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הצעות לסדרהיום
 .1מצב התיירות בנצרת
היו"ר מ .ביבי:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת .הכנסת תדון
בסעיף י''א בסדרהיום :הצעות לסדרהיום.
רשות הדיבור לחברהכנסת סיףאלדין אלזועבי,
להנמקת הצעתו לסדרהיום :מצב התיירות בנצרת.
סיףאלדין אלזועבי )קידמה ופיתוח(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .הדבר שהניע אותי
להעלות נושא זה על סדר יומה של הכנסת ,ולדון בו
במישור זה ,הוא הזנחתה של נצרת עלידי האחראים
לענייני תיירות ושלא לענייני תיירות.
הכל יודעים כי נצרת היא עיר תיירות ,שתיירים
רבים מכל רחבי תבל מבקרים בה .לפי דו''ח שר התיירות,

מבין  650,000שביקרו בארץ בשנה זו ,ביקרו בנצרת
 500,000תייר.

אולם נצרת ,לצערי ,לא נהגתה במאומה מהכנסת
תיירות זו ,שיכולה היתה להביא טובה וברכה לכלל תושבי
העיר.

בתי המלון בנצרת ,על מיעוט מספרם ,היו במשך
השנים החולפות ועד שנת  1971ריקים ושוממים ,דבר
שהביא להצטברות חובות אצל בעליהם ,ואין באפשרותם
לשלם את הריבית בעד המילוות שקיבלו .בעת שהקימו
את בתיהמלון הובטח להם ,לבעלי המלונות ,כי לא
יחוייבו בהחזרת הריבית על המילוות שקיבלו ,אולם
הבטחה זו לא קויימה עד היום.
יצויין כי חלק מבעלי המלונות פרעו זה מכבר את
המילוות שקיבלו ,וכל שנדרש מהם לשלם כיום היא
הריבית בלבד .אכן בו בזמן שאנו מוצאים כי בתיהמלון
בגצרת ריקים מאדם ,הנה כל בתיהמלון בארץ מלאים
בתיירים ובמבקרים.
מדיניות משרד התיירות ביחס לנצרת היא איפוא
מדיניות של הזנחה ורישוש.
מדי יום ביומו אני רואה עשרות אוטובוסים המובי
לים תיירים לנצרת ,שמרגע רדתם מובלים הם עלידי
מורה הדרך כאילו היו שבויים ההולכים הישר בלי להפנות
מבטים ימינה או שמאלה .הם אינם קונים מאומה מבתי
העסק שבנצרת וגם אינם אוכלים או שותים דבר ,פרט
לתעמולה שלילית שמכניסים בהם מוריהדרך ואשר
מפחידה ומזהירה אותם מנצרת ומתושביה.
אנו תמהים מאוד על התנהגות זו ,שהרי הכל יודעים,
כי נצרת היא עיר מארחת ,ותושביה מקבלים את אורחיהם
ברוחב לב ומגישים כל עזרה הנדרשת מהם.
המשבר הכספי החונק שסובלת ממנו עיריית נצרת
י

הוא תוצאה של חוסר אירגון ההכנסה הבאה מן התיירות
בנצרת .אם וכאשר יוסר לחץ זה מעל העיר אז תבוא
רווחה לעיריית נצרת.

נצרת נהנית ממעמד מיוחד ,השונה מיתר ערי העולם.
שליש משטחה הוא רכוש המנזרים והכנסיות ,הפטור
לפי החוק ממסים .ממנזרים וכנסיות אלה אין עיריית
נצרת מפיקה תועלת .אדרבה ,הממשלה ומשרד התיירות
הם הנהגים מהם.
אילו שילמה הממשלה את המסים שהיו צריכים
לשלם בעד רכוש זה ,כי אז לא היתה עיריית נצרת מגיעה
למצב שהיא נמצאת בו כיום.
חברי הכנסת .נצרת תפסה יותר משמונהעשרה
שנים מקום התיירות הראשון בעולם הנוצרי .מאז מלחמת
ששת הימים ירדה נצרת מנקודת השקפתו של משרד
התיירות למקום השלישי אחר ירושלים וביתלחם ,אך
נצרת תוסיף לעמוד במקום הראשון מנקודת השקפתי
ומבחינת הצדק וההגיון.
במשך התקופה של  18השנים שחלפו לא קיבלה
נצרת את המגיע לה ולא זכתה לתשומתהלב הנאותה
והראויה לשמה ולמעמדה ההיסטורי.
חברי הכנסת .נוסף על התיירים המבקרים בגצרת
מארחת העיר גם ראשי מדינות ,ראשי ממשלות ,שרים,
סופרים ,עתונאים ,אנשי מדע ומחשבה ,אנשי דת ,מנחי
גים ובעלי הון מכל רחבי תבל .זאת נוסף על רבבות
הצעירים הערבים ,הנכנסים לשטחים המוחזקים ומבקרים
בישראל ,כדי לעמוד על התקדמותה ושיגשוגה של הארץ.
ואכן חשוב מאוד כי צעירים אלה יעזבו את נצרת תוך
התרשמות לטובה ,כדי שיספרו אחר כך על תשומת'הלב
שהממשלה מקדישה לאזרחים הערבים באופן כללי,
ולנצרת באופן מיוחד ,וכן כדי שיראו בבירור את השינוי
שחל בנצרת מאז שעזבו אותה ,לפני  24שנים ועד היום.
דבר זה יביא ברכה ויוסיף לשמה הטוב של המדינה ,כדי
שתוכל להצביע על יחסה לאזרחים הערבים ותשומת הלב
שמקדישה להם בארץ.
חברי הכנסת ,נצרת זקוקה לכל השירותים .אין בה
תכנית שלמה כלשהי .אין בה תכנית מושלמת לרשת
הביוב או החשמל ,הכבישים ובתי ספר .כמו כן חסרה

היא תיכנון ואירגון.
להשלמת כל התכניות האלה יש צורך בעשרות
מיליוני לירות .הננו עובדים כיום על הכנת תכניות לתיכנון
העיר ולאירגון התחבורה .שכן בעיה גדולה ניצבת לפנינו
היום ,והיא בעיית הצפיפות וריבוי מספר המכוניות בנצרת.
בנצרת יש כיום יותר מ 10,000מכוניות ,מלבד המ
כוניות .שמחוץ לעיר הנעות בכבישיה מדי יום .מבחינת
הצפיפות בכבישים הפך המצב כיום לבלתינסבל .שכן
הכבישים בנצרת נשארו כפי שהיו לפני  500שנה מבחינת
רחבם וגודל מדרכותיהם .אם הממשלה לא תפתור לאלתר
בשיתוף עם העירית את הבעיה הזאת הרי שהתייר הנוסע
כיום אלפי קילומטרים כדי להגיע למקומות הקדושים לא
יעשה זאת כעבור שנתיים ,לפי הערכתי.

לאור האמור ,ובשל הצורך הדחוף לפיתוחה של נצרת
ולקידומה ,כדי שזו תצעד בד בבד עם שיירת הקידמה
ותדמה ליתר ערי ישראל ,סבור אני כי על הממשלה
לגשת לאלתר לאירגון ההכנסה הבאה מן התיירות ,לפי
תוח העיר בשטח התיירות ,עלידי הקמת בתימלון,
מסעדות וגנים ציבוריים .נוסף על זה על הממשלה
לשאת בהפסדים הנגרמים לעיריית נצרת כתוצאה מאי
תשלום מסים עלידי המופקדים על המקומות הקדושים.
אני סבור כי מן הצדק הוא שמשרד התיירות ישא
בעול הזה עלידי תשלום שנתי של סכום כסף מסויים
לעיריית נצרת תמורת השימוש במקומות הקדושים הפתו
חים בקביעות לפני המבקרים והתיירים.
והיה אם קשה לממשלה להיענות לדרישה זו ,הרי
במצב כזה אין לנו אלא לבקש ,ואף לדרוש בתוקף ,לה
תיר לנו לפתוח במגבית בעולם הנוצרי והלאנוצת ,של
דעתי יתרום בנדיבות לב לעיר שהוא מכבדה ומקדש
אותה בהיותה העיר של שליח השלום.
לאור האמור ,ובהסתמך על העובדות שהצבעתי.
עליהן ,אני מבקש לדון בנושא בכנסת ,לא מפני שאני
רואה את עניין נצרת כחשוב מבחינתי האישית כראש
עיריית נצרת ,אלא שעניין נצרת חשוב ,לדעתי ,גם מבחי
נתה של המדינה ,בשורה אחת עם הבעיות הגדולות של
המדינה ,ומצריך טיפול מיידי ויעיל.
אך בראש וראשונה על משרד התיירות לגשת מיד
לפתרון בעיית החובות של בעלי המלונות ,באופן רציני
ומהיר ,כדי שמלונות אלה יוכלו למלא את תפקידם בצורה
הנאותה ,ולאפשר להם להתפתח ולהתרחב.
הירי מ .ביבי:
רשות הדיבור לשר התיירות ,לתשובה.

שרהתיירות מ .קול:

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .אני מבין יפה את

דאגתו הגדולה של חברהכגסת אלזועבי ,שהוא גם ראש
עיריית נצרת ,לבעיותיה של נצרת ,ואני כמובן רוצה לעזור
לו .אבל למעשה אני עוזר לו כל הזמן ,ומשרד התיירות
עשה בשביל נצרת ועושה בשביל נצרת מה שלא עשה
בשביל ערים אחרות.
רצוני למסור לחברי הכנסת מה נעשה על ידינו.

ביזמת משרד התיירות נעשתה פעולה עלידי מע"ץ כדי
לשפץ את הכניסה לנצרת .הכביש הורחב ,נבנו קירות

תמיכה ,נסללו מדרכות והותקנה תאורה ברחוב הראשי.

שיפצנו והרחבנו את הכביש עללד מסגד השלום .בנינו
אזור מעיןמרים וטיפחנו גינה מסביב .הכינונו שילוט
מאיר עיניים בשלוש שפות .שלוש הפעולות הללו עלו לגו
ב  200,000לירות.
אנו מחזיקים מזה שנים לשכת תיירות בנצרת,
המאויישת עלידי שני עובדים מקומיים .נתנו הלוואות
לחנויות מומלצות שפנו אלינו .לא היתה פנייה של חנות
שנענתה בסירוב מצדנו .העברנו את חלקנו ,בסך 10,000
לירות ,לפעולות ניקוז וניקוי מי מעיןמרים.

בשנת  1971קויימו בתמיכתנו שני קונצרטים של
מוסיקה כנסייתית בנצרת .במשך עשר השנים האחרונות
מימננו את חגיגות תג המולד בנצרת ,ובשנה האחרונה
בלבד הוצאנו  8,000לירות למימון החגיגות ברוב עם
הדרת ראש עיר .קיימנו בעבר ואגו מקיימים גם עתה
ערבי הסברה לתיירים בנצרת בבתי מלון.

אשר לפירסומים על נצרת ,במדריך "בזק" נדפס
על חשבוננו ,במשך  4השנים האחרונות ,פירסום מיוחד
על נצרת ,וזאת בארבע שפות .הודפסה כתה על נצרת

שהופצה בעולם ,מעשה ידי הצייר בלום ,כרזה שעשתה
רושם גדול בכל העולם .כן הדפסנו כרזה על נצרת המראה
את כנסיית השלום .הוצאה לאור חוברת אינפורמטיבית
על נצרת בכמה שפות ,שהופצה בארץ ובעולם .למשיכת
תיירות נוצרית הדפסנו פלקט המראה פסל שצולם

בכנסיית הבשורה בנצרת .כל חוברות הצליינות שהדפסנו
כוללות ,כמובן ,את נצרת .הדפסנו חוברת על הגליל,
הכוללת את נצרת.
אשר למסלולים הרגולריים שלנו :שני סיורים יוצ
אים מירושלים לגליל ,והם כוללים את נצרת .שלושה
סיורים מתלאביב לגליל כוללים את נצרת .סיור
מיוחד מתלאביב לנצרת ולטבריה; סיור מיוחד מחיפה
לנצרת ולטבריה.
בקשר לסיורים אינני יכול ,לצערי ,לקבל מה
שהושמע כאן על חשבונם של מוריהדרך .מוריהדרך
שלנו מספרים על נצרת לכל התיירים שנוסעים אתם.
הם מספרים את ההיסטוריה שלה ומראים את המקומות

הקדושים .הם מספרים כל מה שאפשר כדי לפאר את
נצרת בעיני התיירים ,והם אינם מפחידים את התיירים

ואינם סוחבים אותם .אלא שיש להם תכנית של מסלו
לים ,ואת התכנית הזאת קובעים לא מוריהדרך אלא
סוכני הנסיעות :לאן יסעו ,כמה זמן יינתן לכל מקום
ומקום.

תפוסת בתי המלון בנצרת הוכפלה ב 1971לעומה
 .1970.קיימים בנצרת שני מלונות מומלצים בדרגה של
שלושה כוכבים ,ומלון אחד בדרגה של כוכב אחד .ביחד
  136חדרים מומלצים לתיירים .נוסף על כך יש
אכסניות לצליינים עליד כנסיות ,ובהן  330מיטות.
אנו עומדים לקיים בסוף אפריל השנה כנס מיוחד של
סוכני הנסיעות בנצרת ,בהשתתפותי ,כדי לדרבן את

סוכני הנסיעות שיכניסו את נצרת ל"חבילות" שהם

מוכרים לתיירים.
כמה פעמים הסברתי לחברהכנסת אלזועבי ,ולאלה
שבאו אלי מנצרת ,שאני ומשרד התיירות איננו יכולים
לכפות על הצליינים הנוצרים היכן יישנו ,האם יישנו

בבתימלון בנצרת או יישנו מסביב ליםכנרת ,שהוא
קדוש להם ,ומידת הקדושה נקבעת עלידי הכנסיות
ועלידי אלה שמארגנים את הסיורים .לכן הצעתי כמה
פעמים שעיריית נצרת תשלח שליחים  ואנו מוכנים
לעזור בכך  להיפגש עם הכנסיות <עם מארגני הצליינים
בעולם ,כדי להשפיע עליהם שבשעה שהם מארגנים,
קונים ומתכננים את הסיורים עם סוכני הנסיעות י
יכניסו את נצרת יותר משמכניסים אותה עכשיו .אבל
אין בכוחו ואפשרותו של שר התיירות לקבוע בעניין זה,
מכיוון שלא משרד התיירות הוא הקובע את המקומות
לאן חצה התייר לנסוע .מוכרים לו 'חבילה* הכוללת
ביקורים במקומות שונים ושהות בבתימלון שונים ,ואני
הצעתי כי במידה שעיריית נצרת תגלה יזמה ברוכה
בעניין זה  משרד התיירות יעזור לה .כשמר כתיילי
היה ראש עיריית נצרת הוא ביקר בארצות הברית ונעזר
עלידי הלשכות של משרד התיירות .אנו מוכנים כמובן
לעזור גם למר אלזועבי .יהיה זה לנו לכבוד ולזכות,
במידה שהוא מצדו יגלה יזמה וגם עיריית נצרת תגלה
יזמה.



כמובן שנוספו געיות אחר* מלחמת ששת* הימים.
חבר הכנסת הנכבד והיקר ,כשיש ילד אחד במשפחה

והוא בן יחיד  מובן שדואגים לו יותר .אבל כשנולדים
ההורים מחלקים את תשומתלבם,
עוד כמה ילדים
את אהבתם ואת דאגתם בין כל הילדים במשפחה.
אחרי מלחמת ששת הימים יש עוד מקומות קדושים
לנצרות בתוך מדינת ישראל .הצליינים הנוצרים מחלקים
את הזמן העומד לרשותם בין כל המקומות ,ולא אני
הוא שאקבע באיזה מקום ישהו יותר ,אם בביתלחם
או בירושלים העתיקה או בנצרת או בגליל או במקומות
אחרים .זה עניינם שלהם ,ולא אני יכול לקבוע זאת.
אני יכול רק לעזור לעיריית נצרת שתשפיע מצדה ,כפי
שראשי ערים אחרות בישראל נסעו לחוץלארץ ,קשרו
קשרים ועשו פעולות בעזרת משרד התיירות .כל העזרה
של הלשכות שלנו ,של עשרים הלשכות של משרד התיי



רות ,ותעמוד לרשות עיריית נצרת .אבל הקשרים עם

הכנסיות ועם הצליינים



לא אנו יכולים להכריע בעניין

זה ולא אנו יכולים לקבוע בעניין זה.
חברהכנסת אלזועבי דיבר על בעיית החובות .גם
בעניין זה יש לי מה לומר .חשבתי שהוא יחלק לי
קומפלימנט במקום טענות .נכון שהיתה בצורת בנצרת,
ופקדו בשנים הקודמות את בתיהמלון תיירים במספר
לא מספיק ,בעיקר מיד אחרי מלחמת ששת הימים,
כשביתלחם היתה פתוחה וכולם זרמו בעיקר לירושלים
העתיקה .בתיהמלון בנצרת נכנסו לפיגורים בהחזר
הלוואותיהם לחברה לפיתוח מפעלי תיירות .בתיהמלון
פגו למשרד התיירות בבקשה לעזור להם במציאת דרך
להתגבר על הקשיים שהם נתונים בהם .משרד התיירות
היה ער לבעיית בתיהמלון בנצרת ,ובהתאם להסכם
עם משרד האוצר הוחלט  וזהו דבר מיוחד במינו
שלא נעשה לגבי מקומות אחרים  להקפיא את יתרת

החובות כפי שהיו ביום  1באפריל  1971למשך שגה
אחת ,היינו עד  1באפריל  .1972במשך שנה זו לא

ישלמו בתיהמלון בנצרת כל סכום על חשבון הקרן,
הריבית ,הפיגורים וריבית פיגורים .תקציב המדינה יפצה
את החברה לפיתוח מפעלי תיירות על הפסד הריבית
כתוצאה מהסדר זה במשך השנה הזאת .מבחינת בתי

המלון יתרת חובם ב 1באפריל  1972היה זהה לחובם
ב 1באפריל  .1971עלידי הסדר זה ניתן לבתיהמלון
לנצל את שנת  ,1971/72שהיתה שנה טובה ,כפי שאמר
תי :הוכפלה התפוסה בשנה זו מבחינת תיירותית בכל
הארץ ובנצרת כאחד וחלה התאוששות גדולה .זה יאפשר
להם לשלם יותר וגם להתגבר על הקשיים.
 .חברהכנסת אלזועבי עורר בעיות אחרות שאינן
שייכות למשרד התיירות .נדמה לי שראש ממשלת ישר
אל ,הגברת גולדה מאיר ,עומדת לבקר בנצרת ,ותהיה
לו הזדמנות להביא לפניה את כל הבעיות שהעלה כאן
היום .משרד התיירות ושר התיירות אינם אחראים על
בעיית הביוב ואינם אחראים על בעיית הדרכים ועל
בעיות אחרות ,חשובות מאוד ,שחכר הכנסת אלזועבי
עורר .אין משרד התיירות יכול לקבל על עצמו לשלם
ולהעמיד תקציבים לרשות עיריית נצרת במקום משרדים

אחרים .ראשית כל  הוא איננו רוצה לזכות בכל
המצוות; גם שרים אחרים צריכים לזכות במצוות.

