר שנה, 18 במשך 1
 מוס־ מעניינים (להבדיל וטכניים מעשיים

 להיות שואף שאיני מודה אניריים־עקרוניים).
 מן ללמוד משתדל אני בזה. חמור

 ולעדכן אחרים, ושד שדי הנסיון,
המציאות. שמשתנה ככד דיעותי
 לי נראים שנה 18 מלפני דברי עיקר
 נראים הדברים מן כמה כיום. גם נכונים

 פי• אינן האיזוריות הבחירותמוטעים. לי
 כעייה. לשום מלא, או חלקי תדון,

הלא-נכונה. כדרך — גדוד צעד הן
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