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 המשיל החיות״, ״חוות סיפרו ך*
 ה־ את אורוול, ג׳ורג׳ נביא־האימים ■2

הש שהחזירים חיות, לקהיליית מישטר
בה. תלטו

ה מכריזים שוות,״ החיות ״כל
 שווים החזירים ״אכל שליטים,

יותר.״
 אחד — חזירים שני הם הדיקטטורים

 הם דבר של בסופו שחור. ואחד לבן
רעהו. על איש מתנפלים

 הדימיון את שגילה לאיש פרס מגיע
 המערך של הקנונייה לבין זה סיפור בין

בכנסת. המנדאטים לגזילת וגח״ל
הח שני אכל שוות, החיות כל
היחי והשאלה יותר. שווים זירים

ה כאן מיהו :היא •טנותרה דה
ז השחור החזיר ומי הלכן, חזיר

■ ■ ■
 את שהעלה שהאיש מיקרה זה ין

 מובהק, מדען הוא זה בהקשר המשל 1\
 ד״ר שימושית: במאתימטיקה בכיר חוקר

וייצמן. ממכון שימשוני מיכאל
 בלתי־ שימשוני הד״ר שידוע, כמה עד

 או זו סיעה לעזרת נחלץ לא הוא מיפלגתי.
בפרשה. מוחשי אינטרס שום לו אין אחרת.

 מופשט: הוא שלו האינטרס
מדעית. אמת של סילוף למנוע

 בדר־עופר, של טענותיהם את שמע הוא
 לחלוקה תביא על־ידם המוצעת שהשיטה

 בכנסת המנדטים של יותר צודקת יחסית
הכו בין ד,ייחס שבו למצב כלומר, —

הקו בין כייחס בדיוק יהיה בכנסת חות
בקלפי. השונות הרשימות שקיבלו לות

 מכשירי־העבודה את לידיו נטל הוא
 מערכות־הבחירות חמש תוצאות את וניתח

התו המוצעת. השיטה פי על האחרונות
 מסלפת בדר־עופר ששיטת היתד, צאה

 שתי לטובת — יחסי־ד,כוחות את לחלוטין
ביותר. הגדולות הסיעות

כמש פשוטו הוא, הדכר פירוש
 גדולה למיפלגה הניתן קול : מעו

 למיפלגה הניתן מקול יותר שווה
ה אבל שווים, הקולות כל קטנה.
הגדו למיפלגות הניתנים קולות

יותר. שווים לות
 בזיכרונו, העלתה זו מדעית מסקנה

 העריצים של פסוקם את אוטומטית, כימעט
 שוות, החיות כל החיות: בחוות השמנים

יותר. שווים החזירים אבל

 ל- שימשוני שהגיע השעה אותה ף*
להעלו נפשי צורך והרגיש מסקנתו,

 להארץ, במיכתב ולשגרה הנייר על תה
 באוניברסיטה המאתמטיקאים עמיתיו עמלו

 אותה את לנתח כדי בירושלים, העברית
 המחשב את הפעילו הם מדעית. בעייד,

 את לבדוק כדי תרגילי־חישוב, ברבבות
עופר־בדר. בשיטת האפשרויות כל המס לאותה כמוכן, הגיעו, הם

לפולי כניגוד המחשב, כי קנה.
לשקר. יודע אינו טיקאי,
 רבים במקומות כנראה, חזר, זה מעשה

 — מדענים עוסקים שם מקום בכל בארץ׳
 עיונית במאתימטיקה — חובבים סתם וגם

 בעיפרון, או אלקטרוני במחשב ושימושית.
תגלית: לאותה והגיעו המיספרים, את ניתחו

מ מפירה עופר—כדר שיטת
 חוק-היסוד את שונות כחינות שתי

תי ״הכנסת הקוכע המדינה, של
 ארציות, כלליות, בבחירות סחר

ויחסיות.״ חשאיות שוות, ישירות,
 עופר- שיטת לפי שתיערכנה הבחירות

 ״שוות״ כי שוות. עוד תהיינה לא בדר,
 שווים יהיו הכשרים הקולות שכל פירושו:

 ויהיה שיהיה, מי הבוחר יהיה במישקלם,
שיהיה. מי הנבחר

 תהיינה לא פיה על שתיערכנה הבחירות
 ד,ייחס פירושו: ״יחסיות״ כי יחסיות. עוד

 לבוא צריך הבוחרים קולות בין המיספרי
 בייחס האפשר ככל מדוייק ביטוי לידי

בכנסת. הסיעות בין המיספרי
ה האוניברסיטה של המחשבים

 פי על שבבחירות הוכיחו עברית
ש לקרות יכול כדר־עופר שיטת
יהיה גדולה לרשימה הניתן הקול