שנית  כתוב שהקדושברוךהוא ישלם שכרם ,אבל

לא כתוב ששר התיירות ישלם שכרם .לא כתוב גם שזה
באמצעות שר התיירות .אפילו זה לא כתוב.
לכן אשמח מאוד אם גם שרים אחרים ומשרדים
אחרים יעשו למען נצרת ,שבהחלט ראויה לתמיכה,
מכיוון שאנחנו יודעים את התפקיד שהיא ממלאת כל
השנים במדינת ישראל.
אני מוכן לדבר גם עם שר התחבורה בקשר לדרכים
ולכבישים .כפי שהסברתי נעשתה ביזמתנו פעולה עלידי
מע''ץ .יש בעיות הקשורות עם שר הפנים .אני בטוח
שלבו לנצרת והוא מבין את בעיותיה של נצרת .יש
בעיות שהן קשורות עם משרדים אחרים .לכן אני חושב
שאולי חברהכנסת אלזועבי צריך להביא את כל הבע
יות הללו במרוכז לפני ראש הממשלה.
עם זאת אני רוצה לציין שמשרד התיירות עשה
גדולות בשביל נצרת ,יותר מאשר בשביל מקומות אחרים.
אין לחברהכנסת אלזועבי שום סיבה להרגשת קיפוח.
אנחנו נתראה בקרוב בנצרת בכנס סוכני נסיעות .נעשה
גם בעתיד .אבל עיריית נצרת צריכה מצדה לפעול באמצ
עות הכנסיות אצל אירגוני הצליינים וסוכני נסיעות
שמארגנים את הצליינות .אנחנו מוכנים לעזור לה .הפיר
סומת שעשינו היתה גדולה ורבה ,ואנחנו מוכנים לעשות
יותר בעתיד.



המשקיעים  ולא משרד התיירות
איפה ישקיעו את כספם .המשקיע הולך לאן שהוא
רוצה .לגבי נצרת אנחנו ננהג באותו צדק כמו לגבי
מקומות אחרים .שום משקיע איננו מקבל מאתנו פקו
דות היכן להשקיע את כספו .הוא משקיע אותו במקום
שהוא רוצה .אנחנו עוזרים לו עלידי הלוואה ועידוד.
אני מבטיח לחברהכנסת אלזועבי הנכבד את כל
עזרתנו ,עד כמה שידנו משגת .אני מציע לכנסת להעביר
את ההצעה לסדרהיום של חבר'הכנסת אלזועבי לווע
דת הכלכלה של הכנסת.

מחליטים

היו"ר מ.ביבי:
האם חברהכנסת אלזועבי מסכים להצעת השר
להעביר את הנושא לוועדה ז
סיףאלדין אלזועבי )קידמה ופיתוח(:
מסכים.

היו"ר מ.ביבי:
חברי הכנסת ,לפנינו הצעה אחת :להעביר את
הנושא לוועדת הכלכלה .אני מעמיד אותה להצבעה.
הצבעה
ההצעה להעביר את ההצעה לסדרהיום של
חברהכנסת ס .אלזועבי לוועדת הכלכלה
נתקבלה.

,2

הוצאת ילדים מן הארץ ללימודים בישיבות באירופה ובארצותהברית

היו"ר מ .ביבי:

אנו עוברים להצעה לסדרהיום :הוצאת ילדים מן
הארץ ללימודים בישיבות באירופה ובארצותהברית.
רשות הדיבור למציע ,חברהכנסת אליעד.

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
אדוני היושב ראש ,כנסת נכבדה .במפה של גאולת
העם וגאולת הארץ יש לגו פרק מפואר ששמו מפעל
''עליית הנוער'' ,שגאל רבבות רבות של נערים יהודים,
העלה אותם לארץ ,טיפח אותם ,ורבים מהם תופסים
היום עמדות בכירות במדינת ישראל ותרומתם ניכרת
בכל.
והנה אני עומד לומר דבר בהרבה חרדה ,בהרבה
דאגה ,ובתפילה כנה שאתבדה ,שמא אנחנו עומדים
לפגי מפעל מביש של ירידת נוער מן הארץ.
אומרים לנו שקיימת ישיבה בצרפת שיכולה לקלוט
נוער יהודי ממקומות עזובים ,ממשפחות מבורכות ילדים,
שאחרת ייצאו לרחוב .כאילו אץ תורה בישראל .כידוע
לי יש ריב ,ריב אמת ,עם הממסד הרבני במדינת ישראל
ועם המפלגות הדתיות בה .אבל בענייני תורה ,בענייני
תלמודתורה ,כשאני עובר ורואת ישיבות בירושלים
וברחבי הארץ ,מפעלי חינוך  כל הכבוד ,כל התמיכה,
כל העידוד.
יש לנו מוסדות במדינת ישראל לקליטת ילדים.
יש לנו מוסדות מפוארים להרבצת תורה לילדי ישראל.
מאימתי זקוקים ילדי ישראל למפעל מיוחד כדי להוריד
ילדים מן הארץ ולקלוט אותם בישיבות בגולה ?
אני יודע שקיימות ישיבות באירופה שיהדות אירופה
כבר אינה מסוגלת לספק להן עבודה; במלים אחרות:
לספק להן תלמידים .והן הולכות ומחפשות אותם בשכ
בות עניות ,ועד לישראל הגיעו .הם זקוקים שם לתוספת
תלמידים כדי למלא את התקן .אין כנראה מי שיחשוב
שמא אותם תקציבים המגוייסים מן היהדות למען קיומן
של הישיבות הללו ,שמא מוטב ,ובוודאי יותר מכובד
היה ,אילו היו מגייסים אותם ומעבירים אותם לישראל,
וכאן פותרים את בעיותיהם של בני הנוער העזוב ,בני
הנוער האלה שאולי טוב שילמדו בתלמוד תורה.
אני רוצה להצטרף כאן לדבריו של שר הדתות,
שגינה זאת ואמר :כשאני קורא שילדים יהודים מוצאים
ללמוד בישיבה בצרפת  האם אץ זה מוכיח שלא
נעשה די הצורך לסייע למשפחות מרובות ילדים ? החס
דים ישיבות אנחנו ז וכי יש תורה כתורת ארץ ישראל ז
לשם מה דרוש להוריד ילדים מן הארץ כדי שילמדו
תורה בגולה ?
במיוחד מדאיגה עובדה אחת מיוחדת ,אדוני היושב
ראש ,שהמפעל הזה נעשה בצורה מחתרתית .למפעל
הזה אין כתובת ,לא מתייצב מאחוריו גוף אחראי .צרי

כים לרוץ ולחפש את האנשים ,צריכים לטלפן לטלפונים
אנונימיים כדי לקבל פרטים ,כדי לבדוק מה קורה עם
הנוער הזה .הילדים האלה מנותקים מן ההורים ,ההו
רים אינם יודעים איפה הם ,עד שהם זוכים ,אם זוכים,
לקבל מהם מכתבים.
בשביל מה כל המפעל הזה? מי עומד מאחוריו?
מדוע צריכה מדינת ישראל לשאת את זה?

אינני רוצה להתווכח עם היועץ המשפטי אם זו
שאלה משפטית או לא .זו איננה שאלה משפטית .אבל

גם לא הייתי עושה את ההשוואה  בהחלט לא 
שיש כאן אותו יחס כמו ליהודים שרוצים לשלוח את
ילדיהם ללמוד בחוץלארץ .שם לא יכולים להתערב,
וגם כאן לא יכולים להתערב .אין כל השוואה בין
הדברים.

אינני מדבר על הבחינה המשפטית ,אלא על הב
חינה הציונית ,על הבחינה היהודית ,על הבחינה היש
ראלית .ואנחנו חייבים לעשות הכל כדי למנוע זאת.
אדוני שר הסעד ,יש לי כל הכבוד למפעלים ולת
נופה שקיבל משרדך .קראתי גם תלונות שמשמיעים
כנגד משרד הסעד כאילו הוא אחד הגורמים לכך שמש
פחות מרובות ילדים מוותרות על ילדיהן משום שאינן
זוכות לטיפול הנאות מצד משרד הסעד .אבל אני גם
יודע את המגבלות של משרד הסעד .אני יודע את
המגבלות התקציביות.
חברי הכנסת הנכבדים ,אני רוצה לעורר כאן שאלה
פשוטה .מפעם לפעם מצלצלים הפעמונים על אותה
ביצה חברתית שנקוותה בשני העשורים האחרונים מאז
קום המדינה ,כתוצאה מן הטיפול שניתן לקליטתה של
עליית ההמונים במדינת ישראל .עלייה המונית זו היא
למעשה הקרבן שבו מדברים הפעמונים האלה ,שעל
אודותיו נשמעים קולות האזעקה שאנו שומעים .מדוע
זה עניין של משרד הסעד ולא של משרד הקליטה?
מדוע אין זה עניין שמשרד הקליטה חייב לטפל בו ,כדי
להבטיח שכל אותם עולים ,אשר לא הצליחו להתבסס
ולא היו יכולים להתבסס ,יקבלו את העזרה המתאימה

כדי שיוכלו להתבסס ,להתפתח ולמלא את חובותיהם

לגבי בניהם ומשפחותיהם ז חושבני שאין אפשרות להוי
סיף ולהזעיק את דעתהקהל ואת ממשלת ישראל לעוב
דות הללו שאגו עדים להן מפעם לפעם ,כאשר מתברר
שילדים בני עניים  וכולם משכבה מסויימת ,מעלייה
מסויימת  הם הם הנושא של כל צורות ההתבטאויות
החברתיות .חושבני ,אדוני השר  ,וזה ,חלילה ,לא
שראוי לבדוק אם אכן השקיעה ממשלת
מכוון אליך
ישראל את המאמצים ,את התקציבים ,את תשומת
הלב ,את ההתעניינות והמעקב הדרושים כדי להבטיח
שעליית ההמונים הזאת תמשיך בהיקלטותה כפי שהיא
צריכה להיקלט במדינת ישראל.



)חברהכנסת מ .סורקיס קורא קרי

אתביניים(
כן ,חברהכנסת סורקיס ,זה הנושא ,אם אתה
רוצה לשמוע זאת שוב .הנושא הוא להבטיח שלא
ייוותרו ילדים בקרנות הרחוב ,כדי שלא תבוא תת
הגיורת לגאול אותם .היא עצמה אומרת שהיא באה
לגאול אותם מקרנות רחוב כדי שלא יילכו לעשן סמים.
זה תפקידנו ,לפני שתבוא רות הגיורת לעשות זאת.

)חברהכנסת מ .ידיד קורא קרי

אתביניים(

ברור שנולדו מאותה עלייה שהגיעה .תבדוק ותראה.
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .גראה לי שהנושא

הזה הוא נושא חשוב ואחראי ואנו נמצאים עדיין ברא
שית הצעדים .לעניות דעתי חייבים אנו לקרוא לממשלת

ישראל לבדוק מיד לא את הצד המשפטי שבדבר ,אלא
את הצד הלאומי ,כדי להבטיח שיינקטו כל הצעדים

למען לא יירד ממדינת ישראל אף לא ילד יהודי אחד.
אם הוא רוצח ללמוד תורה ,ילמד תורה במדינת ישראל.
אני מציע לדון בנושא זה במליאה.
היו"ר מ .ביבי:
רשות הדיבור לשר הסעד ,לתשובה.
שרהסעד מ .חזני :

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .ודאי תסכים אתי,
אדוני היושבראש ,שאגב בירור הנושא הספציפי שהע
לה חברהכנסת אליעד איני צריך ואיני חייב לחזור
לבירור מקיף של נושא העוני והמצוקה בחברה הישרא
לית ,במדינת ישראל ,בפערים העמוקים הקיימים בתוכה,
המתרחבים פה ושם ,ושעל אף כל המאמצים טרם הצ
לחנו לגשר על פניהם .לא השעה הזאת מתאימה לכך.
במידה מרובה ובמפורט עשינו זאת לפני מספר שבועות
בלבד ,בזמן הדיון על תקציב משרדי ,ובוודאי ובוודאי
תהיינה עוד ועוד הזדמנויות לעסוק בנושא זה ,שאמנם
מחייב אותנו לא להסית את הדעת ממנו אף לא לרגע.
לפיכך בא אני לעניין עצמו .אני מסכים לדברי
הפתיחה של חברהכנסת אליעד כי מפעל עליית הנוער
עשה גדולות ונצורות בתחום של העלאת בני נוער ארצה
מפזורות הגולה ,עם הוריהם ובלי הוריהם  ויש מקרים
רבים שהנוער גורר אחריו את עלייתם של הורים .לית
מאן דפליג על כך .אני גם תמים דעים עם עמיתי שר
הדתות ,שחברהכנסת אליעד הזכיר את דבריו בשעה
שהתפרסמה לראשונה הידיעה בנושא זה ,כי ברוך השם
הארץ משופעת בישיבות ובמוסדות חינוך אחרים ,דתיים
מובהקים ,פנימייתיים ,וכל הרוצים בכך  ואנו רוצים
שירבה מספר הרוצים בכך  יכולים להקנות תורה
וחכמה לילדיהם בישיבות בארץ ,שאמנם אין תורה
כתורת ארץישראל .אם כי חייב אני לומר כאן ,במאמר
מוסגר ,כי בתוך קבוצת הילדים שנסעה  לא ירדה,
אלא נסעה  ללמוד בישיבה שאתאר אותה יש לפחות
מקרה אחד ,הידוע לי על יסוד חקירה של אנשים
במשרדי ,שבו אני עצמי הייתי ממליץ כי הילד יימצא
תקופה מסויימת מחוץ לגבולות הארץ ,באשר הבית כל
כך רעוע והפרצות במשפחה הזאת כל כך מרובות וחלקים
מן המשפחה עברו כבר את גבול ההתדרדרות .אפילו
יימצא ילד זה בישיבה בקצה הצפוני של הארץ ויבוא
לבקר לחג או לשבתות מספר בשנה  כל מה שהוא
מקבל בישיבה או במוסד חינוכי אחר עלול להתנדף תוך
עשרים וארבע שעות .אולם כללית ,כמובן ,הדרך היא
לימוד וחינוך  כל חינוך שההורים רוצים בו  בתוך
גבולות המדינה ,ובמיוחד החינוך הדתי ,תורתי ,כי אין
תורה כתורת ארץישראל.
אבל כאן בא אני לתיאור עצם העניין ,מהותו ואופיו
והייתי מציע לך ,חברהכנסת אליעד ,לפחות לאחר
שתשמע הסבר על כך ,שתבקש למחוק מן הפרוטוקול
שני ביטויים שאינם הולמים את המציאות .הביטוי
האחד ''מפעל מביש של ירידת נוער מן הארץ* .אין
כאן ירידה של נוער מן הארץ  הדבר נבדק במדוקדק,
ואסביר זאת מיד  ואין זה מפעל "מביש* .הביטוי

תשני שהשתמשת בו הוא "משפחות המוותרות על
ילדיהן* .אני מציע לך למחוק גם את הפיסקה הזאת,

באשר אינה נכונה .ואם יתברר בתחום זה או בכל תחום

אחר שמשפחה מוותרת על ילדה ,מתנערת ממנו 
ואני בטוח שלא בתחום זה ~ הרי ,כפי שקרו מקרים
אלה בעבר ,יש בידי שר הסעד לעכב את הוצאתו של
ילד כזה מן הארץ .וקרו מקרים כאלה בעבר .עכשיו,

משנתפרסמה הידיעה ,ועוד לפגי שהילדים עזבו את

הארץ ,ביקשתי את היועץ המשפטי של משרדי ,עורך
הדין בלום ,להימלך בדעתו של היועץ המשפטי לממשלה.
לפגי שידענו מה הם פרטי העניין ,ואם כאן אמנם
פעולה מחתרתית להורדת ילדים ,חלילה ,מן הארץ,
ביקשתי לברר אם רשאים אנו לעכב את יציאתם של
הילדים עד לבירור .לאחר שהתברר כי הילדים נוסעים
על דעת הוריהם ועלפי רצונם קבע היועץ המשפטי,
ובצדק ,שאין כאן כל יסוד להתערבות הממשלה .אד
רבה ,התערבות כלשהי במקרה זה תהיה אפליה לרעתם
של ילדי עניים ,שמהם תצא תורה ,לעומת ילדי עשירים
שהוריהם ,אשר נמנים עם ה**** ******* של החברה
הישראלית ,שולחים אותם לכל מיני מוסדות חינוך

בחו"ל.

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
אדוני השר ,אתה מכיר בהבדלים אלה בבעיה
זאת? זו בעיה של אפליה בין בני עשירים ועניים?
אדוני השר עומד מאחורי המפעל הזה?

שרהסעד מ .חזני:

אני מבקש לשמוע עד הסוף.
ילדים להורים עשירים ומתעשרים ,עשירי מלחמה
הנמנים עם ה**** ******* במדינת ישראל ,שמוסדות
החינוך המפוארים במדינה אינם מוצאים חן בעיניהם והם
שולחים את ילדיהם לכמה מדינות באירופה  לגביהם אץ
איש טוען ,ובוודאי שאין התערבות כל עוד נעשה הדבר
על דעת ההורים וברצון ההורים .לפיכך ,התערבות במקרה
זה של ילדי עניים ,כאשר עמדו לנסוע על דעת הוריהם,
תהיה בהחלט אפליה לרעתם .ואני מתפלא שאנשים
ליברליים ועוד ''ליברליים עצמאיים* אינם עומדים על
האפליה הזאת שיכלה להיווצר.
לגופו של עניין :במקביל לכך ביקשתי את היועץ
המשפטי ומספר חברים בעבודה לחקור ,לבדוק ולברר
היטב היטב את הנעשה  מי הם הילדים ,מי שולח
אותם ,לאן הם נשלחים ,מי קולט אותם ,היכן הם
נקלטים ומה קורה להם לאחר מכן.

