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לגרמניה הנשק יצוא בעניו הממשלה של החלטה הצעת א.
ניררפאלקס: נ. היו"ר

שנעבור לפני הכנסת, ישיבת את לפתוח מתכבד אני
הקומו הסיעה של בממשלה איהאמון בהצעת הדיון להמשך
הממשלה. בשם הממשלה ראש של הודעה נשמע  ניסטית

ראשהממשלה ד. בןגוריון:
למסור הכבוד לי יש הכנסת. חברי היושבראש, אדוני

: הבאה ההודעה הממשלה בשם לכנסת
כהח הבאר, ההצעה את לקבל לכנסת מציעה הממשלה
לגרמניה הנשק יצוא ביטול נגד דעתה את מביעה הכנסת לטה:

זה. בענין דיון לקייט ומציעה המערבית'

ניררפאלקס: נ. היו"ר
חברי הכנסת. הרשות לממשלה למסור הודעה בכל עת
שהיא רוצה. שמענו את הודעת ראש הממשלה. אנו עומדים
באמצע הדיון על הצעת איהאמון לממשלה, ונסיים את הדיון
סדר על שתחליט הנשיאות תתכנס ואחרכך בהצבעה' הזה
הריון בהצעת הממשלה ובהצעה לסדרהיום של סיעת חירות.
מספר על להחליט כדי להתכנס, היא אף צריכה הכנסת ועדת
בשם הממשלה ראש עלידי שהוצע לדיון שיוקדש השעות

הממשלה.

ב. הצעת סיעת מק"י להביע איאמון לממשלה
הדיון) (המשך

ניררפאלקס: נ. היו"ר
הדיבור רשות איהאמון. הצעת על לדיון חוזרים אנו

אלון. לחברהכנסת  ואחריו רפאל' לחברהכנסת

הדתיתלאומית, (המפלגה רפאל יצחק
האזרחי): הפועל  המזרחי

אדוני היושבראש, כנסת נכבדה. ממשלה זו, בהרכבה
לסערת המדינה את הטילה משברים, על האמונה הנוכחי,
של באינטרסים ופגיעה נזק משום בה שיש חדשה, רוחות
בטחוננו, של ביותר החיוניים בענינים רצינית וחבלה המדינה

הלאומיים. ופלגיו חוגיו כל על העם מאוחד בהם אשר
חברי בין הפומבי הוויכוח דרך ההדלפה' משבר מאז
ועד סיני, מערכת סודות של איידיעה או ידיעה על הממשלה
המערערים רבים זעזועים אותנו פקדו  העיסקה למשבר
חוץ כלפי עמידתנו את המחלישים זו, בממשלה העם אמון
כוחנו. ובחישול עמים ביחסי העתיד לקראת עצמתנו ומרפים
 כאחד ומתנגדיה העיסקה חסידי  כולנו הכנסת, חברי
הפרסומת לעיסקה' מסביב שהוקם הרעש כי נודה, כולנו
שניתנה לה בארץ ובחוץלארץ: ויכוח זה' מה שנשמע בו
וישתמע מתוכו : המשבר הממשלתי המסתמן  כל אלה,
המדינית הכספית' התועלת מאשר יותר וגדול רב בהם הנזק
או הבטחונית, שהיתה מתקבלת מהעיסקה אילו הצליחה. על
שהחליטו אלה היו חייבים לא האם ולשאול: לתמוה יש כן
הזאת הממשלה היא מסוכסכת כמה בידעם העיסקה' על
אם ולשקול דעתם על להעלות היו חייבים לא האם בתוכה,
ממי נעלם כלום מזאת: ולמעלה כזאת? התפתחות של שרות
לגרמניה נשק מכירת של זו שאלה היא רגישה כמה שהו
והבדלי הדעות חילוקי אף על העם, של גדול חלק בעיני
הגרמני, העם לבין בינינו היחסים עתיד על בתוכו ההערכה
כפי בה ודנו שיגרתי באופן נפתרה זו ששאלה כך כדי ער
מיוחד דיון ללא רגיל, מסחרי עסק אחרת, עיסקה בכל שדנים
ועדת של דעתה שאלת וללא גופא, בממשלה בממשלה, ונוקב .

החוץ והבטחון, שבתחומה מתבררים עניני הבטחון?

הנראה כפי מקורה זו שיגרתית גישה רבותי, אולם,
בהשקפתו של ראש הממשלה, שגילה אותה ברביט רק באח
גרמניה בין המבדילה השקפה כתבחוץ, עם בשיחה רונה
שהרינו חוסל, שהחשבון בדעה היומן של וגרמניה אתמול של

והמחילה. הסליחה אחר כבר נמצאים
בהשקפה לדגול כמובן היא הממשלה ראש של זכותו
אולם ובנכונותה. בצדקתה משוכנע הוא כי ספק לי ואין זו,
זו. תפיסה של צדקתה על לחלוק מכך פחות לא לי מותר
רבות' טעויות רובצות שלפתחו בזק' משפט מהיר, משפט זהו
אדוני ראש הממשלה. חשבוננו ההיסטורי עם עםספרד, שעשה
מעשה והרי בשנים. מאות נמשך עמנו, בני לגבי איום מעשה
שאץ הנאצים, זוועת לעומת ערכו ומאבד מחוויר זה איום
דוגמתה להיקף ואין משלה לאכזריות בתולדות האנושות

תרבותית. המכונה
ודאי שתל שינוי בתנאי חייגו. הצרכים הממלכתיים של
אולם שונה. והתנהגות חדשה דרך מכתיבים עצמאית מדינה
זה יותר מדי מהר. דמי אחינו עדיין זועקים אלינו, והצו
אשר את "זכור ההשמדה לתאי המובלים אחינו לנו שציוו

רבות. שנים יחייב עוד הנאצי", האשמדאי לך עשה
מהר מדי שכחנו את אסוננו הלאומי הגדול. מהר מדי
ומלב מלבנו עמנו של האיומה הטרגדיה זכר משכיחים אנו
קדושים דור של ממורשתו דעתנו הסחנו מדי מהר ילדינו.
סף על שהושמד ביותה והטוב הבשל היהודי הדור זה,
גאולתו. זנחנו הערכים הגדולים שיצר, שכחנו יצירתו הרוח
נית ואנו מתעלמים מצוואתו, שבל נשכחם. אינני יודע אם
לה. נתכחש בל רגשנות, זוהי אם אולם רגש, או הגיון זהו
יום שיבוא ייתכן, הרגש. תורת בעיקרה היא היהדות תורת
עמנו, רוצחי של זה לעם שונה יחס לנו תכתיב והמציאות

כך. עם שלם לבנו יהא לא רב זמן עוד אולם
נשק ומכירת  שלבים יש דרגות' יש זה בתהליך גם
היא לא שלב התחלתי או שלב המשך, זהו השלב הסופי

בתהליך,



לספק שביכולתנו זו, נשק כמות אין כי לי, גם ידוע
לגרמנים, יכולה להשפיע אף במשהו על מהלך הזדיינותו של
סמל בכך יש אולם הצבאית' עצמתו וחידוש הגרמני העם
רבמשמעות, ובחיינו הדתיים והלאומיים למדנו לקדש סמלים.
השי לשאלת נשק מכירת של הענין להשוות יבואו ואל
ראינו כי השילומים, הסכם בעד שלם בלב הייתי אני לומים,
בו אז ורואים בו כיום החזרה של חלק מרכוש עמנו, שגזלו
זכותנו זו היתה שמו. ימח היטלר, קלגסי והשמידו וחמסו
וחובתנו לדרוש ולתבוע החזרת הגזילה. איני חישב שקיבלנו
המלא. וסילוקו פרעונו על בא לא עור זה חשבון וגט הרבה'
במידה כמובן שהשפיע נוסף* גורם גם אולי ד.יה בשילומים
מוצאים ישראל למדינת הכלכלית ובעזרה בשילומים פחותה.
הכואבים הגרמני' שבעם המצפון אנשי לעצמם הקלה אולי
הגרמני העם בתוך שיש ספק' אץ עמנו. לגבי עמם פשע את
אנשי סגולה מעטים המבינים מה עולל לנו עמם, המבקשים
איבדו שלא אלה והמושפלת. האומללה לנפשם תיקון אולי
עדיין לחלוטין אמונתם באדם בתור אדם כמהים לגילויי חרטה
החשבון, לסילוק עד מכאן אולם תשובה, הרהורי ומבקשים
מחרי אסונות העקוב הפרק לסיום עד הפרשה' לחיסול עד

הדרך. ורבה המרחק גדול עוד  דים
אני תמה על ידידי חברהכנסת ברגר, ששם בדבריו דגש
כאב הישראליים. והיצוא הייצור בצרכי כלכליים נימוקים על
לי ממש לשמוע מפיו את ההקבלה בין עיסקת הנשק והצורך
אינני ההשוואה? כאן איפוא הפנימית. ההתנדבות באימוץ
כפי הכלכליים. ליחסים הנשק עיסקת בין קשר כל רואה
ששמענו, היה כאן מכרז. אינני יודע לשם מה היה לגו צורך
נכונים, אנו המסחריים המכרזים בכל כלום במכרז. להשתתף
אמנם כי אותנו' לשכנע תבואו ואם להשתתף? ורוצים יכולים
ולא בציונות לא כי לכולנו' הידוע את לכם נגיד קשר, יש
הטהורים. הכלכלייםהמשקיים החישובים קובעים במדינה

כל ולתבוע לקבל היא חובתנו אלא לנו, שמותר רק לא
כלכלתנו. ולביצור משקנו לחיזוק מגרמניה לקבל שנוכל מה
הגנתנו לצורך מגרמניה נשק ולקבל לקנות גם לנו מותר
 החדשה בגרמניה מצפון אנשי ישנם ואם בטחוננו. ולצורך
גם הם  דברינו מכוונים אנו אליהם והרי נמצאים, והם
כי לתת, ולא לבקש מותר לנו כי להבין, ומסוגלים יכולים
עמנו אין שעדיין יבינו, הם גם למכור. ולא לקנות מותר לנו

הגרמני, הצבא עבור נשק לייצר יכול
לגרמניה' נשק למכירת הצדקה אין הנתונים בתנאים
שיקול אחר יוצדק רק על ירי צו בטחוני עליון, על ירי
להשיגו ושאין זו' בדרך עבורנו שיושג קובע, הגנתי יתרון
ששמעתי' והאינפורמציה ההסברות כל יסוד על אחרת. בדרך

כיום. המצב כזהו כי להגיד אוכל לא
לא פוליטי אספקט גם יש לגרמניה נשק מכירת לשאלת
העולמיים, הגושים בין מחלוקת של שאלה רק זו אץ מבוטל.
מיוחדת. וזהירות תבונה תוך דרכנו בה למצוא הוא שמעניננו
של חימושה על בדעתו בתוכו מחולק המערבי העולם גם

בזאת' הלכה להורות לנו ולא  גרמניה
כולנו ודאי מצטערים על שפרסומנו רב כל כך בקשר
 עלינו הכפויים התנאים נשק. ומכירת צבאיות לעיסקאות
ומשוב מודרני וציוד נשק להשיג עלינו לשנותם. בידינו לא
לל מכל מקור אפשרי : עלינו לייצר לצורך צבאנו כל מה
יש הגדול בעולם אולם והטכני, המדעי כוחנו לנו שמאפשר
והאינ המדעי המאמץ ירוכז יותר. נעלה אחרת, שליחות לנו
ובכגון לעולם, ומועילה נחוצה יותר ביצירה שלנו טלקטואלי
חסרו, אלה כל זהירות. ויתר שיקול יתר מתבקשים אלה

הצדקה כל וללא לצורך שלא ששמטה זו, לממשלה כנראה,
לאומית את בסיס קיומה הפרלמנטרי והציבורי הרחב. ממשלה
אין ביניהם מסוכסכים שלחברים דחוק, כן על התייצבה זו

קיום. אפשרות עליו
מצע לה באין קיום, זכות אץ זו לממשלה כי טענתנו,
פוליטי ציבורי משותף, בהיותה מסוכסכת מבפנים ומפולגת
זמן לפני שאך זו, טענתנו המדינה. של היסוד עניני ברוב
עכשיו נתקבלה  הקואליציה מפלגות ידי על נדחתה מועט
והודיע, הודה הממשלה ראש מאשר אחר לא והרי ידן, על
וכמובן העולם, בעיני עצמה את משפילה הזאת הממשלה כי

קיום. זכות אין כזאת לממשלה
מנימוקים אלה, ומנימוקים אחרים המיוחדים לנו כנושאי
זו, שממשלה  במדינתנו הדורות תרבות של מלחמתה
צעדי ומצרה לה מתכחשת פלגיה, כל על ולכאבנו, לצערנו
התפתחותה במקור חיותה  אין לנו אמון בממשלה אשר

כזאת.
כדי לממשלה, איאמון של ההצעה בעד נצביע לא אולם
לא לזהות עצמנו עם המציעים ונימוקיהם, שאין דרכנו דרכם
זו בהצבעה הימנעותנו תתפרש בל אך דברם. דברנו ואין

האמיתית. משמעותה לפי שלא

ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל
שבעיה הדבר תמוה הכנסת. חברי היושבראש, כבוד
לדיון הועלתה היהודי העם של בתולדותיו כלכך נוקבת
מכירת על ידיעה פרסום אגב רק הישראלי המחוקק במוסד

גרמני. לצבא ישראלי נשק
חילוקידעות בינינו שאין שלמה באמונה מאמין אני
בינינו אין לטבח. שהובל היהודי העם שליש על באבלנו
כל  הגרמני העם של אשמתו הערכת לגבי חילוקידעות
והקונ ההיסטורית ואחריותו  חלקיו שני על הגרמני, העם
קרטית למעשה הרג זה. ובכל זאת' ראו זה פלא. הבית נחלק.
ברגש, לא אם  נחלק הוא העבר. הערכת על נחלק לא הוא
עכשיו, שנעשה הרע המעשה בהערכת  בביטוי לא אם
הנכונות מידת על נחלק הוא כזה. מעשה לאשר ובנכונות

למרצחים. לסלוח בפועל
אמר הזאת, הכנסת במת מעל ספורות, שנים לפני רק
ש"ממשלת דבריו שאר בין בןגוריון דוד הממשלה ראש
אחראי הגרמני העם כל רואים כולו היהודי והעם ישראל
יהדות נגר השניה במלחמתהעולם שנעשו הזוועה למעשי
השילו "תביעת אמר: תאריך באותו אחר ובמקום אירופה".
גם  בכללותו הגרמני העם כי הכרה מתוך הוגשה מים
אחראי  גרמניה שבמזרח בחלק וגם גרמניה שבמערב בחלק

באירופה". היהודי בעם שנערך ולגזל להרג שווה במידה
חבר של הקצרים מדבריו מאד התרשמתי הכנסת. חברי
הכנסת בדר בשידור ב"קול ישראל", והסכמתי עם כל מלה
להב ניסה שבתוםלב בטוח ואני אחד, למשפט פרט שאמר,
אירו ממזרח עולים של הכואב, הבלתיאמצעי, יחסם בין חין
יותר, אדישים קצת אולי שכאילו צברים של יחסם לבין פה'

רגישים. פחות או

הכלליים: (הציונים רוקח ישראל
לכך. רשות כל לו היתה לא זה? את אמר הוא

ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל
בן כצבר עצמי את מציג אני לגנותו. זאת אומר אינני
באירופה. ישירה משפחה לי היתה ולא צבר, של נכדו צבר,
אבל הייתי באירופה מיד לאחר שחרורה. הייתי שם בתוקף
עמדתי השואה. שרידי את וראיתי ההעפלה, בעניני תפקידי,



דומם, שעות, מול חורבותיו של גיטו ורשה. נסעתי וצעדתי
של שיירות שיירות עם גלילי/ חברהכנסת עם יחד לילות
ולכן, החיים. של נעיניהם הזוועה צל את וראיתי פליטים,
חברי כל עם יחד שלילה' תכלית שולל הנני בחינות משלוש

אחרים... יהודים הרבה עם ויחד לסיעה

(מפא"י): גוברין עקיבא
השרים? לרבות

בריהודה: י. שרהפנים
לך. כידוע כן,

יגאל אלון (אחדות העבודה  פועלי ציון):
ליתר ומצפה אותך מכבד אני גוברין, חברהכנסת
טאקט מאתך כשאנו עוסקים בנושא זה. הנח לרגע לשרים.
שייך זה בתיאבון. בזה תעסקו ועוד רב, זמן בזה עסקתם
למסורת שלכם. מדברים כאן לענין. עד עכשיו "קול ישראל",
מסר טוטליטרית, במדינה אותו שמנצלים כדרך כמעט שנוצל
ידיעות חד צדדיות בלתיפוסקות, מבלי להביא כמעט באחוז,