ה מקול יותר שניים(:) פי שווה
קטנה. לרשימה ניתן

המשו המיספרים על המבוסס (בתרגיל
 שב־ נמצא הבאות, הבחירות של ערים

תמו מנדאט המערך יקבל קיצוני מיקרה
 שרשימה בעוד בממוצע, קולות 11,819 רת

 23,634 תמורת אחד מנדאט תקבל קטנה
קולות!) 11,815 ההפרש: קולות.

 הם הזדעזעו. המאתימטיקאים
 הם כמדענים. כל, קודם הזדעזעו,
כאזרחים. גם הזדעזעו

כ עוד היתד, שלא תופעה, נולדה וכך
 ומסופקני — המדינה בתולדות דוגמתה

כלשהי: אחרת בארץ כמוה היתד, אם
ד ד . מ ם י נ ע ד מ ה

 פוליטית, בעצומה חידוש כל עוד ין ^
הפרו פרופסורים. חתומים שעליה

 האגדתי, במיגדל־השנהב המתגורר פסור
 והשקוע בעולם במתרחש מתעניין שאינו

 לעבר שייך המופשטת, בתורתו כל־כולו
אי־פעם. קיים היה בכלל אם —

מר הוא וכאזרח אזרח, הוא הפרופסור
ל שמו את להעניק חובה פעם לא גיש

 אותו. המסעיר או המלהיב ציבורי עניין
 חלוק אזרחים, של אחר ציבור כל כמו
 חתמו פרופסורים בדיעותיו. זה ציבור גם
 של אזרחים־תומכי־אשכול, של עצומות על

 שדות ריסוס נגד השלמה, ארץ־ישראל
 איקרית־ביר־ עקורי החזרת ובעד עקרבה

ההרוסים. לבתיהם עם
 למודעות דמו לא עצומות אותן אולם

בארץ, האחרונים בשבועות שהתפרסמו

 דו־ לקרימינולוגיה פרופסור זו, לשיטה
סיעתית.
ה כמישכן ישכנו כאשר אולם

 המאתימטיק־ מן כמה עם כנסת
 שתחזיותינו לדעת נוכחנו אים,

כ תמימות היו ביותר הקודרות
המדעיים. למימצאים השוואה

 מוסר על עימנו דיברו לא המדענים
 השקפתו מהי יודע איני עתה גם וצדק.

מהם. איש של הפוליטית
 — פיסות־נייר השולחן על הניחו הם

 בכתב־יד, חישובים מחשבים, של סרטים
מיספרים. של ארוכים טורים

נדהמנו.
— שניות כמה תוך — חישב המחשב

 10,000 של האפשריות התוצאות את
מסו שהדמיון מיספר — מערכות־בחירות

בקושי. אך לקלטו גל
 ב־ גרמה כדר־עופר שיטת

ל אלה מערכות־כחירות 10,000
 שלושה כימעט של ממוצע זיוף

 שדודים מנדאטים 2:6 — אחוזים
 ל■ גזולים מנדאטים 0.87־ למעיה

גח״ל.
 היה מיקרים באלפי הממוצע. רק זהו
יותר. הרבה ואף יותר, עוד גדול הזיוף

 30־/ דו־מיפלגתי במישטר משנים כאשר
 ממשלה נופלת דעתם, את האזרחים של

 רב־מיס־ במישטר גם השילטון. ומתחלף
 בכנסה מנדאטים 3—4 שינוי כשלנו, לגתי
 שלום על גורליות הכרעות לשנות יכול

קידמה־וריאקציה. דת־ומדינה, ומילחמה,

 כדר־עופר חוק את זורק המדינה
אוטומ כאופן כימעט הזבל, לפה
 מוכיחות היו המדענים עדויות טי.