מטילדה גז )המערך ,עבודהמפ"ם(:
כמה הם ,אדוני השר ז

שרהסעד מ .חזני:
בקבוצה שנסעה לפני שבועות מספר היו חמישה
ילדים .מאחר שהעניין נמשך כשנה וחצי יש באותה
ישיבה כמה עשרות ילדים מן הארץ .סך הכל יש בה
כ 100תלמידים ,מאירופה ,אמריקה הדרומית ומן הארץ.
רובם בני עדות המזרח ,אך יש גם בגי עדות אשכנז.
כאמור ,נחקר הדבר ונתברר שאין זו מחתרת .הדבר
נחקר בארץ ונחקר בצרפת באמצעותו של הקונסול
הכללי מר בןדוד ,עלידי ביתהדין הרבני בפריס וכן

עלידי הרב גולדמן ,האחראי לחינוך הדתי בקונסיס

טואר .הממצאים של חקירות אלה מאשרים את תוכן
גילוי הדעת שפורסם בימים האחרונים עלידי כמת
בוגרי ישיבה זו ,שעלו ארצה או חזרו בינתיים ארצה,

ושמיד אפרט את שמותיהם בציון מקצועם ומקומות
מגוריהם ,כדי להראות קבל עם ועדה שאין זו מחתרת.
הממצאים של החקירות שלנו בארץ ובצרפת ,באמצעות
הגורמים שהזכרתי ,לרבות הקונסול הכללי שלגו בפריס
מר בןדוד ,מאשרים כאמור את נכונות גילוי הדעת
שחתומים עליו עשרה אנשים בשם בוגרי ישיבת ''אור
יוסף" ,והם :הרב אוחנה שלמה  ראש ''כולל" ביבנה;
אזולאי דוד  עובד משרד התקשורת ביפו; הרב
בן עבו יעקב  תלמיד בית מדרש גבוה; הרב הלפרין
דוד  מנהל ישיבה; מימרן ישראל  עובד משרד
התקשורת בירושלים; הרב מלכה אליהו  רב אזורי
בצפוןהארץ; רביבו מאיר  תלמיד מכון תלמודי
בירושלים; שוורץ דב  מנהל דפוס; שטרית מרדכי
 פקיד משרד הדתות; כהן אשר  תלמיד ישיבה.
בגילוי הדעת הם קובעים:
א .כל בוגרי הישיבה עלו ארצה בתום לימודיהם
בה .הממצאים שלנו אישרו זאת.
ב .בוגרי הישיבה מעורים כיום בחיי החברה בארץ.
מהם מנהלי מוסדות חינוכיים ,מהם עובדי מדינה ומהם
מועסקים בענפים יצרניים .רבים מן הבוגרים גם ממ
שיכים את השתלמותם התורתית בישיבות בארץ ורבים
מהם אפשר למצוא בשתי ישיבות מאותו הנוסח 
נוסח נוברהודוק ,המלמד ומחנך עלפי שיטת המוסר 
אחת ברחוב שמואל הנביא ואחת בתל אחה.
ג .קבלת תלמידים מישראל עלידי הישיבה בצרפת
מותנית בהסכמה מלאה מצד ההורים; ואלה מטילים
בדרך כלל לחץ על הישיבה שתקבל את ילדיהם ,לעתים
משום הצורך להרחיקם מן הארץ  כשלעצמי ,בדרך
כלל אינני מסכים לכך  כדי להרחיקם מחברים או
מאחים שיצאו לתרבות רעה.
ד .באותה ישיבה מתחנכים תלמידים מארצות
דרום אמריקה וצפוןאפריקה מלבד התלמידים מאירופה
כולה .בצד אלה גם תלמידים מספר מישראל.

מנחם ידיד )גח"ל(:
האם ידוע כמה תלמידים מישראל

ז

שיירשמו בקונסוליה כמקובל לגבי כל ישראלי השוהה
בחו"ל.
במקביל לכך קבעו היועץ המשפטי של משרדי,
עורך הדין בלום ,ונציג הישיבה בארץ ונציג הבוחן
מטעמה את הילדים אם הם ראויים להתקבל ,שלושה
דברים .1 :הם ימסרו רשימה מלאה עם כתובות ההורים
כדי לוודא שאין מקרה חריג של איהסכמת ההורים;
 .2כל הילדים יירשמו בקונסוליה;  .3להבא ,במידה
שעוד ילדים יסעו ,ייעשה הדבר בתיאום עם פקיד משרד
הסעד ,שיקבע אם אמנם נעשה .הכל במסגרת סעיף

185ב' )א( של החוק לתיקון פקודת החוק הפלילי מסי
 ,32תשל"או  197סעיף המדבר על התנערות ההו
רים מילדיהם ,שבמקרה זה רשאי פקיד הסעד להיכנס
לפעולה ולחקור ולקבל את הילד תחת חסותו.
אמרתי ,ואני חוזר ואומר ,כי מאחר שאין תורה
כתורת ארץישראל אני מסתייג ממשלוח ילדים ללמוד
בישיבות בחוץלארץ .אבל מדוע על ''מפעל מביש"
זה  כפי שניסה חבר הכנסת אליעד לכנות פעולה זו
 קמה צעקה ,ואין איש פוצה פה ומצפצף על סטו
דנטים ,אמנם בוגרים ,הלומדים באלפיהם בחוץלארץ
גם במקצועות שאפשר בהחלט ללמוד בארץ ובלא כל
הגבלה?

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:

אותם לא לוקחים מן הבתים כאשר הם עדיין
רכים ,אדוני השר .אותם לא מוציאים ממשפחות שאינן
יכולות לכלכל אותן .איזו השוואה!

שרהסעד מ .חזני:
אני מדבר על ההשלכות .מדוע אין איש פוצה פה
ומצפצף ,שמבין הסטודנטים יש כאלה שבאמת הופכים
ליורדים ,נשארים לצמיתות ,ויש גם כאלה מבין הסטו
דנטים הנושאים נשים נכריות

ו

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
אדוני לא שמע עד כמה מצפצפים ?

שר הסעד מ .חזני:
יש מהם שבקמפוסים מצטרפים לשונאי ישראל
ולעוברי ישראל .אולי מצפצפים ופוצים פה ,אבל אין כל

שרהסעד מ .חזני:
אמרתי :כשלוש עשרות.
לאחר החקירה שלגו בפאריס מודיע הקונסול הכללי
בפאריס מר בןדוד ,בשם ביתהדין הרבני בפאריס:
הישיבה ידועה ומקובלת; בשם הרב גולרמן ,האחראי לחי

ילדים בגיל  .12יש הבדל גדול מאוד.

בלאו ,או כפי שחברהכנסת אליעד קורא לה "רות

שרהסעד מ .חזני:
אני יודע את ההבדל ,אבל הילדים הנשלחים על
דעת הוריהם  והתנאים שם מניחים את הדעת 

נוך הדתי בקונסיסטואר :הישיבה אינה קשורה כלל לנטורי
קרתא .בקשר לכך אני רוצה לומר  והעניין נבדק
על ידינו באופן יסודי  כי אין כל קשר בין הגברת

הגיורת" ,לבין הטיפול בילדים אלה .העוסקים בכך הם
אנשים אחרים ,חרדיים ,אבל רחוקים מן החוגים הקיצו
ניים האלה אשר "אהבתם* למדינת ישראל ידועה לדא
בוננו.

עוד העלתה החקירה ,כי שפת הדיבור והלימוד
בישיבה היא עברית ,לא צרפתית ולא יידיש; התנאים
הפיסיים טובים; היזמה בדרך כלל באה מצד ההורים
או המבוגרים שעלו או חזרו ארצה.
מנהלי הישיבה הבטיחו לקונסול הכללי להמציא
לו את רשימת כל הילדים הישראליים הלומדים שם,

אפשרות למנוע זאת ,לצערי הרב.
זלמן שובל )הרשימה הממלכתית( :
אדוני השר ,לשם נוסעים סטודנטים ? ופה שולחים

דינם כדין ילדי ה**** ******* השולחת על חשבונה
יקירים למוסדות ,גם נוצריים ,בחוץלארץ ,שיש טובים
מהם בארץ .ואיאפשר למדינה להפלות כאן.
אבל אמרתי ,שלגופו של עניין בוודאי איני רואה
זאת בעין יפה ומסתייג מכך ,כי אין תורה כתורת ארץ
ישראל ,אם כי אני חוזר ואומר שמבין קבוצה של חמישה
נערים ידוע לי לפחות מקרה אחד שפקיד הסעד היה
ממליץ להרחיקו לזמן מה מן הארץ.
בסופו של דבר ,לאחר שהדברים נבדקו באורח יסודי
גם בארץ וגם בפאריס ,אינני רואה בכך נושא לדיון

פרלמנטרי ולכאורה צריך היה להציע להסירו מסדרהיום.
אבל אני חייב להניח כי לא כל חברי הבית משוכנעים
בכך באותה מידה ,ולכן אינני סבור שצריך למנוע מהם,
עלידי הסרה מסדרהיום ,את האפשרות של בירור
נוסף ,מפורט יותר.
נוסף על זאת אני עצמי רוצה לוודא במשך הימים
הקרובים ,כי אמנם בוצע כל המוסכם שפירטתי :נתק
בלה רשימת הילדים ,נבדקו עלידי פקיד הסעד בתי
הוריהם ,נרשמו בקונסוליה וכיוצא באלה.
מתוך כך מציע אני להעביר את הנושא לוועדה
מתאימה ,אני חושב לוועדת השירותים הציבוריים.

היו"ר מ .ביבי:

רשות הדיבור ,להצעה ,לחברהכנסת לורנץ.

שלמה לורנץ )אגודת ישראל(:
אדוני היושב ראש ,חברי הכנסת הנכבדים .אני
מציע להסיר את הצעתו הקונקרטית של חברהכנסת
ראשית
אליעד מסדריומה של הכנסת .הסיבה לכך
כל ,הנימוקים המשכנעים וההגיוניים והאינפורמציה הי
סודית שנעשתה על יסוד חקירה בארץ ובחוץלארץ,
כפי שנמסר עלידי שר הסעד.
נדמה לי שכל ההנמקה הזאת היתה חייבת להביא
למסקנה אחת ויחידה ,שאין צורך בשום בירור נוסף,
וודאי שאין צורך בבירור פרלמנטרי .לכל היותר שר
הסעד ,בתוקף תפקידו ,חייב לעקוב אחר העניינים.
ואם ישאלו חברי הכנסת :טוב ,אין צורך ,אבל מה זה



יזיק שיבררו  זה מיותר ,אבל שיבררו באיזו ועדה ? אין
לי לכאורה נגד זה שום התנגדות ,אבל יש נזק ,בדיבו
רים כפי שדיבר חברהכנסת אליעד :יש כאן איזה עניין
של מחתרת ,זה מושג שבלועזית קוראים לו ******
חוטפים ילדים  מחתרת .חוטפים ילדים ללא רצון
ההורים ,דברים שהשתקפו בעתונים בלי שעברו בדיקה.

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
כבר היו דברים מעולם.

שלמה לורנץ )אגודת ישראל(:
כאשר מדברים בקשר למוסד מכובד ,שהמוסד הזה
 אני חוזר על דבריך  הוא שיביא למפעל מביש,
כאשר מדברים על מוסד מכובד שאנשיו כאילו עוסקים
במחתרת  זהו דבר שעלול להביא נזק.

אברהם זילברברג )המערך ,עבודהמפ''ם(:
מתפקידו של מוסד מכובד להעלות ילדים ארצה
ולא להוציא אותם.

שלמה לורנץ )אגודת ישראל(:
אני מסכים אתך ,והלוואי שכל המוסדות וכל בתי
הספר יגרמו לעלייה כפי שהישיבות גורמות .אל נסטה
מן הבעיה .אמרתי שעצם העלאת הנושא לסדרהיום
גורמת נזק .קל וחומר כאשר מעבירים דבר כזה לוועדה.
יש לי נימוק שגי בעניין זה ,וזה  להביע את

מורתרוחי מן המצפון הליברלי שבא לידי ביטוי על

ידי העלאת ההצעה לסדרהיום של חברהכנסת אליעד.
אני רוצה לשאול כמה שאלות רטוריות בקיצור נמרץ.
אשאל שאלות רטוריות כי איני חצה שתשיב עליהן
ותגזול עוד כמה דקות מזמני הקצר.

חברהכנסת אליעד ,לא ראיתי שאתה ,או הסיעה
שלך ,נחרדתם כאשר אנחנו עוקבים ואנחנו יודעים
שמאות ואלפי ילדים נחטפו ממש ,בלי הסכמת הוריהם,
עלידי המיסיון .לא ראיתי שאתה היית בין המציעים
לסדרהיום ,כאשר כמעט כל הסיעות הציעו לטפל בבע
יה חמורה זו ,כאשר גם היום כחמש מאות ילדים נמצ

אים במיסיון ו  1,500מבקרים בקורסים .לא שמעתי
שאתה היית בין המציעים ,כאשר אנחנו הצענו לדון
בקשר לאותם סטודנטים אשר יורדים ,לא כמו אלה

שיורדים ללמוד וחוזרים ארצה .כ 12,000סטודנטים
לומדים היום בחוץלארץ וחלק מהם אינם חוזרים
ארצה .כל אחד מהם עולה למדינה עשרות אלפי דולרים.
אתה לא היית בין אלה שביקשו לדון בעניין זה .אתה
לא היית בין אלה שביקשו לדון בקשר לאותם הורים

ששר הסעד הזכיר ,בצדק ,כי זה היינו הך ,שהם סנובים
ומכוח הסנוביות שלהם לא מספיקים להם בתיהספר
שלנו כאן והם שולחים את ילדיהם לבתיהספר של

שלמה לורגץ )אגודת ישראל(:
היו דברים מעולם ועלידי זה ,ברוךהשם ,הרווחתי
חמשת אלפים לירות בפסקדין של ביתהמשפט.

הגויים וגם גורמים להתבוללותם ולכך שלא יחזרו ארצה.
על כל הדברים האלה אתה לא נחרדת .על מה אתה
נחרד? כאשר  30ילדים ,במשך שנים ,נוסעים לישיבה.

כשמדברים על מפעל מביש ,רבותי חברי הכנסת,
זה דבר אחראי מאוד .עצם העלאת הנושא מביאה נזק
לאותה ישיבה ,שתוארה כאן כמוסד בעל רמה גבוהה.

ואיזה ילדים ? ילדים מבתים כאלה ,כפי ששמענו משר
הסעד ,אשר בחלקם אנשי משרד הסעד היו ממליצים,
לטובתם ,להרחיק אותם מן הארץ לתקופה מסויימת
כדי שלא יהיו בחברה ,באווירה של אחים "פנתרים"
ושל אחיות סוטות ,שלא יהיו בחברה של חברים

מה הנזק שמביא הבירור בעניין זה ? אסור לברר
את העניין ז תסביר קצת.

עבריינים.
מה עדיף לדידך ו גער פושע ,נוער עבריין או ,להב
דיל אלף הבדלות ,שהוא ילמד בישיבה ,ואפילו אם
הישיבה הזאת היא בחוץלארץ ז

אברהם זילברברג )המערך ,עבודהמפ''ם(:

שלמה לורגץ )אגודת ישראל(:
אני מסביר ,אני בתוך דברי .חברהכנסת זילברברג,
כאשר מדברים על מוסד שהוא מפעל מביש...
גסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית( :
לא אמרתי על המוסד ,לא הזכרתי את המוסד,
חברהכנסת לורנץ .אמרתי שאגו עלולים להיות עדים
לתחילתו של מפעל ירידה מביש .הלוואי ואתבדה.

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית( :
חשוב שהם ילמדו בארץ.

שלמה לורגץ )אגודת ישראל(:
אני מסכים אתך ,אבל אינך יודע את המספרים,
לא בדקת כמה בחורי ישיבה נמצאים בחוץלארץ.

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:

כל הדיבורים האלה הם מיותרים .היית צריך לדאוג
לכך  ולטובתם  שהם ילמדו בארץ הקודש ולא
בגולה.

שלמה לורנץ )אגודת ישראל(:
לא בדקת ולא ידעת שמדובר ב  30בחורי ישיבה

לעומת  12,000סטודנטים ומאות ישראלים מבתים
עשירים.
אם יש הגיון בכנסת ,חושבני שחברהכנסת אליעד
צריך היה לעלות על הדוכן ולומר :שוכנעתי על ידי
הדברים ששמעתי ,ואני מבקש להסיר את הצעתי מסדר
היום .כיוון שאינני אופטימיסט עד כדי כך ,אני מציע
להסיר את ההצעה מסדרהיום.
היו"ר מ .ביבי:

אני שואל את חברהכנסת אליעד ,האם הוא מס
כים להצעת השר להעביר את ההצעה לסדרהיום

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
אני מסכים.

היו"ר מ .ביבי :
לפנינו שתי הצעות :האחת  להעביר את ההצעה
לסדרהיום לוועדת השירותים הציבוריים ; והשנייה 
לא לכלול אותה בסדרהיום.
הצבעה

בעד ההצעה להעביר את ההצעה
לסדרהיום לוועדת השירותים
הציבוריים



רוב

בעד ההצעה לא לכלול את ההצעה
 מיעוט
בסדרהיום
ההצעה להעביר את ההצעה לסדרהיום של
חברהכנסת אליעד לוועדת השירותים הציבו
ריים נתקבלה.

לוועדה ?

,3

גרימת הפסדים חמורים למשקים עקב הצטברות עודפים
גדולים של פטימים והודיים

היו"ר מ .ביבי:

הכנסת תעבור להצעה לסדרהיום של חבר
הכנסת יגאל הורביץ :גרימת הפסדים חמורים למשקים
עקב הצטברות עודפים גדולים של פטימים והודיים.
רשות הדיבור לחברהכנסת הורביץ.

יגאל הורביץ )הרשימה הממלכתית(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .תחילה אני מבקש
לתקן את שם ההצעה לסדרהיום .הנוסח שהופיע
בהצעה הדחופה לסדרהיום התייחס לפטימים והודיים,
בהצעה הרגילה לסדרהיום ביקשנו להעלות את בעיית
הבשר בכללותה.
היו''ר מ .ביבי;
אני חייב לעמוד על הנוסח אשר מופיע בלות
ההצעות לסדרהיום המונח לפני.

