
השתיםעשרה הכנסת של המאהועשריםושמונה הישיבה

(1989 בדצמבר 20) התש"ן בכסליו כ"ב רביעי, יום

11:02 שעה הכנסת, ירושלים,

בעלפה שאילתות א.
שילנסקי: ד' היו"ר

הכנסת. ישיבת את לפתוח מתכבד הריני

שר בעלפה. שאילתות בסדרהיום: הראשון הסעיף
הכנסת חבר מאת 192 מס' בעלפה שאילתא על ישיב הביטחון

העירקי. הטיל שילוח בנושא: פורת, חנן
(המערך): וייס שבח

נוספת. שאלה פורת? הכנסת חבר איפה
שילנסקי: ד' היו"ר

מאוד, חשובה שהשאילתא אף הכנסת, חברי הכבוד, בכל
באולם, השואל כנסת חבר נוכח לא התקנון. לפי לנהוג חייב אני

השאילתא. על שוויתר כמי אותו רואים
מאת 193 מס' בעלפה שאילתא על ישיב הביטחון שר
חכרת הסברה. חוברת גניזת בנושא; כהן, גאולה הכנסת חברת

כבקשה. כהן, גאולה הכנסת
לא שהשאילתא שאף המכסה, מבחינת מודיע, אני
כאילו הכנסת חבר של השאילתות במניין תימנה היא הועלתה,
ייתכן לא הכבוד, ככל מסוים. סדר להיות חייב בפועל. הועלתה
לבוא הביטחון שר את נטריח שאילתא, יגיש כנסת שחבר

יגיע. לא הכנסת וחבר לכנסת,
כהן. גאולה הכנסת חברת בבקשה,

הסברה חוברת גניזת .193
גאולה כהן (התחיה):

אדוני היושבראש, אדוני שר הביטחון, ברצוני לשאול:
והודפסה, הוכנה שכבר חוברת הביטחון שלטונות גנזו מדוע
כתומכי שנחשדו הפנים רעולי קורבנות של זוועה תמונות ובה

ישראל?
שילנסקי: ד' היו"ר

בבקשה. הביטחון, שר אדוני
שר הביטחון י' רבין:

אכן הביטחון במשרד הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
אחיהם בידי שנרצחו פלשתינים ערבים של תמונות קובץ הוכן
ביותר קשים הם זה לקובץ שנאספו התצלומים הערבים.

הרוצחים. של גבול ללא האכזריות על ומעידים למראה
זה, לקובץ יזום פרסום לתת שלא הוחלט שונים משיקולים
עיתונאים, צלמים, זרות, טלוויזיה רשתות של רב מספר אבל
ברכים. ולפרסם לצלם הקובץ, את לראות רצונם את הביעו

להם. ניתן אכן מבוקשם
התמונות פורסמו העולם של רבים כחלקים כי לנו, ידוע

הללו.

שילנסקי: ד' היו"ר
גאולה הכנסת לחברת נוספת לשאלה רשות רבה. תודה

כהן.

(התחיה): כהן גאולה
ההרגשה את להבין כמובן, יכולה, אני הביטחון, שר אדוני
והעשייה ההתבהמות נוכח האלה בתמונות שטיפלו אלה של
אנחנולא האם אבל, האלה. בגוויות שהתעללו הטרף חיות של
דומות, במקרה לא שהן כאלה, מחרידות תמונות בעולם הפצנו
לאן מלהראות נמנענו האס השואה? בזמן הנאצים של
האם שלהם? ובהתעללות שלהם בהתבהמות הנאצים הגיעו
הרגשות כל על שנתגבר לכך הכלל מן יוצאת חשיבות אין
חומר נגד תעמולה כחומר בזה ונשתמש מוכנים, שהם שלנו,
את מאשימים כאשר נגדנו, בו שמשתמשים הנורא התעמולה
האלה, האגודות כאשר מלחמה, כפשעי צבאה ואת ישראל בעולם נקראות שהן כפי האזרח, לזכויות האגודות
"פרסונה מוכת להיות לדעתי, צריך, בראשן, העומד ושקרטר,
מלחמה, בפשעי ישראל את מאשימות  בישראל גרטה" נון
מנופפים ? בפשעים ישראל מדינת ואת צה"ל את מאשימות
בהם פוגע שצה"ל הורגים, שאנחנו ילדים של כתמונות
הזוועות את מראים לא אנחנו ואילו ובעזה, בשומרון ביהודה,
הנוראות שהם עושים בינם לבין עצמם; לא כל שכן הם
לכך. להגיע יוכלו הם אם לנו לעשות ושלום, חס עלולים,
וראי בעולם. פורסמו כבר האלה שהדברים אומר, אתה
לנשיא אחד עותק גם שולחת והייתי פורסמו, שהם הוא שטוב
ילדה של תמונה רייגן הנשיא הציג שבזמנו זוכרת, אני בוש.

כמזויפת התגלתה אגב שדרך מלבנון,

שילנסקי: ד' היו"ר
תם. זמנך כהן, גאולה הכנסת חברת

(התחיה): כהן גאולה
הייתי בלבנון. ישראל זוועות את להוכיח כדי  
אותה שישים בוש, לנשיא האלה מהתמונות אחת היום שולחת   כך זה אם שלו. השולחן על שם

שילנסקי: ד' היו"ר
לך נתתי סליחתך. את מבקש אני כהן, גאולה הכנסת חברת
יכולה לא את אבל המוקצב, הזמן על משפטים בכמה לעבור

מחדש. להתחיל

(התחיה): כהן גאולה
כן, אם מוכן, אתה האם הביטחון, שר אדוני מסיימת. אני
יוציא שהוא כדי פרטי, לגורם שבידך החומר כל את להעביר
מטעמים אותה להוציא יכולים לא אתם אם הזאת החוברת את
זאת להעמיד יכול אתה האם מקבלת? אינני וגם מבינה שאינני

הזאת? החוכרת את יוציא והוא פרטי, גורם לרשות

שילנסקי: ד' היו"ר
בורג. אברהם הכנסת לחבר נוספת לשאלה רשות תודה.

(המערך): בורג אברהם
בגניזה אם הביטחון, שר אדוני היושבראש, אדוני
עיתון, באיזה כרגע זוכר אינני העיתונים, באחד פורסם עסקינן,



חיילים הכנת בעניין ראשי חינוך קצין עלידי שהוכן שהסרט
בנושא סרט אכל  שלו היעד היה מה בדיוק יודע אינני 
בשטחים המשרתים לחיילים מוצג להיות שנועד האינתיפאדה
רוצה אני כן, אם נכונה? הזאת הידיעה אכן האם הוא. גם נגנז
המשותפת המשנה ועדת שחברי משום מרוע, לרעת מאור
בהרגילה, ביקרו והביטחון החוץ ולוועדת החינוך לוועדת
ראשי חינוך קצין עם ויחד שם, ראשי חינוך קצין של במרכז
מגדר יוצא סרט שהוא הסרט, את ראו בסרט, צפו חיילים ועם
מבחינה לקיר מקיר הסכמה חושב, אני כך, על והיתה הרגיל,
בשמועה אמת יש אכן אם לדעת מאוד רוצה אני פוליטית.

רכה. תודה הזאת.

שילנסקי: ד' היו"ר
תודה רבה. אני אבקש מחברי הכנסת שלא לדבר
רחבעם הכנסת לחבר נוספת שאלה רשות בכיסים. כשידיהם

זאבי.