 ובזה החוקה, את סותר שהחוק
העניין. נגמר היה

עינינו. לנגד עתה מתנפץ זה שקר
 די כי המדענים. לעדות ערך אין אצלנו

 ידיהם הרמת — פשוט בתרגיל־התעמלות
 — (בצדק) עלומי־שם חברי־כנסת 61 של
 ביותר הקדוש הסעיף את לשנות כדי

 הרמת־ידיים ביותר. החשוב בחוק־היסוד
 השוות הבחירות על שלום — והופ אחת,
הייחסיות. הבחירות ועל

ל מייעץ ארכימדס היה אילו
או היה כמיפלגת־העכודה, גוש
 ואני חכרי־כנסת, 01 לי תן מר:

 ממקומה. הדמוקרטיה את ארים
 והעם־ מדען, היה ארכימדם אכל

 נותנים היו לא כוודאי קנצ׳יקים
עקרון. פועלי כמועצת אף כסא לו

 החיות כל שבה כחוות״החיות, י ך*
 — יותר שווים החזירים אך שוות,
פחות. שווים המדענים
מהו הוא והמדענים החזירים בין הניגוד

ה האמת האמת. על מתקיים המדען תי.
 שלו. מכשיר־העבודה היא אובייקטיבית

אבוד. הוא בלעדיה
או — רכים פוליטיקאים אצל

 אותם המשיל אורוול שג׳ורג׳ תם
הש הפוף. הוא המצב — לחזיריו

מכשיר-עבודתם. הוא קר
ה־ את להסביר ניחן זה רקע על רק

ת ת״ ״חוו ת: בגירסה אורוול של החיו עי לנו והלבן השחור החזיר הקו

 החל פרופסורים, עשרות־עשרות בחתימת
ה בפרופסורים וכלה פרס־ישראל בחתן

 של ביותר מצומצמים בחוגים רק ידועים
אנשי־מיקצוע.

 חוות* אלא עצומה, זו היתה לא
דעת.

ה אזרחים, היו לא החותמים
 פרופסור. כתואר כמיקרה נושאים

ב שהרגישו פרופסורים, היו הם
 לציבור להנחיל מוסרית הוכה לבם

האובייק חוות־דעתם את הרחב
ש מובהק, מדעי עניין על טיבית

 המישטר על עצומה השלכה לו יש
במדינה. המדיני

 המדען־ מתייצב השווה-יותר החזיר מול
ה המצפון בעל המאתימטיקאי האזרח,
המדעי. צייד־החזירים ההל כףאזרחי.

פרו של לגילוייהם זקוק הייתי א
 עופר־בדר ששיטת לדעת כדי פסורים /,

מומחה הפכתי כבר מזימת־תועבה. היא

הפי מבצעת עופר־בדר מזימת
 אף דעתו את לשנות מכלי זו כה
 הרמת- על־ידי — אחד בוחר של

 עשרות כמה של עכדותית ידיים
 על- לכנסת .:שנבחרו עסקני־מנגנוז,

 וש■ אלמוניות, ועדות׳־מינויים ידי
 את יודע אינו אף הריחב הציבור

זמראה-פניהם. שמותיהם

 בחוות־החיות כמו ישראל, מדינת ^
 הרמת־ידיים חוקה. אין אורוול, של ^

 שגוייסו ח״כים, עשרות כמה של פשוטה
הסתיי על כרובוטים והמצביעים בכוח
 בגלל אפשרית אותן׳ קראו לא שהם גויות

זו. פשוטה עובדה
 עד החווה ראשי חזרו שנים 25 במשך

ה חוקי-יסוד, לנו שיש הטענה על בוש
לחוקה. שווים

 חוק• של סעיף אותו היה אילו
תהיי שהבחירות הקובע היסוד,

 כחוקה כתוב וייחסיות, שוות נה
של העליון כית-המישפט היה —

 בכל ביותר המזעזעת אולי שהיא עובדה,
עופר־בדר: פרשת
 את הביעו הבכירים המדענים מן כמה

 החוקה־חוק־ ועדת בפני להופיע נכונותם
 נמסרה לה אשר הכנסת, של ומישפט

לטיפול. הצעת־החוק
 לשמוע רשמית בקשה לוועדה הוגשה

 הצד על המדענים של חוות־דעתם את
האם המיקצועי־אובייקטיבי: המאתימטי

 מדוייק יחסי להרכב תביא בדר־עופר שיטת
 בעליה, שטוענים כפי הכנסת, של יותר

1 להיפך או
 לה התנגדו בוועדה, הבקשה כשהועלתה

וגח״ל. המערך נציגי
 ובהר■ — להצבעה הובא הדבר

 החו■ ועדת החליטה מת־ידיים
 כית-הנב- של קה־(!)־חוק־ומישפט

 מה לשמוע שלא הישראלי הרים
המדענים. כפי

סיס את הוועדה רוב לעצמו אימץ בכך
 של השני בסיפרו מישטר־ד,עריצים מת

כוח!״ היא ״בערות — :1984 אורוול,