יגאל הורביץ )הרשימה הממלכתית(:
אני מקבל זאת.
אדוני היושב ראש ,רבותי חברי הכנסת .בראשית
דברי איני יכול שלא להביע תמיהה על שנשיאות
הכנסת לא מצאה בנושא זה עניין הראוי לדיון דחוף.
עשרות אלפי משפחות חקלאיות סבלו קשות מהצטברות
עופות ,הודיים ובקר אשר לא שווקו ,דבר שגרם להפסדים
עצומים ,וכאן  לא מצאנו אנחנו טעם לראות בבעיה
זו בעיה חמורה ודחופה .ייתכן שברגע זה חריפות הבעיה
פגה במקצת ,העודפים התרוקנו קצת ,אבל הבעיה
שרירה וקיימת.
הדברים שאומר ,אדוני שר החקלאות ,אינם נוגעים
רק לצרה שהתרגשה עלינו ואנו מקווים כי היא תחלוף
בהקדם .אני בא לטעון לפני כנסת נכבלה זו נגד
השיטה הפסולה הגורמת לזעזועים למשק החקלאי,
אך לא פחות מכך  לאוצר המדינה .בעד החודשים
האחרונים יהיה על אוצר המדינה לשלם בין  5עד 7
מיליון לירות לחודש להבטחת מחירי המינימום לעופות

ולהודיים .זאת  בחודשי העודף .מיד לאחר מכן תנוע
הנדנדה וייווצר מחסור שיביא להקפצת האינדקס ,דבר
שיעלה שוב מיליונים לאוצר המדינה .החל מאפריל צופים
יודעי דבר עודפים נוספים שיביאו ,חלילה ,שוב לתש
לום נוסף להבטחת מתירי המינימום ,וחוזר חלילה.
לדעתי יש להבטיח כמה דברים ,כשעיקר העיקרים
הוא ההכרח לרכז את יבוא הבשר והאחריות לגידול
הבשר בארץ ביד אחת .על משרד החקלאות לקבל את
מלוא האחריות על תיכנון היבוא ותיכנון הגידול המקומי.
יש צורך במלאי נכבד של בשר מן החוץ בארץ ,אך
איאפשר שיד שמאל לא תדע את אשר יד ימין עושה.
מחירי הבשר הקפוא ,מחירי חלקי הפנים ,הטלת מכסים,
פטור ממכס של כמויות מתוכננות ,מחירים מובטחים
 לכל אלה צריבה להיות כתובת אחת בלבד.
אגע אולי בחלק יותר מעשי ואדבר על כמויות
ומחירים שוטפים.
אשר לעופות  היקף המכירות נשאר גם בחודש
ינואר בשיעור גבוה של כ 8,700טון לחודש בשר
פטימים; וכ 2,2002,000טון בשר הודיים .זהו בערך
היקף הייצור המתוכנן עלפי המכסות השנתיות .אולם
מול זה המחירים בשוק עדיין נמוכים .בפטימים המחיר

ממשיך לנוע בסביבות של  2.052.00לירות לק"ג,
ורק בימים אלה קפץ המחיר ל 2.60לירות הק'ג,

והוא עדיין לא הגיע למחיר המינימום המובטח שהוא
 2.63לירות הק''ג עד חודש מארס.
המחיר הסיטונאי של בשר הודיים גם הוא נמוך

עדיין ממחיר המינימום ,אףעלפי שבשבועות האח

רונים חלה עליית מה במחירים.
אשר לבקר  כמויות הבקר שהצטברו בחודשים
האחרונים נתנו את אותותן בירידת מחיתם ניכרת.
המחיר בשבועות האחרונים ירד עד כדי  4.35לירות
הק''ג בשר ,תוך ירידה ניכרת בשיווק העגלים .תופעה
זו היא תוצאה של תחרות בלתיהוגנת בין חלקי פנים

מיובאים של בשר קפוא ,הנהנה כמובן 
מביטול מיסוי ,לבין הבשר הטרי שתוצ
לעשות
אותיו התייקרו עם הפיחות האחרון בהיקף ניכר.
ברגע זה יש אלפי עגלים העומדים במכלאות
וכך צריך



במשקים.
בעניין הפטימים :לאחר הפיחות הועלה מחיר המי
נימום בהיקף ייקור המספוא ל 2.63לירות הק''ג .שאר
ההתייקרויות מצביעות על מחיר של  2.77לירות
הק''ג .לשנת  1972/73נקבע מחיר מינימום של 2.80
לירות ,כלומר מחיר המפצה את ייקור התשומות לשנה
זו בלבד .אולם לפני שנה ,על פי החלטת שר החקלאות,
נערך תחשיב הוצאות ייצור כדי לקבוע את מחיר המי
נימום לבשר פטימים .תחשיב זה הראה פער של 19
אגורות בין ההוצאות לבין מחיר המינימום ,מכאן שגם
עתה ,למרות פיצויי ההתייקרויות השוטפות ,לא נסגר
הפער הזה שבין מחיר המינימום לבין סךכל ההוצאות
לייצור ק"ג בשר פטימים.
אשר להודיים :מחיר המינימום לבשר הודיים הוא
עתה בממוצע לזכרים  3.33לירות הק''ג .עלפי תחשיב
ההתייקרויות ,הנראות כבר עתה ,חייב להיות המחיר
מאפריל  3.50  1972לירות ,בעוד שבהסכם המחירים
מוצע  3.38לירות בלבד.
אשר לעגלים :עקב מחירי שוק גבוהים לא שוגה
המחיר המובטח כמחיר מינימום והוא ממשיך לעמוד
על  3.77לירות לק"ג בשר עגלים ,כמלפני הפיחות .על
פי תחשיב ,שנערך ועדיין לא סוכם לחלוטין במשרד
החקלאות ,מגיעות הוצאות הייצור לכדי  4.63לירות
הק"ג בעוד שמוצע לקבוע כמחיר מינימום לשנת 1972/73
 4.30לירות.

למותר לציין שככל שמחירי המינימום עולים עקב
ייקור התשומות ניטל מן החקלאי הסיכוי לפדות מן
השוק מחיר גבוה יותר ,ובכך הופך למעשה מחיר
המינימום למחיר קבוע למשך רוב ימות השנה.
התמונה חריפה עוד יותר כאשר מתברר שתחשיבל
משרד החקלאות מתבססים על סכום של  33לירות
ליום עבודה של החקלאי ,כשסכום זה כולל תנאים
סוציאליים ,שהם בהיקף של כ .25%מכאן שתחשיבי
המשרד מתבססים על שכר של כ 700650לירות
ברוטו שיש להבטיח לחקלאי .זהו לכל הדעות עיוות
משווע שאין להסכים לו בכל תנאי .זהו שכר שלא
קיים לגבי שום פועל מקצועי.
יש לציין שסעיף זה של עבודה מתבטא ב 6.5ימי
טונה בשר עגל; כ 7.5ימי
עבודה ,לערך ,לייצור
טונה בשר הודיים? כ 6ימי עבודה
עבודה לייצור
טונה בשר פטימים .מכאן שהעמדת שכר
לייצור
העבודה של החקלאי על מינימום של  40לירות ליום
עבודה מחייבת העלאת ההוצאות לק"ג בשר מסוגים
שונים לפחות ב 5אגורות לק"ג .החקלאים נהנו מעליית
מחירים בעתות מצוקה בשוק ,אבל על כך אעמוד
בהמשך דברי.
אדוני היושבראש ,הנושא שרציתי להעלות הפעם
אינו עיסוק במעמדו של החקלאי במדינה .בזאת נוכל
לדון בעוד זמן קצר "בהרחבה מקוצרת' ,לצערי .הפעם
רצוני להדגיש את הנזק העצום שאינו מתבטא בכלל
במחירים מובטחים אלה או אלה בלבד אלא ,כפי
שאמרתי ,מקורו בעיקר בשיטה הפסולה.
1

1

1

מחיר מובטח עדיין איננו מבטח את החקלאים
מפני הפסד במצב הנוכחי .את הפטימים וההודיים ,וכן
במידה רבה גם את הבקר ,יש להוציא לשחיטה בדיוק
בזמן המתאים ,ואסור בשום אופן כי ישהו במשקים,
ולו גם יום אחד מיותר .זאת משום שלהודיים ולפטימים
יש "תכונה מוזרה'' ,הם מגיעים לגיל מסויים ,וממנו
ואילך אין הם מוסיפים במשקל ,אפילו אם יקבלו את
המזון המתאים במידה מירבית .אם בימי הקיץ צריכת
המזון של ההודיים מגיעה ל  350גרם ליום ,הרי בימי
החורף מגיעה צריכתם ל 450גרם ליום ,ודווקא בעונת
החורף עמדו בלולים עשרות אלפים הודיים ומיליוני פטי
מים שאכלו ,ללא כל ניצול של המזון .ואכלו הרבה.
נזק כבד ביותר נפל בחלקם של החקלאים עקב מחדל
זה שנוצר ,לדעתי ,בגלל השיטה הנוכחית.
יורשה לי ,אדוני השר ,בכל הצניעות ,להציע לך
הצעה ,שאם תתקבל נראה לי כי תפתור אולי את
הבעיה שהיא מסובכת ביותר .אם רצוננו להפסיק ולנוע
ללא הרף בנדנדה ,בין מתן פיצויים ניכרים מאוד לחק
לאים לשם השלמת מחיר המינימום לבין פיצוי עצום בעד
ההתייקרויות החלות עם עליית האינדקס ,אני מציע
לקבוע מחיר שיהיה גם מחיר מינימום ,אבל למעשה
יהיה המחיר הקבוע ללא תנודות.
בידי המשרד יימצא שוק הבשר כולו :הבשר
המיובא ,לרבות חלקי פנים ,הפטימים ,ההודיים ובשר
הבקר המקומי .בידיו יהיה מלאי קבוע ,למרות הקושי
הידוע של מלאי קבוע במזון .בידי המשרד תהיה יכולת
התימרון במלאי הזה.
אדוני שר החקלאות ,ככל שהזמן עובר ילך ויחריף
המחסור בבשר .בעולם כולו המחירים הולכים וממרי
אים שחקים ,בלא מליצה .ערכו של הדולר בשטח
הבשר נופל אולי יותר מאשר בכל מוצר אחר .המשאבים
של הבשר העולמי הולכים ומצטמקים ,ואילו הפיות
הולכים ומתרבים.
גידול בשר ,פטימים והודיים במחירי ישראל עדיף
כבר עתה במידה ניכרת על יבוא בשר מן החוץ ,דבר
הגוזל מטבע חוץ במידה גדולה ביותר.
לפני זמן מה הייתי בהולנד ,במחלבה גדולה .מחיר
קילוגרם חמאה שם גבוה יותר מאשר קילוגרם חמאה
בתלאביב ,וזה בהולנד" ,האמבטיה'' של החמאה .זה
יהיה נכון גם לגבי בשר וכל דבר אחר.
התחלת מיבצע כזה אשר יבטיח את הוצאת העוף
או הבקר בזמן ,כל זאת במחיר מובטח ומוסכם ,בסדרי
גודל אשר יבטיחו תמיד כי המחיר המובטח יהיה גם
המחיר הקבוע  כל זה אינו סובל לדעתי דיחוי .יש
חקלאים הסוברים שכדאי אולי לסבול ,ואפילו סבל
ניכר ,בשעה שיש עודפים .זאת משום שיש גמול בשעת
מחסור ,שעה שקופצים המחירים .אולם לי נראה כי
הגיעה השעה ליצור מסגרת קבע אשר תבטיח הספקה
מלאה ,ובסופו של דבר זולה יותר ,של בשר כמצרך שהוא
המוצר העיקרי והמוביל בסל המזונות והיום מקור הכנסה
עיקרי לחלק ניכר מן החקלאים ,ושהוא גם נושא ההולך
ומכביד על מדינת ישראל.

אברהם עופר )המערך ,עבודהמפ''ם(:
אני מבין שבחקלאות אתה בעד המשטר החקלאי
הקיים.

יגאל הורביץ )הרשימה הממלכתית(:

יגאל הורביץ )הרשימה הממלכתית(:
להיפך ,אני מציע לשנות.
אברהם עופר )המערך ,עבודהמפ''ם(:
אני כבר אמרתי זאת מזמן.
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סליחה ,הפטנט של חברהכנסת עופר.

המעובר בענף הבשר המקומי

היו''ר מ .ביבי:

רשות הדיבור לחברהכנסת זילברברג ,להבאת
הצעתו לסדרהיום :המשבר בענף הבשר המקומי.

אברהם זילברברג )המערך ,עבודהמפ''ם(:
אדוני היושבראש ,חברי הכנסת הנכבדים .חבר
הכנסת הורביץ העלה לפני הצעה דומה לסדרהיום,
ואיאפשר לחדש הרבה בנושא זה .יש אמת אחת ויש
מצב אחד ,והוא עמד על כך .רציתי להוסיף מה שהוא
לא אמר בדבריו .אני חושב שההחלטה ,שנתקבלה במש
רים הכלכליים בקשר להגדלת מכסות הייצור בענף הלול,
היתה החלטה נבונה מאוד וטובה מאוד .המטרה היתה
לתת מכסות למשק החלש ,וכן להכניס יציבות בשיווק
הבשר .לכאורה העניין הלך די טוב ודי בסדר .אילו היינו
עוסקים בדיון על התקציב והפעולות של משרד החקל
אות ,יכולים היינו להדגיש את ההישג הגדול שהמשרד
השיג למען הישוב החלש בארץ ,כאשר הגדיל את
מכסותיו מ 72,000טון פטימים ל 96,000טון ,ובהודיים

מ 18,000טון ל 30,000טון .הדבר היה מלווה גם
בתקציב לישובים החלשים .האוצר הקציב לצורך זה

י

סכום של  20מיליון לירות ,מתוך  50מיליון לירות
שהמתיישבים השקיעו בתיכנון הנ"ל ,כדי לאפשר לישו
בים אלה להקים את המבנים ולבסס את הענף .לכאורה
העניין שפיר ויפה ,אילו זה היה נשאר כך .אנחנו עדים
לכך שהתכנית הצליחה ובחודש ינואר שווקו  9,000טון
בשר עוף במקום  6,500בשנה שעברה .בבשר ההודיים
שווקו  2,500טון לעומת  1,200טון בשנה שעברה באותו
חודש.
תכנית זו התחילה להכניס רגולציה בשוק .אבל
לצערנו קרה דבר ,ועל כך הייתי מעוניין לשמוע את
הסברו של שר החקלאות ,שבאותו זמן שנעשו כל המא
מצים כדי להגדיל ולהרחיב את הייצור המקומי ,בדבבד
התחילו גם לייבא בשר בתנאים טובים מאוד ,בלי מיסוי
ובלי מכס ,כגון חלקי פנים,
אילו עמדנו לפני מצב שרוצים להעביר את ענף
הייצור המקומי לבשר יבוא ,לא היו צריכים לעשות
תכנית טובה מזו .אבל כוונת המתכננים היתה הפוכה.
כיצד קרה הדבר שעתה מביאים בשר בלי מיסוי ובלי
מכס ,בו בזמן שהגידול המקומי מחייב דווקא אספקה
במחירים גבוהים יותר ז כל העניין הולך בכיוון הפוך .איני
מתאר לעצמי שאותו משרד אשר תיכנן את כל הפעולה
הראשונית ,שהיא מאוד מאוד חיובית ,היה שותף לכך.
אני מתאר לעצמי שבעניין זה טיפלו בוודאי אנשים יודעי
עניין ומכירי עניין ,אבל מה שקרה אצלנו בעניין התיכנון
מזכיר את מה שקרה לחרטומי מצרים אשר ידעו
לפתור חלומות ,כאשר לא חלמו .כאשר חלמו ,הם לא
ידעו את הפתרון.
אותם אנשי כלכלה אשר ישבו ועיבדו את התכנית
הראשונית ,ותיכננו אותה כל כך יפה ,העמידו אחר כך

את החקלאים לפני העובדה שאיאפשר לשווק את
התוצרת .אינני מחדש בכך דבר לשר החקלאות ,שיודע
את המצב על פרטיו .אני רק מרענן את זכרונו .הוא
מכיר היטב את הסוגיה.
כל קילו בשר יבוא מחליף שלושה קילו בשר מן
הייצור המקומי .אם היבוא של השגה הוא  3,000טון,
החשבון ברור :במקום  9,000טון ייצור מקומי ,ואם
התיכנון לשנה הבאה אומר להביא  5,000טון ,הרי שזה
בא במקום  15,000טון מן הייצור המקומי .זה מעמיד
בסתירה את כל התכנית .החקלאים נמצאים במצב
כפי שהם נמצאים ,והממשלה צריכה להפסיד בכל פעם
עלידי השלמת מחיר המינימום ,כי מחירי השוק נמו
כים .יודעי דבר מעריכים זאת בסכום של  6מיליון לירות
בחודש .זה חשבון לא פשוט .הסתירה שהועמדנו לפניה
היא רצינית ביותר ,ומשרד החקלאות צריך לתת הסבר

בעניין זה.
יש עוד עניין אחד ובזה רצוני לסכם.

יש שבאים אל החקלאים בטענה; מה אתם רוצים?
אתם עצמאיים ,אתם מנהלים משק ,אתם מבוססים.
וכתוצאה מכך אין דאגה מספקת לענייניהם כמו שיש
דאגה לפועל בארץ .בהזדמנות זאת אני רוצה להדגיש,
שאם בחישובים של מחירי התוצרת החקלאית ,לצורך
קביעת מחירי מינימום ,כלול בתחשיב סכום של 37
לירות ליום עבודה ,וזאת בלי תנאים סוציאליים 

איזה פועל מגיע למצב כזה ? איזה פועל עובד היום

במשק בלי שיובטח מבחינה סוציאלית ,כפי שאינם
מובטחים החקלאים ז האם פועל העובד באיזה ענף
תעשייתי לא כל כך חוחי ,או באיזה מפעל לא רווחי,
קשור להפסדי המפעל? לא .יום העבודה שלו ושכר
העבודה שלו מובטחים .אבל איפה ההבטחה ואיפה
ההגנה ליום העבודה של החקלאי? אני סבור שגם
לעניין זה נצטרך לתת פעם את דעתנו.
לסיכום אני רוצה להציע ,במקום הראשון ,להפסיק
את יבוא הבשר ,או לפחות שהוא יהיה מתוכנן ,כלומר
לפי הצרכים ,ולא במחירים מוזלים .זה הדבר הראשון.
הדבר השני :יכול להיות שהגיע הזמן לקבוע מחירי
קבע לענף הבשר ,בדיוק כפי שיש מחירי קבע לביצים
או לחלב  בכל ענף וענף יש פחות או יותר מחירי
קבע  ולא לקשור זאת במחירי מינימום ,מפני שמחירי
המינימום בחב המקרים אינם מחירים המכסים את
הוצאות הייצור ,ואני כבר לא מדבר על רמת שכר
העבודה .אני יודע שהשיקול הוא שזה רק מחיר מינימום
ושיש ויסות בשוק ,ואני יודע שבמקרים מסויימים המ

חירים עולים על מחירי המינימום ,אבל זהו משחק שה
חקלאי אינו יכול לשחק .החקלאי אינו יכול לשחק בפיס.
כאשר הוא מייצר ומשקיע הוא צריך לדעת היכן הוא
עומד.
אני מציע להעביר את העניין לוועדה ,ועד הדיונים

בוועדה יש להפסיק את היבוא ,ובוועדה לתת את הדעת
על השאלה של מחירי קבע.

אברהם עופר )המערך ,עבודהמפ''ם(:
אינך יכול להציע להעביר את הנושא לוועדה .אתה
חייב להציע לדון בו במליאה.
אברהם זילברברג )המערך ,עבודה מפ''ם(:
אני מציע דיון בעניין זה .אני מודה על התיקון.
הואיל ודיברתי אחרי חברהכנסת הורביץ ,שגם הוא
דיבר בעניין הנדון ,חשבתי שיש כבר דיון.
היו"ר מ .ביבי:
רשות הדיבור לשר החקלאות ,לתשובה.

שרהחקלאות ח .גבתי :
אדוני היושב ראש ,חברי הכנסת .אולי יש איזו
סמליות ,האופיינית לאספקת בשר עוף ,בזה שהצעה
לסדרהיום בנושא של עודפי פטימים במשק הגיעה
לדיון בימים של מחסור.

יגאל הורביץ )הרשימה הממלכתית( :
כאשר הגשתי את

ההצעה ,לפני חודש ,היה עודף.

שרהחקלאות ח .גבתי:
בכל זאת הדבר היה תלוי בך ויכולת לדחות את
הדיון .יש בזה איזו סמליות ,מפני שהעניין של אספקת
בשר עוף מסובך הרבה יותר מאשר נראה במבט ראשון.
השנה עברנו כבר כמה תקופות .היתה תקופה כא
שר מחירי בשר העוף האמירו מעל לכל המשוער .ודאי
שהיה אז מקום להגיש הצעה לסדרהיום ולשאול מעל
במת הכנסת מדוע בשר העוף כה יקר ל אבל מאז ועד
היום המחירים ירדו הרבה למטה מהוצאות הייצור.
מה קרה פה ו קרה דבר שלא היינו מוכנים לו.
בדרך כלל היתה ,משנה לשנה ,עלייה בשיעור של 65
אחוזים בצריכת בשר עוף .השנה עלתה הצריכה ,תוך
השנה ,לפחות ב ,25%ובבשר הודיים גם מעל לזה .הדבר
בא כתוצאה מהתייקרות בשר הבקר ,התייקרות הבשר
המיובא ,וצריך לדעת שגידול פטימים אינו דומה לייצור
נעליים .איאפשר להעמיד משמרת שלישית ב"ביתהח
רושת'' כפי שעושים כאשר יש דרישה לייצר עוד 10,000
זוגות נעליים .זה נמשך זמן .יחד עם תקופת האינקובציה
זה נמשך לפחות ארבעה חודשים עד שאתה יכול להת
חיל .לכן ,אחרי תקופה של עלייה גדולה במחירים נקטנו
אמצעים להגדיל את הייצור .ונאמר פה כבר ,שבמקום
תיכנון של  72,000טון של בשר פטימים לשנה הגענו
לתיכנון של  96,000טון לשנת  ,1972/73או יותר נכון
לשנה החקלאית תשל"ב .גם התיכנון של בשר ההודיים
הוגדל מ  18,000טון ל 30,000טון.
אבל קרה עוד משהו .בגלל המחירים הגבוהים 
כרגיל ,גם החקלאים אינם אלא בשר ודם  כאשר
החקלאים הרגישו שאפשר להרוויח ,ייצרו הרבה מעל

המכסה ,ואם ראינו שבחודשים דצמברינואר השיווק

החודשי הגיע ל 8,800או  8,700ואף ל 9,000טון ,הרי
זה היה מעל ומעבר למכסה הממוצעת שנקבעה ל8,000
טון ,שגם היא צריכה היתה להתבצע במשך השנה
הבאה.
אינני מקבל את הדברים של חברהכנסת זילברברג,
שירידת המחירים והקשיים היו בגלל יבוא מופרז של

בשר מן החוץ .היבוא של הבשר אמנם איננו מרוכז
במשרד החקלאות ,אבל הגענו לתיאום מלא בין משרדנו
לבין משרד המסחר והתעשיה על תיכנון היבוא.