למופת. דמוקרטיה של דוגמה השני. דעת את בפסיק,

(מפא"י): בהיר אריה
ודיין? בדר בין בוויכוח היה זה

ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל
מה איננה השאלה לענין. לדון שאפשר זכינו סוף סוף
ישראל האם הוא: הענין זה. שר ידע ומה זה שר אמר
לא. או גרמנים, לניאונאצים נשק למכור צריכה העצמאית

נדון. זה ועל
מכירת השרים, לרבות חברי' כל עם איפוא, שולל אני

בחינות: משלוש לגרמניה, ישראלי נשק
הוא ישראלית מתוצרת בנשק גרמניים חיילים חימוש
מתועב מבחינת הכבוד הלאומי, מבחינת הסנטימנט היהודי.
הוא מכשיל מבחינה מדינית, והוא הרפתקני מבחינה בטחונית.
של לגרמניה העבר של גרמניה בין להבחין מוקדם עדיין
חלפו הללו הדברים את הממשלה ראש אמר מאז היום.
הנתחנך המרצחים? דור מת האם בלבד. שנים ארבעחמש
שמו על גופנית, פיסית, ממש, קצינים אותם הגרמני? העם
במלחמת הנאצי בצבא ולחמו שכיהנו דרגותיהם, על תיהם,
הצבא מבוני הם הם עצמם הקצינים אותם  השניה העולם
סיננו ואפילו לכלא מהם כמה שפטו ואפילו החדש, הגרמני
בעתו העולמית, בעתונות שפורסמו במאמרים אבל ושם. פה
נות הגרמנית ובעתונות העברית, לרבות "דבר", במשך
לוחמי לקיבוץ כולכם את מזמין אני ניצחת. הוכחה ~ שנים
הגיטאות על שם יצחק כצנלסון. תראו את השמות של אז.
מהיום יהיו הרוצחים אותם היום. של השמות עם זהים הם

יהודים. עלידי שנוצר בנשק חמושים
משמעות לזה אין הלאימית? בתודעה לכבוד ערך אין
של הכנסת' חברי עליון, אקט בזה אץ ? עצומה חינוכית
סליחה? עלידי נכונותנו ותביעתנו הצודקת לקבל שילומים
אבל השנים. כל האמנו כך  סלחתם לא כולכם סלחנו; לא
האם נחוץ אקט יותר הפגנתי, יותר בולט לעין, של סליחה
המרצחים בידי ישראלי נשק נתינת מאשר הרצח על ומחילה

עצמם?
שלנו? הנוער לגבי חינוכית מבחינה הדבר פירוש מה
עליהם שמספרים הנאצים שאותם בידיעה עכשיו יחיה הנוער
קיבלו הם יותר)' ויספרו יתן (ומי בביתהספר זוועה סיפורי
הוא מיליטריסטי. יחס אינו לנשק שלנו הנוער של ויחסו נשק;
מכך ילמד לא הוא האם מגן. כלי כאל קודש הדרת של יחס

נוראים אינם שדרכיהם מכך ילמד לא האם לנאצים? שסלחנו
בשנים? עשרות משתי פחות תוך לסלוח אפשר אם כלכך

כמו להצלחה לאהבה' כמו לשנאה לרגש: מקום יש
התודעה את יחד מהווה זה כל לאכזבה. כמו לסיפוק לכשלון,
מב לאומית' מבחינה לכן הדורות. התחנכו שעליה הלאומית
אחריות חוסר נמהר/ מעשה בזה רואה אני חינוכית, חינה

לאומית,
עדיין כולו העולם כאן? עשינו מה  מדעית ומבחינה
מחולק  ולא רק עלפי מזרח ומערב  האם לחמש את
לפני ,1954 בנובמבר 16 ביום שלנו הכנסת הן לא? או גרמניה
חרדתה את מביעה "הכנסת החליטה: שנים' מחמש פחות
והמזרחית. המערבית גרמניה של זיינה חידוש נוכח העמוקה
אשר את לשכוח ולא לזכור העולם לאומות קוראת הכנסת
ולמנוע היהודי' לעם ובמיוחד לעולם המזויינת גרמניה עוללה

זו". שואה של הישנותה סכנת את
חמש תוך שכחנו ואנחנו לשכוח, לא מהגויים ביקשנו
דעתו ואשר מאד אותו מוקיר שאני כנסת חבר מאז. שנים
בנקודה זו עדיין אינה ידועה ברגע זה' חברהכנסת שרת
להשמדת האחריות כי בהכרה איתנה נשארת שהממשלה אמר
המוני בית ישראל באירופה חלה על כל האומה הגרמנית,
ישראל שנאת כי משכנעים סימנים כל רואה הממשלה אין וכי
לאחר גם במערב, ואם במזרח אם הגרמני' העם מן נעקרה

המלחמה.
עכשיו? נעקרה ישראל ששנאת הברורים הסימנים מה
אני כאשר בגרמניה. האנטישמיות גברה הסימנים כל עלפי
נתרבו חלקיה. שני על לכולה, מתכוון אני "גרמניה", אומר
היושבים ובישראליים ביהודים גרמנים של פגיעה תופעות
גילויים גם יש אנושיים. גילויים גם יש זמן. מדי יותר שם
אדם להיקרא הראוי גרמני בין תמיד אבחין ואני חרטה, של
אדם. של בפרצופו מוסווית חייתטרף שהוא גרמני לבין

ולחמש לחזור יש אם בדעתו מחולק העולם עשינו? מה
גדולים חוגים קיימים גופה בגרמניה לא. או גרמניה את
באינטרנציו למפא"י חברה הסוציאלדמוקראטית' (המפלגה
רוח, אנשי גדולים, ליבראליים חוגים הסוציאליסטי), נאל
את בכך רואים הם כי גרמניה' חימוש נגד חמס הזועקים
שה חוששים הם הניאונאציזם. או הנאציזם תחיית ראשית
נשק בידי גרמנים לא רק יגרה את יצר האכספאנסיה הטרי
שהמילי חוששים הם גרמני; כל של בדמו הטבוע טוריאלית
טריזם הגרמני יהפוך את הנשק גם כלפי ניצני הדמוקראטיה
באנגליה בצרפת, וגדלים גדולים לחוגים הדין הוא הגרמנית.
למו הבלתיאמצעיות' שכנותיה על לדבר שלא ובאמריקה,

ממזרח. גרמניה של דותהסבל
הישראלי בנשק בחרו הגרמנים קרתנית: תמימות איזו
אחד ככל הכנסת' חברי בעולם. ביותר כטוב שנתגלה משום
של קיומו על גאה אני הקומוניסטית, לסיעה פרט אולי מכם,
שהוא משום לא זה נשק רכשו הם בנשק. הישראלי היצוא
וא ריהאביליטציה' נחוצה להם יהודי. שהוא משום אלא טוב'
שמשרד אפילו התפאר הבטחון משרד של מהמדליפים חד
משרד של לרצונו בניגוד הנשק את קנה הגרמני הבטחון
התע אילי ואתו החוץ משרד מקרה? זה האם הגרמני. החוץ
הגדולים. לשווקים ערב לארצות עיניהם  הגרמניים שיה
אבל משרד הבטחון והמטה הכללי זקוקים לטיהור צבאם
להוכיח כדי הקרבנות' עם בני יהודי, מנשק גדול מה הטמא.
זה מצד זה ויהי זה, ניאונאצי מיליטריסטי צבא של טוהרו

הגבול? של זה מצד או
בנקודת נתונה גרמניה בטחונית. הרפתקה גם בכך יש
של בנקודתהכובד מאותרת היא הקרה. המלחמה של כובד



התנגשות גלובלית. כוחות גדולים וגדלים מביטים בחרדה
על הזדיינותה של גרמניה השואפת להחזרת גבולותיה היש
גים. הולכת ישראל זאת, ובעיסקה מסחרית כביכול מכניסה
ראשה בין הגושים העולמיים, מכלי שנדרשה לעשות זאת
עלידי שום צד שאפשר להפיק ממנו תועלת כלשהי. מדוע
העולם? בעמי השנוא עט עצמה את לזהות ישראל צריכה
מדוע היא צריבה להזדהות כספקת נשק לעם העומד במרכז
הקונפליקט העולמי? אין לנו די צרות בטחוניות משלנו, כאן,
בב אשמותשווא עלינו טופלים די לא האם לגבול? מעבר
ריתהמועצות ובמדינות אחרות, כדי שניתן להם צידוק ממשי
היא בטחונית ואחריות תבונה איזו אלו? לאשמותשווא
זאת? בימי הטילים הביןיבשתיים, כאשר אפשר לפגוע במדי
נה גם מבלי להזיז צבאות ומבלי להסתבך במלחמתעולם,
מרושת 7מצאת שכאן טענה תהיה בעולם שלמישהו הגיון יש
אירופה? פני על צלו המטיל הגרמני הצבא בשביל נשק

להח הממשלה' שרי כל כך על ויעידו דבר, של בסופו
ראוי דיון כך על לקיים מבלי גדולה כה מפנה החלטת ליט
השרים אל מיוחד בניב משהו הפטרת עלידי אלא לשמו,
ב"מע חובתך? ידי יצאת  הפרוטוקול ואל עלידך היושבים
,1958 במארס עוד שלהם שהכתב קראתי חמישי מיום ריב"
לפני שנה וחצי, שלח ידיעה מגרמניה על עיסקאות כאלה,
שרים אותן. פרסמו עכשיו ורק היריעות, את פסלה והצנזורה
ולשרי כאלה, נשק עיסקות על לדעת להם מותר גרמניים,
מעמידים ויועציו עוזריו חבר עם אחד שר אסור,  ישראל
את הממשלה בפני עובדות. כן, כבוד השר רוזן, גם אותך.

ציון): פועלי  העבודה (אחדות בןאהרן יצחק
נעשה. מה יודע אינו הוא הזה היום עד

ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל
מספרים לעם כולו ומנסים ליצור רושם, עלידי דיבו
קטנים משחית כלי אותם מכירת שבזכות אחריות, חסרי רים
שחשיבותם סמלית יותר ממחץ האש שלהם, אנו עומדים לר
נגד אנו כאילו אותנו להוקיע ומנסים ומלואו. עולם כוש
התכסיסים אמן של מחוכם בחירות תכסיס זהו נשק. רכישת

הדורות. בכל
מכל לצה"ל נשק רכישת בעד אנו להודיע: רוצה אני
מקום שהדבר אפשרי; גם בגרמניה, אם איאפשר לרכוש
בין הקשר מה נשק. לאותו תחליף אין ואם אחרת, בארץ
לא ומדוע ורעמסס"? "פיתום רכישת לבין זה נשק מכירת

לשרים... סיפרו

(מפא"י): בהיר אריה
בין... ההבדל מה יודע אינך איך בצה"ל' אלוף אתה

ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל
אני בצה"ל? אלוף שאני בזה אותי להעליב מתכוון אתה

בנשק. סוחר ולא בצה"ל אלוף
עם הידידות גורל  אימים עלינו המהלכים כאלה ויש
צרפת עם קשרים קשרנו אנו מדוע? בגרמניה. קשור צרפת
זמן רב לפני שיפור היחסים עם גרמניה אינני מציע חרם

גרמניה. על

לכן, חברי הכנסת, במלוא האחריות הלאומית ובמלוא
האחריות הבטחונית, אני משוכנע שכאן נעשה דבר פאטאלי.
ואני מבין שרוצים להביא למנין קולות בכנסת. אני מתחנן
לפני ראש הממשלה  שאינו צריך לשמוע שום אדם חוץ
פעם עוד שקלו הכנסת: חברי כל ולפני  עצמו את מאשר
אחת, וזכרו בין השאר מה יחשבו עלינו אותם ניאונאצים

אלה' "יהודים יאמרו: הם זה. נשק יקבלו כאשר שמם, ימח
אין דבר שאיאפשר לקנות אצלם בכסף".

ובט ישראל מדינת עצמאות העם, כבוד הכנסת, חברי
המאזניים. כף על חונה

(מפא"י): אידלסון בבה
בעד מה תצביעו, בעד הצעת איהאמון?

י ציון): פועלי  העבודה (אחדות גלילי ישראל
העיסקה. אישור נגד

יעקב חזן (מפ"ם):
קדוש דבר בשבילי אין נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
בטחונה בהבטחת ישראל. מדינת של בטחונה מאשר יותר
של מדינת ישראל תלוי לדידי הכל: תלויים החיים עצמם:
תלוי בנינם: תלויה האפשרות לחיות למען בנינם ולמות
חיים. אין בלעדיו אשר לנשימה' כאוויר זה הגנתם. למען
של מבטחונן שונה ישראל מדינת של שבטחונה יודע אני
כל המדינות בעולם. הן צפויות למפלות' ואנו  צפויים
להשמדה. להן מובטחת תחיה גם לאחר מפלה צבאית: לבר 
של שבטחונה יודע אני כזאת. מפלה לאחר תקווה כל אין
קיום אין כי היהודי' העם של קיומו עם זהה ישראל מדינת
בישראל היהודי הישוב של קיומו המשך בלי היהודי לעם

ישראל. מדינת של קיומה והמשך
הנשק מכירת שענין לי, הוכח אילו בפשטות: ואומר
לגרמניה הוא בבחינת פיקוח נפש למדינת ישראל  הייתי
כף על מטיל אני הכנסת, חברי ושותק. ראשי את מרכין
הרבות חיי שנות במשך לי שרכשתי האמון כל את המאזניים
לי הוכח לא הזה, הדבר לי הוכח לא קובע: והנני בארץ
בשום מקום, בשום מקום מאותם מקומות שהיתה, האפשרות
לי הוכח לא הוכח. לא הדבר  זאת לי להוכיח והחובה
מדינת של בטחונה עתיד תלוי לגרמניה הנשק שבמכירת
הוכח לא הוה; המוצא זולת מוצא שאין לי הוכח לא ישראל;
שרק לי הוכח לא חיינו; את להציל אפשר כך שרק לי
נפש פיקוח  אחד דבר רק בטחוננו. את להבטיח אפשר כך
אלא נפש, פיקוח כאן ואין הכל. את דוחה ישראל/ מדינת של
מדיניות, שאני שולל אותה לחלוטין, מדיניות הרת סכנות

לעתידנו.
הם בהם ושהדיונים בהם יושב שאני מוסדות באותם
ועדת כמו הכנסת' בישיבת גם עליהם מוסרים ושאץ סודיים
מתוך אם כי הקשבה, מתוך רק לא שמעתי והבטחון, החוץ
רצון מתוך שמעתי ההסבר. לדברי ישותי, כל של דריכות
זאת הוכחה. שום קיבלתי לא שוכנעתי, ולא  להשתכנע

האמת. היא
הזאת' העיסקה את המחייבים שאלה בכך בטוח אני
עושים זאת מתוך דאגה לבטחונה של מדינת ישראל, אבל
והם ביותר וחמורה מרה טעות טועים שהם בכך ספק לי אין
שעוד מדיניות' בטחוניות, סכנות לקראת אותנו מובילים

כמוהן. היו לא

(מפא"י)5 כסה יונה
שוכנעת. לא השילומים בענץ גם

יעקב חזן (מפ"ם):
נשק מכירת וביו ?ה בין דמיון איזה היש שילומים?
גרמניה עם למשאומתן התוקף בבל התנגדתי ? לגרמניה
על השילומים. לא אמרתי שלא מגיעים לנו שילומים: אמרתי
את לקבל זכאים שאנחנו טענתי לנו. מגיע הגרמני הגזל שכל
שהוספתי אלא מגרמניה. אחרים עמים שקיבלו כפי השילומים



 ישיר משאומתן של יסוד על שנקבלם ששילומים ואמרתי
והנה גיותר. חמורה התפתחות של התחלה זאת התחלה' זאת
לא גם אז טעיתי. אחד בדבר מודה: אני לפניה, עומדים אנחנו
 שהבטיח מה את יקיים הזה הגרמני שהעם בכך האמנתי
והיתה לי זכות מוסרית מלאה לא להאמין אז בכך. אבל אפילו
נשק למכירת עד יביא הזה שהדבר הדעת על העליתי לא אני
ושום דיפלומטיים יחסים שאפילו אמרתם/ הרי ואז לגרמניה.
היכן ער והנה יקויימו. לא גרמניה לבין בינינו אחרים יחסים

עובדה, זאת הגענו

יונה כסה (מפא"י):
בזה? הפסדתם

(מפא"י): שרת משה
 "שילומים אמרנו: יחסים". יהיו "לא אמרנו: לא

דיפלומטיים". יחסים לא זה

יעקב חזן (מפ"ם) :
דיפלומטיים. יחסים יהיו לא אמרתם:

(מפא"י): שרת משה
אמרנו. לא

(מפ"ם): חזן יעקב
חברהכנסת משה שרת' אני מכבד אתכם, ואותך במיוחד
על העליתם שלא קובע ואני בכנסת, הופעותיו יושר על
דיפלומטיים וליחסים לגרמניה נשק למכירת שתגיעו הרעת

אז. כזאת מחשבה הדעת על העליתם לא גרמניה. עם
של מוסר, של הזאת הבעיה שלנו, העם של במציאות
נשק נשק' זהו מופשט. דבר לא הוא פוליטי, מדיני' טוהר
זהו ממשי. ערך כל וחסר באוויר המרחף דבר זה אין ממש.
וברילבב טהורים שאנשים מאמין אינני לוחמים. שבו נשק'
אמונה בלי אבל מודרני. נשק בלי במלחמה לנצח יכולים
 בייעודם ואמונה בטחון בלי ושליחותם, מעשיהם בטוהר
בכך הוא כוחו שכל לעם כמונו, קטן לעם נשק יעזור כלום
הנוער מן שוללים אתם זאת ובטהרו? בייעודו מאמין שהוא

הרוחני. עולמו כל את מבלבלים אתם שלנו.

