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כדי וקמה ו ר־ש
במדינה ג רהנהי

בחירות שיטת
והשבוע - חדשה

11 שיטה קמה
ש בד״ יוצריה על

מנצ על מעידות בחירות כל וצאות ך* תוצ על התגובות מנוצחים. ועל חים 1 ו
 בשבוע שנערכו הפנימיות, הבחירות אות

 שבבחירות כך על מעידות בד״ש, שעבר
ניצחו. הכל כלל: מנוצחים אין אלה

 עם יחד כי, טוענת ידין־תמיר קבוצת
 המקומות במרבית זכתה היא עודד קבוצת

 עודד קבוצת ד״ש. של הארצית במועצה
 ידין של בכיסם נמצאת היא כי מכחישה

ותמיר.
 בבחירות ניצחה היא כי טוענת שינוי

 אמנון ואילו כוחה, על שמרה והיא מאחר
 שני לו יש כי וקובע מוסיף רובינשטיין

 יותר לו ויהיו במועצה, נוספים צירים
הבא. בשבוע

 הטענות את דוחה עמית מאיר קבוצת
ראשי לדברי בבחירות. הובסה היא כאילו

 עצום, הישג הם צירים 6—7 זו, קבוצה
 אינה שהקבוצה העובדה לאור בעיקר

 שיש כפי מנגנונים לה ואין מאורגנת
שינוי. ולקבוצת תמיר לשמואל

 צירים 6—7כ־ עוד מצטרפים אלה אל
 נבחרו כבר שבינתיים ודרוזיים, ערביים
 הקבוצות מראשי אחד כל הארצית. למועצה

 מרביתם, או כולם הם, כי טוען האחרות,
 מצבה גם ברור לא שלו. לקבוצה שייכים

 מוגדרת. כבלתי המוגדרת קבוצה של
 יותר או אחד יש הבחירה אזורי בכמה

 להגדיר קשה שאותם למועצה, שנבחרו
ש כמובן הגושים. לאחד כשייכים בבירור

ההסבר המערכה לצרכי לו אוסף גוש כל
ה את האחרונים, בימים המתנהלת תית

אליו. מזוהים בלתי
בהם, שנעשו הזיופים ות.הבחיר תוצאות

 המייו- הבחירות שיטת של הרגל ופשיטת
 בינתיים מאפשרים אינם אולי לד״ש חדת

 אבל הפסיד, ומי ניצח מי במפורש לקבוע
 הפסידה כמפלגה שד״ש ברור עתה כבר

 הובסה אלא הפסידה, רק לא בבחירות.
 קיצה כי המעידה אנושה, מכה וקיבלה

קרב. ד״ש של
התוצאות

במחשב נשארו
ה שיטה בד״ש, הבחירות יטת {{ך
 של עזרה מסובכים, חישובים מחייבת ״■

 הקביעה לשם שבועות בן וזמן מחשב
 מדגלי אחד היא התוצאה, של הסופית
סיסמת ברכי על הוקמה אשר זו, מפלגה

 לשיטה במדינה הבחירות שיטת שינוי
 אצלה ליישם ניסתה ד״ש איזורית. אישית
הזו. השיטה את בבית

טע את מחדש אישרו בד״ש הבחירות*
שה ומתמיד: מאז מתנגדיה של נותיהם

הבו רצון של גמור לסילוף מביאה שיטה
ולקבו לחמולות נותנת שהיא מפני חרים
 להשתלט היטב המאורגנות קטנות צות
 מאורגנים. שאינם גדולים, ציבורים על

 מרבית היו כולה, במדינה הדבר קרה אילו
 ראשי ידי על תפוסים בכנסת המקומות
 חשובה, אינה הפוליטית שזיקתם חמולות,

במקו בוחרים קבוצות לארגן יכולים אך
..השונים. מות

 למחוזות, הארץ מחולקת זו שיטה פי על
 מספר פי על נקבע, מחוז לכל כאשר
 צירים מספר שבו, הבחירה זכות בעלי
 ד״ש מועצת למועצה. שולח הוא אשר
 הכנסת, חברי כמספר צירים, 120 מונה
 האזורית, הבחירות שיטת על־פי אולם

 למועצה. צירים 80 רק המחוזות שולחים
 ארצית, ברשימה נבחרים הצירים 40 יתר
 או פחות זהה, לגביה, הבחירה שיטת אשר

 הנהוגה הרגילה הבחירות לשיטת יותר,
בארץ.

האר שברשימה הצירים 40 מתוך אולם
 הכנסת לחברי מקומות 15 משוריינים צית,

 פנויים מקומות 25 שרק כך ד״ש, של
הארצית. במסגרת למתחרים

 ביום לקלפי שהלך ד״ש מחברי אחד כל
 רשימות ארבע מילא שבוע לפני הרביעי

 רשימה בוחר. הוא במפלגה, אישים של
למו שלו הנבחרים רשימת היתד, ראשונה

 על שלו. באיזור המועמדים מקרב עצה,
 גבי על יד, בכתב לרשום היה המצביע

 לפי מועמדים, של רשימה נתון, טופס
העדפתם. סדר

 הבוחר על היה שאותה השניה, הרשימה
האר לרשימה מועמדיו רשימת היא למלא,

 אישים עבור מצביע הוא זו ברשימה צית.
 היה הוא אותם הארץ, רחבי מכל שונים
 הרשימות שתי במועצה. לראות רוצה

 למועצה ד״ש מועמדי לגבי הן האחרות
 מועצת ולגבי הבחירה אחור של המקומית
בחירה. אחור אותו של הפועלים

 תוצאות ידועות היו השבוע באמצע
 בחירתם אשר צירים 69כ־ של בחירתם
 הצירים 25 האזוריות. בבחירות הובטחה

 נמצאים עדיין המרכזית הרשימה של
 רק תוודענה והתוצאות ד״ש של במחשב
הבא. בשבוע

 ידין־תמיר
אותמיר״ידין

ועמית יריב מובסים אלופים־
 ידין־תמיר, גוש בד״ש, המרכזי גוש ך*

האחרונות הבחירות בעקבות כי אם \ י
)34 בעמוד (המשךמוחלטת תבוסה
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