אני חושב שבחשבון סופי היבוא של בשר קפוא
גרם לגידול בייצור בשר עוף עלידי עצם העובדה שהוא
התייקר ,כי בלעדי זאת לא היינו מגיעים במשך שגה
אחת לקפיצה כזאת .אינני סבור שיבוא של כמה מאות
טונות  וחברהכנסת זילברברג מתכוון ליבוא מסויים
של כמה מאות טונות של מה שקוראים חלקי פנים
המיובאים בלי מכס  גרם להצפה או לחוסר האפשרות
לשווק את הפטימים.
בדרך כלל אנחנו יודעים שהצריכה של בשר עוף
איננה שווה במשך כל השנה .היא עולה בחודשי הקיץ
והיא יורדת בחודשי החורף ,אך דווקא בחודשי החורף
הגענו לכמות גדולה הרבה יותר מן הממוצע השגתי
שצריך היה להיות .על כן זה גרם לכך שמחיר הפטימים
ירד עד ל  2לירות ,ולפעמים אף פחות מזה ,מחיר שהוא
בשישים וכמה אגורות נמוך מן המחיר המובטח ,המכסה
את הוצאות הייצור ,דבר שגרם להוצאה גדולה לאוצר
כדי להשלים את המחיר המובטח .אבל עם זה גרם גם
הפסד גדול למגדלים ,מפני שהשוק לא היה מוכן לקלוט
את כל הכמויות הללו ,ואז היה צורך להחזיק במשך
שבוע ,שבועיים או שלושה שבועות פטימים שצריך היה
להביאם לשוק ,וזה מהווה הפסד.
אגיד עוד משהו .המדיניות שלנו היא  והגענו
למסקנה הזאת מזמן  שיש צורך לכוון את הייצור
והשיווק של בשר עוף ,כדי שנוכל לספק באופן קבוע
ובמשך כל השנה כמויות מספיקות של בשר עוף .קל
להשתלט על כך ולא קל כל כך לשמור על התיכנון.
אבל נראה לי שאנו נמצאים בדרך הנכונה להגיע לנורמ
ליזציה של אספקת בשר עוף ,ואני כולל בזה פטימים
ואני כולל בזה גם הודיים .אנחנו צריכים לקחת בחשבון
שמדובר בבעליחיים ,ומדי פעם אנו נתקלים במגפות
או במחלות ,המשבשות את כל התיכנון שלנו .זה קרה
גם בשנה האחרונה ,במיוחד בענף ההודיים .אבל עם
כל ההסתייגויות הללו אני חושב שהדרך הנכונה היא
לתכנן את הייצור ,לכוון אותו לקראת יצירת מלאי גדול
של בשר ,שנוכל לווסת את העונות השונות בשנה ונוכל
גם לווסת במקרה שיש פגעים שגורמים לירידת הייצור.
זאת המדיניות שלנו .אינני חושב שיש מקום לרכז
את כל יבוא הבשר ואת הייצור במשרד אחד .יש בינינו
תיאום מלא ,ואני חושב שמבחינה זו הדברים מסודרים.
אולי עוד כמה מלים בקשר עם ענף הבשר ,שחבר
הכנסת הורביץ דיבר עליו ,אני חושב שאם יערכו היום
משאל בין מגדלי עגלים לבשר במדינת ישראל ,ספק אם
תשמעו תלונות רבות .מחירי בשר הבקר ,על כל פנים
עד לזמן האחרון ,היו מספקים בהחלט .כי עליית מחיר
הבשר הקפוא גרמה לכך שגם מחירי הבשר החי המיוצר
בארץ יעלו .וכאשר עלה מחיר המספוא עקב הפיחות
וההיטלים לא היה צורך לשנות את מחירי המינימום
לבשר הבקר בעקבות זה ,מפני שהמחירים שקיבלו בפועל
בשוק היו מעבר למחירי המינימום שצריך היה להבטיח
גם אחרי ייקור המספוא.

יגאל הורביץ )הרשימה הממלכתית(:
עכשיו זה השתנה.

י

שרהחקלאות ח .גבתי:

אני אומר :עד היום .על כל פנים ,אני חושב שענף
זה נהנה מתנאים טובים .אינני רוצה להגיד שאנשים
התעשרו ,אבל קיבלו את התמורה המתאימה לעמלם.
ובמידה שהדברים ישתנו  נפעיל את מחירי המינימום
המובטחים ,כפי שהפעלנו אותם ביחס לעופות.
בסיכום אני מסכים ,חברי הכנסת ,להעביר את
העניין לוועדת הכלכלה של הכנסת ,לליבון נוסף.

היו"ר מ .ביבי:

חברהכנסת זילברברג ז

אברהם זילברברג )המערך ,עבודהמפ''ם(:
כן.
היו''ר מ .ביבי:

לפנינו איפוא הצעה אחת :להעביר את הנושאים

האמורים לוועדת הכלכלה.

היו"ר מ .ביבי:

אני מודה לשר החקלאות על דבריו ,ומבקש לדעת
אם חברי הכנסת המציעים מסכימים להצעת השר.
חברהכנסת הורביץ ז

הצבעה

ההצעה להעביר לוועדת הכלכלה את ההצעות

לסדרהיום של חבריהכנסת יגאל הורביץ
ואברהם זילברברג נתקבלה.

יגאל הורביץ )הרשימה הממלכתית(:
גן.
.5

נגיפים וחידקי מעיים שנתגלו בירדן ובכנרת

היו"ר מ .ביבי:

חברי הכנסת .אנו עוברים להצעה הבאה לסדר
היום ,של חברהכנסת נסים אליעד ,בדבר נגיפים וחידקי
מעיים שנתגלו בירדן ובכנרת  מקור מי שתייה .רשות
הדיבור לחברהכנסת אליעד.

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:



מקור מי שתייה

תזכיר ובו הוא כותב שהכנרת עומדת לגווע בעוד שנה,
שנתיים או שלוש שנים.

אני חושש מאוד שהסכנה היא בכך שהואיל ואיש
לא יעלה על דעתו שהכנרת עלולה לגווע ,לא יעלה איש
על דעתו שאכן המים במדינת ישראל יזדהמו עד לדרגה
כזאת שלא נוכל לשתות אותם.

אדוני היושב ראש ,כנסת נכבדה .ביום ו בפברואר
 1972נתפרסמה בעתון "מעריב'' הידיעה הבאה ,שהיא
חשובה בעיני ולכן אני מוצא לנכון לצטט אותה כלשונה:

יוסף תמיר )גח"ל(:

''נגיפי וחידקי מעיים נמצאו בירדן ובכנרת .בעבודה
שהוגשה לכנס המדעי השלישי לאקולוגיה ,הנמשך זה
היום השני בתלאביב ,נמסר כי נערך מחקר על הופעתם
והיעלמותם של נגיפים וחידקי מעיים בשני מקורות מים
אלה .מערכת מים זו מזדהמת בשפכים במספר נקודות
ובו בזמן משמשת כמקור מי שתייה לכמיליון נפש .צוות
החוקרים ,הנמנה עם מוסדות המחקר השונים של
האוניברסיטה העברית ,מציין' :העובדה שנהר הירדן
חשוף לזיהום פקלי כבד )סוג חידקי מעיים( ובו בזמן
הוא מזין מקור חשוב של מי שתייה ,דורשת גישתי זהירה
ביותר .למרות שמחקר זה אינו מצביע על זיהום רב של
מים הנשאבים עלידי המוביל הארצי ,הרי גם המקרה

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
כי זה פשוט לא מתקבל על הדעת .וכאן הסכנה.
אני חושב שהואיל וזה לא מתקבל על הדעת ,לפיכך גם
לא יראו את הסכנה האמיתית הגלומה בתופעת זו.
הכנרת היא פנינת הנוף של ארצנו ,המקום הנהדר
שעליו שרו כל כך הרבה ,המקום ששמו רצוף בהיס
טוריה של הארץ ושל העם ,המקום שהוא מקור המים
החיים הראשי  כרבע מצריכת המים של מדינת ישראל
בא ממנו  על המקום הזה אומרים מומחים שהוא
עלול לגווע .עד כמה שלא תהיה הגזמה בדבר ,עד כמה
שיהיה בלתימתקבל על הדעת  האם אין די בזה
כדיי לעורר אותנו בצורה הראויה ,בצורה שתוכיח מעשים,

צריך לעורר ולהזהיר' .החוקרים מוסרים בעבודתם שנגיפי
מעיים נמצאו בביוב של קריית שמונה באופן קבוע.
בירדן ,בנקודה הנמצאת  3ק"מ ממקום כניסת שפכי
קרייתשמונה ,נמצאו נגיפי מעיים ב3%ו מן הבדיקות.
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מעשים של ממש ?
מה הפלא שאנחנו מגיעים למצב כזה אם כל השפ
כים מסביבות הכנרת ,לרבות הגליל העליון ,דרך הירדן,
כל שפכי הביוב  מוזרמים לתוך הכנרת ז הנה אנחנו
קוראים ידיעה שהשפכים של ביתהחולים בצפת מוזר
מים לכנרת ,ובשפכים אלה יש סכנה של רדיואקטיביות,
יש בהם סכנה של ממש .מה הפלא שאנחנו מגיעים
למצב כזה ,אם אנחנו יודעים שכל שטחי הכבול נתונים
למצב של התפרקות החנקן ,ואלפי טון של חנקן זורמים
מדי שנה בשנה לכנרת ז מה הפלא בכך ,אם קיימות
בריכות דגים שאת כל מה שמכניסים לתוכן מזרימים
לכנרת ז מה הפלא ,אם יש לנו כל כך הרבה דשנים

של מציאת נגיף מעיים ליד תחנת השאיבה בכנרות

נסיונות .החוקרים מוסיפים ש 75%מזני הנגיפים שבודדו
וזוהו היו נגיפי שיתוק ילדים .הם זוהו ברוב המקרים

כשייכים לזני תרכיב''.
אדוני היושב ראש ,כנסת נכבדה .חושבני שידיעה
זו צריכה לעורר חרדה ,עם כל הרצון שלא להגזים בה.
מי שקורא את העתונות במשך כל השנה האחרונה נוכח
שכמעט שלא עוברת תקופה מסויימת מבלי שניתקל
במודעות ובידיעות בדבר הסכנה לכנרת ולמקורות המים.
הנה נתבשרנו גם שמומחה ששמו בוב דייוויס הגיש

מדוע אתה חושב כך

?

וחמרים כימיים שאנחנו משתמשים בהם כדי לעודד את
החקלאות ,ואחר כך כל זה נשטף לכנרת ? כל זה מביא
לידי כך שבכנרת גדלות אצות ,ואצות מרעילות .החמצן

פוחת ,הדגה בכנרת עלולה למות ,והמים עלולים להיות
בלתיראיים לשתייה.

יוסף תמיר )גח"ל(:

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
ועוד איך זה שייך .אינני מאמין שנציל את הכנרת
אם לא נדאג לשר מיוחד ,עם כל הכבוד ,ואני מקווה
שאיש לא ייפגע מזה .אני רוצה לומר שבמקום שימנו

אתה יכול להוסיף שבעולם כבר קרו מקרים כאלה.

שר חדש כשר המסחר והתעשיה  יקפיאו את משרד
המסחר והתעשיה ,אבל ימנו שר למשרד לאיכות הסביבה.

אנחנו יודעים שהנסיון המצער בעולם הוא שדברים
כאלה כבר קרו.
בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר גם את הפעולה
האכזרית של כריית חלוקי הנחל ,אותן אבנים נפלאות
שבילדותי שיחקתי בהן .איזה מקור של רוך ,של שמחה,
של חוויה היו האבנים הקטנות האלה .כל חלוקי הנחל
שכיסו את כל חופי הכנרת  היום כורים אותם בעשרות
אלפי טון ,מוציאים אותם ,גוזלים אותם מחופי הכנרת
כדי לקשט בהם בתים או לצרכים אחרים .כל התופעה
הזאת ממש זועקת באכזריותה.
איננו יכולים שלא לראות מצב קשה זה על הרקע
הכללי של זיהום האוויר ,המים ,הקרקע ,הרעש ,כל בעיות

בדרך הטבע יש לשר החקלאות עניין גדול מאוד
בפיתוח החקלאות; לשר המסחר והתעשיה אינטרסים

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית( :

הסביבה שקיימות בארץ .מה נשאר לנו מהנחלים ? מה
נשאר לנו מנחל הקישון ,מנחל אלכסנדר ,מהירקון ?

ואנחנו עדיין נמצאים בצעדים הראשונים ,אנחנו עדיין
נמצאים בתחילתם .אבל קצב ההתקדמות לקראת הסכנה
הוא המעורר את הדאגה הגדולה.
ברור לי :אנחנו מדינה קולטת עלייה ,מדינה נבנית,
יש תנופה עצומה של עשייה ,יצירה ,פיתוח .אין איש
שיכחיש שזה דרוש .להיפך ,על זה גאוותנו.
אולם רצוני לקבוע שכשם שאפשר להשיג הישגים
טכניים למען קידמת החברה ,כך אפשר גם לפתור את
בעיית תוצאות הפעולות המתלוות להישגים אלה .שכן
כל בעיה טכנית יש לה פתרון טכני .השאלה היא איך
מתמודדים עם הבעיה הזאת העומדת לפנינו.
אני מוכרח לומר שכאשר רואים את הבולמוס החמ
רי הגדול הקיים במדינה ,לעתים אנחנו נחרדים אם באמת
יש לנו האיזון הדרוש והמתחייב מצרכיה של חברה.
בסופו של דבר ,מה הם עיקרי הקיום של האדם ,אם לא
אוויר צח ,מים נקיים ,קרקע נקייה ,ושלווה שבמנוחה ?

אני חושב שבעיית הבעיות היא איך נוכל להבטיח את

הדברים האלה למדינתנו.
כנסת נכבדה .הגעתי למסקנה שאין פתרון ולא
נתקדם לקראת פתרון של ממש אם בממשלת ישראל
לא יוקם משרד מיוחד ובראשו אדם בדרג של שר .הנושא
של בעיות הסביבה ,לרבות הכנרת והנחלים ,לא יזכה
לטיפול הראוי לו אם לא יהיה נושא לאתגר ,נושא לכוח
לחץ ,לכוח תביעה ,בדרג העליון ביותר האחראי למדינה,
וזוהי ממשלת ישראל.
אני יורע שיש חוגים שטוענים שיש לנו הרבה משר
דים בממשלת ישראל ,ואין זה דבר פופולרי לבוא ולדבר
על משרד נוסף .אבל קיימים במדינת ישראל משרדים
שלמעשה מקפיאים אותם .יותר מזה :הרי אנחנו קור
אים בעתונות שבקרוב עומדים למנות עוד שני שרים
בממשלת ישראל ,שרים צעירים ,חזקים ,ונוקבים בש
מותיהם של חיים ברלב ויצחק רבין.

היו"ר מ .ביבי:

מה זה שייך לכנרת

ז

גדולים לפתח את התעשיה ; לשר התיירות עניין לפתח
את התיירות .לכל משרדי הממשלה יש עניין לפתח את
התחומים שבהם הם עוסקים .לא אומר שאין להם עניין
באקולוגיה או שהם מזניחים ,חלילה ,עניין זה או מתנג
דים לו .זאת לא אומר ,אבל אין משקל נגדי ,אין כוח
נגדי שיאזן את הדברים .אין בתוך הממשלה מי שיעלה
זאת באופן קבוע כפי שמועלים כל הנושאים האחרים
על סדריומה של ממשלת ישראל .אם כן ,אני סבור
שהבעיה חריפה מאוד מאוד ,ותובעת מחשבה ושיקול.
אנחנו יודעים שמשרד החקלאות דאג לחוקק חוק
מים כדי לקבל סמכויות שיאפשרו לשמור שהמים לא
יזדהמו .יש אומרים שאיאפשר לקיים דברים בלי חוקים,
אבל ודאי שאיאפשר לקיים את הדברים רק עלידי
חוקים .את החוקים הטובים ביותר איאפשר לבצע אם
לא מתלווים אליהם האמצעים הנאותים .אמנם אינני

מקבל את דעתו של עתון "דבר" בעניין חוק המים ,שאין
גוזרים על הציבור גזירה שאיננו יכול לעמוד בה ,היינו
שהציבור אינו יכול לעמוד בחוק זה לפני שפותרים את
הבעיות האחרות .אני חושב שאין זו גזירה ,וצריך לפתור
גם את הבעיות האחרות .צריך להבטיח מפעל שיווסת
את הביוב ומכוני טיהור למים ,להבטיח שייבדקו כל
ענייני בריכות המים ,להבטיח הפסקת הכרייה ,להבטיח
את כל הפעולות האלה אשר יביאו להתממשות החוק.
בהזדמנות זו רוצה אני לומר ,אדוני השר ,שקיבלתי
ידיעה שכאשר רצו לייבש את החולה ,הובעה דעה של
מומחה יהודי מאיטליה אשר אמר כבר אז כי קיימת
סכנה גדולה לכנרת ,אם ייבשו את החולה ,עקב התופ
עות של הכבול .אנו יודעים היום שייבשו בחולה 60,000
דונם .הרוב חולק ונשארו  21,000דונם אדמת כבול,
שהיא מקור הרעה .אנו שומעים שד"ר אבנימלך מה
טכניון ,מציע הצעות להתמודד עם הבעיה הזאת ,בצורת
התזת מים באמצעות ממטרות וכיוצא בזה .אולי יש
מקום לחשוב על איהעברת העיבוד של  21,000דונם אלה
של כבול שהם מסוכנים .שמעתי טענות שמשרד החקל
אות אינו צריך להעביר מרשותו את עיבוד האדמות האלה,
משום שיש סכנה שאם אנשים פרטיים יעבדו אותן לא
יוכלו לעמוד בהגבלות המתחייבות ושאדוני השר אומר
כי יעמוד על מילוין .הייתי רוצה שהעניין ייבדק אם אין
אפשרות שאדמות אלה יישארו בתחום משרד החקלאות,
ואם איאפשר לעשות זאת ,להציף אותן במים.
יש לגו ועדת מנכ''לים המטפלת בנושא זה .יש בידי
ידיעה ,שלא אקרא אותה מחוסר זמן ,כי אין הם יכולים
להתמודד עם הבעיה בממדיה האמיתיים ,ואני יודע
שהכנסת הקימה ועדה מיוחדת לאיכות הסביבה .הייתי
רוצה שדבר זה יזכה לתשומת לב במידה נאותה גם
בתוך ממשלת ישראל ,כי אני חושש מאוד ,אדוני השר,
שביום בהיר אחד ,חלילה  ,קשה לי להעלות זאת על
דל שפתי  נקום ותהיה משמעות מיוחדת ,נוקבת,

לדבריה של המשוררת רחל'' :הוי ,כנרת שלי ,ההיית ,או
חלמתי חלום ז*

היו''ר מ .ביבי:
רשות הדיבור לשר החקלאות ,לתשובה.