נמיר: מ. שרהעבודה
הנוער. את יותר בלבלתם אתם

(מפי'ם): חזן יעקב
באמת, בלבלנו אותו נוער היושב ב73 קיבוצים שלנו,
זה, "בלבול" על גאה ואני ובבנינם, אלה בחיים יתמיד למען

נמיר: מ. שרהעבודה
ל... נוער העברתם אתם הנוער? בלבול על מדבר אתה

(מפ"ם): חזן יעקב
העברתם לדעתי ולאן נוער כמה לך שאומר אתה הרוצה

אותם?
דמות שהיא איזו לה שיש מדינה שכל סבורים אנחנו
חברתיתמוסרית' אינה רשאית להתייחם למסחר בנשק כאל
לנהל יכולה אינה היא ומוות. בחיים מסחר זהו רגיל. מסחר

אותו אלא על יסוד של פרינציפים מוסרייםחברתיים.
מתוך כך שללנו את העיסקה הצ'כית' לא רק שבמקרה זה
שללנו אנחנו עלינו. המאיימת לנו קרובה לארץ נשק נמכר
את שוללים אנחנו מהותי. באופן כאלו עיסקאות ושוללים
רכושנית למדינה נשק מוכרת סוציאליסטית שמדינה זה
מצרים אילו שכנותיה, על במלחמה המאיימת ריאקציונית'

היינו אז גם אחר' עם על ומאיימת מאתנו רחוקה היתה
הסוציאליסטי, הגוש מצד כאלו עיסקאות שוללים

ועל יסוד עמדתנו זאת אני שואל: האם אנחנו' מדינת
אחד כל מוסרי? יסוד כל בלי בנשק לסחור יכולים ישראל*
להיות יכולה גרמניה שלנו? הנשק של קונה להיות יכול
קונה של הנשק שלנו ולנו תהיה זכות להמשיך ולהתנגד

הצ'כית? העיסקה כמו לעיסקאית מהותית התנגדות

לכנסת שהובא הזה שהדיון חושב אני הכנסת' חברי
מהווה אחת החבלות החמורות ביותר בבטחונה ובמדיניותה
בוועדת להתקיים צריך היה כזר. דיון ישראל, מדינת של
בבטחונה חבלה מהווה כשלעצמו כזה דיון והבטחון. החוץ
של מדינתנו. דיון זה, שאתם הבאתם אותו,  ואיגני יכול
דיון  בחירות ערב של רקע על אלא זאת להבין אחרת

כך? על לדון צריך היה כאן הכנסת? בשביל הוא כזה
 תאמר שלא ומה לדבר. הכרח יש  דנים כאשר אבל
ישראל מדינת הזהירות: בכל ואשאל חמור. דבר אומר אתה
הבעיה היא שהיום לבעיה ראשה את להכניס צריכה היתה
איני בעולם? ביותר והמסוכנת ביותר המרה ביותר' הכאובה
עצמי על מקבל איני ההתפתחות, תהיה מה להתנבא רוצה
בין מאבק שם מתנהל הגרמני. העם של התפתחותו את לנבא
כוחות הקידמה לבין הכוחות הריאקציוניים, אבל עובדה
ביותר הנורא העולמי המאבק במרכז ניצב הגרמני שהעם היא
למה ערך כל שאין העובדה אף על והנה' ומלחמה. שלום של
שאנחנו עושים  עלידי מכירת הנשק שלנו נתנו את האם
אשר את מצדנו. אשמה כל ללא אשמה' עלינו להטיל שרות
עשינו היא כקליפת השום במאבק העולמי הזה, אבל עלול
וזאת  גרמניה לבעיית סביב יתגוששו שענקים לקרות
ויצביעו  עולמית ומלחמה שלום של בעיה כאמור היום
מלחמת בהכנת הקרה' המלחמה בהכנת האשם כעל עלינו
תבונה היא הזאת בכנסת. כך על שמענו כבר שלישית. עולם

מדינית?
הפרד ללא שלוב הבטחון האין נשק? רק זה  בטחון
זאת? לעשות איפוא יכולנו איך החוץ? מדיניות בבעיות

נשק מקבלים שאנו שנה אחתעשרה זר. הכנסת, חברי
לגרמניה? למכרזים להידחף מוכרחים היינו האם למכור, בלי
השגנו האם לגרמניה? במכרזים לפנות אותנו ביקשו האם
כלום נשק? להן שמכרנו כך ידי על נשק אחרות במדינות
קשר איזה נשק? מוכרות שהן בתנאי רק נשק קונות מדינות
עגין זה נשק. של ענין זה אין לא, הללו? הדברים שני בין יש
של מדיניות' מדיניות מסוכנת ביותר למדינת ישראל, סיבוכה
השפ כל לה תהיה שלא לה' לא במדיניות ישראל מדינת של
ויכו ראשה על יפלו זו מדיניות של צרותיה כל אך עליה' עה

אותה.
הקו המפלגה עלידי הוכנסה לממשלה איהאמון הצעת
זכות; כל הזאת מהמפלגה שוללים אנו הישראלית, מוניסטית
איאמון הצעת לכנסת להגיש אפשרות וכל מוסרית' זכות כל

בטחון. בעניני ישראל לממשלת

(מק"י): מיקוניס שמואל
חוצפה. זו שמך? מי לזה? אותך הסמיך מי

יעקב חזן (מפ"ם):
ישראל מדינת של קיומה מראשית המתנכרת מפלגה זו

לבטחונה.

שמואל מיקוניס (מק"י):
מקקארתיסט. אתה



יעקב חזן (מפ"ם) :
פעמים. הרבה מפיכם שמעתי כבר הזה הנלוז הדבר את

שמואל מיקוניס (מק"י):
הזאת בממשלה שנים ארבע יושב אתה רוח. שפלות זו
אחראי אתה הזאת, הממשלה של המדיניות את מבצע ואתה

האחרים. ככל לכולה'
(חבר ה כנסת ח. רובין קורא קריאת

ביניים)
תלך לכל הרוחות. אתה בעצמך יושב בתיאטרון הזה

שנים. ארבע

ניררפאלקס: נ. היו"ר
ולבקש הבמה על לעלות מיקוניס, חברהכנסת עליך,
להשמיעם לעצמך שהרשית הביטויים כל על סליחה מהכנסת

כאן.

(מק"י): וילנסקה אסתר
אלה. מביטויים יותר גרועה הנשק עיסקת

ניררפאלקס: נ. היו"ר
הבמה על לעלות מיקוניס' חברהכנסת אליך, פונה אני
אחרי ממלא אתה האם שואל: אני הכנסת. סליחת את ולבקש

דברי?

שמואל מיקוניס (מק"י):
לא.

ניררפאלקס: נ. היו"ר
מה מיקונים חברהכנסת את להוציא לכנסת מציע אני

ישיבה.

(מק"י): מיקוניס שמואל
זו? שרירות איזו

ניררפאלקס: נ. היו"ר
מצביע. אני

הצבעה
נתקבלה. מהישיבה מיקוניס חברהכנסת את להוציא ההצעה

ניררפאלקס: נ. היו"ר
הישיבה. את לעזוב מיקוניס חברהכנסת את מבקש אני

(מק"י): סנה משה
התקנון. לפי לא זה

(מק"י): וילנסקה אסתר
זה לא חוקי. אין לך זכות לזאת.

ניררפאלקס: נ. היו"ר
להיכנס. לו יתנו ולא הפסקה על אכריז  אחרת
אני מבקש את חברהכנסת חזן להמשיך בדבריו.

(מפ"ם): חזן יעקב
נגד קולה את הרימה שלא בכנסת יחידה מפלגה זו
בישראל יחידה מפלגה זו נגדה. מחתה ולא הצ'כית העיסקה
הנא נגד השניה העולם מלחמת של הראשונות שבשנתיים
ציזם, היתה נגד המלחמה בגרמניה ונגד השתתפותנו במלחמה
להציע מוסרי יסוד כל לה ואין זכאית אינה כזאת מפלגה זאת.

איאמון. של הצעות

(מק"י): חביבי אמיל
שלושה חרשים שחקתם על העיסקה  למה?

(מפ"ם): חזן יעקב
היא הזאת שהממשלה חושבים שאנו ומכיוון כך מתוך

אחרת... ממשלה מכל טובה
(חבר ה כ נ ס ת ח. רובין קורא לקריאת

ביניים)
(מק"י): סנה משה

פסלו אותך מפני שנסעת לברלין המזרחית. פסלו אותך,
אתם הרי אותך? יכשיר זה האם אותם, מלקק אתה ועכשיו

פה. עלובים כלכך

יעקב חזן (מפ"ם):
ובאופן הקומוניסטית הסיעה של התרגזותה את מבין אני
אני סנה. חברהכנסת לשעבר, הציוני של רוגזו את מיוחד
עד לכם זוכר אני לכם. לעזור יכול אינני אך זאת, מבין
ישכיח לא דבר שום המופתי. עם שיתופכם את גם הזה היום

זאת.

(מק"י): וילנסקה אסתר
רציתם העיסקה. על שנה חצי כבר זה יודעים אתם

אותה. להשתיק

(מק"י): סנה משה
צבא איננו האדום שהצבא הודעת כי לך, אזכיר עוד
זר. אני אשחיר את פניכם. אתם כולכם תוכים של הקומונים
אומרים שהקומוניסטים מה אחרי מגמגמים אתם טים.

במפורש.
לך נתתי זר. צבא איננו האדום שהצבא הודעת אתה

כך. על נזיפה

(מק"י): טובי תופיק
בןגוריון. דוד עם פעולה משתפים אתם

ניררפאלקס: נ. היו"ר
לסדר אותך קורא אני טובי, חברהכנסת

(מפ"ם): חזן יעקב
אי הצעת את המציע מיהו  העובדה עם בהתחשב
שהממ חושבים, אנו היום שגם העובדה/ עם ובהתחשב האמון
הממשלה היא הזאת' בכנסת האפשרית ביותר. הטובה שלה
 הפועלים מפלגות שלוש ניצבות שבמרכזה ממשלה הזאת,
נצביע זה עם יחד אך מק"י, של איהאמון הצעת נגד נצביע
הממשלה ראש ועל גרמניה, עם העיסקה ביטול בעד בכנסת

מכך. הנובעות למסקנות האחריות כל

ניררפאלקס: נ. היו"ר
מיקוניס? חברהכנסת הישיבה' את לעזוב מוכן אתה האם

(מק"י): סנה משה
אני מבקש לשמור על התקנון.

ניררפאלקס: נ. היו"ר
רשות לך מגיעה לא סנה, חברהכנסת התקנון, לפי

הדיבור.

(מק"י): סנה משה
יש תקנון מתי ואיך יכול יושבראש להוציא חבר כנסת

הישיבה. מן



היו"ר נ. ניררפאלקס:
התקנון. את לקרוא לך מציע אני

חבר של התנהגותו על לדון הכנסת לוועדת אמסור
הכנסת החלטת אחר מילא שלא כך ועל מיקוניס הכנסת

הישיבה, את לעזוב
ליבשיץ. לחברהכנסת הדיבור רשות

(מפא"י); ליבשיץ דוד
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה. עלי להודות שאינני
רואה כל פסול בדבר, שהשאלה הזאת בדבר מכירת נשק
לאו או רק לא בוויכוח כאן הוצגה המערבית לגרמניה ישראלי
מריניבטחוני, בסיס על כלומר שבה, העניני הצד על דווקא'
אלה בנסיבות מוטב אולי המוסרי. חודה על הועמדה אלא
ראויה מדיניות כל של העמוקים היסודות באשר כך, לנהוג
לשמה, וביחוד זו של מדינה כמדינתנו ושל אומה באומתנו,
אחרים בעיני רק לא המוסרי במבחן לעמוד שיוכלו הדין מן
שניהל המדיניות את נשחרר לא ולכן, עצמנו. בעיני גם אלא
עצמנו את נשחרר ולא המדינה של קיומה שנות כל במשך נו

זו. מוסרית מבדיקה
שבאים שבשעה בדבר, פסול כל רואה אינני כן כמו
גם נחשף שלנו/ המדיניות של המוסרי היסוד את לבדוק
זה רגש אולם ישראל. ובתוך כולו העם בקרב הרגשי המעיין
המסתכם בארבע מלים, "לא לשכוח, לא לסלוח", איננו ענין
אינו כי ויכוח. שום טעון ואינו בוויכוח נתון אינו לוויכוח.
של להגנתם זקוק הוא אין מגינים. ולשום הגנה לשוט זקוק
שמא הגיונישכלתני, בקירמגן הזה הרגש את להקיף הבאים
על מעלילים פג. הוא שמא ידעך, שמא הזה, הרגש יחלש
ייפגע. שמא חממה, לאיזו אותו המכניסים כל הזה הרגש
כפי ציורי' ותיאור הגנה נאום שום טעון אינו הזה הרגש
נוס מלה כל באשר היום. גם ובמקצת אתמול זאת ששמענו
וכל מיותרת' מלה אלא אינה לנו שקרה מה לתיאור פת
בצורה המנוצל הרגש חילול אלא פירושה אין מיותרת מלה

הזאת. הבמה מעל גסה
הזה. הרגש בכוח ונתקיימנו נתנסינו רבים דורות הן
תקופה לאותה מתגעגע אני שאין אודה אך חיינו. היו כאלה
על שנים שנמשכה ספרד, על החרם תקופת כאן, שנזכרה
זו, בפרשה אבותינו אבות שהראו הרגשי הכוח כל עם שנים.
לקיים יכלו שבה העיקרית, היחידה' הדרך אז זו היתה הרי
רב דמיון לי נחוץ לא אולם ואחידה. פזורה כאומה עצמם את
מדינת לתחיה אז קמה היתה שאילו לעצמי, לתאר כרי
לגי בסמוך האינקוויזיציה, של ההוא לסיוט בסמוך ישראל,
באותם מתנסית ישראל מדינת אותה היתה אז כי ספרד, רוש
המבחנים, הקשיים והסיבוכים כמו בימינו אלה: כמובן, לפי
ישראל חכמי כי להניח, נוטה אני אולם ההיא. התקופה נסיבות
רוחני ואומץ נפשי כוח ביתר נוהגים היו ההיא מהתקופה
הזאת. בתקופה ישראל מסורת של המפלגתיים הנציגים מאשר
אחרי ספורות שנים מתנסים, שאנו בכך התברכנו הן
את רק לא היום אנו שומעים כי המבחנים. באלה השואה,
של הקול את גם אלא לסלוח"' לא לשכוח, "לא האומר הקול
החיים את ציוו והם החיים, את עלינו ציוו ואשר שנספו אלה
על כולנו' ובפרט על בני ביתם, בני משפחתם מתוך שארית
הפליטה, למען יוכלו לבנות ביתם מחדש בתוך הבית הלאומי

ישראל. מדינת של
בלבד אחד קול רק כי קולות. שני באומרי: צדקתי ולא
לך עשה אשר את זכור "זכור!" אחת: במלה המסתכם הוא
השואה, תחזור לא למען לעשות עליך אשר את גם זכור אך
למען תבטיח את קיומה ואת עתידה של המדינה הזאת. קול

