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 הוא הגדולה. לעיר הראשונה בפעם בא איכר
ברז. הפותחת אשה ורואה חלון דרו מציץ

 אני חיי ״כל האיכר, קורא שכמותי!״ ״טיפש
 את וסוחב רב בעמל מים שואב לבאר, הולך

הביתה!״ הכבדים הדליים
 וממהר מבהיק ברז קונה לחנות, ניגש הוא
 ופותח בקיר הברז את תוקע הוא שם הביתה.

 פורצים אינם מים כששום אכזבתו רבה ומה אותו.

ממנו.
 העיקר, בברז לא כי הבין לא האיכר

 מים יש כאשר במערכת־המים. אלא
 בקצה פשוט בפקק גם די בצינור,
 הברז גם צינור־מים, כשאין הצינור.

יעזור. לא ביותר המתוחכם
הצינור. שבקצה לברז דומה שיטת־הבחירות

 הכוחות את במיקצת לווסת יכולה היא
 כוחות, יוצרת היא אין אך הקיימים. הפוליטיים

אותם. משנה היא ואין
 ביותר המושלמת שיטת־הבחירות

 הכוחות מערכת אם תצלח, לא
 שילטון מאפשרת אינה הפוליטיים

 הכוחות וכאשר תקין. דמוקרטי
 כראוי, פועלים המצויים הפוליטיים

אך משנה שיטת־הכחירות של מהותה
ט ע מ  י י י ■נ
 הכל עוסקים ,11 ה־ לכנסת הבחירות **אז

 לזרום האמורים במים לעסוק תחת /■/בצנרת,
בהם.

 אם שרברבות. של לעניין הפכה הפוליטיקה
 את ימצאו אך אם שיטת־הבחירות, את יתקנו אך ■

 תיקונם על יבואו האידיאלית, שיטת־הבחירות
 החל אלה, בבחירות שהתגלו החוליים כל

 מאיר של בפלוגות־הסער וכלה הלאומי בקיפאון
כהנא.

 הנחה לפי מסתבר כך ויימאר, של הרפובליקה
 היתה לא שלה ששיטת־הבחירות מפני נפלה זו,

 של בעיה בגלל באיטליה ניצח הפאשיזם טובה.
 תוצאה הוא בישראל הפוליטי הקיפאון שרברבות.

 טכנית. תקלה של
גמורה. שטות זוהי

 שסע בארץ שיש גילו 11 ה־ לכנסת הבחירות
טכני. תיקון לו שיש טכני, עניין זה אין עמוק.

 של חלקים שני בין שנפערה תהום זוהי
 אידיאולוגית, עדתית, תהום הישראלי; הציבור
 ברגע שווים האלה החלקים שני וריגשית. רוחנית

 זוהי לגמרי. זה את זה ומנטרלים בגודלם זה
המציאות.

 תרופת־פאטנט לו שיש שסבור מי
שוטה. הוא זו לבעיה
 כאובה, עמוקה, מבעיה בורח הוא יותר: גרוע

 טכניקה של עולם תוך אל קטלנית, ואולי
 המושלם, הברז את מחפש הוא אלקטורלית.

הבעיות. כל את הפותר
■ ■ ■

בצורת תרופת־פאטנט המציעים ש ן*
אחוז־החסימה.

 לשניים, משוכת־החסימה את להעלות אפשר
 חברי־ 61 של רוב אחוזים. ארבלה או שלושה

ידיים. בהרמת זאת לעשות יכול כנסת
הנוכחי? הקיפאון לגבי התוצאה תהיה מה

אפם.
 — של חסימה בישראל קיימת היתה אילו .

 הפאשיסטים היו אחוזים, שלושה — נניח
 התחיה, (למשל: גוש הבחירות לקראת מקימים

 במחנה־ גם קורה היה הדבר ואותו ומורשה), כך
 אחד, טכני בגוש מתאחדים היו הדתיים השלום.