שרהחקלאות

ח.

גבתי:

אדוני היושבראש ,חברי הכנסת .נושא ההצעה
לסדרהיום הוא" :נגיפים וחידקי מעיים נתגלו בירדן
ובכנרת  מקור מי שתייה" .חברהכנסת אליעד
הרחיב מאוד את היריעה ונגע בכל הבעיות הקשורות
למה שקוראים שמירה על הסביבה ואקולוגיה .הרשו
נא לי לא להיגרר אחרי הרחבה זו ולהישאר בתחומי
השאלה שהועלתה בהצעה לסדרהיום.
אני רואה פגם מסויים בזה שבבסיס להצעה

לסדרהיום משמשת רשימה של איזה עתונאי בעתון.
חברהכנסת אליעד הסתמך על הרשימה שהתפרסמה

ב 1בפברואר  1972בעתון "מעריב'' ,ושם נכתבו כל
מיני דברים נוראים על נגיפים וגורמי מחלות שנתגלו
במי השתייה .בעקבות דברים אלה אולי תרשו לי
לקרוא מאותו עתון ''מעריב'' ,מה 2בפברואר ,קטעים
מתוך רשימה שהכותרת שלה היא" :פרופ' שובל ,ראש
המעבדה לבריאות הסביבה :אין נגיפים במי 'המוביל/
אבל אין לשתות ישר מהכנרת'' .אקרא מספר קטעים:
"פרופ' הלל שובל ,ראש המעבדה לבריאות הסביבה,
מסר לסופרנו שאף כי נתגלו נגיפי וחידקי מעיים בירדן

ובכנרת ,הרי בתהליך החיטוי הם נשמדים .הפרופסור
הוסיף שמי הירדן והכינרת עוברים שלוש פעמים
תהליך כלורינציה  לצורך חיטוי  ולפיכך מי המוביל
הארצי נקיים מהנגיפים והחידקים .לא כן הדבר כאשר
שותים במישרין מים מן הכנרת''.
ביקשתי את חוותדעתו של פרופסור שילה ,שהוא
פרופסור בבית הספר לרפואה ויושב ראש ועדת המחקר
לעניין הכנרת ,והוא קובע" :מקור הידיעה )הכוונה לידיעה
שהיתה בעתון( הוא בהרצאת פרופ' שובל בכנס האקו
לוגי שהתקיים לפני שבועיים בתלאביב .בהרצאה
זו נמסר על תוצאות סדרת בדיקות שנערכה במעבדת
פרופ' שובל במימי הירדן והכנרת .בשיטה רגישה במיו
חד ניתן עתה לגלות אפילו חלקיקי ויחס בודדים בכמות
מים גדולה ) 2ליטר( .בבדיקותיהם מצאו שובל וחבריו
נוכחות של הווירוס באחת מתוך  20דגימות מי כנרת
בלבד .אין למציאת הווירוס הנ"ל כל השלכה תברואתית
על שימוש מי הכנרת במוביל הארצי כמי שתייה ,מאחר
שמאז הפעלתו של המוביל עוברים המים בדרכם כמה
שלבים של חיטוי ובמיוחד כלורינציה .מי הכנרת ,ככל

הסביבה.
היו"ר מ .ביבי:

האם חברהכנסת המציע מסכים להצעה?

נסים אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
כן.

היו''ר מ .ביבי:

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להעביר את
ההצעה לסדרהיום של חברהכנסת נסים אליעד לוו
עדה לאיכות הסביבה.
הצבעה

ההצעה להעביר את העניין לוועדה
לאיכות הסביבה נתקבלה.

 .6פעולות המיסיון בטבעון
בכל פינה  לא

היו"ר מ .ביבי :

חברי הכנסת ,אנו עוברים להצעה אחרונה בסדר
היום ,של חברהכנסת בןציון קשת ,בדבר פעולות
המיסיון בטבעון .רשות הדיבור לחברהכנסת קשת.

בןציון קשת )גח"ל(:

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .מה עוד יכול
וצריך לקחת במדינתנו כדי שנזדעזע ? יהודים מוכרים
נחלותיהם לזרים

מי אגם שיש אוכלוסיית בני אדם לחופיו ובאגן ההיקוות
שלו ,אינם יכולים לשמש ישירות לשתייה ללא טיפול
משום הסכנה האפשרית לזיהום''.
התברואן הראשי של משרד הבריאות במחוז הצפון
הודיע כי מי השתייה אשר מספקת חברת "מקורות''
באמצעות המוביל הארצי הם באיכות משביעת רצון,
הם נקיים מכל זיהום ואין בהם חמרים כימיים מזיקים
או בקטריות מזיקות .והוא מוסיף ואומר" :מקורות"
עורכת בדיקות קבועות ,כל שעתיים ,לאורך המוביל
הארצי ומשרד הבריאות מקיים ביקורת חודשית באתר
"אשכול"  אגם ביתנטופה  ממנו מוזרמים מי
המוביל הארצי לשתייה.
אלה הן מסקנות של אנשים מומחים ,ולכן אינני
רואה כל טעם לעורר בהלה בציבור שמל השתייה המוג
שים לציבור יש בהם משום סכנה לבריאות.
אינני רוצה להיכנס לכל יתר הבעיות שעורר פה
חברהכנסת אליעד ,הן בדבר הצורך במשרד מיוחד
לאיכות הסביבה והן בדבר האמצעים שיש לנקוט כדי
למנוע את השפעת החולה על הכנרת .אשר להצעה
להציף את הכבול  בסךהכל יש  15,000דונם כבול,
אך איאפשר להציף אותם אלא אם כן מציפים את כל
 60,000הדונמים ,ואתה מבין שזה מחייב הירהור שני
לפני שעושים זאת ,ואיננו מעלים על הדעת שנעשה זאת.
ניאבק על פתרון בעיה זו כמו שנאבקנו על פתרון בעיות
רבות אחרות ויכולנו להן.
נאמר לי שהוועדה לאיכות הסביבה ,שהוקמה בכנ
סת ,התחילה לטפל בבעיות הכנרת ,והשאלה שעוררו כאן
היום בדבר נגיפים במי הכנרת תועלה בה לדיון בקרוב.
אני מציע איפוא שהעניין כולו יידון בוועדה לאיכות



לא הזדעזענו; המיסיונרים פועלים

הזדעזענו; בני עם המרצחים מסתו
בבים בתוכנו  לא הזדעזענו .אולי סוף סוף יזעזע
אותנו כי זרים ,שהם גרמנים ,קונים את נחלתנו ומקי
מים עליו מיסיון ,והנחלה היא אדמת הלאום ,רכושם
של הקרן הקיימת לישראל ,קרי :מינהל מקרקעי
ישראל .ואם גם זה לא מספיק ,הרי אינני יודע מה
עוד אפשר להמציא כדי להוציא מהשלווה את אלה
שבידם המושכות ואשר הופקדו לטפל בענייני העם
ולעמוד על משמר האינטרסים שלו.

וכך זה קרה :גרמני ,בעזרת ידידו איש ''הכשרת
הישוב'' ,מצא דרך אל משרד הסעד ,ובעזרתם האדיבה

של אנשי משרד ממשלתי זה קיבל המלצה אל מינהל

מקרקעי ישראל ורכש ממנו קרקע בלב קרייתטבעון
בנוסף לבית שקנה מאדם פרטי" .המטרה" היתה 

הקמת מוסד לילדים .העובדה  בית לד''ר גיזלה פינגר,
העוסקת במיסיונריות בנוסף להיותה רופאה ,או שעוס
קת ברפואה בנוסף להיותה מיסיונרית .לידה שתי
צעירות גרמניות אשר אץ איש יודע מאין ולמה באו,
ומעניין לדעת על סמך מה ולשם מה קיבלו רשיון
ישיבה

בארצנו.

לפני מספר חודשים הבאתי לפני הבית הזה הצעה
לסדרהיום על מכירת קרקעות לזרים .הנושא הועבר
לטיפול בוועדת החוץ והבטחון ,וזו קיימה ישיבה אחת,
אשר גם בה הרציתי על הבעיה .ידוע לי ששר המש
פטים התחיל בפעולה ,אך קשה לי להשתחרר מן
הרושם כי הטיפול בוועדה בשאלה זו מתנהל בעצלתיים.
ב 8לחודש זה העברתי ליושבראש ועדת החוץ והבטחון
ולחברי הוועדה חומר נוסף ,בו אני מציין מקומות
בארץ שבהם עומדים לפני עיסקאות חדשות .כן הבאתי
לפניו רשימת של מוסדות גרמניים העוסקים ברכישת
נכסים ,ובחלקם  גם בעבודה מיסיונרית .בין היתר
סיפרתי שם על הגרמני מילר שרכש נכסים בקריית
טבעון ומסר הבית לד"רגיזלה פינגר .הרשו לי ,חברי
הכנסת ,לקרוא מתוך מכתבי זה:
''בהמשך לדברי במליאה ,וכן בפני חברי ועדת
החוץ והבטחון ,הנני מוצא חובה לעצמי להביא לידיעתך
את הפרטים הבאים השופכים אור נוסף על הפרשה
■

ומחזקים את אזהרותי כי 'העניין יתפוצץ ויגיע למעשי
אלימות'.

 .1הרכוש העומד להימכר :בטבריה  בית עם

שלושה דונם )ואני מציין את שם המוכר(; בחדרה 
פרדס )ואני מציין את שם המוכר(; בפרדסחנה 
בית )ואני מציין את שם המוכר(; בבנימינה  200
דונם )שם המוכר מצויץ(; בזכרוןיעקב )צויין שם
המוכר(.
 .2הגופים הפועלים :א( הכת של גברת אמה
ברגר  בזכרוןיעקב ,בנימינה ,פרדסחנה וחיפה.
ב( כת חדשה בזכרוןיעקב ובראשה צ'כיגרמני ,שרכ

שה את הפנסיון 'ביתדינה') .ג( בנהריה ושביציון

פועל גרמני בשם גוטשלק .ד(

אגודה 'ברודרשאפט'

)אחוות שלם( ובראשה גרמני בשם גוטפריד מילר,

הרשומה אצל רשם החברות .הנני מעביר העתק של
'כוח והרשאה' .ביתם בקרייתטבעון ,ברחוב השושנים
 ,6הועמד לרשותה של רופאה גרמניה בשם ד"ר גיזלה
פינגר .אומרים כי בתעודת הזהות שלה היא רשומה
כיהודיה .הכת הזו פועלת כנראה בקרייתטבעון ובא
מירים .ה( 'מרין שווסטר'  בית אברהם ,עיןגדי ,10
ירושלים" .אלה הכתובות שמצאתי והמצאתי.
'' .3תגובות הציבור :בתקופה האחרונה רבו מקרי
התפרצויות הזעם ואף פגיעות ברכוש הגרמני )ופה אני
נותן את הפירוט( .חזרתי והזהרתי כי העניינים הולכים
לקראת התפוצצות .חוששני שאין זה סוף פסוק ואגו
עלולים לעמוד בפני תופעות חמורות בהרבה מאלה
שהיו עד כה.
 .4מהנעשה בעולם :ברצוני להוסיף לדברים שנא

מרו עלידי כבר ,כי בשווייץ לפני כחודש הוחמר עוד
יותר הפיקוח על מכירת קרקעות לזרים''.
הכוונה היתה ברורה  לא לאפשר לגרמנים לרכוש
קרקעות .כל מדינה בתוך שווייץ יכלה קודם להחליט
על כך וצריך היה לקבל רק אישור פורמלי ,והגה לפני
כחודש יכלה המכירה לצאת לפועל רק עלידי הממשלה
המרכזית בשווייץ .גם בפינלנד הוצא חוק האוסר
מכירת קרקע לזרים .הכוונה לגרמנים שהרבו לקנות
שם קרקעות.
ביקשתי לבדוק את החומר שהגשתי ,כי לרשותי
אלן עומדים אמצעים לבדיקות אלה .הנני מוצא לחובתי

לברך מעל במה זו את העתוגאים אורי פורת ורות

שרייבר ,אשר עשו את המלאכה  חקרו בנקודה
אחת וגילו את אחת הפרשיות המדהימות מצד אחד
והממיטות חרפה מצד שני ,פרשה שאקרא לה "קרקעות,
הלאום לרשות המיסיון".
והנה כמה פנינים מהכתבה" :כולם ,כמובן ,יודעים
משהו ,אבל לא הכל .שכן אותו בית ,אשר עד לפני
כשנתיים שימש בפנסיון ישראלי ונשא את השם
'אילנות /הוא היום מבצרה של היאחזות גרמנית חדשה,
והוא נושא את השם 'בית עמנואל' .לכאורה משמש
המקום כביתמרפא לחולים אנושים ,הרואים בטיפול
הטבעוני שביבתקוה אחרון ,אבל למעשה ,מלבד הנסיון
להציל את גופם ,נעשה שם גם נסיון להציל את
נשמתם ,ועד מהרה הם עורכים היכרות עם ישו הנוצרי
וכורתים ברית עם הברית החדשה".
אני ממשיך בציטוט" :מילר"  זה הגרמני 
"ידע כי מכירת קרקעות לזרים נוגדת את עקרונות
הקרן הקיימת ,משום כך סיכוייו לחכור את שטח
הפנסיון ממינהל מקרקעי ישראל הם אפס כמעט .אבל
לא איש במילר יתייאש ,מה גם שיש לו כאן ידיד

כקורט רופין"  אחיו של ארתור רופין ,ממייסדי

הקרן הקיימת לישראל ,עובד היום ב"הכשרת הישוב''.
"רופין עלה לירושלים ,הציג את ידידו ה'פילגטרופ'
בפני המנהל הכללי של משרד הסעד ד"ר מ .א .קורץ,
וסיפר לו על רצונו של ידיד ישראל מגרמניה להקים
כאן מוסד לילדים מחוסרי בית .המנהל הכללי התלהב
מאוד ושיגר מיד את ההמלצות הדרושות למינהל

מקרקעי ישראל ,למען יחכיר את שטח פנסיון 'אילנות'

לגוטפריד מילר ,במטרה להכשיר את המקום כמוסד
ילדים''.
אני ממשיך בציטוט" :הפתרון הגאוני נמצא במ
הירות .במקביל לחברת 'ברודרשאפט סאלם' ,שבבעלותו
של מילר בגרמניה ,נרשמה בישראל כחוק אגודה
ישראלית תחת השם 'מעונות שלם בע"מי .כדי לסבר
את האוזן ואת הסדר הטוב ,חולקו אלפיים מניות
האגודה בין גוטפריד מילר והשותפה שלו מגרמניה 
אורסולה שוויצר ,לבין ארבעה ישראלים .עתה כבר לא
היתה החכרת חמשת הדונמים בטבעון ל'מעונות שלם'
בגדר בעיה; מה גם שמינהל מקרקעי ישראל צוייד בהמ
לצה חמה ונלהבת של משרד הסעד ,המלצה שזכתה
לגיבויו של השר חזני בכבודו ובעצמו .המלצה זו היתה
כל כך נלהבת ,עד כי גם ביקשה לפטור את הקונים

מתשלום 'דמי הסכמה'  אלפי לירות  למינהל מקר

קעי ישראל ,המוטל על כל קונה פשוט",

יוסף תמיר )גח"ל(:

מי הם הישראלים?

בןציון קשת )גח''ל(:

הישראלים הם :מר קורט רופין  זה שתיווך
בין מילר לבין בעלי הפנסיון; חנה מרגוליס  זו
שמכרה את הפנסיון במחיר של רבע מיליון מארק.
העתונאים מעריכים ששווי הרכוש היה  150אלף לירות
לכל היותר; ד''ר בלומנטאל  לא מוכר; והגברת
דורה שוורץ  זו שידועה לנו מזבחויעקב שמכרה
את פנסיון "דורה*.
עוד ציטטה" :כשנכשל הוועד הציבורי בארגו
מנטציה הקלושה שלו נגד מעון הילדים ,נכנס לתמונה

ראש המועצה המקומית טבעון ,מר יצחק קלנברג .הוא
רכב על האספקט הציני והאנטיציוני שבעיסקת הפנ
סיון והריץ מכתבי מחאה למינהל מקרקעי ישראל
ולמשרד הסעד ,בהם התריע נגד מסירת אדמות הלאום
לזרים מגרמניה .על טענה זו זכה מר קלנברג בתשובה
מהירה וניצחת מאת היועץ המשפטי של מינהל מקרקעי
ישראל ,אשר כתב לו ב 2בספטמבר ...' :1970לאחר
בדיקה קפדנית מצדנו ביחס לנדון מצאנו כי אין לנו
בסיס חוקי לעכב את העברת הנכס בספריהאחוזה,
מאחר והמוסד רשום בישראל כחוק"'.
וכאן אני ממשיך ומצטט מתוך דברי יושבראש
המועצה ,מר קלגברג" :ידוע לי כי מילר ניסה לרכוש

קרקעות לא רק בטבעון ,אלא גם בחיפה ,בכרמיאל
ובמושב אמירים .בינתיים ,כאן ,טרם עשה דבר בבניין
שקנה .הוא פשוט מסר את הרכוש שקנה ברבע מיליון
מארק לרופאה גרמניה ,ד"ר פינגר ,המנהלת במקום
ביתמרפא .מה פתאום נתן מילר רכוש בן רבע מיליון

ללא כל תמורה ? זה מעורר חשש !"
חברי הכנסת ,הייתי יכול להמשיך ולצטט ,אבל
חוששני שיושב ראש הישיבה יפסיק אותי ,ועלי עוד
להמשיך בדברי.
כנסת נכבדה ,האם יש עוד להוסיף ,על כל מה
שאמרתי וקראתי היום? ירשה נא לי ,אדוני היושב
ראש ,לצטט פיסקה קצרה מתוך ספר על אבשלום
פיינברג; אני מצטט מתוך מכתבו של אבשלום פיינברג

אל רבקה אהרונסון" :הערב ,ילדתי ,לבי שותת דם,
מדוע ? האם אמי חולה ? האם אבי מת ? האם ...לא !

הכמרים קנו את קיסריה .".כך ראה הלוחם והחולם
הגדול לפני עשרות בשנים .כך הרגיש .האם מותר לנו
להרגיש אחרת ?
חברי הכנסת ,אתמול התבשרנו שבקריית טבעון,

בחפירות ,גילו מערת קברים מימי הורדוס ,ועל מערת

קברים זו ,או בקרבתה  גרמנים פותחים מיסיון על
קרקע הלאום .האם צריך לדבר כאן על פעולות מיסיון,
העברת תינוקות על דתם  1אנו ,שלוחמים על כל יהודי
שיישאר יהודי ,אנו ששילמנו מחיר כה יקר בעד יהדו
תנו ,אנו ,הדתיים והחילוניים שבינינו ,מאוחדים בנושא
הזה.

