
מאגודת־ישואל, מנזט גדל וליכוד

העשירית לכנסת בבחירות באדר־עופר עיטת

הכלב מחיר
המר ועדת־הבחירות יו״ר. ביקש כמיקרה א

 באדר יוחנן לשעבר חבר־הכנסת את כזית
 לכנסת הבחירות של הסופיות התוצאות את שב

 לשיטה המומחים גדול הוא באדר כי שירית.
 בפי מאז, הנקרא ,1973ב־ לחוק בתיקון קבעה

 השר היה השני (השותף באדר־עופר״ ״חוק
שי מיפלגת־העבודה). מטעם עופר, אברהם נוח
 ד׳הונט, הבלגי המאתימטיקאי על-ידי הומצאה זו

(״הכלב״). הונד״ ״דר הוויכוח בלהט כונה ור
 היה אלמלא 1981 ביוני 30ב־ קורה היה מה

הכנסת הרכב היה מה באדר־עופר? של התיקון ם

:העודפים רשימת וזוהי
קולות. 15,288 — ״ם תל )1(
.14,589 — הליכוד )2(
.14,525 — שינוי )3(
.14,076 — התחייה )4(
.13,842 — תמ״י )5(
.12,609 — ״צ ר )6(
.11,064 ־ אגו״י )7(
.4,184 — המערך )8(
.3,670 — ״ש ד ח )9(
.3,360 — המפד״ל )10(

סי לשבע בן על ניתנים היו המנדטים שיבעת
 ר״צ, תמ״י, התחייה, שינוי, הליכוד, תל״ם, : עות

אגו״י.
 כך: נראית היתה העשירית הכנסת

 שינוי ,5 אגו״י ט, המפד״ל ,41< המערך
 ,3 תמ״י ,47 הליכוד צ, תל״ם ,4 חד״ש צ,

.3 התחייה צ, ר״צ

עוול
משווע

החוק על כדיון ועופר כאדר
ו משתנה היה מה

 זה חוק על-ידי הועברו מנדטים כמה :חיתי
י למי וממי — למיפלגות פלגות

 לגמרי בצורה פועלת באדר־עופר יטת (*ך
 בלי אותה, להסביר ואי־אפשר כימעט אחרת•

 כי להבטיח כביכול, באה, היא מסובכות*. טבלות
 במחיר־הקולות הבדל כימעט יהיה לא הסופי בחשבון
מנ עבור משלמת וקטנה, גדולה רשימה, כל שהיתה

־׳- אחד. דט
המערךכי היתה הסופית התוצאה

ר״צ, חשכון על נוסף אחד מנדט קיכל
 על־חשכון נוסף אחד מנדט קיכל והליכוד

 המנדטים חמשת לנכי ישראל. אגודת
השי• שתי כין שינוי היה לא האחרים מנדטים 7

ה הקטנות הסיעות שחמש מכיוון טות, ......
 שהתקרכו גדולים, עודפים כעלי היו אחרות
נוסף שינוי של (לעודף שלם למנדט כימעט לחלוקה

 הצביעו העשירית לכנסת כחירות
 זכות- בעלי 2,490,014 מבין בוחרים, 1,954,609

ת 17,243 :ירה. לו לו, קו ס פ ת 99,903ו־ נ לו ת־ קו  ני
 אחוז- את עברו שלא רשימות 21 של ־מיספר־שיא

 אחד (אחוז קולות 19,373ל־ הפעם שהגיע ׳ימה,
שנפסלו). הקולות ניכוי אחרי הכשרים, הקולות

 שעב- לרשימות שניתנו קולות 1,837,463 ותרו
 לייצוג זכאיות כן, על ושהיו, אחוז־החסימה, את
 כדי ,120ל־ חולק זה מיספר גודלן. פי על :ת
 את המזכה הקולות מיספר — ״המודד״ את וע
קולות. 15,312 היה המודד שלם. אחד במנדט יו

 הרשימות כל של הקולות את חילקו אשר
 כי הסתבר זה, במודד אחוז־החסימה) את ברו

 ,46 (המערך מנדטים 113ל־ מצטרפות צאות
 ,1 תל״ם ,4 חד״ש ,1 שינוי ,4 אגו״י ,6 ד״ל
).2 התחייה ,1 ר״צ ,2 תמ״י ,46 וד

מנדטים. 7 לחלוקה ותרו
 הקודמת השיטה כין הכדל אין כאן ;ד

החדשה. ויטה
הכל. שונה והלאה :כאן

הסכם־עודפים). פי על ר״צ, על העודף
 שינתה לא הפעם כי לכך גרם העיוור המיקרה

 — הכנסת של הפוליטי ההרכב את באדר־עופר שיטת
א הצטרפה שר״צ מכיוון ל מי ך, מ ר ע מ ל ל ת שגז  הקול א
 אגודת־ישראל, של אחד מנדט גזל והליכוד שלה,