(מולדת): זאבי רחבעם
לפרסום, לאחריות בקשר השר, אדוני היושבראש, אדוני
היהודים החללים מספר לפרסום אחראי מי לשאול: רוצה אני
לגבי האמיתי? המספר את מפרסמים אין ומדוע באינתיפאדה,
וגם תקשורתיים פרטיים, אזרחיים, גורמים יש הערכים החללים
החללים לגבי ואילו הנתונים, את שמפרסמים ממשלתיים,
היא שעשיתי, אחראית לא כספירה בהירות. חוסר יש היהודים
אנחנו לפעם מפעם יהודים. חללים ל54 הגעתי מלאה, לא
הביטחון משרד האם יהודים. חללים 12,11 ,10 על קוראים
הנושא הממשלתי המשרד הוא מי או לכך, אחראי איננו

? לכך באחריות
שילנסקי: ד' היו"ר

בבקשה. הביטחון, שר אדוני רבה. תודה

(הליכוד): בגין בנימין זאב
   היושבראש אדוני

שילנסקי: ד' היו"ר
נשאלו. הנוספות השאלות שתי לא, לא,

(הליכוד): בגין בנימין זאב
לסדר. הערה

שילנסקי: ד' היו"ר
פעמיים. כבר קם הוא להשיב. הביטחון משר ביקשתי ככר

הביטחון. שר דברי אחרי לסדר הערה לך אתן אני
(הליכוד): בגין בנימין זאב
אני מבקש   

היו"ר ד' שילנסקי:
והפסיקו לענות קם השר פעמיים כבר אבל, מצטער, אני

אותו.

רבין: י' הביטחון שר
היה השיקול  כהן הכנסת חברת של המשלימה לשאלה
גרמנו הגניזה על ההודעה שעלידי חושב אני טקטי. שיקול
יותר ולהרבה הללו התמונות בפרסום התעניינות יותר להרבה
תפוצה כאמצעי התקשורת הזרים. לא לכך בדיוק התכוונו,

התוצאה. היתה זו בפועל
המוכן גורם יהיה אם לבדוק, מוכן אני  השני הדבר
עם לבדוק כמובן, צריך, אני שנעשה. למה פרסום לתת
האם המודיעין, קהיליית מתוך התמונות את שסיפקו הגורמים

מכך. להסתייג סיבה כל לי אין אפשרי. הדבר

אינני כעולם, לאישים תמונות לשליחת להצעות אשר
בפומבי. כאן בזה לעסוק כרגע רוצה

   בורג הכנסת חבר של לשאלתו
זאב בנימין בגין (הליכוד):

בעלפה שנשאלה שאלה הביטחון. שר אדוני סליחה,
אני בעלפה. לשאילתא בדרךכלל קשורה להיות צריכה
   בורג הכנסת חבר של הנוספת שהשאלה מעריך

רבין: י' הביטחון שר
לענות. לי תן

(הליכוד): בגין בנימין זאב
עליה. לענות שלא מציע אני

רבין: י' הביטחון שר
שהתפרצת. חבל

(הליכוד): בגין בנימין זאב
מתנצל. אני

רבין: י' הביטחון שר
בכלל פה אין מינו. כשאינו מין של חיבור על מצטער אני
המתבצע הרצח של הנוראות תמונות בין להשוות שניתן בסיס,
או זו בצורה אם מציגים, איך השאלה, ובין הפלשתינים בקרב
צה"ל. מחייל נדרש מה לצה"ל, הסברה כאמצעי אחרת, כצורה
אליהם. אתייחס לא ולכן שהעלית, הפרטים את יודע אינני
את יודעים אנחנו זאבי, הכנסת חבר של לשאלה אשר
לפעולות שקשור מה בכל הנתונים את מקבלים אנחנו המספר,
ישראל של הריבוני השטח תחומי בתוך ואחרות רצחניות פיגוע
בשטחי שמתבצע למה שקשור מה בכל ישראל. ממשטרת
ברורה. תמונה יש ולכן אחראים, אנחנו ועזה, שומרון יהודה,
היה שבועות ארבעה או כשלושה לפני אותה. לתת רוצה אינני
 ישראלים יהודים של רצח מקרי של לי ידוע שהיה המספר
נכון. לא בוודאי הוא מזה, קטן מספר כל ולכן, לפחות. 52

שילנסקי: ד' היו"ר
מס' בעלפה שאילתא על ישיב הביטחון שר רבה. תודה
197 מאת חברת הכנסת שושנה ארבליאלמוזלינו, בנושא:
החייל. למען האגודה עלידי מחוץלארץ מוצרים רכישת

בבקשה.

החייל למען האגודה עלידי מחוץלארץ מוצרים רכישת .197

(המערך): ארבליאלמוזלינו שושנה
אלי, פנו מספר יצרנים השר, אדוני היושבראש, אדוני
כיושבתראש ועדת הכלכלה בכנסת, בתלונה על כך, שהאגודה
בהגרלה שיוגרלו המוצרים, רוב את לרכוש עומדת החייל למען

בחוץלארץ. שלה, השנתית
כמשבר, נתונים רבים תעשייה שמפעלי העובדה נוכח
לשאול כרצוני מהעבודה, פועלים אלפי נפלטו מכך וכתוצאה

השר: כבוד את

לרכוש עומדת החייל למען שהאגודה הטענה האם .1
האמת? את תואמת להגרלה המוצרים רוב את בחוץלארץ

לכך? הסיבות הן מה  כן אם .2

הציבור מתרומות המתקיים שמוסד הדבר, מוצדק האם .3
מקומית? תוצרת עלפני מחוץלארץ מוצרים רכישת יעדיף

שילנסקי: ד' היו"ר
כבקשה. הביטחון, שר ארוני רכה. תודה



שר הביטחון י' רבין:
בישראל החייל למען האגודה עם בדיקה לאחר .2 1

שבין הכספית העלות יחס שכן נכונה, אינה הטענה כי נמצא,
,1:3 הוא חוץ מתוצרת המוצרים ובין הארץ מתוצרת המוצרים
חוץ. תוצרת למוצרים הוא ההוצאות מסך שליש רק דהיינו,
לקבלת החייל למען האגודה שפרסמה המכת עלפי .3
מפורשותכי מצוין להגרלה, פריטים לאספקת מקבלנים הצעות

כחוללבן. תוצרת תיערף
אטרקטיביים פריטים יש כי האגודה, מטעם לי נמסר
מתוצרת כאלה ואין מכוניות, כמו הגרלה, בכל המשולבים
מפעל בהגרלת שגם ודומני  כאלה פריטים להוציא הארץ. כפרס מכונית יש הפיס, מפעל מהגרלות בחלק או הפיס,
רוב הפריטים הם מתוצרת הארץ. לכן, עיקר המרכיבים שהם
תוצרת חוץ כהגרלה הם כאלה שאינם מיוצרים בישראל,
ההגרלה. של מהאטרקטיביות תמעיט בהגרלה ואיהכללתם

שילנסקי: ד' היו"ר
הכנסת לחברת נוספת לשאלה רשות רבה. תודה

ארבליאלמוזלינו.
שושנה ארבליאלמוזלינו (המערך):

למען האגודה הגרלת של הכרטיסים שרוכשי בטוחה אני
רצון מתוך בעיקר אלא הפרס, בגלל לא זאת עושים החייל
לתמוך בחיילים ובאגודה למען החייל העושה פעולות למען
יש הגרלה כרטיסי הרוכשים שבין יודעים גם אנחנו החיילים.
מעוניינים אשר ייצור, ופועלי יצרנים ומעסיקים, עובדים
מעוניין זה ציבור שלהם. הייצור ובהגברת נוספת בתעסוקה
כדי הארץ, מתוצרת הגרלה פרסי תרכוש החייל למען שהאגודה
תעסוקה. והבטחת פיטורים מניעת הייצור, הגדלת לאפשר

וניתן יותר זולה שהיא ייתכן חוץ, שתוצרת העובדה אף על
רוצה זאת בכל אני כסף, סכום באותו מוצרים יותר לקנות
המוצרים שרכישת סבור אינך האם הביטחון: שר את לשאול
מייצרים שאיננו מוצרים על מדברת ואינני  מחוץלארץ
 בארץ מייצרים כן שאנחנו המוצרים על מדברת אני בארץ,
וביקורת זעם תעורר היא כי ההגרלה, כרטיסי במכירת תפגע
ונפגעים? נעלבים עצמם את שיראו הכרטיסים, רוכשי אצל

שילנסקי: ד' היו"ר
כהן, רענן הכנסת לחבר נוספת לשאלה רשות רכה. תודה

איתן. רפאל הכנסת לחבר  ואחריו
(המערך): כהן רענן

זרועות לגבי כללית הוראה אין האם הביטחון, שר אדוני
מוצרים להעדיף שיש הקובעת הביטחון, ומשרד צה"ל
מתוצרת הארץ? האם אדוני שר הביטחון יכול למסור לנו כיצד
המשק על זו, כתקופה דווקא הביטחון, תקציב ישפיע