אחד, צו אחד' ללא סתירה פנימית, כשם שאין סתירה בין
הצרכים של מדינת ישראל שקמה בסמוך לשואה ולבין ההר

בתפוצות, היהדות של גשה
של בנוסחה ואשתמש כך על הדיבור את ארחיב לא
למדי והכרחי חיוני שטוב, מה אומר; כאשר פשוטה' שיגרה
נת ישראל  הוא גם טוב, חיוני והכרחי ליהודים בעולם,
ויחידי יחסנים של מיליונים שני התקבצו שכאן משום ולא
וראשונה בראש צפוי הזה שהישוב משום רק ולא סגולה,
הרגשתם גם זו כי אני, משוכנע אלא הגדולה, הממשית לסכנה
של היהודים שלנו שם, היושבים בניויורק, באירופה, בקא
ישראל' אזרחי מאתנו, פחות לא המרגישים ובקיוב, זאבלאנקה
כי הצו המוסרי והעילאי ביותר שבשמירה על מדינת ישראל,

זהו צו ישראלי ויהודי כאחד.
גם החודרת המוסרית הבחינה מסתכמת בכך לא אולם

לבדיקה הענינית שיש לעשותה בוויכוח הזה.
מעשה נגד כאן שהופיעו אלה כי ההרגשה' לי יש וכאן
"עושים ממש הם המלאכה. את עצמם על מקילים הממשלה,
לעצמם חיים קלים". ובשום אופן אין זה אותו אקלים, אותה

כזה. דיון לקיים וצריך מותר שבה אווירה'
גרמניה, על כאן נאמר כמה סטאטיסטי חשבון עשיתי לא
היחסים ועל הגושים על פה דובר וכמה ועתידה, דמותה על
יש אם והרי ישראל. על כאן נאמר מדי פחות אך שביניהם.
טוענים נגד רמתהחיים הגבוהה מדי בישראל, אין ספק שיש
בישראל. מדי גבוהה עצמי ובטחון שאננות של רמה
"אש סיני. מיבצע  ה"אשם" בכך. האשם מי יודע גם אני
מתהלכים אנו כאשר העצמאות, ביום שלנו המצעדים מים"
לא צל שום והלא מורם. ובראש בעצמנו בטוחים כולנו
בימים ממש סביבנו המתרחש על הזאת הבמה מעל הושלך
התאריכים עם הגושים שבין ביחסים העולמי המשבר אלה:
שבתוך המשבר ועל הפאטאליים, גם אולי האולטימאטיביים,
כאילו סביבנו מתרחש שמשהו סוד זה האם גופו. אזורנו
מזימות חורש שמישהו ידוע לא האם ובאפילה? בחשיבה
או לחרוש ויכולת כסף די לו אין ואם נשק? גם וחורש
תתמקלע רק ולא הנשק' את מקבל הוא הרי נשק, לרכוש
המציאות זוהי הן המערבית. מגרמניה דווקא ולאו ורימון

אלה. בימים הדיון את לקיים יש זה רקע ועל שלנו,
כאשר אחרים, ימים ידענו בכנסת גם כי יודע אני
הצ'כית העיסקה אחרי זה היה הזה. באולם שרר אחר אקלים
יהיה מי הבטנו ולשמים עולמנו עלינו חשך כאשר מצרית'
הבעיה את היום כאן העלו שאננות באווירת ואם בעזרנו?
עקרון של לדרגה הנשק בתחום גרמניה עם שלנו המגע של
מוחלט, עקרון להיות חייב טבעו עצם לפי אשר מוסרי,
אבסולוטי, הרי מותר גם לשאול: וכי איך היינו נוהגים
לקבל יכולים היינו ימים באותם אילו ההם, הקודרים בימים
 גרמניה' מאותה אלא מצרפת לא הישועה אווירוני את
תינוק רק והלא מזה? שמתחייב ומה שמשתמע מה כל עם
איננו דבר שום כאלה שבדברים לעצמו לתאר יכול מדיני
עונים היו איך יודע אינני מתחייב. איננו דבר ושום משתמע
זוכר כי הזאת. הבמה על לי שקדמו נואמים אותם השאלה על
אווירוני אותם את קיבלנו שממנה מדינה אותה לגבי איך אני
הישועה, בעצם הימים ההם, תוך כדי קבלת ה"מיסטרים"'
הסי שתי של בעתונים ולקרוא נאומים לשמוע יכולים היינו
עות שדובריהן דיברו כאן את הדיבור המשונה בנוסח:
נגד להצביע עלינו האו"ם בעצרת אבל אדרבה;  אווירונים
וזאת אחרות. בשאלות או אלז'יר בשאלת האווירונים נותני
ברית וממשלת גופה בצרפת הקומוניסטית שהמפלגה בשעה
המועצות נקטו עמדה מן הזהירות והמאופקות כיותר, האם



לא היתה אפשרות לחבל גם בכך? והרי אילו היתה זו המרי
ניות שלנו, כי אז היתה זו חבלה חמורה כבטחון המדינה.
מפני שלא ב29 באוקטובר התחיל מיבצע סיני : הוא התחיל
מה כל על שנעשתה' ההכשרה פעולת מבחינת מוקדם יותר
אווירוני בעלת המדינה עם ביחסינו ממנה ומשתמע שמתחייב
ההצלה. ולא צריך להיות חבר בוועדת החוץ והבטחון או

האלה. הדברים את להבין כדי בממשלה שר
אבל למה, בעצם, לדבר על העבר הקרוב והרחוק? וכי
כך לשם האם סור? בגרר הם הדברים האם כיום? מצבנו מהו
לקרוא די לא האפ מיוחדת? אינטליגנציה או השכלה נחוצה
את הכותרות הראשיות, אפילו של עתוני הערב/ כדי לדעת
וסערה ייתכן כאשר ביותר, הלארחוק באופק מתרחש שמשהו
טיבה מה יודעים איננו כיוונה, את יודעים שאיננו מתקרבת
אנו עלולים שמא הדאגה שתתעורר הדין ומן עצמתה' ומה
הכלים עם המפואר המצעד למרות מוכנים, להיות לא
החוץ מדיניות של היסודית שההנחה הוא סוד האם שרכשנו.
מדיניות בלי לישראל בטחון מדיניות שאץ ד.יא/ והבטחון
המסו הישגיה כל עם שלנו, הצבאית התעשיה באשר רכש?
הדרושים הכלים את לנו תתן לא מחר ולא היום לא ארים'
רכש מדיניות ואין הארתעה. נשק את המגן, נשק את לנו,
אנו יכולים מנין לפרש צריך האם המערבית. אירופה בלי
ואזי לא? מנין לפרש מוטב שמא או נשק? לקבל עדיין
של יבשות מקיפה היא מאד. וארוכה גדולה רשימה זו תהיה
מתפארים שאנו ואפריקה אסיה יבשות אותן את גם מות,
ולא המקבלים אנו לא זה בתחום כי ארצותיהן. של בידידות
נקודה. כאן לשים מוטב אבל להמשיך, יכול הייתי הנותנות. הן
המערבית. גרמניה בלי המערבית אירופה כיום אין והלא
 פעם עוד הזה. המצב את יצרנו אנו ולא המצאנו אנו לא
את היום, זאת יודע אינו מי וכי מספיקות. בעתונות הכותרות
האלפאביתא של המציאות הבינלאומית שבתוכה קיימת
הבנויה זו הקטנה", "אירופה הקרויה מדינות שש של אירופה
יבוא ורשיונות מכס בעניני העוסק משותף שוק על רק לא
יותר, חמורים אחרים, בתחומים שותפות על אלא ויצוא,
קולקטיבית כתובת נוצרת עינינו לנגד כאשר יותר, חיוניים
מדינות שלוש או שתיים עם יחדיו, אלה מדינות שש של

בראש.
את לזיין לא או לזיין אם השאלה בהצגת בצע מה וכי
על כאן לדבר הטעם מד, וכי מזדיינת? שהיא בשעה גרמניה,
אני גם בעינינו? חן מוצאות אינן בכלל אשר הנשק עיסקות
נשק אוהב אינני  מזו ויתרה כאלו. עיסקאות אוהב אינני
שמעתי זאת. למדתי מז'נבה ולא השלום מתנועת לא בכלל.
שנה מאלפיים למעלה לפני זו בעיר שהתהלך אחד יהודי על
נגזר אבל נשק. מיני כל נגד הנבואי קולו את שהרים והוא
עלי לחיות בעולם הזה, ועולם זה אמר לנו פעמיים במשך
ובמיבצע השחרור במלחמת חיי"' "בדמיך שנים: אחתעשרה
שהוא, כפי הזה, בעולם תחיה : כיום לנו אומר והוא סיני.
אם שבתוכו, והעיסקאות היחסים כל על מזויץ, שהוא כמו
מאחו ה"שטעלונג'י, אחורי מסתתר אינך אם אתה, חיים חפץ
כאילו שוללים", ,,אנו מתנגדים", "אנו האומרת ה"עמדה" רי

שוללים. או מתנגדים אנו אם אותנו שואל מישהו
רוצים ודמיונית. בדויה במציאות לא לחיות רוצים אנו
עומ אנו לחיות. עלינו נגזר שבו הריאלי, בעולם לחיות אנו
כמותם. ידעו לא בגולה אבותינו שאבות קשיים לפני דים
אשרינו שאנו מרגישים בהם, ונגזר עלינו לחפש להם פתרון.
טוב, ביותר; הפשוטה בדרך השאלה את המציגים יש
אבל המדינות, יתר ומכל מגרמניה נשק קבלת בעד כולנו
יש הממשלה עלידי נעשה אשר זה שמעשה שוכנענו לא

זוהי ואם הבטחון. צרכי עם ואמיתי הדוק כלכך קשר לו
טענתכם, כי אז אמרו נא: ואילו שוכנעתם שיש קשר כזה,
גט אלא ההוא הנשק את לקבל רק לא מסכימים הייתם האם
קח של בסים על נעשים הדברים והרי תמורתו? את לתת
ותן. חשובה ברורה צריכה להינתן. כי אם מדברים על עקרון

זו. תשובה לאור אותו לבחון צריך הרי מוחלט, מוסרי
מהפסגה השאלה את הורדת הרי בחיוב, ענית ואם
להוסיף יהיה צריך ואזי מעשי. דיון של ל"שפלה'י המוסרית
הידיעה להם המדינית, ההכרעה שבידיהם מי בממשלה שיש
ואזי אמון. בהם נותנת הכנסת עוד כל והמכרעת, המעשית
הנקרא בתחום בגלוי נעשה הכל שלא ולומר להוסיף יש
"עיסקאות"ו אלא מרובה בו הסמוי, כנהוג במדינות מתוק
החוץ ועדת חבר כל ולא פארלאמנט חבר כל לא כאשר נות
יודעים את הכל, ואין להם גם פרטנזיות לדעת הכל' אלא יש
של משטר שט קיים אט בין דמוקראטית, מתוקנת, ממשלה

לאו. אם ובין פנימי קאבינט
אמנם, המוסרי? העקרון מן נשאר מה  אלה כל ולאחר
שדואג מי יש כאשר האומר: במינו, מיוחד אחד, מוסר נשאר
את גם אלא ראשו את רק לא בהם משקיע והוא בטחון לעניני
האופי את לבדוק מבלי ועסקים, ליחסים מכניס הוא ידיו
הסימפאתי או האנטיפאתי שבהם, אזי יכול להימצא מישהו
בנקיון רוחץ והוא בממשלה' ואפילו בכנסת היושב אחר'
של "מדיניות זוהי רבב. כל חלילה בהם ידבק בל כפיו,
מן כלום ולא בו שאין מאניקיור" של "מוסר זהו מאניקיור",
וה החוץ מדיניות לעניני המרינה, עניני להנהלת האחריות

בטחון.
ייתכן אבל הזה, הפומבי לוויכוח שש הייתי לא אני גם
עליו שדובר משאלעם אותו לקראת הטובה מן בו שיש
אתמול. אדרבה, יצולם הבל, יצולמו כולם כמו שהם, ואזי

ישראל! מפלגותיו אלה וישפוט: ידע הבוחר

יזהר הררי (המפלגה הפרוגרסיבית):
להיכנס בכוונתי אין נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
חליפת בממשלה, ההחלטות חוקיות בשאלת הוויכוח לכל
היא, עמדתנו הממשלה. של הפנימיים והסדרים המכתבים
לעים אחראיות הזאת הממשלה את המהוות המפלגות שארבע
קה עם גרמניה, וכל חילוקי רעות או ויכוחים שישנם, צריכים
להיות מוסדרים בממשלה פנימה: אבל כלפי הכנסת, כלפי
העם, כלפי המדינה . אחריותם שווה, חוץ אם הסיעות השו
בממשלה. אותם שמייצגים לאלה דזאוואציה להביע תרצינה נות
 המשפטים שר בשמנו הציע נוספות, לעיסקאות אשר
נשק של נוספות עיסקאות כי  בממשלה כך על יעמוד והוא
בווע מוקדם בירור לאחר בולה, הממשלה להכרעת תובאנה
לגבי ועתה העתיר. לגבי זה השרים. של והבטחון החוץ דת

עצמה. העיסקה
ואין עצה אין הכנסת, פני על פרוש כזה שוויכוח כיון
הנא הדברים ורבים ייתכן אשר לדיון, להיכנס מאשר תבונה
הבחינות והבטחון. החוץ לוועדת לשמרם מוטב היה פה מרים
לעיסקה זו, שאגו מטפלים בה, הן שתים, האחת  בחינה
מדיניתמעשית, והשניה  בחינה רגשית. לצורך הוויכוח
הבחינה את ואבחן בצד, הרגשית הבחינה את לרגע אשאיר

והמעשית. המדינית
בצר, הרגשית הבחינה את לרגע נעמיד שאם לי, נדמה
כשלנו שמדינה בכך בהתחשב לעיסקה, להתנגד ייתכן לא
אירופיות למדינות משוכלל נשק למכור שיכולה למצב הגיעה
משוכ תעשיה בעלות מדינות המערבית, ובגרמניה בהולנד
הציוד את רוצות, הן אם לרכוש, כדי כסף די להן שיש ללת,



הזה במדינות אחרות, אשר תשמחנה למכור להן. ואם בחרו
ותע"ש המציא הצעיר עוזי סרן אשר ובנשק ישראל במדינת
ושמחים כך על גאים להיות רק יכולים אנחנו מייצר' שלנו

כך. כל קצר בזמן הישגנו על

חברהכנסת מפי ששמענו כפי  הטוענים, מאלה אינני
צמצומים בגלל העיסקה את להצדיק שיש  ברגר הרצל
העלולים לחול בתע"ש או בגלל פיטורי עובדים. זהו גורם
למדי נשק מכירת על להשפיע שיכול טרם לא אבל חשוב'
נעים לדעתי' הקובע' זה ולא להן, למכור נרצה לא אשר נות

זו. קה
משתי בעיקר זה הרי זו' מעיסקה מתרשם אני אם אבל
שצריכה הרתיעה האחת: הסיבה חשובות. לדעתי סיבות,
אותנו' להתקיף אם שוקלות שהן בשעה ערב למדינות להיות
מדי טכניקה' זו מה המכינות מדינות חזקות' מדינות שהנה
רבה רכישה ויכולת מרובים כספיים אמצעים להן שיש נות
רוכשות מהתעשיה הישראלית, וכל מדינה אשר רוצה להתקיף
יפה יפה תשקול  בה לפגוע רוצה אשר ישראל, מדינת את
להרחיק בכך נצליח ואם זה. בכיוון מהלכיה את תתחיל בטרם
חסכון כך ידי על ולגרום אותה לבלום עלינו' התקפה איזו
מסחרית, גם אומר והייתי מדינית' מבחינה הרי בדם, רב

זו. בעיסקה הצדקה שיש ספק אין
מדינות יתר על מההשפעה גם אני מתרשם לכך נוסף
בכל מדינה עור יש אם אני מסופק אפריקה. ומדינות אסיה
אסיה הגדולה הזאת ובכל אפריקה הרחבה הזאת המסוגלת
ומשוכללות, מתקדמות מדינות אירופיות' למדינות למכור

עבורו. לשלם כדאי יהיה אשר ציוד

הנשק, את לקנות מעוניינת גרמניה שאומרים: אני יורע
כרי להכשיר את עצמה. ובכן, מדוע קנתה הולנד נשק ישרא
לשחור רצתה אילו זו, וגרמניה להכשרה? זקוקה היא גם לי?
אצלן? לקנות יכלה האם נשק, אצלן ולקנות ערב ארצות את
ממדינות באחת נשק לקנות ורצתה אחרינו לחזר רצתה ולולא
אסיה הגדולה או אפריקה הרחבה, האם יכלה לקנות אצלן?
ובכן, אנחנו יכולים להיות גאים על כך שהגענו למכירת נשק
מוכנים תמיד בוודאי ונהיה המערבית, אירופה של למדינות
אלינו יפנו אם המזרחית, אירופה של למדינות גם נשק למכור

לקנות. וירצו
את מאד מחשיב אני הרגשית. לבחינה בא אני ועתה
באומה קמה אשר ההזדעזעות כל ולדעתי הרגשית, הבחינה
רבותי, אבל, הרגשית. מהבחינה ורק אך נובעת ובכנסת'
יכו איננו הרי הרגשית, הבחינה את בוחנים שאנחנו בשעה
נחתם לא כאילו הדברים את ולשקול הדברים את לבחון לים

בינינו ובין גרמניה המערבית הסכם השילומים.
בענין הצבעה וחופש מצפון חופש סיעתי נתנה בזמנו
שאני בכנסת, סוד זה שאין לי נדמה השילומים. הסכם
כאשר השילומים. הסכם נגד והצבעתי השילומים נגד דיברתי
דיברתי והצבעתי נגד השילומים, ביססתי את השקפתי בעיקר
ובין בינינו ויתהוו שילומים שנקבל ברגע אחד: דבר על
לישראל, מגרמניה לנהור תתחלנה סחורות  קשרים גרמניה
מסחרי קשר ייווצר  מגרמניה יבואו ומומחים חילוף חלקי
שנקט מתנכרת עמדה באותה להמשיך נוכל שלא הדוק כך כל

השילומים. הסכם חתימת לפני נו

להזדעזע היום יכולים אנחנו ואין נפלה ההכרעה אולם
חבר אמר השילומים. הסכם לפני להזדעזע יכולנו שאולי כפי
ואם רבותי, לגרמניה? סליחה לא זו האם אלון: יגאל הכנסת
סליחה לא זו האם  גרמניה, מתוצרת צי הוא שלנו הצי כל
ומחילה לגרמניה, בין אם נרצה בכף ובין אט לא נרצה בכך?

