
 של  קצרה  התארגנות  תקופת  אחר 

 יצא  המבצעת,  הרשות  בהשראת  המחוקק, 

 לשנות  שנועדו  הרפורמות  מן  חלק  לדרך  כבר 

 הרשויות  תפקידי  של  הכוח1ת  מקבילית  את 

 ’דמוקרטיה’  הקרוי  העדין  במארג  השונות 
 זו  המקורית,  הכוחות  מקבילית  בישראל. 

 לכוחות  באיזונים  היא  אף  תלויה  הפיזיקלית, 

 הפועלים  ווקטורים  באמצעות  המופעלים 

 נוצר  כ«חות'  ׳מאבק  של  ובסופו  שונים  בכוונים 

 כולה.  המערכת  את  המפעילים  הכוחות  איזון 

 מור׳  באדיבות  זוכר  שאני  הפיסיקה  במעט  כך 

 אפילו  התיכון.  הספר  בבית  למופת  הסבלנ"ם 

 איזונים  של  שיטה  קיימת  המדעית  בפיסיקה 

 שלנו.  בפוליטיקה  לא  אבל  ובלמים. 

 ריבון,  אמון,  משרות  משילות,  כמו  מלים 
 הפכו  ועוד,  לאומי  אנרכיסטים,  יהודי,  רפורמה, 

 שינו׳  שמחייב  עבודה  לנוהל  מילונ"ם  ממונחים 

 "צוגית,  מדמוקרטיה  בישראל  המשטר  שיטת 

 בעולם,  המקובלות  הדמוקרטיות  כאחת 

 ייחודיים,.  ’מאפיינים  בעלת  לדמוקרטיה 

 הניירת  על  נותרה  הרשויות  הפרדת 

 ישראל  מדינת  ממשל  של  התיאורטית 

 עינינו.  לנגד  המתהווה 

 הבוחרים  בידי  אמנם  נשאר  הסמכות  מקור 

 מקור  את  מייצג  מ׳  אבל  כרגיל,  הכל  כאן  עד 
 של  כללית  אסיפה  כבר  אין  הרי  הסמכות? 

 שממנה  ה-5ט0ק  העיר,  בכיכר  האזרחים 

 שפות.  בהרבה  המשטרה  של  שמה  נשאר 

 של  תוצאה  שהוא  הרוב  קובע?  הרוב  רק  האם 

 תוצאות  פ׳  על  וזמניים,  פוליטיים  הסכמים 

 כניסה  ותן.  קח  בשיטת  פוליטי  ומתן  משא 

 בתוצאות  תל!י  תוקף?  פג  מיידית.  לתוקף 

 יהיו.  אם  הבאות,  הבחירות 

 ושל  שלנו  המייסדים,  דור  פילל  לזה  לא 

 החלום  זה  לא  אחרים.  ציוניים  ארגונים 

 ’מדינת  את  כשתכנן  עיניו  לנגד  ראה  שהרצל 

 שזו  פילל  לא  זיבוט׳נסק׳  ואפילו  היהודים, 

 על  שלו  הרוויזיוניסט׳  החלום  תוצאת  תהיה 

 תקום.  שזו  לאחר  המדינה,  פני 
 מדינת  משטר  על  עתה  היא  ההוכחה  חובת 

 וחלוקת  הרשויות  באמצעות  ישראל 
 כולל  ביניהן.  והכוחות  הסמכויות  האחריות, 

 המשפט.  בתי  עצמאות  כולל  המשפט.  בת׳ 

 כל  על  בישראל,  החברה  על  ההוכחה  חובת 

 קווי  מבחינת  מאותגרת  מדינה  שגם  גווניה 
 תוכל  האחר,  וקבלת  סובלמת  של  התיחום 

 שלהם  המוסריות  המידה  באמות  לעמוד 

 מרכז  יוצא׳  ארגון  של  המייסדים  דור  ציפה 

 דרכו.  ממשיכי  להיות  גאים  שאנו  אירופה, 

 כולנו,  על  גם  היא  כך,  אם  ההוכחה,  חובת 

 כוחות  במקבילית  גם  ח!קה,  בלית  גם 

 שונים.  פיזיקה  חוקי  פ׳  על  לפעול  המתיימרת 

 יש  וכי  הכל  חזות  לא  הוא  רוב  שרק  נוכיח  הבה 

 סובלנות  ובהם  ומוסריים  אנושיים  עקרונות 

 וחברתי,  משפטי  אנושי,  צדק  ושוויון, 

 חזקה  פוליטית,  קוניונקטורה  מכל  שחזקים 
 ננהג.  פיהם  על  שתהיה.  ככל  ואינטרסנטית 

 בלבד.  דעתי  את  מייצג  לעיל  הכתוב  נ.ב. 

הערה