כשדובר מקודם על רכישת קרקעות עלידי הגר
מנים היו מבין חברי הכנסת שצעקו כלפי שהפתרון
הוא להעביר את אדמות מדינת ישראל לרשות האומה:
הקרן הקיימת ,מקרקעי ישראל .מה עכשיו? קרקע
שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל ,קרקע שנרכשה על
ידי הקרן הקיימת לישראל ,נמסרת לגרמנים ,אלא

מה ?  עלידי איזה פטנט ,עלידי איזו עקיפה.

וכי חשוב לנו אם זה נעשה ישירות או בדרך עקיפה

ו

בפעם הקודמת העליתי את החשש .שבפרדסחנה

נעשתה איזו קנוניה .הפעם אני אומר לכם לא בחשש,
אלא כבטחון ,שקנוניה זו נעשתה וגם שם עברה
אדמת מינהל מקרקעי ישראל לבעלות של גרמנים.
אני רוצה לברך מעל במה זו את בני הגוער שיצאו
נגד הנגע הזה ,את חניכי מדרשיית "נועם" ,שאיכפת
להם ,את חברי בית''ר ,שאיכפת להם ,ואת כל אלה
שילכו בדרכם.
רבותי חברי הכנסת ,הפעולה הזאת של התנגדות
למכירת רכוש שלנו לגרמנים תלך ותגבר ,והסיבה היא
הפעם לא רק שצודקים אלה שלוחמים נגד התופעה
הזאת ,אלא שכל העם עומד מאחוריהם ביודעין או
שלא ביודעין .אם נעביר היום משאל בין אלף יהודים
במדינת ישראל   999לבטח יענו שהם מתנגדים
לתופעה הזאת .אני כבר לא מדבר כרגע על מכירת

אדמות הקרן הקיימת או מינהל מקרקעי ישראל ,אלא

בדרך כלל על מכירת אדמות ורכוש שלנו לגרמנים.
סיעתי עומדת להציע בזמן הקרוב הצעת חוק
בעניין מכירת אדמות לזרים .אני מקווה שנמצא אוזן
קשבת ,ואולי אף שותפות להצעת החוק ,מצד חברי
כנסת מסיעות שונות.
חברי הכנסת ,הבעיה היא לא רק רצינית  אין
זאת המלה המתאימה לתיאור המצב  כי בנפשנו
הדבר.

אני מציע ,אדוני היושבראש ,לקיים דיון בבעיה
במליאת הכנסת.

היו"ר מ .ביבי:
רשות הדיבור לשר החקלאות.

שרהחקלאות ח .גבתי:
אצטמצם

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .אני
בדברי לעניין של קרייתטבעון ,שהוא נושא ההצעה
לסדרהיום ,מבלי להביע דעה בעניינים אחרים הקשורים
בנושא של העברת מקרקעין לזרים.
חוששני שבעניין גרם חברהכנסת קשת לעיוות
המציאות.
אני ממונה על מיגהל מקרקעי ישראל ואני יודע
כי ביום  1בדצמבר  1969הוגשה עלידי חברת "מוס
דות שלם בע"מ" בקשה להעביר זכות חכירה של שני
מגרשים גובלים זה בזה בשטח של  5דונמים שעליהם
בנויים שני בניינים .הקרקע היא בבעלות הקרן הקיימת
והוחכרה לפני עשרים שנה לשני יהודים ישראליים.
היהודים מכרו את הבניינים לחברת "מוסדות שלם
בע"מ".
קיבלנו המלצה ביום  12במאי  ,1970חתומה על
ידי האחראי המרחבי של משרד הסעד ,ומכתב שני,
מתאריך  20במאי  ,1970חתום עלידי המנהל הכללי
של משרד הסעד .במכתבים אלה נאמר כי ממליצים
בכל לב להחכיר את הקרקע לחברה הנ"ל שהיא חברה
ישראלית שתקיים במקום מוסדות לילדים בעייתיים,
ושמשרד הסעד ייעזר בשירותיהם .על יסוד המלצות
אלה אישר מינהל מקרקעי ישראל ביום  17ביוני
 1970העברת זכות חכירה ,וההעברה אמנם בוצעה.

בןציון קשת )גח"ל(:
עד כה ,אדוני השר ,אתה חוזר על דברי .איזה
עיוות יש כאן ?

שרהחקלאות ח .גבתי:
חברהכנסת קשת ,אולי תזדיין בסבלנות ותשמע
את הדברים עד הסוף ?

בןציון קשת )גח"ל(:

הייתי מזדיין בסבלנות אלמלא פתחת את דבריך

ואמרת שהיה כאן עיוות.

שר החקלאות ח .גבתי:
העיוות נראה כבר באופק.

בנימין הלוי )גח''ל(:
עד כה שני משרדים ממשלתיים מעורבים בעניין.

שרהחקלאות ח .גבתי:
קבעת עובדה מעניינת מאוד.
האיש שהקים את האגודה ,קורט רופין ,והגרמני
מילר הציעו למשרד הסעד להקים בבתים האלה מוסד
לילדים ממשפחות הרוסות שאפשר יהיה ליצור להם
שם אווירה של בית.

שלמה לורנץ )אגודת ישראל(:
ברוח המיסיון הגרמני.

שר החקלאות ח .גבתי:
התנאים שהתנו היו :הקפדה על מזון צמחוני;
אי הכנסת טלוויזיה למעון; אווירה יהודית מסורתית
במעון ,ושהאחראים לחינוך יהיו יהודים ישראליים שית
מנו על ידי נציגי השירות הסוציאלי.

אסתר רזיאלנאור )גח"ל(:
איזה עניין יש לנו שגרמנים ינהלו פת מוסדות

ז

שרהחקלאות ח .גבתי:
מה לעשות ,חברי הכנסת ,שאני עוד אינני מוכן
לראות בכל גרמני או מיסיונר שוחט יהודים.

אסתר רויאלגאור )גח"ל(:

האם צריך עוד משהו
שרהחקלאות

ח*

ל

גבת*:

כן .כל העם...

אסתר רזיאלנאור )גח''ל(:
בלא כל ספק.
שרהחקלאות ח .גבת*:
לא אדבר בפירוט כזה ולא אצטט עתונאים שהפכו
לחוקרים מוסמכים ,ושכל מה שהם כותבים הם
סבורים שאפשר לבנות על כך בניינים שלמים .אני רחוק

מזה.

בןציון קשת )גח"ל(:
ובינתיים ,אדוני השר ?

שרהחקלאות ח .גבתי:
תואיל לתת לי לדבר ,כי אני נתתי לך לדבר.
על יסוד זה ,ולאחר שהעניין נחקר בכל הרצינות
עלידי משרד הסעד ,ניתנה ההמלצה.

ומה קרה ? וכאן אולי הדבר הפיקנטי .מדוע לא
הוקם המוסד ?  מפני שהתושבים ברחוב הזה החליטו
שאינם רוצים שעלידם יוקם מוסד לילדים .והנציג
שלהם ,עורךהדין בררבהאי ,כתב מכתב לשר הסעד
שבו הוא כותב כדלקמן'' :ועדה ציבורית שהתארגנה
בין תושבי קרייתטבעון מילאה את ידינו לפנות אל
כבודו בענין הבא :התושבים רואים עצמם כמי שהופ
קרו באם אמנם תוגשם התכנית .התושבים רובם
ככולם  בין שרכשו בית במקום ובין שהקימוהו על
מגרש שחכרוהו מקרן קיימת לישראל  בחרו מקום
זה למגוריהם תוך ידיעה מפורשת על אופיו של המקום
וצביונה של סביבתו ,הידועים כאזור מגורים שקט
המיועד לבתים קטנים  וילות ,בהם השקיעו כסף רב,
והשקעה זו מוצדקת אך ורק באם הסביבה תשמור
על צביונה .התושבים ערים לכך שקיימים בסביבתם
כמה פנסיונים המיועדים כמקומות קיט ונופש למבו
גרים בעיקר בחודשי הקיץ ,מוסדות אשר בעצם טבעם
שומרים אף הם על השקט בסביבה ומשתלבים יפה
בצביון הכללי של האזור .והנה נפל עליהם מוראו
של מוסד לפעוטות ,אשר מטבע הדברים שהם בוכים
בלילות ולאו דווקא לפי השעות הקבועות בחוקיהעזר,
דבר שאינו עולה בקנה אחד כלל וכלל עם אופיו
וצביונו של האזור ,אלא מנוגד לו תכלית ניגוד .מה
גם שנאמר מראש ,שהילדים שיתרכזו במוסד ,מוצאם
ממשפחות הרוסות ,בעיקרם מקרים של סיכסוכים בין
ההורים ,והרי הם מועדים לכך שיבואו להמשיך את
הסיכסוך הקולני ביניהם גם במקום בו נמצא הילד.
התושבים מבינים שיש צורך גם במוסדות כאלה ,אולם
לדעתם יש להפנותם למקומות מרוחקים יותר ולאו
דווקא בלבו של ישוב צפוף בעל אופי מיוחד .שכנות
זו לא טובה לא לשכנים ולא למעון עצמו .בעלי הפנ
סיונים טוענים שהקמת המעון במקום תפגע קשות
בפרנסתם ,כי מי יבוא לנופש או לקיט למקום שלידו
קיים מעון ילדים ,המועד להיות מוקד של רעש בכל
שעות היום והלילה ל בנוסף לזה ,בעלי הנכסים רואים
בהקמת המעון פגיעה רצינית ביותר בערך נכסיהם.
עלידי כך ישתנה אופיו של האזור שינוי מכריע,
המוריד בצורה דרסטית את ערך נכסיהם שהשקיעו
בהם מיטב כספם וציפיותיהם''.
אחרי כל ההסברים האלה בא החשש הנוסף ,ביחס
לאופיו של המעון כמוסד המוחזק עלידי גורם נוסף,
ומתעוררים ספקות רציניים בדבר אופיו הלאומי והדתי
וההשלכות הנובעות מכך על הפגיעות האפשריות
בנפש התושבים ,בילדיהם וברוחם.
העניין אינו נראה כל כך תמים ,וכל כך לשם שמים,
כפי

שהובא.

בןציון קשת )גח''ל(:
וכי שאלתי בהצעתי למה לא הוקם מוסד ילדים
שם ל אני שאלתי למה נמכרה האדמה לזרים.
שרהחקלאות ח .גבת*:
בגלל התנגדות השכנים לא הגיע העניין לביצוע
והבתים האלה עד היום אינם נמצאים באותו שימוש
כפי שנקבע ותוכנן בזמנו .אינני יודע עם מי דיברו
העתונאים ,אינני יודע מי עמד מאחורי הפצת החשדות
האלה ,שאלה בניינים שנועדו למוסד שישמש במיסיון.
אני לא יכול לתאר לעצמי איך אפשר לנהל מוסד של

מיסיון בתנאי שכל העובדים והמחנכים ייקבעו עלידי
השירותים הסוציאליים בארץ.
אני מתריע על ההפרזה שהושמעה פה ואינני
מתנגד שהעניין  הואיל וקיימים חששות  יבורר
בוועדה של הכנסת ,שתבדוק את הדברים אולי בצורה
יותר יסודית מאשר עשו זאת העתונאים .אני מציע
שוועדת הכנסת תקבע לאיזו ועדה יועבר הנושא.

בןציון קשת )גח"ל(:
כן.
היו"ר מ .ביבי :

לפנינו הצעת א חת ,להעביר את הנושא לוועדה
אשר תיקבע עלידי ועדת הכנסת .אני מעמיד את
ההצעה להצבעה.
הצבעה

בנימין הלוי )גח''ל(:

ההצעה להעביר את העניין לוועדה שתיקבע
עלידי ועדת הכנסת נתקבלה.

לא היה איפוא עיוות ,אלא הפרזה.

היו"ר מ .ביבי :
האם חבר הכנסת קשת מסכים להעברת הנושא
לוועדה שתיקבע עלידי ועדת הכנסת?

היו"ר מ .ביבי:
חברי הכנסת ,הישיבה הבאה של הכנסת ביום בי
בשבוע הבא ,בשעה  10בבוקר .ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה

.14.04

נספחות

א .סדרהיום לישיבות רע"ברע"ד
א .שאילתות.
ב.

טז .חוק לימוד חובה )תיקון מס'  ,(8תשל"ב1972
)קריאה ראשונה(.
חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  ,(2תשל''ב
) 1971קריאה ראשונה(  תשובת השר.
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסו
הר ,תשל"ב) 1972קריאה שנייה ושלישית(.
חוק הגנת סמלים ,תשל"ב) 1972קריאה ראשו
נה(.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס'
 ,(3תשל"ב) 1972קריאה ראשונה(.
חוק לתיקון פקודת החברות )מס'  ,(13תשל''ב
) 1971קריאה ראשונה(  המשך הדיון ותשובת

סקירת שר החוץ על פעולות משרדו.

ג .חוק התקציב לשנת הכספים  ,1972תשל''ב1972

יו.

)קריאה ראשונה(.

ד .חוק תקציב הביניים לשנת הכספים  ,1972תשל"ב
) 1972קריאה ראשונה(.
ה .החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לפתוח בדיו
ניה על התקציב.
ו .החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לפתוח בדיו
ניה על תקציב הביניים לשנת הכספים ,1972
תשל"ב.1972
ז.

ח.

ט.
י.

יא.

יב.
יג.

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'

,(8

יח.

יט.
כ.

כא.

תשל"ב 

) 1972קריאה ראשונה(.
סקירת שר העבודה על פעולות משרדו  המשך
הדיון ותשובת השר.
חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )מס'
 ,(14תשל"ב) 1972קריאה שנייה ושלישית(.
חוק לתיקון תקנותשעתחירום )רישום ציוד וגיו
סו( )מס'  ,(2תשל''ב) 1972קריאה שנייה ושלי
שית(.
הצעות לסדרהיום.
המצב ברבנות  דיון.
סקירת שר הבריאות על פעולות משרדו  תשובת
השר.

השרי

כב .חוק לביטול דינים עותמאניים ,תשל"ב1971
)קריאה ראשונה(.

כג .חוק המקרקעין )תיקון מס'  ,(2תשל"ב1971

)קריאה ראשונה(.
כד .חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה ,תשל''ב1971
)קריאה ראשונה(.
כה .חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל ,תשל"א
) 1971קריאה ראשונה(.
פו .חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי )מס' ,(32
תש"ל) 1970קריאה ראשונה(.

חוק לתיקון פקודת העדות )מס'  ,(8תשכ"ט

כז.

יד .הריבוי המדאיג של תאונות דרכים קטלניות והצורך
בנקיטת פעולות בלתי שגרתיות כדי להילחם בנגע
זה  דיון.
טו .המצב בנמלים  דיון.

) 1969קריאה ראשונה(.

כח .חוק דיני העונשין )בטחון המדינה ,יחסי חוץ
וסודות רשמיים( )תיקון מס'  ,(2תש"ל1970
)קריאה ראשונה(.

ב .הצעות לסדר היום לישיבות רע"ברע"ד
.339

ס .א לזועבי

)קידמה ופיתוח( :מצב התיי

 .342א .זילברברג )המערך ,עבודהמפ"ם(:

רות בנצרת.

 .340נ .אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
הוצאת ילדים מן הארץ ללימודים בישיבות באי
.341

רופה ובארצות הברית.
י .הורביץ )הרשימה הממלכתית( :גרימת
הפסדים חמורים למשקים עקב הצטברות עוד
פים גדולים של פטימים והודיים.

.343

.344

המשבר בענף הבשר המקומי.
נ .אליעד )המפלגה הליברלית העצמאית(:
נגיפים וחידקי מעיים שנתגלו בירדן ובכנרת 
מקור מי שתייה.
ב .צ .קשת )גח"ל( :פעולות המיסיון בטבעון.

ג .הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר ,תשל"ג1972
.1

מושגות

בחוק זה 
"שוטר"



כמשמעותו בפקודת המשטרה

)גועות

חדש( ,תשל"א)1 1971להלן  פקודת המש
טרה( ,לרבות המשרת במשמר הגבול של חיל
המשטרה על פי סעיף 18א לחוק שירות בטחון,
תשי"ט) 1959נוסח משולב(;2

"פקודות קבע''  פקודות ,הוראות ונהלים
שהתקין בשם זה המפקח הכללי של המשטרה
)להלן  המפכ"ל( לפי סעיף  95לפקודת המש
טרה;

''סוהר''  הנמנה עם שירות בתי הסוהר על פי
גיוס לפי פקודת בתי הסוהר )נוסח חדש(,
תשל''ב ,81971לרבות סוהר מוסף זמני;
"פקודות הנציבות"  פקודות ,הוראות ונהלים
שפירסם בשם זה נציב בתי הסוהר )להלן 
הנציב( לפי סעיף 14ו לפקודתי בתי הסוהר )נו
סח חדש( ,תשל"ב.1971
 .2תחולה על סוהרים
חוק זה חל על שוטרים ועל סוהרים כאחד ,ובכל
מקום שבו נאמר ''המפכ''ל"" ,שוטר"" ,פקודות קבע",
"המשטרה"  קרי כסדרם לגבי סוהרים "הנציב",
"סוהר"" ,פקודות הנציבות"" ,שירות בתי הסוהר*.
 .3העיטורים
אלה העיטורים הבאים לציין מעשי גבורה ואומץ
של שוטרים שעשו בזמן שירותם ושירות מעולה שלהם:
) (1עיטור הגבורה;
) (2עיטור האומץ;
) (3עיטור ההצטיינות.
 .4עיטור הגבורה
שר המשטרה ,בהמלצת המפכ"ל ,רשאי להעניק
עיטור הגבורה על מעשה גבורה עילאי שנעשה בעת
מילוי תפקיד תוך חירוף נפש,
 .5עיטור האומץ
המפכ"ל רשאי להעניק עיטור האומץ על מעשה
גבורה אחר ,שנעשה בעת מילוי תפקיד ,תוך חירוף נפש,
ושיש בו גילוי אומץ לב בלתי רגיל.
 .6עיטור ההצטיינות
המפכ"ל רשאי להעניק עיטור ההצטיינות על שי
רות שיש בו משום תרומה בלתי רגילה להשגת יעד

מיעדי המשטרה ,ואין נפקא מינה אם התרומה היתה

במעשה בודד או בגילוי התמדה או דבקות מופתית
במטרה.
 .7עיטור אזרח*
עיטור הגבורה או עיטור האומץ אפשר להעניק גם
למי שעשה מעשה גבורה עילאי תוך חירוף נפש ,או
מעשה שיש בו גילוי אומץ לב בלתי רגיל ,אגב שימוש
כדין בסמכות מעצר או אגב מילוי חובה כדין לתת
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390
 2ס"ח תשי"ט ,עמ'  ;286ס"ח תשכ"ג ,עמ'
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ' 459.
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עזרה לשוטר בביצוע מעצר חוקי ,או לנוכח עבירה
משוועת או אסון ציבורי; הענקת עיטור לפי סעיף זה
תהא בידי מי שהוסמך להעניק אותו עיטור לשוטרים,

 .8חג לעיטור
מי שזכה לעיטור וחזר ועשה מעשה שעליו הוא
ראוי לאותו עיטור ,מותר להעניק לו על מעשה כזה תג
לעיטור ,אך לא יוענק אותו עיטור שנית.