האט גרמניה עוד זקוקה להשיג משהו מאתנו והאם בהסכם
שאפשר במידה עוונה על כיפרה ולא ניסתה לא השילומים

לכפר על עוון כזה? האם לא השלמנו עם כך?
במשך רק לא ישראל, ומדינת היהודי שהעם בדעה הייתי
יחסים כל לקיים צריכים אינם דורות, במשך אם כי אחד, דור
אנחנו ואם קיימים, יחסים ישנם, יחסים אבל גרמניה. עם
מגיעות גרמניות סחורות ואם לגרמניה תפוחיזהב מוכרים
אלינו  איאפשר פתאום להזדעזע דווקא ממכירת הנשק.

חתימת מאז ובכן, שהזכרתי. הרגשי בצד נוגע אני וכאן
על נרצה, לא או נרצה ואם  יום מאותו השילומים, הסכם
מעולם  לגרמניה במידתמה סלחנו השילומים קבלת ירי
זכינו כי שידעתי ביום כמו גאה כך כל עצמי את הרגשתי לא

מדוע. ואגיד לגרמניה. נשק שמכרנו לכך
נחמה איזו להיות יכולה אם שהיא, גחמה איזו ישנה אם
זה הרי הקריב, ישראל שעם הקרבנות רבבות כל על שהיא
שבאותה לי ונדמה הזה. החורבן על ישראל מדינת שקמה בכך
מהי יודע הריהו כאן, דיבר בגין חברהכנסת אשר התרגשות
מהי האלה, הרבבות את שאלנו אילו משיבים שהיו התשובה
מכונות עם שעמדו נאצים באותם לראות יכלו שהם הנקמה
יבוא מנין והתפלל נשק, כל בלי היה היהודי והעם נגדם, יריד,
ישראל, שעם זו, בנקמה לראות יכלו אילו  נשק, פעם
באים האלה שהגרמנים לגרמנים, נשק מוכרת ישראל מדינת
הנשק כי הנשק, של המספקים שאנחנו מאתנו, נשק וקונים
לפי השילומים, הסכם חתימת מיום ביותר. מעולה הוא שלנו
הזה העם בעיני עלינו אם כי ירדנו, לא אנחנו דעתי, עניות

הגויים. כל ובעיני
כי הרגשי, המומנט את הצדה להסיר לדעתי יש ובכן,
כבר ההזדעזעות, לידי להביא היה שצריך הרגשי המומנט
כל את כבר שעברנו ולאחר ,1952 בשנת עליו התווכחנו
וגרמניה נוצרו' אשר היחסים שנוצרו לאחר הזאת, הדרך
האות עד  לו האמנתי שלא דבר  ההסכם את קיימה
נשק? מולדים שאנחנו עכשיו' ההזדעזעות היא מה האחרונה,
את להבין יכול אינני אופן בשום נשק? לקנות אלינו שבאים

הזאת. הרגשית ההזדעזעות
סיעתנו תצביע איפוא בעד איביטול העיסקה. ולעתיד 
שבכל הראוי מן  דברי בראשית זאת והזכרתי אמרנו, כבר
תחליט כולה, הממשלה בכך תדון זה, ממין ועיסקה עיסקה

ותכריע.

(מק"י): סנה משה
כנסת נכבדה. הערות צדדיות של דוברי סיעות מפ"ם
את להצדיק כיצד יודעות אינן עדיין אשר העבודה, ואחדות
ובניגוד לרצונן בניגוד כחתף, עליהן ירד אשר החדש המצב
הערות  האחרונות' השנים ארבע במשך המפוקפק למעמדן
סדרהיום על הסעיף כל שקודם להזכיר אותי מחייבות אלה
הצעת ולא בה, יושבים שהם בממשלה איאמון הצעת הוא

הקומוניסטית. בסיעה שלהם איאמון
בזו, זו הדדי איאמון להן יש אשר סיעות יושבות בכנסת
יש פלונית שסיעה ולהכריז הדוכן על לעלות זמן אבדן וזה
אהדדי להכריז אפשר זאת את כי אלמונית, לסיעה איאמון לה

מידה. באותה
הסיעה היא הקומוניסטית הסיעה כי להזכיר עלי שגית,
היחידה שלא ידעה על העיסקה הזאת עד אשר הדבר פורסם
ולא בממשלה ישבה שלא היחידה הסיעה שזו מפני ברבים,
הובאו הרשמיים, הפרסומים לפי אשר והבטחון, החוץ בוועדת
על לקבל יכול אינני אופן בכל אני ליריעה. הענינים שם
שמע, לא בריהודה שהשר לזה אחריות של שמץ אף עצמי



את לדרוש שכח ברזילי שהשר לזה אחריות של פירור ואף
מהאח חלק לא וגם הישיבות/ באחת אותו ביקש שהוא הדיון
בוועדת היריעה מקבלת חיכו אשר סיעות אותן של ריות
המערבגרמגי. בעתון הזה הדבר לפרסום עד והבטחון החוץ
הסיעה הקומוניסטית עשתה את חובתה/ בכל אופן, אלי
לה שנודע יום שבאותו זו' לעיסקה המתנגדים דאלה בא
הדבר' הסיקה מזה את המסקנה והכריחה' בהתאם לתקנות,
אני סדרהיום. על הזה העגיל את להעמיד הכנסת נשיאות את
הסירו מעושה קלות באיזו אשר האלה' לדוברים להזכיר חייב
שכא זה, בענין דעה לחוות הקומוניסטית מהסיעה הזכות את
שר הם עמדו על הבמה והטיחו נימוקים נגד עיסקה זו' הם
אחד ומעתונה. הקומוניסטית המפלגה מפי נימוקיהם לקחו
העם", "קול מעתון גזורים קטעים אפילו החזיק הנואמים
קצת להם יפה היתה ולכן להגיר. לו שיש מה את משם וקרא
בכניסתם שעשו השגיאה שהוכחה לאחר ענווה קצת צנעה,

זו. לממשלה
שמייחד מה שכל לזכור צריכות האלה הסיעות בכלל'
להם יש מאתנו. נשאל ממפא"י, אותן שמפריד מה כל אותן,
אינם אלה אך ולמפא"י, להן משותפים שהם עיקרים עוד
מצדיקים להן זכות קיום נפרד: כל מה שמצדיק את זכות
זה רק כי מאתנו, מושאל להן שיש מה זה הוא הנפרד קיומן
מבדיל אותן ממפא"י. ומה שמועתק מאתנו, זוהי בכל זאת
משבשת עלפירוב היא העתקה מלאכת וככל העתקה, מלאכת
זכות שום להן אין לכך מחוץ אופן בכל אבל המקור' את

קיום.
בו אשר ענין עוד היה שלא להגיד, רצוני הענין לגוף
הבינלאומי, והצד הלאומי הצד היהודי' והצד האנושי הצד
על מדובר פה ביניהם. להפריד שאין כזו במידה ממוזגים
בדרגת היו בו, ואדמירלים גנרלים 45 אשר לצבא נשק אספקת
גנרלים או אדמירלים בימי היטלי: ש41 גנרלים ואדמירלים
בו היו קציני המטה הראשי של היטלר: ש7 מראשיו הוכרזו
בריתהמועצות ארצותהברית,  הכיבוש מעצמות עלידי
נשק מספקים הזה ולצבא מלחמה. כפושעי  ובריטניה
זהו יהודים. שחיטת על פיקדו אשר האנשים לאלה ישראלי.
גם שהוא אנושי צד וישנו אנושי. גם שהוא היהודי הצד
אשר היא מק"י כי שאומרים הבינלאומי, הצד זהו יהודי.

אותו. מעלה מק"י כן, אותו. מעלה
גר זיון שאלת עתה עומדת העולמית המדיניות במרכז
מלחמה  השאלה עם זהה כמעט וזה גרמניה, פירוז או מניה
לז'נבה' ומסביב בז'נבה' עתה המתקיים המאבק זהו שלום. או
בתוך ציבוריים כוחות מדינות, עמים, מתחלקים זה לפי
 הזה הבינלאומי במאבק השאלה את מעמידה ומק"י העמים.
דורשת הלאומית גאוותנו ישראל? של הלאומי מקומה איה
ולא גרמניה, זיון את השוללים אלה בין תהיה שישראל
בין הנותנים יד לזיון גרמניה. נימוק זה הוא לאומי או בינ
לעמוד הרצון את מביעים אנו להבדיל. יודע אינני אני לאומי?
במאבק הבינלאומי בצד הצודק, הנכון, האנושי. צד זה ינצח'
אותו, והדביר היטלר, את ניצח אשר עולמי כוח אותו זהו כי
אותו והביא לבונקר אותו והוריד הברכיים על אותו העמיר
הרייכס על המנצח האדום הדגל את והניף לדעת' איבוד לירי

טאג הבוער: אותו כוח ימנע את זיונה של גרמניה.
הצודק הכוח לצד לעמוד היא, שלנו הלאומית והאמביציה
גם ומתמעטים ההולכים הכוחות אותם לצד ולא הזה, והחזק

גרמניה. את לזיין הרוצים במערב,
חברהכנסת ברגר רצה להשליך בפנינו את הענין של
גרמניה המזרחית: "מדוע אינכם טוענים נגד זיון מזרח גר

מערב עם שנעשתה בעיסקה דגים אנחנו הכנסת, חברי מניה?"
הדעת. את להסיח ואל קונקרטי, ענין על מדברים אנו גרמניה.
המפלגות כל הישראלית, הקומוניסטית המפלגה שגית:
הנק גרמניה במזרח והמפלגההאחות בעולם' הקומוניסטיות
כל בריתהמועצות' ובן הסוציאליסטית, האחדות מפלגת ראת
רמיליטאריוציה בעד פירוז, בעד הן הסוציאליסטיות הארצות

חלקיה, שני על כולה, גרמניה של

(מפא"י): בהיר אריה
המזרחית. גרמניה את מזיינים בינתיים ובינתיים?

(מק"י): סנה משה
שלה גרמניה' אותה לזיון יד ישראל תתן אל בינתיים

נותנת,. היא

ברזילי: י. שרהבריאות
? תשובה זו

אריה בהיר (מפא"י):
לזיון... יד בריתהמועצות תתן אל

(מק"י): סנה משה
 זאת בהזדמנות  מפורט לוויכוח להיכנס מוכן אינני
בר כל גרמניה. חלקי בשני המשטרים שני בין ההבדל על
אפילו  אמרו וכולם תהומי, ניגוד ביניהם שיש יודע דעת
חברהכנסת בגין  שגרמניה המערבית היא המשך של
מאתנו אחרת דעה להם שיש אלה וגם השחור. השלישי הרייך
אתנו חילוקידעות להם אין גרמניה, במזרח המשטר טיב על
הנקר על להתאחד צריך לכן גרמניה. במערב הצבא הרכב על
לארצות משדר יהודית ממשלה כשראש המשותפת, הזאת דה
גרמניה פירוז על הסכם בעד מאבק שיש במקום  הברית
משדר הוא  נגד או בער שליטים, כוחות בתוך נגדו, או
לשם באינטרביו: גרמניה של היום איננה זו של אתמול :
הרו הקיצונים ידי את לחזק  השחוטה היהדות בשם הכשר
גם המתרבים המתנגדים ידי את ולהחליש אותה לזיין צים

אמריקה. של בארצותהברית
ב"דיילי אכספרס" השמרני הקיצוני האנגלי, הופיעה
מהלך "אדנאור כותרת: ומתחתה קריקאטורה, אלה בימים
במגפיים של היטלר"... אזי עכשיו עוד חסר, שיופיע מישהו
האיש בדמות אותו ושיציירו האלה, המגפיים את שיצחצח
לאומי? כבוד זה טיימס". ל"ניויורק הזה האינטרביו את שנתן
שיש שמכיוון הזה' הנימוק הוא ושקר ששווא אומר, אני
למכור מוכרחה היא לכן נאט"ו, ועם המערב עם הולכת ראל
הפוכה: מסקנה מזאת מסיקים שאנחנו יודעים אתם לבון. נשק
לצאת צריך אזי שבנאט"ו, שבעיסה השאור היא בון אם
נייט של אחרת' מדיניות בעד אנחנו הכי בלאו גם מנאט"ו.
לו יש בה שהשלטון מדינה שכל אומר זה מי אבל רליות.
המערבית? לגרמניה נשק למכור מוכרח מערבית אוריינטציה
ואין לבון, נשק מוכרות אינן נאט"ו מדינות שרוב חושב אני

משם. אותן זורקים
עור ליבשיץ וחברהכנסת ומרמז, ברגר חברהכנסת בא
יותר מגלה את הרמז: זה לא רק ענין כלכלי: מקבלים בעד
יש הנאה טובת להגיד: רוצה אני וד"ל. דולרים, רק לא זה
אלה בימים אלא ההם בימים רק לא קראתי, שמעתי' בזה?
על מדינות שאמרו: קבלת מיתקנים מסויימים, מאד משובחים'
מדינות מוותרים. מוחלים,  הלאומי, הבטחון נגד היא
ונשק טילים של מיתקנים על ויתרו דגמארק נורבגיה' נאט"ו,
תאמרו: ודאי הלאומי. לבטחונן דואגות שהן מפני אטומי
הגיון של תוקפו אבל 1כון, לנמשל. המשל דומה בכל לא



המשל חל עלינו שבעתיים, שבעים ושבע, לעומת תוקפו כלפי
דנמארק ונורבגיה, וד"ל,

שההצעה פה' ששמענו ממה כבר' יודע אני הכנסת. חברי
חברי קולות. חמישה תקבל היא תידחה. שלגו לאיאמון
הכנסת, היא לא תידחה' היא תקויים, אולי אפילו תוך
עשרים וארבע שעות. הממשלה הזאת תיפול בנופלים: לא
שהיא מפני הצעתנו, רוח לפי אבל הצעתנו, על בהצבעה
המצפון ושל היהודית ההיסטוריה של האמת את מביעה
הרו המוסרי/ המדיני, הלאומי, הבטחתי' הצורך ושל היהודי

תתקבל. הזאת ההחלטה לכן ישראל. מדינת של חגי
היושבראש, אדוני אותה, אקרא ואני  הוא לשונה
לממשלה איאמון מביעה "הכנסת להצבעה: להעמידה ואבקש
בראשותו של דוד בןגוריון, בעבור מכירת נשק ישראלי

היטלר". של הגנראלים שבפיקוד המערבגרמני לצבא
הזאת ההחלטה  ההצבעה תוצאת תהיה אשר תהיה

ישראל. עם של ובדעתהקהל היהודי בעם נתקבלה כבר

(מפא"י): בהיר אריה
הצעה זו איאפשר להעמיד להצבעה. תציע איאמון ולא

הצהרות.

