
1־1־3■־■ 1 י י 1 י ■ * • י1

ת! עדי אדנ ק אדי ב
 גול- .1970 בדצמבר 17ב* ניתנה קודת־המיכצע ך*
הנ בפני בתל־אביב הקסטל בבניין הופיעה מאיר דה £4

בכנסת. וסיעתה המפד״ל הלת
 את גולדה בפני הטיח המפד״ל, של העסקנים אחד

 רעיונות על־ידי מושפעת שמיפלגת-עבודה ההאשמה
הזה. העולה
 לאחר אישרה עצמה שהיא כפי — גולדה ענתה כך על

לשאילתה: בתשובה הכנסת, דוכן מעל מכן
 במדינה חוקים יש כמוני. בדיוק במדינה אתה ״אדוני,

הזאת.
 לא עוד אני אחוז־החסימה? את שנעלה מוכן ״אתה

 יכול אתה חוק פי על מוכנים. שהם מהמפד״ל שמעתי
מהכנסת? אבנרי אורי את להוציא

 הכארי■ על נגדו אלד ואני חור,. לי ״תמציא
״1 קאדות

 כימעט־אבסד מונארכיה כיום היא ישראל דינת ץ,*
(  — חוק־המדינה אינו במועצתה המלכה דבר לוטית. *
חוק. לחוקק הזמנה הוא אבל

חוק:״ לי ״תמציא
המפד״ל. עסקן אל כמובן. מופנית, היתה לא זו פקודה

חוקים. לחוקק יכול הוא לא
הפ מיפלגת-העבודה. צמרת יוזמת המדינה חוקי את

אליה. מופנית היתד, קודה
 להסתוכב. הגלגלים התחילו רגע ומאותו

גוכר. בקול לאחר־־מכן כשקט, תחילה
וש — המלכה דבר שזהו ידע ועסקנצ׳יק עסקן כל

 לרכוש ביותר הטוב האמצעי הוא הזאת המישאלה מילוי
בחברה. ולהצליח בצמרת ידידים

? היתד, הגדולה שאלה ך* ד י א  
 :לאמור אחד, פסוק בן חוק לחוקק היה פשוט הכי 1 (
 — הזה העולם תנועת חברי מלבד ישראל, אזרחי לכל .1״

לכנסת.״ ולהיבחר לבחור הזכות חדש, כוח
 בה לחוקק נאה ולא דמוקראטית, מדינה אנחנו אבל

כזה. חוק
כל אובייקטיבי קריטריון למצוא אחת: דרך רק יש
ול המלכה, זעם את המעוררת הסיעה את שיכלול שהו,

לכנסת. מחוץ הוציאה
כ לקכעו שאפשר אחד, קריטריון רק ויש

הגודל. חוק:
 במפורש, הזכירה לכן זאת. הבינה עצמה גולדה

אחוז־החסימה. את הנ״ל, בפקודת־המיבצע
 לעמוד איתנה נקודה לי ״תנו אמר: ז״ל ארכימדם

העולם.״ את אזיז ואני עליה,
אחוז־חסי־ לי ״תנו :אמרה תכל״א גולדה

אותו:׳׳ אסלק ואני מה,
 ביותר העקומים המוחות מן כמה הקדישו מאז

 שיש גילו הם זו. לבעייה העצום כישרונם כל את בארץ
חסימה. של אחת משיטה יותר

 אחו- של ססגוני שלל גולדה לפני פורשים הם עכשיו
מרכולתו. את כרוכל זי־חסימה,

:מלכותך הוד לבחירתך,

להנ תהיה האיזורית השיטה של הראשונה שהתוצאה
 פוחדות טוטאלי, ושילטון מוחלט רוב למפא״י-רבתי חיל
יד. לכך לתת האחרות הרציניות המיפלגות כל

 למרות — ולכן סבלנות. אין לגולדה אכל
 ניצחון■ ככנסת נחלה האיזורית שהשיטה

 וכמה כמה ככר הועלו — חד־פעמי פירהוס
גסות. ויותר מתוחכמות, פחות שיטות־חסימה

אחוז את להעלות היא כיותר הפשוטה שיטה ך*
כמשמעו. פשוטו עצמו, החסימה 1 (

הקו של שלם אחד אחוז לצבור רשימה חייבת כיום
 המנדאטים חלוקת בחשבון בכלל לבוא כדי הכשרים, לות

 של 0.8סכ־,־/ רק מצריד עצמו אחד שמנדאט (למרות
הקולות.)