ישראל? במדינת והתעסוקה
שילנסקי: ד' היו"ר

איתן. רפאל הכנסת חבר רבה. תודה

(צומת): איתן רפאל
את קובע מי מדובר? סכום באיזה לשאול: מבקש הייתי

מטרות? ולאילו מהרווחים הכסף חלוקת
שילנסקי: ד' היו"ר

   בבקשה. הביטחון, שר אדוני רבה. תודה
■ ■. רבין י' הביטחון שר

ארבליאלמוזלינו: הכנסת חברת של המשלימה לשאלה

ככלל, פרט לפריטים העיקריים שאינם מיוצרים בארץ. השאר,
עם הכוללת. הפרופורציה את נתתי הארץ. מתוצרת הס ברובם,
זאת, הייתי שמח אילו, למשל, לפחות במפעלים"שאני מכיר
גם רגישות אותה מגלים היו הביטחון, במערכת וקשורים
למתנות מגיע כשזה העובדים ועדי וגם המפעלים מנהלי
הזה, ביחס לפחות פריטים, שם גם שיהיו לעובדים, הניתנות

הארץ. מתוצרת
הזה. לנושא רלבנטית אינה כהן הכנסת חבר של השאלה
ללא תישאר שהיא רוצה אינני נשאלה, שהיא מאחר זאת, ככל
התקציב בשנת הזמנות מתוך דוגמה: להביא יכול אני תשובה.
בשמונה חדשים שקלים מיליון ו600 במיליארד הנוכחית
תוצאה זה שקל, מיליון 800  מחצית ביטחוניות, תעשיות
האמריקני. הסיוע מתקציב דולר מיליון 400 להעביר מיכולתנו
במקום שיוצא בארצותהברית, הפך להיות 50%, וזאת אף
דולר מיליון 150 על כפול מע"מ מאתנו גובה שהאוצר
כל על אוסיף לא לכן, כישראל. לעבודה המועברים מהסכומים
מהן קונים שאנחנו חברות עם מקיימים שאנחנו ההסדרים
נרכשו כולם  F16 מטוסי 60 והזמנו קנינו אם מוצרים.
800 לפחות של התחייבות לנו ויש האמריקני, הסיוע בכסף
שמח הייתי בישראל. שנים כמה במרוצת עבודה דולר מיליון
שלה האזרחי הקנייה כושר את ישראל מדינת ניצלה אילו מאוד
בתחומי בישראל יוצרת לפעילות האמריקני הסיוע שמנוצל כפי

והייצור. הפיתוח המחקר,
איתן. רפאל הכנסת חבר של השלישית, לשאלה

שילנסקי: ד' היו"ר
עליה תענה אולי לכן תם, זמנך הכבוד, כל עם השר, אדוני

בקצרה.
שר הביטחון י' רבין:

חלוקת לגבי מדויקות פרופורציות לתת יכול אינני
כולה  החייל למען האגודה של בהגרלה כשמדובר התקציב.
לב"י, עם חציחצי  בשירותרום כשמדובר אליו. הולכת

לב"י. של הגדולות ההכנסות אחת וזאת
שילנסקי: די היו"ר

פורת, חנן הכנסת מחבר פתק פה קיבלתי רבה. תורה
נאלץ הוא דחוף עניין ובשל צפויה בלתי שמסיבה לי המסביר
חבר השאילתא. את להציג לו לאפשר מבקש והוא לאחר,
שר כבוד כן אס אלא לא, היא. התשובה פורת, חנן הכנסת
איננו הכנסת כשחבר רגילה בשאילתא שנהוג כפי  הביטחון
רוצה שהוא ואומר מבקש  לפרוטוקול מועברת והשאילתא

   השאילתא על לענות
רבין: י' הביטחון שר

חיובית. שלי התשובה
היו"ר ד' שילנסקי:

הייתי לא ולא, מבקש, שהשר הכלל לפי רק מדגיש: אני
השאילתא. את תציג בבקשה, מאשר.

חיים קורפו (הליכוד):
לשאול. לשואל לא אבל להשיב, לשר מאפשר זה

שילנסקי: ד' היו"ר
איננו, כשהשואל גם בהתחלה מאפשר הייתי זה את כן,

איננו? כשהשואל יכול אני איך אבל
העירקי הטיל שיגור .192

הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן
הביטחון. לשר מודה אני היושבראש, אדוני



לוויין להכניס מסוגל העירקי הטיל הפרסומים, לפי
מרשים. טכנולוגי הישג בכך יש מומחים ולדעת בחלל, למסלול
נפץ בראש יצויד אם לישראל, מוחשית סכנה להוות עלול הטיל

קונבנציונלי. או גרעיני

לשאול: ברצוני
1. האם מערכת הביטחון נתנה את דעתה על התקדמות

עמה? ההתמודדות דרכי ועל זו טכנולוגית
כדי בעולם, קהל דעת ליצירת הממשלה פועלת האם .2
נשק לקידום הזאת הטכנולוגיה את ינצלו לא שהעירקים

? קטלני
שילנסקי: ד' היו"ר

בבקשה. השר, אדוני רבה. תודה

שר הביטחון י' רבין:
התהליכים אחר ברציפות עוקבת הביטחון מערכת
במיוחד השונים, הטכנולוגיים בתחומים בעירק וההתפתחויות
בינוני לטווח קרקעקרקע טילי בפיתוח עירק בהתקדמות
לאקונבנציונלי. נשק כפיתוח וכן החלל לתחום בכניסה וארוך,
גדולים צעדים כמה אירן נגד המלחמה בשנות צעדה עירק
אחרות מדינות מקדימה היא הטכנולוגי. בתחום קדימה
כמו מתקדמת, טכנולוגית ורמה תשתית בעלות שהן באזורנו,
סדרעדיפויות כיום גם לעצמה קבעה עירק ממשלת מצרים.
של ולייצור לפיתוח למחקר, אדירים משאבים המפנה לאומי,
זרוע לעירק לאפשר העלולים המתקדמים, מן נשק תחומי

ארוכתטווח.

למערכת לאפשר השאר, בין נועד, שלנו זה מעקב
ולהיערך הנדרשות ההחלטות את לקבל ולממשלה הביטחון
זה בכלל ההתמודדות, מישורי בכל האלה ההתפתחויות מול
על הפיקוח שיוגבר כדי ידידותיות, ממשלות עם הידברות
כדי אלה, רגישים בתחומים ואמצעים ציוד טכנולוגיות, העברת

מבחוץ. הניתן הסיוע את שניתן ככל לבלום
כה עד הביאה הזאת שהפעילות לבשר ביכולתי אין
מדינות ושל עירק של יכולתן לגבי משמעותיות לתוצאות
הם מה יותר לפרט אוכל לא ברורות מסיבות באזור. אחרות
מול ההתמודדות דרכי הן מה זה, רקע על הננקטים הצעדים
הממשלה, של תשומתהלב למלוא הראויות אלה, התפתחויות

והציבור. הכנסת

שילנסקי: ד' היו"ר
פורת, חנן הכנסת לחבר נוספת לשאלה רשות רבה. תודה
זאב הכנסת לחבר  אחריו וייס, שבח הכנסת לחבר  אחריו

בגין. בנימין
הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן

הובאו הדברים תשובתו; על הביטחון לשר מודה אני
שעליה הציבורית התהודה את ליצור כדי ובראשונה בראש
לפירוט מובנים, מטעמים להיכנס, ובלי זאת, עם דיברת.
לבין בינינו שנחתם החוזה האם לשאול: רוצה הייתי דברים,
החיוניים תחומים באותם מידע למסירת בקשר ארצותהברית
טכנולוגיות פותחו שבו הזה, הנושא את גם מקיף לביטחוננו
הזאת? הקשה הסוגיה עם התמודדות המאפשרות מתקדמוף,

שילנסקי: ד' היו"ר
וייס. שבח הכנסת חבר רבה. תודה

(המערך): וייס שבח
פיתוח של הזאת שבפרשה מכיוון הביטחון, שר אדוני

האנרגיות הגרעיניות והבליסטיות של עירק קשורות מדינות
מהן ואחת ישראל, עם הדוקים קשרים בעלות חלקן אחרות,
מיוחדת מחויבות בעלת בעיתונות, שפורסם מה עלפי לפחות,
זאת אבין אני להשיב, תוכל לא אם  האם היהודי, העם כלפי
עמדה שלה החוץ מדיניות כמסגרת ישראל נוקטת 
אפשרית, צורה בכל האלה המדינות כלפי חדמשמעית
של כזה בסוג הטמון הנזק את שאפשר כמה עד לצמצם כדי

סיוע?