 .9דין תג

דין תג כדין עיטור לכל דבר.

 .10עיטורים למשמורת
)א( אם האדם שעל מעשהו מוענק העיטור אי
ננו בחיים בשעת ההענקה ,רשאי שר המשטרה או
המפכ"ל ,לפי העניין ,להורות על מסירת העיטור לבן
משפחתו הקרוב למשמורת.

)ב( "בן משפחה" של נפטר ,לעניין סעיף זה,

הוא אחד מאלה ,וקירבתם לפי סדרם:
) (1אלמנה או אלמן,
) (2בן או בת,
)(3
)(4
)(5
היו בני

אם,
אב,

אח או אחות;
משפחה אחדים בדרגת קירבה אחת ,יימסר
העיטור למבוגר שביניהם.
)ג( המוסמך להעניק את העיטור רשאי להורות,
לגבי מקרה מסויים ,על מסירת העיטור למשמורת
לאדם שלא לפי הסדר הקבוע בסעיף קטן )ב( או למי
שאינו בן משפחתו של הנפטר.
וו ,סדרים וטקסים
הסדרים להענקת עיטורים והטקסים למסירתם
ייקבעו בפקודות קבע.
. 12שיקול דעת הרשות
הענקת עיטור מסורה לשיקול דעתו של המוסמך
להעניקו ,ואין אחר החלטתו ולא כלום.
 .13צורת העיטורים
הממשלה ,לפי הצעת שר המשטרה ,תקבע את
צורת העיטורים לשוטר ,לסוהר או לאזרח ,ובלבד שצו
רת העיטורים לשוטרים ולסוחרים תהיה אחת.
 .14ענידה
שר המשטרה רשאי להתקין תקנות בדבר אופן
ענידת עיטורים שהוענקו לפי חוק זה ,הנסיבות שבהן

מותר לענדם והנוהל לטיפול בהמלצות על הענקת
עיטורים.

 .15פסולים לענידה
מי שהוענק לו עיטור לא יהא רשאי לענדו אם
הוא 
) (1נתון במאסר ,במעצר או במחבוש;

) (2שוטר שהורשע בביתמשפט או בביתדין
למשמעת ונדון למאסר בפועל ,ובלבד שהמפכ''ל
המליץ על שלילת הזכות לעגוד את העיטור
ושר המשטרה שוכגע שבגסיבות העבירה היה
משום פגיעה חמורה ביותר בבטחון המדינה או
ביעד מיעדי המשטרה ובגלל זה אין זה מן הראוי
שבעל העיטור יענוד אותו.
 .16איסור הייצור
)א( לא ישתמש אדם בעיטור ,או בדבר שיש בו
צורת עיטור או דמותו ,לפירסומת מסחרית.
)ב( לא ייצר אדם דבר הדומה לעיטור עד כדי
להטעות ,לא יענוד ולא ישתמש בו למטרה אחרת.
)ג( לא ייצר אדם עיטור או דבר שיש בו צורת

עיטור או דמותו ,לא יסחור בהם ,ולא ישתמש בהם

למטרת פירסום או הסברה ,אלא עלפי רשיון בכתב
מאת מי ששר המשטרה הסמיכו לכך ובהתאם לתנאי
הרשיון; סעיף קטן זה אינו גורע מהאיסור שבסעיף
קטן )א(.
)ד( מי שהוענק לו עיטור לא ימכרנו ,לא ימשכן
אותו ולא ישעבד אותו בדרך אחרת.
)ה( העובר על הוראות סעיף זה ,דינו  מאסר
שלושה חודשים או קנס  3,000לירות; הורשע אדם על
איקיום תנאי רשיון שניתן לו לפי סעיף קטן )ג( ,בטל
הרשיון מכוח ההרשעה; הוראה זו אינה גורעת מסמכות
לפי כל דין אחר לבטל את הרשיון או לשנות את
תנאיו.

כדין עיטור לעצמו או לאתה או בכוונה למנוע
הענקתו של עיטור לזולת.

)ב( העונד עיטור ללא זכות לענדו ,דינו  מאסר
שישה חודשים או קנס  3,000לירות.
)ג( העונד עיטור בניגוד לחוק זה או לתקנות
לפיו ,דינו  מאסר שלושה חודשים או קנס 1,000

לירות.
)ד( העונד עיטור או דבר הדומה לעיטור או מש
תמש בו בדרך אחרת ,בדרך שיש בה משום בזיון לעיטור,
דינו  מאסר שנה אחת או קנס  3,000לירות.

 .18איסור עיקול
עיטור שהוענק לפי חוק זה אינו ניתן לעיקול ולא
ייכלל בנכסיו של פושט רגל כמשמעותם בסעיף 37
לפקודת פשיטת רגל.4 1936 ,

 .19ציונים לשבח
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכותו של
המפכ''ל או של מי שהוסמך לכך בפקודות הקבע להעניק
ציונים לשבח או גמולים כספיים על מעשים שאינם
תואמים את המבחנים להענקת עיטור לפי חוק זה.
 .20שוטר מג"ב

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהסמכויות הנתו
נות בסעיף  19לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל,

תש"ל ,5 1970אך לא יוענקו לשוטר מג''ב כאמור
באותו סעיף על מעשה אחד עיטורים ,גם לפי חוק זה

וגם לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל ,תש"ל

.1970

 .17עונשין

)א( העושה אחת מאלה ,דינו



מאסר שגה

אחת או קנס  3,000לירות:
)ו( מוסר ביודעין ידיעה כוזבת בפרט חשוב
לאדם המוסמך ,עלפי חוק או עלפי פקודות
קבע ,לברר עובדות לצרכי חוק זה;

) (2מוסר ביודעין ידיעה כאמור בפיסקה )ו(

למפקדו או לרשות אחרת ,בכוונה להשיג שלא

 .21תחולה
ניתן להעניק עיטור לפי חוק זה לשוטר ולסוחר
אף על מעשה שגעשה לפני תחילתו של החוק ואחרי

יום כ"ה באייר תשכ"ז ) 4ביוני .(1967
 .22ביצוע ותקנות
שר המשטרה ממונה על ביצוע חוק זה והוא
רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעיף 3
ב .צ .קשת מציע:
במקום פיסקה ) (3יבוא:
") (3עיטור המופת".

לסעיף

לסעיף

8

ב .צ .קשת מציע:
במקום סעיף  8יבוא:
" .8עיטור נוסף
מי שזכה לעיטור וחזר ועשה מעשה שעליו

6

ב .צ .קשת מציע:
במקום סעיף  6יבוא:
" .6עיטור המופת

המפכ'ל רשאי להעניק עיטור המופת על
מעשה שנעשה בתפקיד והוא ראוי לשמש
מופת''.

 4ע"ר  ,1936תוס'  ,1עמ' .21

 6ס"ח תש''ל ,עמ' .18

הוא ראוי לאותו עיטור ,יקבלנו".
לסעיף

7

ב .צ .קשת מציע:

למחוק את הסעיף.

לסעיף

" .13צורת העיטורים

13

שר המשטרה יקבע את צורת העיטורים
לשוטה לסוהר או לאזרח ,ובלבד שצורת העי

ש.לורנץ מציע:
במקום סעיף  13יבוא:

טורים לשוטרים וסוהרים תהיה אחת".

ד .החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לפתוח בדיוניה על התקציב
לשנת הכספים

בהתאם לסעיף  5של החלטת ועדת הכגסת מיום
זי בטבת תשל"א ) 4בינואר  (1971בענייני נוהל 
סדרי דיון בתקציב השגתי ופעולות המשרדים ומדיניו
ה*

1972

תם  מחליטה בזה הכנסת להסמיך את ועדת הכספים
לפתוח בדיוניה להכנת התקציב לשנת הכספים 1972
לקריאה שנייה ושלישית מיד לאחר הרצאת שר האוצר.

החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לפתות בדיוניה על תקציב
הביניים לשנת הכספים 1972

בהתאם להחלטת ועדת הכנסת לפי תקנה
לתקנון הכנסת מיום זי באדר תשל''ב )22
  (1972מחליטה בזה הכנסת להסמיך את ועדת
105

בפברואר

הכספים לפתוח בדיוניה להכנת התקציב לחודשים אפ
ריל ,מאי ויוני  1972לקריאה שנייה ושלישית מיד
לאחר הרצאת שר האוצר.

ו .מסקנות ועדת החינוך והתרבות בעניין שידורים לימאים בלב ים
מליאת הכנסת החליטה ,ביום כ"ח בתמוז תשל''א
) 21ביולי  ,(1971להעביר לוועדת החינוך והתרבות
הצעה לסדרהיום שהגיש חברהכנסת מ .ורטמן בעניין
תכניות מיוחדות בשירות השידור לימאים בלב ים .ועדת
החינוך והתרבות הקדישה לנושא ארבע ישיבות ,שבמה
לכן שמעה עדויות מפי נציגי מינהל שירותי הרווחה
לימאים ומפי נציגי משרד התחבורה והגיעה לסיכום
הבא:

מדברי העדים למדה הוועדה כי היזמה להפקת
שידורים לימאים יצאה בזמנה ממקורות שאינם ממשל
תיים וכי שידורים אלו נפסקו במלחמת ששת הימים
מסיבות טכניות .במינהל שירותי הרווחה לימאים ,שהו

קם ב 1970ואשר בתחום פעולותיו כלול נושא זה,

מיוצגת הממשלה כאחד משלושת הגורמים האחראים
על מדיניות חלוקת תקציבו.
ההוצאות לחידוש השידורים במשך מחצית השעה
פעם אחת בשבוע מסתכמות בסכום של  40,000ל''י
בערך בשנה .הוועדה למדה מדברי הנוגעים בדבר כי אם
הממשלה תאשר סך של  13,000ל"י לנושא ,חייב יהיה
כל אחד משני הגורמים האחרים השותפים בשירותי
הרווחה לימאים  איגוד הימאים וחברות הספנות 
להקציב סכום זהה לשם אותה פעולה .הוועדה שמעה
בסיפוק את הודעת מנהל רשות השידור כי הרשות רואה
בחיוב את חידוש השידורים לימאים ,ואף עיבדה תכנית

לשידור חד שבועי בן עשרים דקות .עם זאת קיבלה

הוועדה את טענת רשות השידור כי המקור למימון
ההפקה והשידור חייב להימצא במשרד ממשלתי האחראי
לטיפול בימאים.

הוועדה שמעה מפי נציגי משרד התחבורה כי אין
משרדם מעניק לנושא זה עדיפות בסולם הפעילויות
למען רווחת הימאים וכי כל תקציב נוסף ,אם יינתן,
<פנה אותו אגף הספנות לנושאים אחרים ,חשובים
יותר מאשר שידורים לימאים בלב ים; כדוגמה לנושא
חשוב יותר הביאו אנשי אגף הספנות את הפעולות לקי,
דום חינוכם של ילדי הימאים .נימוקי אגף הספנות מעו
גנים בעובדה ששידורים אלו ישרתו לא יותר מאשר
 40%מן הימאים הישראליים בצי הסוחר וכי ניתן
להחליף תכנם באמצעים זולים יותר .נוסף לכך אין
שידורים אלה נכנסים ,לדעת האגף ,לתחום השירותים
המקצועיים הממומנים במישרין עלידי המשרד .נציגי
אגף הספנות פרשו לפני הוועדה רשימה של פעילויות
אשר לדעתם יש להעדיפן על פגי השידורים האמורים.
ועדת החינוך והתרבות של הכגסת סבורה כי שידור
שבועי לימאים ישראליים המנותקים לתקופה ממושכת
מביתם עשוי לעזור ביצירת קשר חי עם הנעשה בארץ,
עם משפחת הימאי החיה בתנאים שונים וקשים מבחינה
חברתית ונפשית; כן יכול השידור השבועי לתרום
למאמץ הגורמים הממשלתיים לעידוד הימאות הישרא
לית ולביסוסה ,מבחינת כוחאדם ישראלי המתמעט
והולך בצי הסוחר.
הוועדה סבורה כי חשיבותו של השידור לימאים
בלב ים אינו עומד ביחס כלשהו לסכום הנדרש מן
הממשלה להפקת שידור זה .לפיכך פונה ועדת החינוך
והתרבות של הכגסת לממשלה כי תמצא את המקור
למימון הפעולה ותעניקו למינהל שירותי הרווחה לימאים
לשם חידוש השידורים לימאי ישראל המשרתים בלב ים.

הישיבות

סיכום
ישיבה רע"ב )ו' באדר תשל"ב   21בפברואר (1972
היו"ר  י .נבון; ט .סנהדראי.
א .מזכיר הכנסת ח .ליאור הודיע על המסמכים שהונחו
על שולחן הכנסת.

ב .חברהכנסת א .לבנבראון הצהיר הצהרת אמונים.
ג.

שרהחינוךוהתרבות י .אלון הביא לקריאה רא
שונה חוק לימוד חובה )תיקון מס'  ,(8תשל"ב
 .1972בוויכוח השתתפו :מ .ידיד ,א .כץ ,נ .אליעד,
ש .לורנץ ,א .אבנרי ,א .לבנבראון ,י .גולדשמידט.
שר החינוך והתרבות השיב למתווכחים.
הוחלט :להעביר את החוק לוועדת החינוך והתר

חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה ,תשל''ב.1971
בוויכוח השתתף א .עופר.
הוחלט :להעביר את החוק לוועדת החוקה ,חוק
ומשפט.

ו.

 .1972בוויכוח השתתפו :י .ארידור ,א .אבנרי ,ש.
לורנץ ,א .לבנבראון ,י .קרגמן .שר העבודה השיב

ז.

בות.

ד.

מ .סורקיס )יו''ר ועדת הפנים( הביא לקריאה שנייה
חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסו

הר ,תשל''ב .1972בוויכוח השתתפו :ב .צ .קשת,
ש .לורנץ .מ .סורקיס השיב למתווכחים.
הוחלט :לקבל את התיקון של ב .צ .קשת
ההצבעה בקריאה השלישית נדחתה.

לסעיף .3

ה .בהמשך הדיון על סקירת שר העבודה על פעולות
משרדו השתתפו :מ .נסים ,ז .הרינג ,ג' .מועדי ,ש.

.1

כהן ,ד .קורן ,מ .ורטמן .שרהעבודה י .א .אלמוגי
השיב למתווכחים .הצעות סיכום הוגשו עלידי:
ש .ארבליאלמוזלינו בשם סיעות המערך )עבודה
מפ"ם( ,מפד''ל ,המפלגה הליברלית העצמאית ,קיד
מה ופיתוח ,שיתוף ואחווה; מ .גסים בשם סיעת
גח''ל; ש .לורנץ בשם סיעת אגודת ישראל; י.
הורביץ בשם סיעת הרשימה הממלכתית; ת .טובי
בשם סיעת הרשימה הקומוניסטית החדשה; א.
אבנרי בשם סיעת העולם הזהכוח חדש.
הוחלט :לקבל את הצעת הסיכום שהוגשה על
ידי ש .ארבליאלמוזלינו,
חבר הכנס ת י .הורביץ מסר הודעה אישית.

ישיבה רע''ג )ז' באדר תשל''ב   22בפברואר (1972
היו"ר  י .נבון; צ .צימרמן.
א .מזכיר הכנסת ח .ליאור הודיע על המסמכים שהונחו
על שולחן הכנסת.
ב .שרהאוצר פ .ספיר הביא לקריאה ראשונה חוק
התקציב לשנת הכספים  ,1972תשל"ב;1972
וחוק תקציב הביניים לשנת הכספים  ,1972תשל"ב
,1972
ג .יושב ראש הישיבה י .נבון הביא הצעת החלטה
בדבר הסמכת ועדת הכספים לפתוח בדיוניה על
התקציב.
הוחלט :לקבל את ההחלטה.
ד .יושב ראש הישיבה י .נבון הביא הצעת החלטה
בדבר הסמכת ועדת הכספים לפתוח בדיוניה על
תקציב הביניים לחודשים אפריל ,מאי ויוני .1972
הוחלט :לקבל את ההחלטה.
ה .סגן ראש הממשלה י .אלון הביא לקריאת ראשונה

שרהעבודה י .א .אלמוגי הביא לקריאה ראשונה
חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  ,(8תשל''ב 

למתווכחים.
הוחלט :להעביר את החוק לוועדת העבודה.
בהמשך הדיון על המצב בגמלים השיב שרהתח
בורה ש .פרס למתווכחים .הצעות לסיכום הדיון
הוגשו עלידי :מ .שחל בשם סיעות המערך )עבו
דה מפ''ם( ,מפד''ל ,המפלגה הליברלית העצמאית,
קידמה ופיתוח ,שיתוף ואחווה; א .רזיאלנאור
בשם סיעת גח''ל; י .הורביץ בשם סיעת הרשימה
הממלכתית; ת .טובי בשם סיעת הרשימה הקומו
ניסטית החדשה; א .אבנרי בשם סיעת העולם
הזהכוח חדש.

הוחלט :לקבל את הצעת הסיכום שהוגשה על
ידי מ .שחל.
ח .שרהבטחון מ .דיין השיב על  23שאילתות של
חברי הכנסת :ת .טובי ,י .בןמאיר ,נ .אליעד ,י.

תמיר ,י .גולן ,ש .כהן ,ש .ארבליאלמוזלינו ,ע.

אמוראי ,ז .האוזנר ,ג .פת ,ז .המר ,א .אבנרי ,ז.
שובל.
ט.

חברהכנסת א .אבנרי מסר הודעה אישית.

ישיבה רע"ד )ח' באדר תשל''ב   23בפברואר (1972
היו''ר  מ .ביבי.

א .ס .אלזועבי הגיש הצעה לסדרהיום בדבר מצב

התיירות בנצרת .שרהתיירות מ .קול השיב להצעה.
הוחלט :להעביר את העניין לוועדת הכלכלה.
ג .נ .אליעד הגיש הצעה לסדרהיום בדבר הוצאת
ילדים מן הארץ ללימודים בישיבות באירופה ובאר
צותהברית .שרהסעד מ .חזני השיב להצעה .ש.
לורנץ הציע לא לכלול את העניין בסדרהיום.
הוחלט :להעביר את העניין לוועדת השירותים
הציבוריים.

ג .י .הורביץ וא .זילברברג הגישו הצעות )נפרדות(
לסדרהיום בדבר המשבר בענף הבשר המקומי.
שרהחקלאות ח .גבתי השיב להצעות.
הוחלט :להעביר את העניין לוועדת הכלכלה.
ד .נ .אליעד הגיש הצעה לסדרהיום בדבר נגיפים
וחידקי מעיים שנתגלו בירדן ובכנרת  מקור מי
שתייה .שרהחקלאות ח .גבתי השיב להצעה.
הוחלט :להעביר את העניין לוועדה לאיכות הסביבה.
ה .ב .צ .קשת הגיש הצעה לסדרהיום בדבר פעולות
המיסיון בטבעון .שרהחקלאות ח .גבתי השיב

להצעה.
הוחלט :להעביר את העניין לוועדה שתיקבע על
ידי ועדת הכנסת.