היו"ר נ. ניררפאלקס:
לורנץ. לחברהכנסת רשותהדיבור

ישראל): אגודת ופועלי ישראל (אגודת לורנץ שלמה
על דעתי שאביע לפני נכבדה. כנסת היושבראש' אדוני
עצם העיסקה' רצוני לעמוד על כמה תופעותלוואי, שהן

העיסקה. עצם מאשר פחות לא חמורות
במליאת עדין כה בענין הדיון בעצם  בסוף אתחיל
מהנו מי הבחירות. לפני חדשים ארבעה של ובזמן הכנסת'
ערבב לא שהוא ולהגיד לבו על ירו את לשים יכול אמים
לפני עומדים שאנחנו משום אחרת מלה איזו הביע ולא
עליו מתריעים שאנחנו מה שמראה חמור' דבר זה בחירות?

לכל. מעל היא שהמפלגה  פעם בכל
ברוס אשר משפט, משמיע הייתי לא אני בגין, מר ידידי
הפטריוט הנה ולהגיד: בשמי' לצטטו יכולים בפולניה או יה
בגין אמר מעל במת הכנסת' שיש בענין הזה פרובוקציה'

לזה. וכדומה
של יזמתה יותר: נכון או הסכמתה' יותר עוד חמורה
לממש אחראית היא אשר מפא"י, מפלגת השלטת, המפלגה
בכנסת. הזה הדיון עצם את ויזמה שהציעה היא והיא לה'
למה ? התכסיס ברור וידוע. אבל נשאלת השאלה: כלום בשביל
מפוקפקת מפלגתית תועלת איזו המפלגה, לכבוד תכסיס

אייך? ממלכתית' אחריות הכל? את דוחה
דבר שני, גם כן עוד לפני עצם העיסקה: חוסר ההתייע

בןגוריון. מר הממשלה ראש ומצד הממשלה מצד צות
חולק היה שלא  דעתנו את הבענו רבות בהזדמנויות
בטחון, עניני כמו ויסודיים, עקרוניים בענינים כי  עליה
מחוייבת הכלל, מן יוצא ללא ישראל עם לכל השייכיט
כל עם הגורמים, כל עם להתייעץ בראשה והעומד הממשלה
הנציגים הציבוריים, או לפחות לשאול את דעתם, לפחות
שאפשר מאמין ואני העם, של המכריע רובו את לרכז להשתדל

אחר. למחנה העם של המכריע רובו את לרכז
הממשלה הממשלה' ראש הפעם. גם נעשה לא הזה הדבר
יסודי, דבר על החליטו שנתברר, כפי כולה לא או כולה,
מבלי מאתנו' אחד ולכל בולו לכלל הנוגע בטחוני' עקרוני'
לבוא אפילו גקשר עם נציגי הציבור, מבלי לשאול את דעתם,

למרות שראש הממשלה יודע כי נציגי הציבור ראויים לאמון,
היה יכול הממשלה ראש סיני. מבצע את אזכיר אם ודי
לחיוב ההכרעה, נופלת שהיתה אופן ובאיזה ולהתייעץ, לבוא
או לשלילה, היינו חוסכים את השערוריה חסרת הכבוד אשר

למדינתנו. נזק הרבה כלכך גרמה
הבחין לא הממשלה שראש הטענה את לקבל יבול אינני
לייצא שאפשר ומכיון כזאת' לשאלה מקום שיש הבין ולא

רימונים. ליצוא בקשר שאלה כל שאץ חשב הוא תפוזים,
אשר לעצם ההחלטה למכור נשק לגרמניה' לדעתנו מכי
המתגאיט עם מזדהים איננו עיסקה. סתם איננה נשק רת
בעלפה ביטוי לידי בא שזה כפי נשק' יצוא של ההישג על
שעליו שלנו, והיצוא בידנו, אבות מעשה אנו ובעתונות.
 הנביאים וחזון השם חורת היא ומתמיד, מאז גאוותנו
"כי מציון תצא תורה ולבר ה' מירושלים". יצוא זה ורק
המתור תבל עמי כל בין והערכה כבוד שם לנו הביא זה יצוא
בתים, עלינו לייצא את הסחורה הזאת, את תורת ה', לעמים
האומללים/ אשר למרות ואולי דווקא משום שהם מזויינים
מכף רגל ועד ראש' הם אומללים, נמצאים עלפי התהום,
להם ודרושה העולם כל של שלם מחורבן ונפחדים נרעשים
ה"לא את הזה' החזון את הזאת' המלה ואת גואלת' מלה
גוי ישא ה"לא את ה'", אמר ברוחי, אט כי בחיל ולא בכוח
לייצא צריכים אנו מלחמה" עוד ילמדו ולא חרב גוי אל
להם, כי רק בתורה שלנו נמצאים החזונות האלה. אנו יכולים
למופת, משפחה חיי לדוגמה' אדם חיי  זכינו לוא  לייצא
אושר' חיי ישראל"' משכנותיך יעקב אהליך טובו ה"מה את
את ללמוד אוהב הממשלה ראש הרי נשק. ולא צניעות' חיי
הרמב"ם: הוא לא ימצא נשק בהלכות מקח וממכר שב"יד
נשק נפש. ושמירת רוצח בהלכות אלא הרמב"ם, של החזקה"
שבעתיים ולכן למשאומתן, ענין איננו נשק עיסקה, איננו

לגרמניה. נשק מוכרים כאשר לבדוק צריך
אחר עם כל מאשר יותר חי עמנו רבותי/ רגש. אומרים:
חיי!". בדמייך לך: "ואומר  המיוחדים לרגשותיו הודות
החומות? כל את ולבטל גבול ללא הכל לשכוח אפשר כלום

להגיד אפשר להם. התנגדנו שלא בשילומים, התחילו
יחס יהיה תוצאות' גם יהיו שלשילומים להבין מותר שהיה
מסויים, יהיה משאומתן או מסחר' אולם ממסחר בתפוזים
גבול. להיות וצריך הבדל להיות מוכרח ברימונים למסחר ער
הזאת? העיסקה את לכאורה המחייבים הנימוקים ומה
כנימוק "דבר"' לכתב שנתן בראיון הזכיר' הממשלה ראש
ראשון את הנימוק הכלכלי, שיצטרכו לפטר כמה מאות פוע
חברי דביזים. מכניסה זו שעיסקה התעש, בתעשיית לים
מתבייש אני הדעת' על מתקבל איננו הזה הנימוק הכנסת'
 מה? אלא מתבייש. אני למה להסביר חייב ואינני בו'
הדבר האומה, של נפשה פיקוח  בשפתנו או המדינה, בטחון
כל שזו מאמין אינני אמת, שזו מאמין אינני אבל רציני,
אם  נכון שזה חושב ואני  דעתי עניות לפי האמת.
גרמניה עוזרת לנו עלידי שילומים, בנשק ובדרכים אחרות,
הרצח על המצפון השקטת של מרגש חרטה' מרגש זה הרי
האכזרי של 6 מיליון אנשים, נשים וטף, שעוד לא היה
כמוהו, ולא גומלין בעד הרימונים שלנו, יהי טיבם אשר יהיה.
להם שיש הגרמני העם מבני לאלה מכאן פונה אני
להמשיך עליכם אותנו, להכין עליכם חרטה: של ורגש מצפון
הערכה ואולי הכרה מצדנו. לגומלין לחכות מבלי ולשלם
גומלין כן.  מחובתכם חלק או חובתכם את עושים שאתט
בחיים עדיין נאצים רבבות כאשר יהודי' בנשק ציוד בדי עד
לדרוש יכולים אינכם זאת לא,  לידיהם מגיע הזה והנשק

ולכך אינכם יכולים לצפות מאתנו,



בקשר להצעת איהאמון, אנחנו נימנע, ולא מפני שיש
לגו אמון בממשלה. עובדה היא שאנו נמצאים כל הזמן מחוץ
לממשלה. אין לנו אמון בממשלה, אשר אינה יודעת יהודי
העמו לתהום הידרדרה כך ועלידי היא, מה ויהדות הוא מה
קה. אולם מכיוון שההצעה באה מסיעת מק"י, ואשתמש
דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשכותי לא "כי הפסוק בלשון

זו, איאמון להצעת להצטרף נוכל לא ה"/ נאום דרכי,
כאשר דבר של לגופו נדון  הקונקרטית לשאלה ואשר
מסויימת שבמידה מובן הממשלה. ראש הצהרת על דיון יהיה
הממשלה' מצד והתחייבות חתימה בחשבון להביא נצטרך
חמור בענין העקרונית עמדתנו את ישנה או ישפיע שזה מבלי

זה.

ישראל); אגודת ופועלי ישראל (אגודת מינץ בנימין
הרבי בשעה מדבר אני נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
עית של הוויכוח : המתח כבר איננו, הוא פג כנראה: ליד
הממשלה את מייצג אשר יחידי' שר יושב הממשלה שולחן
בספר, יעיין ולא דברי את שישמע ממנו מבקש ואני כולה,

מנאומי. חשוב יותר הרבה הוא אם גם
 נשק מכירת על החלטה כל  הנשק על ההחלטה
בוודאי.  עליה דנים שאנו זו והחלטה מיוחד. משקל לה יש
שמשתתפים אלה וכל בממשלה' נדון זה שדבר מבינים אנו
בממ משתתפים שאינם אלה גם אבל כך. על ידעו בממשלה
בהחל לשתפם לדעתנו יש ישראל, לבטחון חרדים והם שלה
שיתפו לא אותנו אינפורמציה. להם ולמסור אלה' כגון טות
בקבלת אותנו שיתפו ולא הזה' הענין על באינפורמציה
מאתנו שללו זה ידי ועל כך' על דבר שום ידענו לא החלטה.

ראש. כובד מתוך ושיקול בירור של אפשרות
אובייקטיבי. לדיון דריתחא' בעידנא עכשיו, להיכנס קשה
אין אנו אומרים שהנימוקים השכליים אינם נימוקים. אבל מצד
קר בהגיון נחתכים אינם אלה כגון שדברים לדעת עלינו שני
זה כל ההגיון. ובין הרגש בין באיזון צורך ויש בלבד,

אחריו. ולא המעשה לפני להיות צריך היה
יותר הרבה היא חמורה. בעיה היא לגרמניה נשק מכירת
טרגדיה זוהי בזה. להאריך צורך לי ואין בעלמא, רגשי מדבר
מי הגרמנים. בידי לתת ישראלי נשק אליה: שהגענו גדולה
הנאצים, מוראות כל עליו שעברו זה' בדורנו נגיע שלזה פילל
אם להבין אפשר הענין. סביב ההתרגשות את להבין ואפשר
מתגאה שאיננו במוני' יהודי להבין ואפשר מתרגשים' אנו
ושגרמניה לגרמניה' נשק סיפקה ישראל שמדינת כך על דווקא
מדינת לדעתנו ביותר. הטוב שהוא מפני הזה בנשק בחרה
האידיא את הנביאים' ייעודי את להפיץ כדי הוקמה היהודים
הקדושים חיינו ידי שעל כדי ישראלסבא, של הקדושים לים

לגויים. נס נהיה
ורצינות, שקט מתוך הזה הענין על לרון צריכים היינו
ולא היצרים, התגברות בשעת ולא ממצה, רעת שיקול מתוך
שיהוו כדי ומתקרבות' ההולכות הבחירות של אספקטים מתוך

בבחירות. נשק
הודלפה השונים חלקיה שמתוך רבותי' הזאת, הממשלה
היא בה. אמון לנו היה ולא בה אמון לגו אין הסערה, כל
הממשלה שהסמל שלה הוא סימןהשאלה הגדול והאיום:
העמידו בה מסויימים שחלקים הממשלה היא יהודי? מיהו
ועשו ישראל' קדשי כל את גאווה ברגל לרמוס מטרה לעצמם
הזדעזעו בה שונים חלקים מפריע. באין הזאת בממשלה זאת
מעיסקת הנשק. אלה החלקים שכל כך רגישים לעיסקת
רגישים כלל היו לא ~ מהם רגיש פחות אני ואין  הנשק
כלפי השאלה של נשים נכריות וגברים נכרים. אם אשה גרמ

שהיא הודיעה נאצי' של אולי גרמני, של בת או אחות ניה,
שאלה, כל בלי להכניסה שצריך הרי  ישראל לעם מצטרפת
להפוך צריך ישראל. קהל לתוך התגיירות, כל בלי ואפילו
המלאים כך, כל הרגישים אלה, אנשים ליהודים. אלה גרמנים
העו ככל ועושים בדרך", קרר "אשר את שכחו  להבה אש

בהם. תלויה העם שנפש בענינים רוחם על לה
קדשי נגד דמוקרטיה, של במסווה הכל לעשות אפשר
נגד שבת, נגד הראשית, הרבנות נגד לפעול יכלו הם ישראל.
והדברים מופקר, היה הכל לישראל. הקדושים אחרים ענינים
גלוי הכל ישראל. בטחון של הענין עד הלום, עד התגלגלו
שום אין לדבר, אפשר הכל על כבטחון. מוסתר אין עכשיו;
במליאת עכשיו ישבה והבטחת החוץ ועדת מוסתר. דבר
הכנסת, וכאן, באולם הכנסת' דנה על ענין עדין ורגיש, על
כל עניני הבטחון. אני מוכרח להגיד שאנו כאופוזיציה לא
שמדברים כפי כך, בטחון עניני על לדבר לעצמנו הרשינו
היינו אנו הזאת. הממשלה מפלגות של שונים חלקים עליהם
אינטרס כל מעל הממלכתי האינטרס את העמדנו זהירים.
ביותר והרגיש העדין בענין מדובר כאן והרי תמיד. מפלגתי'
של המדינה. איך אפשר, בגלל ענינים מפלגתיים, לדבר כך?
איך אפשר לדבר כך וכך להתנהג בגלל ענינים שהבחירות
אשר בדבר הוא שהמדובר לשכוח גם ואין בהם? תלויות
לבין "מלכתחילה" בין בהלכה גם הבדל ויש בדיעבד' הוא

"בדיעבד".
הענינים בכלל נשמעים לא ההתקפות ריתחת בתוך
ועוד חלש' זכרון על חלשה' שמיעה על רק שומעים הגדולים;
ישראל בטחון את להחליש ניתן לא כאלה. קטנים ליקויים
בגלל דברים קטנים כאלה. נדון על הענין רק מתוך האספקט
בחירות' של אספקט מתוך הדבר על נדון לא עצמו. הענין של

איהאמון. הצעת בעד נצביע לא כך ומשום

(מפא"י): גוברין עקיבא
למעשה נסב הוויכוח נכבדה. כנסת היושבראש' אדוני
בנו הפועמת הממלכתיות מידת מה האחת, שאלות: שתי על
המצב אותנו מחייב למה והשניה, מעשינו, בכל ומדריכתנו
שאלות שתי בין רב קשר יש מדינתנו? של המיוחד הבטחתי
לא לרעתי, ותקבע' קובעת שבנו הממלכתיות מידת אלה.
זו מידה השגת למען המאבק הבטחתי. במצבנו גם במעט
עלולה לכאן או לכאן זה במאבק וההכרעה בעיצומו עודנו

ישראל. של בגורלה לקבוע גם
בלבד, המדינה לשרי מיוחד שהוא חוק' קבעה הכנסת
חבר וכל הממשלה של קולקטיבית אחריות בדבר החוק והוא
בתור לשמש חדל הזה לחוק בניגוד הפועל השר שבה. וחבר
שר, ולפני שהוא נמנע או מצביע נגד החלטת הממשלה, כלו
הקולקטיבית האחריות את עצמו מעל מסיר שהוא לפני מר'
בינואר 7 ביום ועוד: זאת להתפטר. עליו  הממשלה לפעולת
ובשם בשמו הודעה הממשלה ראש עלידי לכנסת נמסרה 1958
רואים שרים או שר "אם אמרה: זו הודעה המדינה. שרי כל
חייב הממשלה, הסכמת בלי מהצבעה להימנע לעצמם הכרח
כאזרח טוען אני לכן מהממשלה". להתפטר השרים או השר
אזרחיה, כל שווים להיות חייבים חוקיה לפני אשר המדינה'
אחדות של השרים רשאים כי השרים, ומופת כאות ובראשם
העבודה ומפ"ם להחזיק בדעתם בענין יצוא הנשק לגרמניה:
הם רשאים לטעות טעות גסה וחמורה. זאת היא זכותם. אבל
ומבחינה ומוסרית ציבורית אישית מבחינה חוקית' מבחינה
התחייבו שהם מה יקיימו שתחילה מהם, תובע אני ממלכתית,
לפני הכנסת ולפני העם, שיקיימו את חוקי המדינה. לכן יש
לקרוא את שר הפנים ישראל בריהודה' שר התחבורה משה
כרמל, שר הפיתוח מרדכי בנטוב ושר הבריאות ברזילי, שלפני