 נוף עקיבא הליכוד. בהנהלת לקואליציה המצטרפת
 של הספרדי המועמד מלמד, יוסף במקום נכנם

 המערך, של .הערבי המועמד חלילה, וחמד אגו״י,
 השני המועמד בנבנישתי, מירון במקום לכנסת נכנם

אלוני. שולמית של
 מיס־ הנה באדר־עופר, של השיטה לצידקת אשר

עצמם: בעד המדברים פשוטים, פרים
 קולות 15,075 מנדט כל עבור שילם המערך

 הליכוד ).47ב־ מחולק קולותיו, של הכולל (הסכום
 מנדט קיבלה ר״צ קולות. 14,976 מנדט כל עבור שילם
 שילמת אגודת־ישראל קולות! 27,921 תמורת אחד

 עבור שילמה חד״ש קולות, 18,078 מנדט כל עבור
 כל עבור שילמה והמפד״ל קולות, 16,229 מנדט כל

קולות. 15,872 מנדט

כגסת
אחרת

״העו מהו נקבע היה הקודמת, השיטה פי
 ש־ אחרי הרשימות, מן אחת לכל שנשאר דף-״

 על לה שהגיע השלמים המנדטים מיספר את ז
 לפי רושמים היו האלה העודפים את זמודד.

ביותר. הקטן ועד ביותר הגדול העודף מן ,
 שבע היו לחלוקה, מנדטים שיבער, שנותרו

 את מקבלות ביותר הגדולים העודפים בעלות ת
האלה. טים
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 שלחים, מנדטים 46 לליכוד שהוענקו אחרי • ״
 ,47ב־ )718,941( שקיבל הקולות מיספר את מחלקים

 מנדט יקבל אם מנדט כל לו יעלה כמה לברר כדי
 שהיה למיספד למשל, זאת, משווים ).15,296( נוסף

 מנדט לה העניקו אילו לאגו״י, עולה מנדט כל
 אחר־כך, לליכוד. המנדט ניתן כך ).14,462( חמישי

 מיספר את מחלקים חולקו, שלא מנדטים נותרו אם
 עולה היה כמה ורואים ,48ב־ הליכוד של הקולות

 48ה־ המנדט את לו העניקו אילו מנדט כל לו
 מאשר גדול יותד עדיין הוא זה מיספר ).14,977(

 מעניקה זו שיטה אגו״י. של החמישי המנדט מחיר
 תוספת לקבל היכולה גדולה, למיפלגה אדיר יתרון

 שמיפלגה בעוד שלושה, ואף שניים אחד, מנדט של
 זה וגם — נוסף אחד מנדט רק לקבל יכולה קטנה

השלם. למודד המתקרב עודף לה יש אס רק

■■ באבא!״ ם וולד■ ח מ ..כול□ ■יי
 )35 מעמוד (המשך

 אופרה. זמרת להיות רצתה אמא
 טורל. ז׳ני אצל שירה למדה היא
 אבא, עם התחתנה כשהיא אבל
 להיות תוכל לא שהיא הבינה היא

למו בסמינר ללמוד והלכה זמרת
 הגננת היתד, אמא ולגננות. רים

 צהלה, הגנרלים, בשכונת הראשונה
 של הגננת והיתה פעם, גרנו שם

 כל של הבנים ושל דיין של הבנים
הגדולים.

 היה ״אבא
ל ״ כ ג ״ מ ן י י ו צ מ

מש- היה כבר שאכא מרות ך*
 כשהוא שלו, השפות עם כיל 1

 הרכבת, מנכ״ל של המינוי את קיבל
 תחבורה. ולמד לסורבון נסע הוא

ממני גם היה הוא תקופה באותה
ובל צרפת בין ליחסים היסוד ,ח

 שיש יודעת אני ישראל. לבין גיה
 תמיד עונד שהוא לו שלועגים כאלה

 ואת הצרפתי הכבוד ליגיון אות את
 החליפה לדש הבלגי הכתר קצין אות

 רוצים מה מבינה לא אני אבל שלו,
 קיבל שהוא מזה מבסוט הוא ממנו.

 שהוא ולמד, האלה האותות את
 יודעת לא אני אותם? ילבש לא

 כשהוא אתמול, דווקא אבל למה,
 הוא היושב־ראש, לתפקיד נבחר

אותם. לבש לא
 מצויין. רכבת מנכ״ל היה אבא

 את עזב שהוא שאחרי יודעת, אני
ראש תפקיד על והתמודד הרכבת
מפא״י פירסמה תל־אביב עיריית
 הזה, ״האיש עליו: שאמרה מודעה

 רכבת קרון לנקות הצליח שלא
 תל- את לנקות יצליח הוא אחד,
 תעמולת של שטות זו אבל ז״ אביב