 המערך לווייני הבחירות. אחרי יום מתפרק שהיה
 שולמית אליו שהצטרפה כפי אליו, מצטרפים היו

.1981 של הבחירות למחרת אלוני
 או לשמאל, או לימין מצטרף היה וייצמן עזר

שינוי. עם גוש מקים היה
מה? אז

 של הקמתה לגכי הסופית, התוצאה
 משתנה היתה לא חדשה, ממשלת

 זה מול זה עומדים היו עדין במאומה.
שווים. גושים שני

 מבטיחה אינה בבחירות משותפת הופעה
 תופעת חיסול את לא וגם מעשית, אחרות

 על־ידי בעליל זה ברגע מוכח הדבר הסחטנות.
 מתנגדת היא אך המערך, של חלק היא מפ״ם.

 ממשלת־אחדות (למשל: מסויימים למהלכים
 המערך). בהנהגת גם ואולי הליכוד, בהנהגת

 כאילו בה, להתחשב חייבת מיפלגת־העבודה
בנפרד. בבחירות הופיעה

הסיעות, ן י ב כרגע המתנהלים הוויכוחים כל
 עצמן, הסיעות תוך אל פשוט מועתקים היו

התוצאות. לאותן וגורמים
 אך משתנים. היו סימפטומים כמה
שהיא. כמות נשארת היתה המחלה

■ ■ ■  רעיון זהו אחרת. תרופה־פאטנט יש רבים ך
 דור: שנות מזה כרוח־רפאים בארץ המתהלך )

אזוריות. בחירות
 בעלות הן בריטניה נוסח אזוריות בחירות

שיטה. כל כמו ומיגרעות, מעלות
 של הצדדים שני הן ומיגרעותיהן מעלותיהן

גדול למיעוט מעניקה השיטה המטבע. אותו

 בין מחולקים המקומות ושאר במחוזות, האישיות
 הייצוג נשמר דבר של שבסופו כך הרשימות,

 חמישה של חסימה שם יש אך המלא. היחסי
 דרכם את לבלום כדי במיוחד שהומצאה אחוזים,

 המחסום את שברו הירוקים הניאו־נאצים. של
 בבחירות להיעלם עלולים הליברלים הזה,

 מאשר יותר יציב אינו והמישטר הקרובות,
אחרות. בארצות

■ ■ ■
 כלשהי, איזורית שיטה בארץ' הונהגה ילד̂ 

 הבאות: לתוצאות מביאות הבחירות היו
 של דומה גוש הליכוד, של גדול גוש
 שהיה קטן, דתי גוש וכאמצע המערך,

ענקי. מחיר תמורת ימשול, מי קוכע
 שגם ויתכן הערבי, במיגזר קם היה רביעי גוש

להכריע. מסוגל היה הוא
 כציכור חשוכים זרמים והמחיר:

 למעגל מחוץ נשארים היו הישראלי
 פאשיסטים, של קכוצות הפרלמנטרי.

 נואשים היו ודתיים עדתיים שמאלנים,
למאכק מירצם את ומפנים הכנסת מן

 גדולים ציבורים מקפחת בעודה רוב, של מעמד
 הפרלמנטרי, ייצוגם של דראסטי צימצום על־ידי

 בכלל. הפרלמנט מן הוצאתם על־ידי או
 לשיטה לעבור הדרישה גוברת עצמה בבריטניה

היחסית.
 להקמת עוזרת שהשיטה היא המעלה

 דמוקרטיה שכל דכר יצים, שילטון
 לאין שהיא היא המיגרעת לו. זקוקה

 השיטה מאשר דמוקרטית פחות שיעור
היחסית.

 היא ורבגונית גדולה במדינה מעלות: עוד יש
 בעלי לאיזורים ייצוג להבטיח כדי דרושה

 לייצוג תביא היא בישראל שונים. אינטרסים
 יוצרת גם היא עדות־המיזרח. של גדול יותר הרבה
הנבחר. ובין הבוחרים בין חזק יותר הרבה קשר

 בבריטניה יחסיות. מעלות הן אלה כל אולם
 נבחרינו, רמת על עולה אינה הנבחרים רמת

 פי על הבריטי בפרלמנט מיוצג הכסילים וציבור
 תלוי התיאוריות כל חרף לזה. מעבר ואף גודלו,
 לא במנגנון־מיפלגתו בבריטניה הנבחר של גורלו
 של בסופו קובע, המנגנון בארץ. מאשר פחות
 לאישיות מחוז. בכל המועמד יהיה מי דבר,

 סיכוי יש המנגנון, של גיבוי לה שאין מבריקה,
 נכשל הגדול צ׳רצ׳יל וינסטון להיבחר. מאוד קטן