היו"ר ד' שילנסקי:
בגין. בנימין זאב הכנסת חבר רבה. תודה

(הליכוד): בגין בנימין זאב
שוב, מעלה העירקי הלוויין שילוח הביטחון, שר אדוני
ואת עירק של הצבאי כוחה עליית של בעיה את כמובן,
ההאשמית כממלכה חלילה, תשתמש, שעירק האפשרות
ניכרים עירקיים משלוח לכוחות כפלטפורמה הירדנית
ממשלת של השלום יוזמת זה, כנגד ישראל. נגד המכוונים
הסעיפים את השאר, בין כללה, זו שנה במאי מ14 ישראל
לבין בינה שלום יחסי לכינון קוראת ישראל "4(ב) הבאים:
עמה"; מלחמה מצב קיום על עדיין המצהירות ערב מדינות
"4(ד) בתקופת הביניים יושג שלום בין ישראל לירדן"; "4(ה)
כבוד אין האם במקביל"'. לעשות ראוי האמורים הצעדים כל את
לא אלה בשבועות המתקיים הדיפלומטי שבתהליך סבור, השר
לבין בינינו הכולל השלום מרכיב את שאת ביתר להדגיש צריך

תודה. שכנותינו? ערב מדינות

(המערך): דיין אלי
לעניין. נוגע לא זה השר, אדוני

שילנסקי: ד' היו''ר
בבקשה. השר, אדוני רבה. תודה

רבין: י' הביטחון שר
אפרט לא פורת: הכנסת חבר של המשלימה לשאלה אשר
מדינות. אילו ועם מידע חילופי בתחום לנו יש הסכמים אילו
והעומדות הקיימות בדרכים יכולתנו, כמיטב עושים אנחנו
את הידידותיות המדינות לידיעת להביא כדי לרשותנו,

שתיארתי. ההתפתחויות של המשמעויות
כאן לנקוב לא רוצה אינני וייס: הכנסת חבר לשאלת
והנחותיך, אחרת, או זו מדינה של בכיוון להצביע ולא בשמות

נכונות. בהכרח אינן במשתמע,

בפוטנציאל גם נזלזל שלא הראוי שמן פה, לומר רוצה אני
מדענים של גם וכן עצמם, העירקים של הטכנולוגיהמדעי

האחרות. ערב כמדינות וחוקרים
שחלו שנבין הראוי ומן בעירק, מתבצעת הפעילות עיקר

האלה. בתחומים ושינויים תמורות

לשאלת חבר הכנסת בגין. היא אכן לא נוגעת לעניין, אכל
שנים 41 זה להשיב. שלא רוצה אינני נשאלה, שהיא מאחר
ויפה ערבית, מדינה כל עם לשלום ישראל ממשלות כל קוראות
מצרים עם השלום את התנתה שלא בישראל ממשלה עשתה
לו כי שלום, אתנו לכרות אחרות ערביות מדינות של בנכונותן
עם שלום היום עד מושג היה לא גם הסכמתן, עד המתנו
ה70, שנות בסוף הממשלה את הדריכה גישה אותה מצרים.
להתנות ולא אפשרי, הדבר שבו מקום בכל שלום לעשות
הסכסוך של אחד בקטע לשלום התקדמות או שלום עשיית
שלום להשגת איאפשרות או באפשרות הערביהישראלי

אחרים. בקטעים



שילנסקי: ד' היו''ר
הבא לסעיף עוברים אנחנו הביטחון. לשר רבה תודה

בסדרהיום.
קריאה:

השאילתות? יתר עם מה

שילנסקי: ד' היו''ר
שיבוא לשר להגעת צמוד יהיה זה נוספות, שאילתות יש

היום. תיענינה השאילתות כל עליהן. לענות

לסדרהיוס הצעות ב.
לרפיח מסיני פליטים העברת

שילנסקי: ד' היו''ר
הסעיף הבא בסדרהיום  הצעות לסדרהיום מס' 2006,
זאבי רחבעם פורת, חנן הכנסת חברי מאת ו2038 2029
וגאולה כהן, בנושא: העברת פליטים מסיני לרפיח. ראשון

בבקשה. פורת, חנן הכנסת חבר המשתתפים,
הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן

הנספחים אחד הכנסת, חברי רבותי היושבראש, אדוני
על דיבר למצרים ישראל שבין בהסכם הנראה ככל הסודיים
הנמצאים פליטים העברת אחד, מצד  אוכלוסיות חילופי
גודל בסדר גושקטיף, קרי רפיח, באזור בסיני הגבול בקצה
אוכלוסייה העברת שני, ומצד נפש; ל7,000 6,000 שבין
שליטתה כתחום סיני אזור אל הרצועה כאזור הנמצאת בדואית

מצרים. של

ארוך, זמן לפרק הזה הסיכום של מימושו נדחה בכדי. לא
למצרים ישראל שבין בהסכם הסעיפים שמרבית אףעלפי
מסיני, הטוטלית הנסיגה זה ובכלל למעשה, הלכה התבצעו
שעד נוספים, ודברים שדותהתעופה העברת היישובים, עקירת

אותם. מבכים אנחנו היום

בשני נעוצה זה הסכם נתממש לא כה שעד לכך הסיבה
אז. משהיה יותר כיום חריף הכרתי, למיטב שתוקפם, גורמים,
להיות צריך אכן הסכם ההדדיות.  האחת הנקודה
של והמענות הטענות שלמרות מכיוון הדדי. באופן מבוצע
אצלנו המצויים מאלה אחד אף היה לא הערבית האוכלוסייה
שחילופי בכך היגיון נמצא לא מצרים. של לתחומה לעבור נכון
נקלוט אנחנו שרק חדצדדי, באופן יבוצעו האוכלוסייה
בגבול הפליטים במחנה הנמצאת האוכלוסייה את בתחומנו

הרצועה.

המידע עלפי מקודמתה: החמורה השנייה, הנקודה
את כאן אפרט ולא  הביטחון גורמי בידי המצוי הבדוק שבהם השוליים עם נמנים אינם שהם אףעלפי מקורותיו
של בסיס יש הרצועה, בגבול הנמצא זה, פליטים במחנה
באופן מאומנים זה פליטים במחנה המצויים האנשים אש''ף.
צבאית. והן פוליטית הן אש''ף, עלידי קבוע, כאופן שיטתי,
חדירה בניסיון שנהרגו אותם ולאחרונה העובדות, כך על יעידו
פליטים מחנה אנשי עם נמנו מהם שארבעה ישראל, בגבול

זה.