 פחות שמקבל מי לקבוע: רוצים עכשיו
 יקבל לא הקולות, של 50/סאו, ,40/ס או ,2.50/0מ־

מנדאט. שום
כל לחוקק הרוב יכול ושבה חוקה, בד, שאין במדינה

היום למחרת ־ אחרונזת ״ידיעות
 חברי- 61 בעזרת הזה, החוק את גם לחוקק ניתן — חוק

כנסת.
.61ה- את לגייס שקשה היא הכעייה

 יתפנו זו, בדרד הקטנות הסיעות תחוסלנה אם אמנם,
 בגודל תלוי — מקומות 22 או ,10 או ,7 הבאה בכנסת

שייקבע. אחוז־ד,חסימה
 אחת כל כי מזה, ירוויחו הגדולות המיפלגות כל

הגזילה. מן בנתח תזכה

 נותן אך רבות, הגבלות הרשימות על מטיל הדבר בחירות.
המדינה. מקופת סכום־בסף לגודלן, בהתאם כולן, בידי

 בכל נתנה היא אך בעליל, בלתי־צודקת היתד, השיטה
הקטנות. לרשימות גם מסויים מינימום זאת

מימון, יהיה :מחוכמת הצעה באה עכשיו
הגדולות. למיפלגות רק אך

 שהמימון קובעים מאוד: פשוט זאת? עושים איך
י רק יהיה ר ח י הבחירות. א נ פ  יהיה אפשר הבחירות ל

ערבויות. תמורת הלוואות רק לקבל
 בעייה כל אין למפא״י־רבתי פשוט. הוא החשבון

הכל בכל שולטת היא ערבויות. לתת או הלוואות לקבל
 אחד מכים הכסף את מעבירה ופשוט הכסף, ובכל כלה
(המיפלגה). שני לכיס (המדינה) שלה

 להסתדר, יוכלו האחרות הגדולות המיפלגות גם
ספיר. פינחס של בעזרתו

 את שיעברו ביטחון אין הקטנות לרשימות אולם
 ממיפלגת־נכסים, להבדיל מיפלגת־רעיון, אחוז־החסימה.

ערבויות. לה אין
 ערכות, להמציא תוכל לא קטנה רשימה

ההלוואה. את תקבל לא וממילא
במערכת־הבחי־ כסף להוציא תוכל לא הלוואה, בלי

 גם ההקצבה את תקבל לא כסף, הוציאה לא אם רות.
בבחירות. שהצליחה אחרי

 המיפלגות של מנגנוני־הענק מול :כפשטות
 משלם־המי־ של בכספו המשופעות הגדולות,

 פרוטה כלי קטנות, טימותזד תעמודנה סיס,
קלע. כלי דויד ככים.

אחוז-החסימה: של במיקרה כמו בדיוק תהיה התוצאה
 בין יחולקו המקומות יחוסלו, הקטנות הרשימות מן כמה

 מבלי בכנסת מוחלט רוב תקבל מפא״י-רבתי הגדולים,
בקלפי. הקולות רוב את שקיבלה

עצ אהוז־החסימה להגדלת שבניגוד אלא
 פחות. כרודה יותר, מתוחכמת זו מזימה מו,
 יתפתו ול״ע המפד׳׳ל שחרות, להיות יכול לכן

כה. להשתתף
 ברגע מונומנטלית. איוולת זאת תהיה ל״ע, (מצד

 ל״ע את תזרוק היא מוחלט, רוב למפלגת־העבודה שיהיה
שיטת־הבחירות.) לשינוי דראקוני חוק ותחוקק לכלבים,