 להיבחר בנסיונו פעמים כמה דרכו בראשית
כזה. גיבוי. לו היה שלא מפני לפרלמנט,

 קיימות ישראל של כמציאות
 כאמצעות דווקא אישיות כחירות
 שולמית וייצמן, עזר היחסית. השיטה
 אני (וגם רוכינשטיין אמנון אלוני,

 קרום אישי. בסיס על נכחרו כשעתו)
 היתה אילו נכחרים היו שלא לוודאי
האזורית. השיטה כארץ קימת
למשל, בגרמניה, ביניים. שיטות מיני כל יש

 יחסיות. בבחירות המשולבות אישיות בחירות יש
הבחירות פי על מתמלאים המושבים מן חלק

 עובר היה הקרם חוץ־פרלמנטרי.
לשפיכות־דמים. גורם ואולי לרחום,

 צמחה לא האיזורית השיטה כי להבין יש
 פרופסורים, על־ידי הומצאה ולא באוניברסיטות,

 המישטר כאשר בשנים, מאות לפני התגבשה אלא
 את פינה מטיבעו, ״איזורי״ שהיה הפיאודלי,

 קטנה במדינה הנהגתה הדמוקרטי. לעידן מקומו
 בינונית לעיר משולה כולה שהיא כישראל,

 ניו־יורק, של אחד לרובע או בארצות־הברית
מלאכותי. מעשה תהיה

 כה יש כי להניח הוא גמור אבסורד
 של העמוקה המחלה את לרפא כדי

הישראלית. הדמוקרטיה
■ ■ ■

 היא לגמרי אחר מסוג רופת־פאטנט ך*
הנשיאותית. *השיטה ן

 (הקרוי ראש־הממשלה נבחר בארצות־הברית
 של קטן ברוב לו די ישירות. בבחירות נשיא)
להיבחר. כדי קולות

 כך. בדיוק זה אין למעשה התיאוריה. (זוהי
 עשוי וזה מצומצם, בחבר־בוחרים בוחר העם

מסויימת). במידה התוצאות את לשבש
 לאישור זקוקה שאינה ממשלה, מקים הנשיא
 נפרדות. בבחירות נבחר הפרלמנט הפרלמנט.

 רוב לשלוט יכול האמריקאי הקונגרס בתי בשני
 קפדנית חלוקת־סמכויות הנשיא. מתנגדי של

 בלבד, לנשיא הכפופה הממשלה, בין איזון יוצרת
הפרלמנט. ובין

 והוא אישיות, בבחירות הנשיא נבחר בצרפת
 לאמון זקוקה זו אך הממשלה, את הממנה

בנפרד. הוא גם שנבחר הפרלמנט,
 שיטה להנהיג ניתן כישראל
 בבחירות יבחר העם ״נקיה״: נשיאותית

 אחד קול יקבל אם הנשיא. את ישירות
 במשך במדינה ישלוט ממתחרהו יותר

שנים. ארבע

 היחסית השיטה פי על בנפרד, תיבחר הכנסת
 שילטון קיים יהיה שנים ארבע במשך הקיימת.

 תחליט השילטון, על תפקח הכנסת ואילו יציב,
 להפריע מבלי החוקים, את ותחוקק התקציב על

המדינה, את לנהל לנשיא
ומיגרעות. מעלות יש זו לשיטה גם

 גושים שני יש אם שגם היא הגדולה המעלה
 מובטח יהיה בפרלמנט, זה את זה המנטרלים

 שתוכל ממשלה בידי המדינה של תקין ניהול
 שנים, ארבע של לתקופה מעשיה את לתכנן
 הכנסת, ואילו תכופים. מזעזועים לסבול מבלי

 הריעות מיגוון כל את לשקף שתמשיך
 למנוע עליה לפקח תוכל בציבור והאינטרסים

הלאומי. הוויכוח את כך כדי תוך ולנהל חריגות
 לי נדמה הזאת. לשיטה רבה נטייה לי יש
 סדר־היום על אותה שהעלה הראשון שהיתי