אלה, בימים השם, למען הביטחון: שר כבוד את שואל אני
כשאנשי ברצועתעזה, אינתיפאדה משתוללת כששנתיים
להמשיך כביר מאמץ עושים שם. היישובים אנשי גושקטיף,
כשאנשים סביבם, המלחכת האש חרף זה ארץ בחבל להיאחז
בנשק וגם בסכינים תבערה, בבקבוקי באבנים, יוםיום נפגעים
התבונה, מן יש ההיגיון, מן יש אלה בימים האם  חם
המצויות הידיעות שעלפי אנשים, אלפי לתחומנו להעביר

כך? לשם ואומנו עוינת חבלנית בפעילות שותפים בידך

יש הרי הביטחון, שר אדוני הסכמים, לכבד צורך כשיש גם
ההסכם תקף שבהם ובנתונים בתנאים הללו הדברים את לכבד

. הצורך, ואת ההיגיון את הולמות אינן כאן נקודות שתי הזה.
לעמוד מוסרית, בחינה מכל או הסכם כיבוד של בחינה מכל
של בסיס על מבוצע איננו הזה שהדבר העובדה א. בכך:
שמתרחשת בזמן הללו, שהאנשים העובדה ב. הדדיות,

שנאינו". על הוא גם "ונוסף בבחינת יהיו אינתיפאדה,
מכול ההסכם את לבטל כאן הביטחון לשר מציע אינני
יש אבל  אומללה בטעות לדעתי, שיסודו, אףעלפי וכול
ביןלאומיים הסכמים של מידה קנה כל עלפי גם והיגיון, זכות
עד הזה ההסכם של מימושו את דוחים שאנחנו ולומר, לבוא
לא שבהם לימים עד שלום, של לימים עד רגיעה, של לימים
שם מצוי אש''ף יהיה שלא לימים עד האינתיפאדה, תשתולל

האנשים. את ומכוון ומנחה

רק לא הנכנסים שאלה בנפשך, שווה הביטחון, שר אדוני
אלא הרצועה, של בלבה תחום לאיזה ומועברים לרצועתעזה
כמו מיישובים ספורים מטרים מאות של במרחק לשכון עומדים
האלה, האנשים  פאתשדה נווהדקלים, עצמונה,
יחלו גושקטיף, לאנשי וסמוך צמוד שם לשכון המועברים
ולא אחת פעם כברלא נתפסו שהם כפי עוינות, חבלה בפעולות

פעמיים.

שאנחנו לכך, האחריות את עצמנו על ליטול נוכל האם
שבכל גורם, שם להיות הגוש, לתוך אותם מכניסים במוידינו
פנינו לשאת נוכל איך העוינות? מפעולותיו לחשוש צריך רגע
אם הכללי? הלאומי לחשבון מעבר בגושקטיף, למתיישבים
דברים שם שמתרחשים יודע הרי ואתה  חלילה יתרחש אכן
הגדול, ביתהאריזה שרפת כגון הכלכלי בהיבט אם יום, יום
על ולאיים שם הייצוא מפעל כל את למוטט שעמדה שרפה
לדיני ממש הנוגעים דברים יותר, קשים בדברים ואם קיומו,

נפשות.

גורמים יש אם שגם סבור, אני הביטחון, שר אדוני
לנו מותר לכך, אותנו ומדרבנים הלוחצים מבחוץ ידידותיים
לא ולקיום, לביטחון הנוגעות אלמנטריות שבשאלות לומר,
על אותם לממש רצון מתוך אבל הסכמים, לבטל רצון מתוך
כגון עוינים תנאים ולא שלום תנאי של ובמסגרת הדדיות בסיס
זו החלטה מימוש משהים אנו בחבלעזה, היום המצויים אלה

רגיעה. לשעת עד
נושאים ומועלים שאלות כאן מוצגות כלל בדרך יורע, אני
מקווה אני עליהם. להשיב מוכן בוודאי בא והשר לסדרהיום
גם בהיגיון ומעוגנים הלב מן היוצאים דברים הזה שבמקרה
לבצע ולא לפחות, להשהות, הדרך ותימצא הלב אל ייכנסו
שלא לכך, אותנו להביא שעלול זה, אומלל צעד עכשיו
תודה ממנו. הנפגעים שיהיו אלה כלפי פנינו לשאת נוכל

רבה.



שילנסקי: ד' היו"ר
זאבי. רחבעם הכנסת לחבר הדיבור רשות רבה. תודה

רחבעם זאבי (מולדת):
הנוכחים, הכנסת חברי השר, אדוני היושבראש, אדוני
חציהאי בפינוי הסתיימו לא קמפדייוויד הסכם של הנזקים
סיני, בהריסת ימית ואופירה, בהורדתם של 14 יישובים
בנטישת משדותהתעופה, בהסתלקות בסיני, שלנו חקלאיים
על טאבה במסירת אפילו הסתיימו לא והם שדותהנפט,

למצרים. חמודותיה
נמשכים הם הסתיימו. לא קמפדייוויד הסכם של הנזקים
לא אם הבאים, בימים גם יימשכו והם האלה, הימים בעצם

מכך. שתחדל לממשלתנו ונגיד בעדם נעצור
ערבים כ6,000 של בהעברתם התחילו שעבר בשבוע
מכאן, רצועתעזה. אזור לתחום שבסיני ממחנהקנדה
התבלבלה היא אבל, הטרנספר. מרעיון השתכנעה ממשלתנו
ערב, לארצות יש"ע ערביי יציאת את לעודד במקום בכיוונים:

לכאן. משם ערכים מייבאים
זה מעשה תולה שאני בכך, טועה אני אולי אולם,
היו כך. על המורה ממשלה החלטת מצאתי לא שכן בממשלה,
לא שם שגם אלא קמפדייוויד, בהסכם מעוגן הדבר כי שאמרו
טרנספר של פעולה נעשית אומר, הווי אחיזה. לכך מצאתי
שהממשלה בלי לארץישראל, ערבים ייבוא של הפוך,
מקווה אני ? זאת בכל כך על החליט מי כן, אם כך. על החליטה
לנו ויגלה הזאת החידה את היום כאן לנו יפתור הביטחון ששר
כזאת. החלטה להחליט מי של בסמכותו הזה; לצעד אחראי מי
ביחס הכנה עמדתו את לנו יגלה הביטחון ששר מקווה אני
צורך ללא עצמנו על נוטלים שאנו הביטחוניים לסיכונים
ובכלל יודעים, הכול הרי כי מחנהקנדה. אנשי של הזה בייבוא
שנים כשבע זה משמש שמחנהקנדה הביטחון, שר גם זה
הגברים את בו שמכשירים "פתח", של אימונים כמחנה
לרצועה. שלהם הטרנספר לקראת והבלנית חתרנית לפעילות

לשטחינו חדרו אשר הפיגוע, שחוליות יודעים הכול והרי
עם היה כך ממחנהקנדה. באו סיני, מגבול האחרונות בשנים
עם היה כך בנגב, האמהות" "אוטובוס את שחטפה החוליה
רב נשק עם שנתפסה מחבלים חמישה של האחרונה החוליה
אחרות. חוליות עם היה וכך בישראל, זממה את לבצע כדרכה

על החוליות בהחדרת להתאמץ יצטרך לא "פתח" ממחר
מהמשמרות התחמקות או התגברות שבדבר: הסיכונים כל
מרדף מפני בריחה ישראליים, משמרות עם התנגשות המצריים,
אשר אסולטן בתל שלהם הפעולה בסיס יהיה ממחר ישראלי.
והם לחימה, לאמצעי רק יזדקקו הם לשליטתנו. הנתון בשטח

אותם. ישיגו

את עלינו הביאה לדיראון הזכורה ג'יבריל עסקת
והלקחים השיעורים את למדה לא הממשלה האינתיפאדה.
שנייה, ג'יבריל עסקת מגלגלים הם עכשיו הזה. מהמעשה

בשטחינו. חופשיים להסתובב מחבלים שמביאה עסקה
להיות צריכה המצרים עם הזה בהסכם כאילו מלחשים
נפש 7,000 לעבור צריכים מהרצועה גם כלומר, הדדיות,
החלק ביצוע על שיקפיד מי אין מה משום אבל, סיני. לתוככי

שבהסכם. הזה
ההכרה הוא הזאת המפוקפקת בעסקה החיובי הצד
הציונות את שליווה רעיון הטרנספר: של ברעיון הרשמית
התנועה ממנהיגי ורבים טובים לו והטיפו הקמתה משחר

בןגוריון, דוד כצנלסון, ברל סירקין, נחמן כמו הציונית,
ועוד וייץ יוסף ויצמן, חיים אוסישקין, מנחם רופין, ארתור
שר מפקדי, את ובכללם צה"ל, מפקדי את הנחה זה רעיון רבים.
בהתש"ח המדיני הדרג כהוראת לבצע דהיום, הביטחון
עושים העולם בכל טרנספרים. ששתהימים ובמלחמת
אצלנו וגם ובמערב. המזרחי בגוש השלום: למען טרנספרים
הנה השלום. ייכון העמים בהיפרדות רק כי יבוא, הטרנספר
שהיא אלא הטרנספר, במעשה התחילה שלנו הממשלה