במה על לעלות עליהם הממשלה' החלטת גגד מצביעים שהם
זו ולהודיע על התפטרותם מהממשלה, שאם לא כן הס מפירים
לקיים הכנסת; לפני להצהרותיהם ומתכתשים המדינה חוק
ממלכתיים. לחיים עצמנו את ולחנך תקינים ממלכתיים חיים
גדול בעקרון ומפ"ם העבודה אחרות שרי איפוא יפגעו אל

תקינים, ממלכתיים חיים של

עוסקים? אנו במה לגרמניה. הנשק יצוא לשאלת אשר
נאציזם  הנאצריזם הבטחתי. מצבנו על בוויכוח עומדים אנו
במידת בעצמאותנו, בפגיעה לא עלינו מאיים המזרח של
ריבונותנו או בנטילת שטח מסויים מהמולדת: הוא מאיים
עלינו בהשמדה טוטאלית. שאלתנו הבטחונית היא אם נתקיים
באופן פזי או שהאויבים יצליחו להשמיד אותנו' כלומר,
ויכוח לנו היה כבר למעשה נחיה. לא או האדמה פני על נחיה
על הוויכוח והוא 4952 ינואר בשלהי שלנו, לוויכוח דומה

השילומים,
אשר מפףם' סיעת בשם אז שדיבר חזן' חברהכנסת
יהיו, לא שילומים "כי אמר: העבודה, אחדות את גם כללה
על ההצבעה את נראה ואנו החורבן יעמיק זה לעומת אך
נמשיך מחייבת, כהצבעה לא ההצבעה לאחר גם השילומים
חבר השילומים". נגד בישראל המונים ובגיוס במלחמה
"האנ אמר: הפנים, שר כיום בריהודה, ישראל דאז* הכנסת
החושב ישראל' במדינת הכלכליים במשרדים היושבים שים
של סכום שהוא לאיזה נסכים שאם ברצינות, מהם מישהוא
שילומים נקבל חלק רציני מזה". חברהכנסת ריפתין הודיע
המשא של המעשיות התוצאות לגבי פסימי בבית "הרוב אז:
בריהודה הבדילו השילומים על בירור באותו הזה". ומתן
הודיע בריהודה למערבגרמניה. גרמניה מזרח בין וריפתין
(המזר הגרמנית הממשלה בין מבדיל ועודני הבדלתי "אני
מחדש, לחנך המנסה אקטיבית, בדינאציפקציה העוסקת חית),
חבר מזה". בהיפר העוסקת הגרמנית הממשלה אותה לבין
חברי כל בשם הכנסת במת מעל אז הכריז ריפתין הכנסת
ומפ"ם העבודה אחדות חברי שאם העבודה, ואחדות מפ"מ
יחד הדגל את מניפים חברינו ואם המזרחית לברלין יבואו
שזהו דעו הרי גרמניה), ממזרח הגרמנים עם (כלומר אתם
דגל המלחמה האנטינאצית, דגל המלחמה האנטיפאשיסטית,
זהו דגל הנקם, דגל השילם, דגל התקוה". אלה היו הדיבורים
של חברי אחדות העבודה ומפ"ם לגבי הנאצים שבגרמניה
אפילו להחזיר מסרבים היום ועד שדדו, רצחו, אשר המזרחית,
חלק מהשדור וזו היתה הערכתם של חברי אחדות העבודה
והצהרו איומיהם את קיימו לא הם השילומים. בענין ומפ"ם
הצטרפו הם השילומים, נגד במלחמה שימשיכו בכנסת, תיהם
ומחו אישיים פיצויים והשיגה שילומים שקיבלה לממשלה,
בשבתם כן: על יתר דבר. מעולם דיברו לא כאילו פיהם את
מן משרדיהם יקבלו מה והתווכחו שריהם התמקחו בממשלה
הקיבוץ למשקי פיתוח למפעלי לרכבות' לנמלים, השילומים'
עכשיו הרוח. נשא ונאומיהם נבואותיהם וכל והארצי, המאוחד
שטענו כפי הנשק' יצוא בענין עצמי בטחון באותו טוענים הם
כי יודו, הם דין ביום אם בצע מה אולם השילומים. בענין
מי את השילומים. בענין שטעו כפי זה, בענין גם טעו הם

טעותם? אז תענין
במלחמה כי לדעת, צריכים ואלון בגין חבריהכנסת
ממלא בלבד הנשק אין האטום/ בתקופת ימינו' של מודרנית
אולם מכריע. תפקיד ממלא הוא כי אם מלחמתי, תפקיד
גם רכבות, נמלים, גם מלחמה, אמצעי הם אניות גם בימינו
גשם. מעילי גם נעליים, גם תפוזים, של תרכיזים גם תעשיות,
המערבית לגרמניה ומוכרים מקבלים היינו לא אלה כל כלום
הבדל כל להיות צריך לא שלכם מבחינה החשיתם. ואתם

ליצוא רק ההיטפלות לכן ממש. נשק לבין אלה מוצרים בין
הנשק אין בה אמת. חבר הכנסת מ"חירות" נסע יחד עם יתר
יודע אחד כל האירופי". השוק "איחוד לוועידת הכנסת חברי
השוק באיחוד המערבית גרמניה ממלאת מכריע תפקיד מה
הוא הזאת. הוועידה את החרים לא "חירות" באכוח האירופי.
בגין הכריזו הזאת הבמה מעל בה. להשתתף זכותו על עמד
ואלון: נשק מגרמניה כן, נשק מכל מקום! אולם נניח, שלגר
ברבים, לפרסם ריהביליטציה לשם ענין יהיה המערבית מגיה
תקומו כלום אז? תעשו מה ישראל, לצבא נשק מכרה שהיא
המער מגרמניה נשק לרכישת מתנגדים שאתם ותודיעו, אז
לריח המערבית גרמניה הגיעה השילומים בכוח כלום בית?
ארצות של האינטרסים זה בענין קבעו לא כלום ביליטציה?
היא זה בענין תפיסתכם אירופה? ומערב צרפת הברית,
לדעת, צריך מקום, מכל נשק שאומר מי ועלובה. קרתנית
על שהדיבור או תינוק. כל יודע זאת חד'סטרי. הנשק אין כי

ריק. דיבור הוא מקום מכל נשק
אני מחייב את המפעל אשר שמו "יד ושם": אבל אם
זאת הרי עמנו, של הגדולה השואה לחללי ושם" ,,יד יש
סליחות לאמירת הכבוד כל עם החיה' ישראל מדינת היא
עצמו את יקיים בכך לא בי הכריע, הזה הדור ציבור. ותעניות
הגדולה היא זאת יהודים. מיליוני של ישראל במדינת עמו ואת
הנואשת זעקתו על לחזור מוכן אינו הזה הדור בנקמות!
של המשורר הלאומי: "התלין!  הא צואר, קום שחט ! "
הפעם לא כל הארץ לנו גרדום. לא ולא! דמנו אינו מותר עוד.
וקיימת. חיה תהא ישראל שמדינה אומר גמר הזה הדור
הנשק בעל וצה"ל צה"ל, של העצום כוחו על ישראל מדינת
יחסים טיפוח עלידי להשיג אפשר אותו אשר ביותר, הטוב
כיום עומדים אנו ומכירתו. נשק רכישת עלידי ידידותיים,
האם תהומות. הנוקב עמוק, ענין על בוויכוח יהודית מבחינה
גלותנו בימי בנו נדבקו אשר החסרונות, כל בנו שררו עוד
יד עם חדשה' ישראלית רות בתוכנו שקמה או הארוכים,
אלא פירושו אין מקום, מכל נשק שאומר מי ומזויינת? עמלה
של התוכן כל זהו נשק. ומכירת נשק רכישת ויחיד: אחר

לו. יהיה ולא אחר תוכן לו אין שלנו. הוויכוח

הדתיתלאומית, (המפלגה נורוק מרדכי
המזרחי): הפועל  המזרחי

מצפוני ענין וראשונה בראש עומד לפנינו גבוה. בית
מתקופת כולה הגרמנית הבעיה את רואה אני כך טהור.
שלנו ההיסטוריה גם אשר השואה היום, עד האיומה השואה

כמותה. ידעה לא ודמעות בדם הטבועה
בשעתו הביעה הכנסת את חרדתה על עצם זיונו של העם
האנו לשעבוד עולמית תבערה פעמיים שהבעיר העם הגרמני,
ובאכזריות מסויימת ובשיטה קר בדם והשמיד כולה, שות
של המזהירה האלף מתקופת בגינו רוב מעמנו, שליש נוראה
יהדות אירופה העסיסית. זו היתה תוצאה של ההצעות לסדר
ונורוק. מיקוניס בןאהרן' חבריהכנסת עלידי שהוגשו היום
אז קרא ארגוב, חברהכנסת והבטחון, החוץ ועדת יושבראש
החלטת הוועדה, שהיתה בה מחאה נמרצת נגד הזיון ופניה
התחייבויותיהן את לקיים המאוחדות ולאומות כולו לעולם
האומה מבני משחית כלי ולמנוע היהודי, והעם האנושות כלפי

הגרמנית.

הזהירו בתוכם, עבדכם ואני לשילומים, שהתנגדו אלה
וליחסים להתיידדות להביא צריך השילומים ענין כי אז,
מחי באן שאין הצהירו המדינה שמנהיגי למרות דיפלומטיים,
טיהר בינתיים בלבד. הגזילה השבת אלא וכפרה, סליחה לה'
נו את השרץ בק"ן טעמים, אבל לכל יש גבול. עכשיו אנו
למי? הגרמני. לעס הארץ מתוצרת נשק כלי מעניקים בעצמנו



הבכי והקצינים המפקדים רוב לקרוביהם. או עמנו למרצחי
רים השתתפו בהתקפות אותו הרשע ששתה דם יהודי ושירתו
היהודים. להשמדת אישית אחראים כולם כמעט הסוף. עד אותו
למרצ אמון מביע מת, בו אין אשר בית בו שאץ ישראל' עם
אשר ישראל, פועלי יצירת נשק כלי להם ומגיש אלה חים
וישנם האלה. הפושעים ידי על נרצחו וחביביהם יקיריהם
בכך ואשם ובסתר, בגלוי היהודים לשנאת רציניים סימנים

להצלתנו. אצבע נקף שלא הגרמני, העם כל
לגו שמותר פלאים ירדנו כך כל באמת האם רבותי,
ערכינו על הנשגבות' המידות על היהדות' מוסר על לוותר האנושית ההומניטאריות על מצפוננו, קול על הנצחיים,
עלינו מביטות העולם אומות גם טובתהנאה? איזו בגלל
ובנעליים, בתפוזים איגנו המדובר בנינו? יאמרו ומה בתמהון.
בטחו מבחינה כביכול חשוב שהדבר לנו אומרים בנשק. אלא

ומדינית. כלכלית נית,
רוח ניצחה השחרור במלחמת . בטחונית מבחינה
ישראל : ההתלהבות שאחזה בכל, מנער ועד זקן, עד שלוחם
יהודי אחר היה שקול אולי כנגד חמישים ערבים. האם עיסקת
ולא. לא לוחמינו? של ההתלהבות את להרים עשויה הנשק

בהפסדו. שכרו ויצא רוח' לא אבל וכוח, חיל אמנם יהיו
חשבון על הכלכלי המצב את לשפר אסור כלכלית

האדם. יחיה לבדו הלחם על לא כי האומה, נשמת
ראשנו את להכניס לנו אסור זו מבחינה דווקא  מדינית
אין בכלל המזרחי. הגוש את ולהרגיז גדולים הרים שני בין
לשלום שואפים אנו שהיא. מדינה לכל נשק לספק תפקידנו

וזקוקים ליצירת נשק אך ורק להגנתנו.
ואזכרה אבל אסיפת על העתונות מודיעה יום בכל כמעט
מחל אגו והנה, אחרת. או זו ועיירה עיר קדושי של לזכרם
טהור בלב ורק כמוה. עוד היתה שלא בצורה כבודם את לים
המכשולים. כל על נתגבר רמים באידיאלים נקי, ובמצפון

בחש חלילה מתחשב אינני כי מצהיר, אני כואב בלב
לפני במרומים. שהדי לבחירות. ובתעמולה מפלגתיים בונות
יכלו הארורים הנאצים האומה. וכבוד מצפוני ענין ורק אך
בעצמנו אנו ועכשיו כבודנו. את לא אבל הכל, מאתנו לשלול

כבודנו. את גם להם מגישים
במליאת הממשלה ראש כבוד הדגיש השילומים בדיון
 לי והתיר הטהורה במחשבתי מאמין הוא כי הקואליציה,

נגד. להצביע  בקואליציה כליחידי
ישראל כבוד על להגן נא עמדו הנכבדים, הכנסת חברי
נעמוד שכולנו תשכחו אל נפשנו. בצפור לנגוע שלא ודרשו
ושיבואו, שעברו דורות של ההיסטוריה/ של המשפט כס לפני
ומצפון טהור לב שבעיקרים העיקר פסקהדין: לנו וברור
נקי, ורק אז נזכה, בעזרת השם, לחזק ולשפר את מדינת

ישראל.
בבה אידלסון (מפא''י):

מחברי שאלה לי נדמה נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
מטיבים הנאצים זוועות את לפנינו להעלות ביקשו אשר הכנסת
היו לעשות לעצמם, לציבור ולזכר הקרבנות אילולא היו
פועם אשר הצער את להוכיח כדי אלה בתיאורים משתמשים
אבל. של ביטוי זה אין מוסיף. זה אין היהודים. כל בלבות
לצורכי העם את לחלק באים כאשר כבוד גם מוסיף זה אין
ששכחו. אלה לבין וזוכרים מתאבלים אשר אלה בין הוויכוח
שכח אשר בישראל, יהודי יהודי, שיש להגיד הוא השם חילול

לנו. עוללו אשר את זוכר ואינו
יודעת אני הצער. לביטוי שונות צורות יש יודעת, אני
שכולות אימהות ולעומתן לשתוק היודעות שכולות אימהות

נדמה אבל הוא. רב אלה של ואף אלה של צערן צועקות. אשר
כל על אנחנו, לשתוק. יודעות אשר לאלה גדול כוח שיש לי
עמוקה והערכה עמוקה הבנה הראינו שנים במשך פנים,
שתיקה ואבלם. סבלם את עמוקה בשתיקה נושאים אשר לאלה
ביותר הגבוהה הזעקה מאשר יותר צועקת ואולי עמוקה זו

אחרות. של
השר ענין כל את הופכים כאשר לשמוע יכולים אנו אין
אה לצורת דקלום. מוטב שנדע שבכל השיקולים אנו זוכרים,
הצער את הולם שאינו מביטוי וניזהר ומרגישים, יודעים

בלב. אשר

מערב עם נעשה אשר למעשה המתנגדים שאף לי נדמה
שאותו אמרו לא צודק, שהמעשה החושבים ואף גרמניה
גרמניה. של לזיוני. גורם מהווה גרמניה למערב שנמכר נשק
מן כאן משיש שיותר להסביר הרבו כנסת חברי מספר
הבחינה מן כאן יש גרמניה' לזיון הנוגע בכל המעשית הבחינה

המוסרית.

יושבת, ממשלה שהנה' בעיני הדבר שתמוה לומר עלי
יותר ועוד שומעים אינם ממשלה חברי ארבעה ופתאום,
חדשים שבמשך אלא שומעים' שאינם רק שלא בעיני תמוה
מספר שמיעה? אי על הזאת ההתבססות מה אילמים. גם הם
חדשים נאלמו ואינם מדברים ופתאום' לאחר שהופיעה ידיעה
שזעזוע יודעת אני להזדעזע. מחליטים  הגרמני בעתון
לאחר חדשים מספר ולא הענין שנודע ברגע קם אמיתי
חרשים תחילה היו חדשים כמה במשך אותו. וידעו ששמעו
ולדבר לשמוע הכשרון את קיבלו ולפתע אילמים כך ואחר
האלה, התהליכים אמיתות את שוללת אני להזדעזע. ואפילו
מזדעזעים, אם זו. להתנהגות איכבוד הרגשת משאירים והם
אם זהו ענין כזה שאיאפשר לעבור עליו לסדרהיום אם זהו
שואלת אני כך, על עומדים עמנו שחיי וחושבים מצפוני ענין
הממשלה? בתוך שירותם המשך את מכבדים הם כיצד אותם:
שואלת אני כאשר לענות לא ואיאפשר עין להעלים ואיאפשר
לאותה אמון בעד תצביע, מה בעד אלון: חברהכנסת את
ממשלה, שאתה אינך מכבד את מעשיה ושחבריך יושבים בה?