 הזה העולם לתנועת הצעתי 1966ב־ עוד הלאומי.
 אחד זה היה במצעה. אותה לאמץ חדש כוח —

דעתי. את זו תנועה קיבלה לא שבהם המיקרים
 על מפחיד משהו זו כשיטה יש אך
 הוא המחיר הישראלית. המציאות רקע
אחד. אדם בידי מאוד רבה סמכות מתן

■ ■ ■
 כמו יציבה, דמוקרטיה בעלת מדינה ך*
 מתחילה הדמוקרטיה שבה ארצות־הברית, *■
 מגיעים ושורשיה ובבית־הספר, בקהילה עוד

 האנגלרסכסית המסורת רבדי אל עמוק־עמוק
 סמכות מתן לגבי רב חשש אין שנים, מאות מלפני
 לדין עומד הוא נבחר, הוא אחד. איש בידי כזאת

לפרוש. או מחדש להיבחר צריך הוא הבוחרים,
הדמו שורשי שבה שלנו בארץ

 הם ולמעשה ורופסים, צעירים קרטיה
מסוכנת. שיטה זוהי נס, בכחינת כמעט
 של בסופו מתייצב היה 1984 שבבחירות נניח

 מנצח היה ושרון נבון, יצחק מול שרון אריאל דבר
 יכול שנים ארבע במשך קולות. אלף של חודם על
 כאוות־נפשו, כמעט המדינה את לנהל אז היה

 שהנשיא לידינו תוקע היה ומי ישורנו. מי והסוף
 ומוסר מרצונו, העת בבוא פורש באמת היה הנבחר

ליורשו? השילטון את
 הנהגת כמו דראסטי שינוי גם אך

 או זו בצורה הנשיאותית השיטה
 המצב את משנה היה לא אחרת,

מעיקרו. בישראל
 צריך הנשיא היה דמוקרטי באורח לפעול כדי

 לחוקים לתקציב, הכנסת אישור את לקבל
 השסע נשאר היה בכנסת ולמעשיו. לו הרצויים

בתווך. כשהדתיים מאוזנים, מחנות שני בין

 שרברבים אלף נסים. אין תרופת־פלא. ין̂ 
 של בתואר נושא מהם אחד שכל חרוצים, 1\

 יכולים אינם קונסטיטוציוני, לחוק פרופסור
למערכת. מחובר שאינו מברז מים להוציא
 במציאות. הקיים שסע, תרפא לא שיטה שום

 מאבק ניהול על־ידי רק עליו להתגבר ניתן
 של עניינם רק זה אין יומיומי. חינוכי, רעיוני,

 המים. פני על כקצף בסך־הכל שהם פוליטיקאים,
 עיתונאים וסופרים, משוררים של מאבקם זהו

ורוח. חזון אנשי ומחנכים,
 התודעה בניבכי יוברע הזה המאבק

 מחנה יגבר דבר של ובסופו הציבורית,
 ישת־ יחסי-הכוחות, ישתנו כאשר אחד.

 שיטת-בחירות ככל החדש המצב קח
שהיא.
 שיטת־ ששינוי האשליה לגבי הדין הוא

 הלאומנות הפאשיזם. מיצעד את יעצור הבחירות
 החומייניסטית הקנאות הגזענות, המעוותת,

 קרקע־ הלאומיים. החיים מקרקע צומחות
 בית־הספר, גן־הילדים, הבית, הוא שלהם הצמיחה

 שם המאבק, זירת שם כלי־התיקשורת. הצבא,
יוכרע. הוא

 כלשהי התחכמות כי שמאמין מי
 טכנולוגית המצאה בשיטת־הבחירות,

 יכולות האלקטורלית, בצנרת כלשהי
 אמיתית, פאשיסטית תנועה לעצור

שח. הוא מה יודע אינו
 שיטת־ בהן שהיתה במדינות צמח הפאשיזם

 שיטה בהן שהיתה ובמדינות יחסית בחירות
 כמה לאחרונה הזכרנוהו שכבר בסיפרו איזורית.
 תיאר כאן! לקרות יכול אינו זה פעמים,

 בארצות־ הפאשיזם עליית את לואיס סינקלייר
 הנשיאותי המישטר דווקא כי והוכיח הברית,

מאוד. כך על מקל
 לגבור אי״אפשר המציאות. מן בריחה אין
 עימה. להתמודד יש תרופת־פלא. של בדרך עליה

לנצחה. יש
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