בכיוון. וטעתה התבלבלה
ג'יבריל. עסקת משוחררי היו האינתיפאדה של המחוללים
לתל קנדה ממחנה המועברים "פתח" אנשי עלינו יביאו מה
של כפיהם "לגיטימית" הנקראת האינתיפאדה, אסולטן?
רב,פגיעה סבל עלינו הביאה הישראלי, מהשמאל כנסת חברי
דאגות המדינה, בתקציב פגיעה למלחמה, ובהכנתו כצה"ל
אצל במעמדנו כרסום ביש"ע, היהודים למתיישבים וטרדות
יהודים. חללים 54 לנו הסבה  אלה לכל ומעל העולם, אומות
גלשה והיא הירוק", ב"קו מכירה איננה הזאת האינתיפאדה
בירושלים,  הקטנה ישראל של לתחומיה כבר זה ובאה
כלירכב של ההצתות מכת ובגליל. בעמקים בשפלה,
לכך. תרופה אין ישראל ולמשטרת וגדלה נמשכת בירושלים
כצדי מרחוק בהפעלה חבלה מטען הופעל שעבר בשבוע
זוהי בארצנו. מרכזי תנועה ציר שהוא ואדיעארה, נחלעירון,
הזאת, שהממשלה מפני הסוף, את רואים ואין ההתחלה, רק
בחיסולה מעוניינת איננה הראש, חסרת הדוראשית הממשלה

האינתיפאדה. של
של המוזרה בהחלטה דחוף דיון לקיים קוראים אנחנו
הביטחוניים הסיכונים את לבחון לרצועה, מסיני ערבים העברת
הדמוגרפיות המשמעויות את ללמוד ממנה, הנובעים
קוראים אנחנו  זה דיון שיקוים ועד שלה. השליליות
תודה. הזאת. הפעולה את להפסיק הביטחון ולשר לממשלה
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הדיבור רשות זאבי. רחבעם הכנסת לחבר רבה תודה

כהן. גאולה הכנסת לחברת
(התחיה): כהן גאולה

לבצע היום דווקא הביטחון, שר אדוני היושבראש, אדוני
את הסעיף הזה באופן חדצדדי, כפי שאופייני לכל ההסכם
שכולו קמפדייוויד, הסכמי או השלום", "הסכם הנקרא הזה
י הזה העיתוי את בחרתם העיתויים מכל ? מלכתחילה חדצדדי
שהוא מחנה. עוד האינתיפאדה של בתוךתוכה אלינו להעביר
רעולי של מתלמידיהם רבים בו שיש מובהק, אש"פיסטי מחנה
ליד ישראל, גבול של לתוךתוכו היום יעברו שהם י הפנים
יישובי גושקטיף? ואתה תסכן ותשלח חיילים, ובצדק, כדי

? האלה המחבלים מפני שוב ו עלינ להגן

מטורף סעיף למין מלכתחילה מתאים היה לא עיתוי שום
ועל האבסורד על מצביע רק הוא השלום. כהסכם כזה
אבל השלום. בהסכם המצויים הנוספים הרבים העיוותים
שם: וכתוב עכשיו? דווקא אלינו לחזור לפליטים לאפשר
והבדואים  הגבול את לעבור ירצו לא הם אם כרצונם.
מה לנו אץ  רוצים אינם אצלנו הנמצאים האלה המצרים
דווקא אבל מתאים, לא עיתוי שום רוצים. לא הם לעשות,
האחרונות. בשנים שם בכירים קצינים עם דיברתי אני י היום
מהפרק, יורד וזה להעביר רוצים מתעורר; זה פעם מדי הרי
גם  יודעים וכולם אתם, דיברתי שוב. מתעורר זה כך אחר
היום. כאלה פליטים 5,800 שבהעברת הסכנה את  יודע אתה
שבה ,1981 שנת מאז האלה, השנים במשך גדל מספרם כמובן,

סעיף. אותו עובד מאז או ההסכם, נחתם



של מגעים מיני לכל קשור אינו הזה שהעיתוי בטוחה אינני
אני קרה? מה היום? פתאום מה בארצותהברית. ובייקר ארנס
עכשיו, דווקא כך כל בער זה פתאום מה עצמי: את שואלת
לא שזה בטוחה אינני ? ושוב שוב הזמן כל זה את שדחו אחרי
אינך ממך. דברים לשמוע רוצה גם אני האלה. במגעים קשור
זאת בכל אבל חייב, אינך גם יודע, שאתה מה כל לי לומר יכול

לעיתוי. רציונלי הסכר לפחות ממך לשמוע רוצה הייתי

עכשיו מחפשים אולי אבל בריחה, לספר מתכוונת אינני
כל מיני נציגים מגורשים שישתתפו במשאומתן של המשלחת.
מה נציג. איזה ביניהם למצוא כדי המגורשים את מחזירים אולי
פני על לפחות אומרים: אתם אבל בכלל? כאן מבדח לא
הכוונה אותו. לבצע צריך אחת פעם הסכם; יש הדברים
בהסכמי מהסעיפים רבים רבים קמפדייוויד. להסכמי
למחנה מזמן כבר עברה מצרים יום. יום מופרים קמפדייוויד
כך שכל שעה פלשתינית. למדינה התביעה מבחינת אש''ף של
הסעיף את דווקא לקיים צריכים אנחנו מופרים, סעיפים הרבה

עכשיו? ודווקא הזה,
לא הזאת שהממשלה באומרו פורת חנן הכנסת חבר צדק
חבר וצדק  שם ויהיה  שם שיהיה למד, מאחריות תנוקה
שר אדוני .2 מס' ג'יבריל עסקת על בדברו זאבי הכנסת
ואינני  סניגוריה ומלמד כאן עולה אתה פעם מדי הביטחון,
אתה ג'יבריל". "עסקת הנקראת העסקה על  למה יודעת
פעם. עוד זה את עושה היית ואולי הכרח היה שזה חושב
את תבצעו אכן שאם מקווה אני אכל זאת, הכינותי לא מעולם
זכות מלמד אני ותאמר: פה תעמוד שבו רגע יגיע לא המעבר

כאן. שהוזכרה כפי ,2 מס' ג'יבריל עסקת על

או ביצע מי יודעת אינני ובצדק. מפוחדים, שם התושבים
הם אבל מבנים, נהרסו שם. המבנים שני הריסת את ביצע לא
זאת עשה מי יודעת אינני שם. שיישפכו דמים על לזעוק באים

לראות צריך בוודאי אבל להרוס, שצריך אומרת ואינני

חיים אורון (מפלגת הפועלים המאוחדת):

(התחיה): כהן גאולה
נגד מייד וזעקתם הלכתם שאתם יודעת אני כמובן,
יישוב בלי כזה דבר העושה הממשלה, נגד לא המתיישבים,
בכלל רוצים שאתם מבינה אני "עליהום". מייד כמובן, הדעת.
טועה. אינני אם בקהיר, ערפאת את לפגוש מצעד, איזה לעשות

אגב. דרך רק זה

רק מצרים. עם שלנו הגבול הוא היום בטוח לא הכי הגבול
ולפי מחבלים, חמישה ונהרגו חוליה חדרה ימים עשרה לפני
שחדרו אלה ממחנהקנדה. באו אלה הביטחוניים, המקורות כל
לפני עוד כאלה, לך יש כבר הנה ממחנהקנדה. באו אלינו

שהעברת.