 שבזמנו יודעת, שאני מה בחירות.
 ויותר נוסעים יותר ברכבת היו

 הניח והוא היום, מאשר מיטענים
דק לאילת. לרכבת התשתית את

 היו ״אם הבחירות: שאחרי ימים
 לאף היתד, לא למלכת־יופי, בחירות

 כולנו להצביע, מי עבור בעיה אחד
 עלה אז שלך.״ בבת בוחרים היינו

ה כיושב־ראש אבא של הנושא
 לא שבגין יודעת אני אבל כנסת.
 בדיחות. בגלל ביושב־ראש בוחר
 זמן הרבה אבא את מכיר הוא

 שאבא חושב בגין אותו. ומוקיר
 הכנסת יושב־ראש להיות מתאים

 אני חברי־כנסת. 61 חשבו וככה
 של עניין היה לא שאם משוכנעת
 אבא היה ואופוזיציה, קואליציה

גדול. יותר הרבה ברוב נבחר
 לכל אבא עם הולכת אני אז

 להיות אוהבת שאני כיוון מקום,
ל פעמים הרבה באה אני איתו.
 אנ\ אבא בחירת אחרי יום כנסת.
 מכעלי. להתגרש לפאריס, יוצאת
 גם זה את לעשות צריכים אנחנו

 הנישואין הצרפתי. במישרד־הפנים
 זה היה ואבא הצליחו, לא שלי

 והיו המשבר, ברגעי בי שתמך
ב ניסה אמנם הוא הרבה. כאלה

 בעלי, ועם איתי לדבר תחילה
 ולא הקרעים, את לאחות שנשתדל

 אלא בעלי, את רק במשבר האשים
 הבין הוא כאשר אבל אותי. גם

 מלוא את לי נתן הוא שאי־אפשר,
 אפשר כזה אבא עם אז התמיכה.

הזמן? כל להיות לא
 כל- אני בעצם מדוע חשבתי אני

 שאני יודעת אני אותו. מעריצה כך
 כל מאשר יותר אותו מעריצה

 את מעריצה בגילי אחרת בחורה
 כמה לו איכפת לא שלה. אבא

 שהאיש יודעת אני אותו. משמיצים
 לו שיש מה כל הזה, המושמץ

 תמיד המדינה. טובת זה בראש
ה את לוקח והוא אותו השמיצו

 לי. כואב וזה ללב, האלה דברים
 כסף לנו היה שלא בתקופות גם

 משמיצים היו החודש את לגמור
ה־ בגלל זה, ביגלל אולי אותו.

*

ץ

הח״כים במסיבת •בריס הסכידורים
באופרה קאריירה להפסיד

 לא פוליטיות וסיבות קנאות בגלל
 לרכבת שלו הרעיון את הגשימו
באבא. פגע נורא וזה לאילת,
מור שואה, פליט לא הוא אבא

 אם עליו, עברו לא המילחמה אות
 שפחתו. מי את השמידו הנאצים כי

 נוראה. היא בשבילו הזו התקופה
 אבא לילות שהרבה מספרת אמא

 עניין על סיוט מחלומות מתעורר
 לדבר רצה לא הוא איתנו השואה.

 רצה לא הוא פעם. אף זה על
 יודעת אני אבל שואה. ילדי שנגדל
 מסוגל לא הוא השואה שביום

 שמראים הסרטים על להסתכל
 עמוק מדי יותר פצע זה בטלוויזיה,

אצלו.
 תמיד שאני זה על מדברים כולם

 משתדלת אני נכון. זה אבא. עם
 אתמ-ל בקירבתו. להיות שיותר כמה

 שאומרים כאלה שיש שמעתי אפילו
 בזכותי. הכנסת יושב־ראש שהוא
 הצרפתי השגריר אצל מסיבה היתד,

 למסיבה והלכתי ביולי 14,־ד לכבוד
 הציג אבא בגין. שם היה אבא. עם

ה ברוח אמר, ובגין לפניו אותי

 מול שלו והעמידה שלו מעשים
 אף שהוא והעובדה המשמיצים,

 אני זה בגלל אולי נשבר, לא פעם
אותו. מעריצה

 את מכירים היו המשמיצים אם
 מכירה שאני כמו סבידור מנחם
 היו שהם משוכנעת אני אותו,

 אוהבת שאני כמו אותו אוהבים
 אנשים אוהב רגיש, אדם הוא אותו•
 חושבת אני נהדר. פחה מיש ואיש
ב טוב הכי והאבא הבעל שהוא
עולם.

נהד הם אמא ובין בינו היחסים
 רבים אותם זוכרת לא אני רים.

 הקריבה שאמא יודע אבא פעם. אף
 עבורו כזמרת שלה הקאריירה את

 לאבא זה. את להעריך יודע והוא
 לבוש תמיד הוא נהדר. טעם יש

 הרבה אמנם לו אין טופ. טיפ
 שלו החליפות כל אבל חליפות,
 איכפת פשוט טוב. טעם על מעידות

 הוא אבל מכמות. איכות יותר לו
 הוא שלו, הבגדים את בוחר רק לא
אמא. של הבגדים את בוחר גם

)50 בעמוד (המשך
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2291 הזה העולם