אחד? ובזמן ביחד לסבול אפשר הכל
היא האם טובה? אזרחות זוהי אזרחית? התנהגות זו
היא האם טובה? לאזרחות הישראליים האזרחים את תחנך
לא אותנו? יכבדו אחרים ועמים שאנשים כדי לדוגמה תשמש
ולא רציני הענין אם נוהגים זו תגובה בצורת ולא זו בדרך

מצדכם. משחק רק
שהיא ישראל ארץ פועלי מפלגת את כאן להאשים אין
ולהז לפרסם העבודה אחדות ואת מפ"ם את הניעה פתאום
ישראל ארץ פועלי שלמפלגת מפני יוני בחודש דווקא דעזע
נחוץ שהדבר מסקנות להסיק יש אולי לבחירות. הדבר דרוש
אולי דווקא. יוני בחודש להזדעזע נזכרו אשר לאלה כנשק
ויד מישהו את להשלות יצליחו כך עלידי בי חושבים הם
יסודו בטעות זה שחישוב אני בטוחה בבחירות. קולות וויחו
שחבר מאד לי צר מדינתנו. לעניני מזיק כל קודם והוא
הפרסטיז'ה בעמים ירדה שבכלל ואמר היום בא חזן הכנסת
לומר יכול הוא אין זאת? יוכיח כיצד ישראל. מדינת של
האם כך. סתם ולדבר לבוא מספיק זה אין ברורים. דברים
לחשוב אנחנו יכולים למדינה' שיש ההישגים ולאור במצבנו,
ודבר, דבר בכל עמים? בעיני ירדה המדינה של שקרנה
בהופעותינו באו"ם, בהישגים, בקשרים וביחסים ההולכים
אלה בכל  ובינינו ואפריקה אסיה ארצות בין ומתפתחים
מוכח שהפרסטיז'ה שלנו לא ירדה, אלא להיפך היחסים

לבבות. קירוב ויש התעמקו



פטריו חסרה לגו טובה. לאזרחות חינוך עדיין חסר לנו
דברים לנסח נוהגים אנו קרובות לעתים אמיתית. טיות
משום שיש בינינו יהודים בעלי תפיסה גלותית. אתן שתי
משלוש אותנו שהוציאו ידיעה הופיעה העתונות בבל דוגמות.
בוועדות הזה. כדבר היה לא נכון, זה אין האו"ם, של ועדות
תשע ביוניצ"ף ישבנו אנחנו רוטציה' של שיטה קיימת אלו
שהופיע, כפי הפרסום' אחרים. של תורם הגיע ועתה שנים
מוריד את הפרסטיז'ה בעיני אזרחי הארץ ואינו הולם את
האמת. אתן דוגמה שניה אינני ספורטאית, אך אני כואבת
לא כי שומעים פעם וכאשר שלנו. הספורטאים של מפלה כל
בישראל הרי ,1 ב1: הסתיים שהמשחק אלא מפלה' נחלנו
מודיעים כי הקבוצה ששיחקה נגדנו היתה. קבוצה חלקה...
מדינת מאזרחי מישהו אם אך עצמי/ כבוד עדיין לנו חסר
ומחובת הזה הבית מחובת הרי כבודה על לוותר יכול ישראל
כל אזרח נאמן לשמור על כבוד המדינה ועל כבוד המהשלהי
וממפלגת העבודה מאחדות הממשלה לחברי רשות אין
נשק מכירת על לממשלה איאמון להביע המאוחדת הפועלים
עצמם על בקבלם ישרים להיות עליהם המערבית. לגרמניה
עם הממשלה של והחלטותיה למעשיה משותפת אחריות
עלי בממשלה שיושבים זמן כל מכך. הנובעות ההתחייבויות
אזרחי אומץ להם נא יהי  לא ואם מאחוריה' להתייצב הם
לממשלה להשתייך יכולים שאינם לומה ואלמנטרי פשוט
לחיזו בהתמדה דואגת ובמעשיה ישראל מדינת את המייצגת
קנו בכל השטחים ובמיוחד בשטח הבטחוני. דרך שלישית 
הממשלה חברי של מנוחתם את מדריך המצפון ואם איננה.
ואל טבעית כמסקנה המתבקש המעשה את יעשו  הנ"ל
לבטחוננו. גורלי ואולי רציני כה בענין תמרונים לעצמם יקבעו

(מפא"י): בהיר אריה
החלי ישראל ממשלת הכנסת. חברי היושבראש, אדוני
בהחלטה תומך אני הסתייגות בלי לגרמניה. נשק למכור טה
שקראנו, הפרוטוקול לפי בממשלה. בירור כך על היה זו.
נקבל אם אף התנגדות. בלי הראשונה ההחלטה נתקבלה
בזמן שמע שלא בריהודה, ישראל הפנים, שר של גירסתו
להן שיימכר הארצות ברשימת נכללת גרמניה גם כי הדיון
בממשלה נוסף בירור נתקיים האחרונים בימים הרי נשק'
הביא אף הממשלה וראש הענינים, פרטי כל הובהרו ובו
מבחינה המחייבים נוספים נימוקים הממשלה חברי לפני
עם נשק של ומכירה קניה יחסי לקיים ישראל את בטחוניח
פרט בבית' ויכוח אין  מגרמניה נשק קניית על גרמניה.
גם העבודה, אחדות גם מפ"ם, גם הקומוניסטית. לסיעה
מגרמניה. נשק לקנות נכונותן על הודיעו חירות וגם הדתיים

החירות): (תנועת בגין מנחם
חירות? בשם תדבר למה

אריה בהיר (מפא"י):
בסטנוגרמה. דבריך את קרא

החירות): (תנועת בגין מנחם
אמרתי. לא כזאת מלה תוקף. בכל זה את מכחיש אני

אותם? אמרתי שלא דברים בפי תשים למה

אריה בהיר (מפא"י):
העבודה, אחדות הרשימה. מן חירות את אוציא טוב,
מפ"ם והדתיים הודיעו על כך במפורש, אולם חברהכנסת
חזן אומר לנו דבר נוסף, והוא: שהיה מסכים לא רק לקנות
בזה היה "אילו לגרמניה' נשק למכור גם אלא מגרמניה נשק
שאמר: חזן דברי את מצטט אני בטחוני", נפש פיקוח משום
כל כי ואומר' מוסיף הוא אולם ושותק". ראשי מרכין "הייתי

הנשק שבמכירת לו, הוכח לא  ולהכין לשמוע שניסה כמה
את להציל אפשר כך ושרק ישראל של בטחונה עתיד תלוי

בטחוננו, ואת חיינו
הזאת. בממשלה יושבים וחבריך אתה חזן, חברהכנסת
גרמנ עם היחסים שקיום ברורה, הכרה יש הזאת ולממשלה
יה' בכלל זה ענין מכירת הנשק, הוא דבר שבפיקות נפש
ולסיע בממשלה לחבריו חזן, לחברהכגסת אין האם בטחוני.
בפני ראשם ולהרכין הדין את עליהם לקבל מוסרית חובה תו,
האחריות המשותפת, המבוססת על בירור משותף בממשלה
וגס בוועדת החוץ והבטחון? הרי ידוע שוועדת החוץ והבטחון

הנשק. מכירת את לבטל ההצעה את היום דחתה
חברהכנסת מזן, עליך להרכין ראשך בפני ההכרעה
הרחבה מהבחינה התנועה, של ההכרעה בפני הממשלה' של
ביותר של המושג הזה, בפני ההכרעה של תנועת הפועלים
הנציגים הן הן בכנסת הפועלים מפלגות שלוש בישראל.
המכריע הרוב ישראל. פועלי של המכריע הרוב של המוסמכים
לקבל ועליכם המכירה, בעד הכריע ישראל פועלי נציגי של

הדין. את
חברהכנסת חזן וחברהכנסת אלון, אני שואל; מי
חכר אתה, רק האם לא? אם נפש פיקוח בכך יש אם יכריע
חברי רק האם אלון? חברהכנסת אתה' רק האם חזן, הכנסת
בתוך חלק רק אתם כי אם אתם? רק האם סיעותיכם?

הקואליציה? את המהוות הסיעות
לטי הזה, הבית להכרעת יבוא שהענין לכם' ידוע הרי
הבית יחליט אם הישיבה. בראשית הממשלה ראש הצעת
הדין? את תקבלו לא אז גם האם  הנשק מכירת בעד הזה

החלטת על לערער ובקואליציה בממשלה חברים יכולים
ובכל פנימית התנגדות לה להתנגד אף הם יכולים הממשלה'
אחרי שימלאו בתנאי הכל הממשלה. בתוך להישאר זאת
הקולקטיבית האחריות על המדבר החוק שלנו, היסודי החוק
יצביעו אם  והוא הקואליציה, וסיעות הממשלה חברי של
בכנסת בעד החלטת הממשלה בשאלה זו' שהיא שאלה מצפו

ופוליטית, מוסרית נית,
אלון, וחברהכנסת חזן חברהכנסת שהודיעו לאחר אולם
שהם יצביעו נגד החלטת הממשלה, ולאחר שהם מפירים
ההסכם את הקולקטיבית, האחריות של החוק את זה ידי על
הממש החלטת נגד להצביע שרוצה השר לפיו הקואליציוני,
להתפטר עליו חובה  לכך הסכימה לא והממשלה  לה
זה יהיה לדעתי הרי ההצבעה, לפני וזאת בממשלה' מחברותו
והה הדמוקרטיה יסודות את המערער דבר מוסרי, לא דבר
מן שתתפטרו לפני הממשלה החלטת נגד תצביעו אם גינות,

הממשלה.
של וזכויות חובות עליהם המקבלות הקואליציה, סיעות
אחריות ממלכתית: שרים בממשלה, שקיבלו על עצמם חובת
לדרוש יבולים אינם  הממשלה של הקולקטיבית האחריות
החוק עקרונות כל את ולהפר בלעדית הכרעה זכות לעצמם
וסיעו הממשלה חברי כל את המחייב הקואליציוני וההסכם

בכנסת, תיהם
הקואליציה וסיעות ממשלה חברי לשחרר יכולה הממשלה
להם לתת יכולה הממשלה החלטתה, בעד מהצבעה בכנסת
בישיבתה הממשלה החליטה זה במקרה אולם להימנע, זכות
בכנסת וסיעותיהם הממשלה חברי כל על חובה כי הבוקר,

המערבית. לגרמניה הנשק מכירת ביטול נגר להצביע
והציבורי המוסרי הצד על ורק אך לדבר ברצוני אין
העבודה אחדות למפלגות להגיד ברצוני הזאת. הבעיה של
שהם הארצי, ובקיבוץ המאוחד בקיבוץ לחבריהם ומפ"ם'



וההצבעה' הזה הדיון סיום עם גורלית הכרעה לפני עומדים
דין ואת הממשלה החלטת דין את עליהם יקבלו לא באם
הביאה הממשלה שראש ההצעה בעד יצביעו ולא התנועה/
יעשו לא אם הכנסתי ישיבת בראשית הממשלה, בשם היום
משתתפות בה הקואליציה, את בכך מפרקים הם הרי זאת'
ואני מכריע, מפנה משום זה ויהיה הפועלים. מפלגות שלוש

ישראל. בממשלת שותפותכם לגבי ארוך, לזמן חושש
לפני גורלית, הכרעה לפני עומדות ומפ"ם העבודה אחדות
כאשר '1950 בשנת לפניה שעמדו להכרעה הדומה הכרעה
הנבחרת הראשונה ישראל לממשלת להיכנס שלא הכריעו
ופיתוח גלויות קיבוץ של ההיסטורית באחריות לשאת ולא
באופוזיציה. כשהיו שנים, שבע של תקופה למשך המדינה

האידיאולוגיה מהשפעת כתוצאה שבאה ההיא, ההכרעה
לפני מנה, חברהכנסת של בהשפעתו וכן הקומוניסטית,
 מפ"ם, חבר עוד בהיותו מק"י, של גלגול האחרון, גלגולו
וראשונה בראש אך לכולנו, לדעתי אומללה, הכרעה היתה
אופוזיצ שנות שבע של תקופה זו היתה אלה. מפלגות לשתי
לכנסת הבחירות לאחר התפכחות. באה לאחריה אך עקרה. יה

לקואליציה. ומפ"ם העבודה אחדות נכנסו השלישית
בממ הקואליציה מפלגות כל של משותפת עבודה אחרי
שלה, במשך ארבע שנים, נשיאה בעול, ויכוחים והכרעות'
בדבר הכרעה  נוספת הכרעה לפני עכשיו עומדים אנו
אני ימפ"ם, העבודה אחדות חברי לגרמניה. הנשק מכירת
על ההכרעה מאשר חמורה יותר היא זו הכרעה האם שואל:

על מההכרעה חמורה יותר היא זו הכרעה האם סיגי?
מאשר חמורה יותר היא זו הכרעה האם אייזנהאור? דוקטרינת

נסיגה? על ההכרעה

חברי אחדות העבודה ומפ"ם, אני חושב שאנו כולנו
בסירה אחת. וכשאני אומר: אנו כולנו, אני מתכוון לכל הישוב
בארץ, ולתנועת הפועלים כולה. ויכוח זה  זכרו ייעלם,
הם  באחריות נישא בהם הגורליים העיקריים הענינים

שיישארו,

של ארוכה לגלות שוב מלצאת איפוא אתכם מזהיר אני
את מלהעמיד אתכם מזהיר אני ישראל. במדינת אופוזיציה
אתכם מזהיר אני בארץ. הפועלים ציבור רוב מול עצמכם
והמייש הבונים הארצי, והקיבוץ המאוחד הקיבוץ את מלדחוק
אתכם הקשורות החלוציות, הנוער תנועות את מלדחוק בים,

נפש. ודכדוך מבוכה של למצב ובתפוצות, בישראל

אני פונה אליכם, חברי אחדות העבודה ומפ"ם, לחבריכם
רגע של בקריאה ובכפר, בעיר בקיבוצים, במפלגות' בסיעות,
הממשלה הכרעת דין את קבלו זו' מדרך לכם חדלו אחרון:
באחריות לשאת ותמשיכו זו בהכרעה תמכו והקואליציה.
שאתם הממשלה, את תשברו אל לכולנו. המשותף לגורל
זו. בתקופה ביותר הטובה הממשלה היא בי מודים עצמכם
הממשלה, את תעזבו  לכך מוסרי כוח לכם אין אם
הקו בהסכם שהתחייבתם כפי ההצבעה, לפני ממנה, תתפטרו
זו, לממשלה הצטרפותכם לפני עליו שחתמתם אליציוני,

הכנסת ועדת יושבראש של הודעה ג.
גרינברג: י. א. היו"ר

להודעה. הכנסת, ועדת ליושבראש הדיבור רשות

הכנסת): ועדת (יו"ר אזניה ברוך
להודיע מבקש הריני נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד

הכספים ועדת את להסמיך החליטה הכנסת שוועדת לכנסת,
גמר לפני עוד הון השקעות לעידוד חוק על בדיון להתחיל

הראשונה. הקריאה

הכנסת בוועדות גברי חילופי ד.
גרינברג: י. א. היו"ר

בוועדות. גברי חילופי על הודעה נשמע ועתה

הכנסת): ועדת (יו"ר אזניה ברוך
לחילופי הכנסת של אישורה את מבקש אני ועכשיו

כדלקמן: גברי
ייכנס הישראלית הקומוניסטית המפלגה סיעת מטעם
במקום סנה, חברהכגסת הכלכלה ולוועדת הכנסת לוועדת

חברתהכנסת וילנסקה.

השי לוועדת ייכנס הדתיתלאומית המפלגה סיעת מטעם
רותים הציבוריים חברהכנסת ורהפטיג, במקום חברהכנסת

זוארץ.

גרינברג: י. א. היו"ר
התנגדות. אין כי מבין אני

נעולה. זו ישיבה ,20.15 בשעה הבאה הישיבה

.19.15 בשעה ננעלה הישיבה
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