שרים גם יש ממשלה, יש הביטחון: שר אדוני אומר, אתה
את חוקים. יש חקיקה, עוד לנו יש לעשות, יכול אינני אחרים,
האישית עמדתך את לדעת רוצה אני החוק. את תשני רוצה,
עמדתך היתה מה ביטחונית. באחריות שנושא כמי הזה, בנושא
בקשר לכך שב12 או ב6 בחודש הזה בא ראש המינהל
הפינוי, מבצע התחלת על חתם פקודה, והוציא האזרחי
זה. מאחורי עמר מי לדעת רוצה אני שנים? כמה שיימשך

עומדת שמצרים יודעת אני הביטחון, שר אדוני ולבסוף,
בכסף אותנו תפצה לא היא אם יודעת אינני בכסף. אותנו לפצות
לפי אותנו, לפצות כסף לה אין שגם תגיד אולי אללה. בעזרת

של השני בחצי שנשארו הכספים כל על סעיף, באותו הכתוב
מצרים: המבנים, הבתים, בתיהספר, שכל הפליטים האלה
מה בכסף. אותנו שתפצה אמרה מצרים שנים. כמשך מהם נהנו
שר אדוני כסף, על מדובר לא שכאן הוא, לומר שרציתי
דמים על אלא כסף, של במובן דמים על מדובר לא הביטחון,

אחרים.
שילנסקי: ד' היו"ר

בבקשה. הביטחון, שר אדוני רבה. תודה
שר הביטחון י' רבין :

אדוני היושבראש, חברי הכנסת, מעבר תושבי
מחוזה חלק הוא ברפיח תלסולטן לשכונת מחנהקנדה
להחזרתם הנוגע הקטע למצרים; ישראל בין שנחתם השלום
.1982 באפריל וחתום כתוב בפרוטוקול סוכם אלה תושבים של

הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן
סודי? היה הזה הנספח

(המערך): רמון חיים
ידוע. הוא

רבין: י' הביטחון שר
את להעביר אציע בהמשך .1982 באפריל סוכם הוא
המסמכים. כל את אביא ושם והביטחון, החוץ לוועדת הנושא
להצגתם. הראוי המקום היא הכנסת שמליאת חושב אינני

מדברת ההדדיות הדדיות. לכאורה יש החתום בפרוטוקול
לחזור ומסכימים המוכנים מצרים, אזרחי בדואים החזרת על
הביטחון כשר לתפקידי שנכנסתי לפני עוד לסיני. מרצונם
מזאת, ויתירה מצרי, אזרח שום שאין והסתבר בדיקה, נעשתה
בעבר והיו מצרים אזרחי שאינם אלה מבין ברואי שום אין
על ההסכם לכן רצועתעזה. את לעזוב המוכן סיני, תושבי
שהועברו מחנהקנדה, תושבי לגבי מוגדר היה ההדדיות
אזרחי לגבי שלנו הצד ומן לחזור, ורצונם לרפיח בשעתם
תושבי שהברואים גילו, ולא בדקו לא שהמנסחים נראה מצרים.
אותם הגדירו ולא מצרים, אזרחי היו לא מעולם אלעריש
אלא המצרי, הריבוני השטח כתושבי ובפרוטוקול בהסכם
מוכנים שהם  תנאי עוד הוסיפו מזאת, יתירה אזרחים.
מחמש יותר לפני עוד לסיני. ולחזור מרצונם לעבור
ומכאן שלנו, בצד כאלה שאין הוברר, שנים שש וחצי

הזה. בנושא שלא מתמשך שהמשאומתן
כשנכנסתי אגב, המשאומתן. את עיכבו סוגיות שלוש
ישראל ממשלת עלידי שנעשתה מצאתי, כבר לתפקידי
ובדברים כבישים בתשתית דולרים וחצי כמיליון של השקעה
נעשה זה כלומר. הקליטה; לקראת תלסולטן בשכונת אחרים

ורבע. שנים חמש לפני עוד
התחום תחומים. שלושה בגלל התעכב המשאומתן
שמעבר הודיעה, ישראל הבנייה. את יממן מי  הראשון
לתשתית שהיא ככר השקיעה כה. ואשר היתה, קיימת ובנויה
רצינו דבר. תשקיע לא היא לתפקיד, נכנסתי כאשר כבר
לכל מצרים ממשלת עלידי שיינתן הסכום שאכן להבטיח,
ביתאב יהיה כזה, שיאפשר להם בנייה ללא הזדקקות לסיוע
היה מכול, יותר אולי שעיכב והוא השני, הדבר כלשהו. ישראלי
לגבי גם חסינות לתושבים לתת המצרית בתביעה קשור
שקדמו בתקופות שלהם לאחוקית בפעילות האשמות
זו לא וברורה. חדה היתה עמדתנו מכן. לאחר ובוודאי לחזרתם,
כתנאי חוזר, כל אלא חסינות, לתת מוכנים לא שאנחנו בלבד
מפני שהיא חסינות כל על מוותר שהוא להודיע חייב לחזרתו,
נקיטת צעדים משפטיים עקב פעילות, בעבר ובהווה, הקשורה



השלישיהיה הדבר ישראל. נגד מחתרתית או חתרנית בפעילות
הקליטה. וביכולת הקליטה בקצב קשור

כפי לפחות האלה, התחומים שלושת על המשאומתן
שנים. חמש מתמשך ביטחון, שר היותי מאז אותו מכיר שאני
גם  הזמנים לוח זה בכלל דרישותינו, כל את קיבלו המצרים
שהם הסכום להכפלת אשר גם ההסדר, חל מי על לקביעה אשר
כל של חתימה הוא שהתנאי לתביעה אשר וגס בהתחלה, הציעו

חסינות. על ויתור על שחוזר מי
שאנחנו התנאים כל את המצרים קיבלו 1989 בספטמבר
של בהתחייבות לעמוד שלא סיבה עוד, ראיתי לא הצגנו.

.1982 מאפריל ישראל ממשלת
(התחיה): כהן גאולה

אינתיפאדה. היתה לא אז

רבין: י' הביטחון שר
הנושא. זה לא הכבוד, בכל

(המערך): רמון חיים

תיכון: ד' היו"ר
אחרת? הצעה על מוותר אתה האם רמון, הכנסת חבר

רבין: י' הביטחון שר
אומר רק זאת: לא קיבלתי ואינני מקבל, שאותם כמה
האינתיפאדה. את שהביאו הם ג'יבריל'' "עסקת משוחררי מאות
באותה הזה. האירוע את בהם לתלות רצינות חוסר פשוט זה
פרופורציה מכל החורגת הגזמה זו שתהיה סבור, מידה.אני
תושבים מ600,000 ביותר היום מדובר שכאשר לומר, סבירה
פלשתינים ברצועתעזה, תהווה תוספת של 5,000 שינוי דרמטי

איכותי. או כמותי

(התחיה): כהן גאולה

(המערך): רמון חיים

רבין: י' הביטחון שר
מחויבות היתה אלמלא זאת לעשות מתנדב הייתי לא אני
זאת. לבצע בישראל ממשלה של וחתומה כתובה ביןלאומית

(התחיה): כהן גאולה
שלהם? ההתחייבויות כל את מקיימים המצרים

שר הביטחון י' רבין:
יש מקוימת. שאינה ביצועית התחייבות מכיר לא אני

פרשנויות.

המתיישבים, של התחושות את מבין שאני ואומר, אוסיף
כביצוע רואה איני ואופן פנים כשום המתיישבים. של רק ולא
באותה שלא. ודאי ישראל, לביטחון תרומה הזאת המחויבות
ההצעות מציעי עלידי פה שתואר שמה סבור, אינני מידה
בתחום לרעה מהפך איזה לידי להביא יכול לסדרהיום

הביטחוני.