 למטרה שתוביל שנייה, מזימה ישנה זו, מזימה צד ך*
העודפים. חלוקת שיטת שינוי השיטה: מקבילה. *■י

יקב אחוז־ד,חסימה, את שעברו הרשימות, שכל אחרי
 מ־ 1/120 של מודד לפי להן המגיעים המנדאטים את לו

פנויים. מקומות כמה נשארים הקולות, מיספר
 מי :פשוט צדק לפי אלה מקומות מחולקים כה 'עד

 הראשון, המקום את מקבל ביותר, הגדול העודף לו שיש
וכר. בגודלו, השני העודף אחריו

 זו צודקת שיטה להחליף מזימה יש עכשיו
 מקומות כפשטות: האומרת גזלנית, בשיטה

גודלן. לפי הגדולות, המיפלגות כין יחולקו אדה
 והמפד״ל חרות הארי, חלק את יקבל המערך :כלומר

פירורים. בכמה יזכו
 רציניים אישים וכמה כגין, שמנחם אלא
 קד שרווח מכינים המיפלגות, בצמרת אחרים

כדאי. אינו זה
 יגיעו מהם 4 לפחות — בכנסת מקומות 7 יתפנו אם

מפא״י־רבתי. של מגופה) אחר לחלק (או לידיה אוטומטית
 סוף־סוף תשיג היא זו תחבולה באמצעות

בכנסת. מוחלט רוב

 המערך השיטות: כשאר כמו התוצאה,
 לו שיהיה למרות ככנסת, מוחלט רוב יקבל

כנ״ל. ההמשך: כקלפי. מיעוט
 לא היא יד. חרות נותנת זו למזימה שדווקא מוזר

 נזיד־ד,עדשים תמורת מוסרת, היא זו בשיטה שגם תפסה
 למיס־ הטוטאלי השילטון את שניים, או אחד מנדאט של

לגת־העבודה.

 שיטת- שינוי הוא ביותר האלגנטי חוז־החסימה ^
£ איזוריות. בחירות והנהגת הבחירות, \

 אחוז-חסימה מנהיגה איזורית שיטה בל
גבוה.

 וכלה 10סב-״/ החל — השיטה בפרטי תלוי הגובה
המב בשיסד, כמובן, מעוניינים, ההצעה יוזמי .50.1סב־,ס/

ביותר. הגבוהה החסימה את טיחה
כהל מוסווית היא גדולה: מעלה לבך יש

 בכוונות רצופה לגיהינום הזאת הדרך כה.
 של אוסף למצוא אפשר תמיד כיותר. הטובות
כמא זו כרוטאלית הפיכה שיצדיק כסילים,

מלומדים. מרים
מכיוון בספק. מוטלת וההצלחה ארוכה, שהדרך אלא

 גם לסלק כדי נוספים, חוקים אז יחוקק הזה הרוב
 קטנות, סיעות לסלק מותר אם האחרות. המיפלגות את

המפ גדולות, סיעות ולבסוף בינוניות, סיעות לא מדוע
וליורשיהז למלכה ריעות

 כעת להתנגד והמפד״ל חרות החליטו לבן
אחוז-החסימה. להעלאת

 ומצאו התחכמו גולדה? פינכת מלחכי עשו ה **
אחר. אחוז־חסימה (₪)

בלבלי. אחוז-חסימה זהו
ל* ממלכתי מימון בארץ הונהג האחרונות בבחירות

 בכמה או האלה, השיטות באחת גולדה, תצליח ם ^
 וסיעות — סיעתנו את הכנסת מן לגרש ביחד, מהן 1\

 הדוגל צעיר, אדם לכל ברור יהיה — עימה יחד אחרות
בפניו. נעולה שהכנסת חדש, ברעיון

 אחר. שדה־קרב לו לחפש יצטרך הוא
בכיכרות. כרחובות.

 לגרש כדי הבאריקדות על לעלות צריכה לא גולדה
מלחכי-פינכה. של עלובה בקנונייה לה די הכנסת. מן אותנו

 המית■ על אחרים יעלו תצליח, אם אכל
רסים.

ניפגש...״ ניפגש, באריקדות ״עלי