השונים, ארץישראל בקטעי למתיישבים גם לומר יכולתי
גדול שחלק האחר, הצד ומן הירוק" "הקו של זה מצד
כלל בדרך נעשה ברכוש, מהפגיעה ובוודאי מהפיגועים,
בעבודה, אצלם המועסקים פלשתינים תושבים אותם עלידי
ודאי מאוד, גדול חלק נוטלים אלה במתקניהם. במשקיהם,
הירוק", "הקו של זה מצד או זה מצד בהתיישבות כשמדובר

בחממות פגיעה בתיאריזה, הצתות לרבות ברכוש, בפגיעות
בחלק עברית בעבודה יותר ועסקנו חזרנו אילו באלה. וכיוצא
זה לסוג כקשר שונה התמונה היתה אז כי מהמערכות, גדול

פגיעות. של זה ולתחום
כוועדת לדיון לסדרהיום ההצעות את להעביר מציע אני

והביטחון. החוץ
חנן פורת (המפלגה הדתית הלאומית):

שאלה? הביטחון שר את לשאול אפשר
תיכון: ד' היו"ר

את להסיר מבקש טובי תופיק הכנסת חבר איאפשר. לא,
הכנסת חבר בבקשה, פורת. הכנסת חבר של לסדרהיום הצעתו

אחת. דקה טובי,

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) :
חבר של הצעתו את להסיר מציע אני היושבראש, כבוד
לוועדה אותה להעביר השר הצעת מסדרהיום. פורת הכנסת
בה יש ולגינוי. לביקורת לדעתי, הראויה, הצעה כשלעצמה היא
הקיצוניים, הלאומנים של וליחס להסתה הכניעה סימני כל
שגורשו פלשתינים פליטים להחזיר מתנגדים רק שלא
כל של כללי, בכלל, טרנספר רוצים אלא ממולדתם,
כמוצע לוועדה הנושא העברת לכן ממולדתם. הפלשתינים

שלכם. לדרישה השר כניעת היא השר עלידי

ההצעה למנוע חזרתם של תושבי רפיח לעיר מולדתם,
בכל לחבל רק לא שבא ביטוי היא מצרים, עם ההסכם עלפי
בעצם אלא ערבית, מדינה איזו עם ישראל אליו שהגיעה הסכם
לתוצאות ולהגיע לשלום צעד כל למנוע הסכם, כל למנוע
את לגרש ופלשתיני, ישראלי אינטרס לכל המנוגדות הגזעניות,

ממולדתו. הפלשתיני העם

מסדרהיום. ההצעה את להסיר מציע אני כן על
תיכון: ד' היו"ר

חבר הצעת את להסיר מבקש רמון חיים חברהכנסת תודה.
זאבי. הכנסת

חיים רמון (המערך) :
וחברת זאבי הכנסת חכר של ההצעה היושבראש, אדוני
5,000 בין הבדל אין צבועה. הצעה היא כהן גאולה הכנסת
שהם מה הרצועה. תושבי 600,000 לבין שיוחזרו הפליטים
ה600,000. לכל כללי טרנספר לעשות זה באמת מתכוונים

(הליכוד): איתן מיכאל
טרנספר. רוצים ה600,000 כל

תיכון: ד' היו"ר
לגמור. אמור היה כבר הוא איתן, מיכאל הכנסת חבר

(המערך): רמון חיים
בלב התנחלות מקימים וחבריו זאבי הכנסת חבר בעת בה
אותם. מדאיג לא וזה הללו, המאפיינים כל עם פליטים מחנה
הצרעות מקן הזאת, מהרצועה להיפטר זה לעשות שצריך מה
של ביטחונה על כמורסה שהוא הזה, מהאזור להיפטר הזה;

ישראל. מדינת

(מולדת): זאבי רחבעם
כן? לפני היה מה

תיכון: ד' היו"ר
את להסיר המבקש איתן, רפאל הכנסת לחבר נוספת הצעה

כהן. גאולה הכנסת חברת של הצעתה



רפאל איתן (צומת):
אדוני היושבראש, חברי הכנסת, אני מציע להסיר את
כדי רק מסדרהיום כהן גאולה הכנסת חברת של הצעתה
חברת של ובהסכמתה המדובר, בנושא דעתי את להביע שאוכל

כהן. גאולה הכנסת
שלה, הלאומי לאינטרס גמור בניגוד נוהגת ישראל מדינת

ישר. שכל לכל גמור ובניגוד קיומה לעצם בניגוד
בדואים לקלוט היה המצרים על השלום, להסכם בהתאם

שלטונם. לתחום סיני ובגבול מדרוםהנגב
ישראל את להציף שמדיניותם בכלל, והערבים המצרים
אמרו לדוגמה, הפליטים החזרת ודרך, צורה בכל בערבים
לא אומרים: הבדואים יישחט. שיחזור מי בדואים: לאותם

המצרים. מפחד לחזור רוצים

ואינה ערבים קולטת אונים, וחסרת נבוכה עומדת ישראל
מתחומי לגרש  והנדרש הזה. במקרה כנדרש לנהוג מסוגלת
יחזרו. אם הפליטים, כמספר בדואים של מספר אותו ישראל
ננהג. כך אם הפליטים של חזרתם את יעכבו עצמם המצרים

על לעמוד ולא הלאומי לאינטרס בניגוד לנהוג לנו אסור
בשווה. שווה יתבצע שההסכם כך

שבעטיה המשפחות", "איחוד מדיניות את להזכירכם
ועוד ששתהימים, מלחמת מאז ערבים מ100,000 יותר קלטנו

תודה. שלילית. דמוגרפיה על מתלוננים
תיכון: ד' היו"ר

תודה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת חנן
בוועדת לדיון הנושא את להעביר מסכים אתה האם פורת,

והביטחון? החוץ
הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן

מסכים.

תיכון: ד' היו"ר
מסכים? אתה האס זאבי, רחבעם הכנסת חכר תודה.

(מולדת): זאבי רחבעם
מסכים.

תיכון: ד' היו"ר
מסכימה? את האם כהן, גאולה הכנסת חברת ■

(התחיה): כהן גאולה
מסכימה.

תיכון: ד' היו"ר
שלוש כל על אחת הצבעה לקיים מבקש אני תודה.

אפשרי? זה האם ההצעות.

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
. בנפרד. אחת כל על להצביע מבקש אני

תיכון: ד' היו"ר
הכנסת חבר של הצעתו על ,1 מס' להצבעה ניגשים אנחנו

נמנע? מי נגד? מי בעד? מי פורת. חנן

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
24  לוועדה הנושא
8  נגד
2  נמנעים

חבר שהעלה הנושא את להעביר ההצעה
והביטחון החוץ לוועדת פורת ח' הכנסת

נתקבלה.
היו"ר ד' תיכון :

חבר של הצעתו את ,2 מס' הצבעה להצבעה, מעמיד אני
נמנע? מי נגד? מי כעד? מי זאבי. רחבעם הכנסת

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
22  לוועדה הנושא
15  נגד
1  נמנעים

חבר שהעלה הנושא את להעביר ההצעה
והביטחון החוץ לוועדת זאבי ר' הכנסת

נתקבלה.
תיכון: ד' היו"ר

חברת של הצעתה את ,3 מס' הצבעה להצבעה, מעמיד אני
נמנע? מי נגד? מי בעדי מי כהן. גאולה הכנסת

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
25  לוועדה הנושא
13  נגד
אין  נמנעים

חברת שהעלתה הנושא את להעביר ההצעה
והביטחון החוץ לוועדת כהן ג' הכנסת

נתקבלה.

לסדרהיום הצעה ג.
ובחבלעזה בשומרון ביהודה, ערביים גורמים מצד ישראל תוצרת על חרם

תיכון: ד' היו"ר
מס' לסדרהיום הצעה  הבא לנושא עוברים אנחנו
ערביים גורמים מצד ישראל תוצרת על חרם בנושא: ,2036
הורביץ, יגאל הכנסת חבר ובחבלעזה. בשומרון ביהודה,

בבקשה.

יגאל הורביץ (הליכוד):
אני הביטחון, שר הכנסת, חברי רבותי היושבראש, אדוני

מיותרות, שאילתות מפנה לא אני רחוקות. לעתים לדוכן מגיע
שאני שהנושא לי נדמה חשובים. לא שהנושאים מפני לא
היא: הסיבה ראשונה. ממדרגה חשיבות בעל הוא היום מעלה
משלימים ואנחנו פלשתינית, למדינה תשתית ונוצרת הולכת
הם שלה העיקריים שהמרכיבים תשתית זו במודע. כך עם
ההנהגה וחס, חלילה תקום, כאשר בבוקר מחר כלכליים.
היסוד אבן תהיה התעשייה המינהלית, כביכול, המוניציפלית
וחס. חלילה שתקום, פלשתינית ישות אותה של המשק להקמת



בוכה אצלנו אחת עין מאוחר, מתעוררים כרגיל, אנחנו,
שר לך, לומר רוצה אני בהיחבא. מחייכת לפעמים והשנייה
בשטח. שקורה למה האחראי רבה במידה שאתה הביטחון,
נדמה ולעתים כך, עם משלים אולי שאתה חושב אני לעתים
אני בשטח, שקורה במה תשלים. לא או משלים, אינך שאתה

הבאים. הדברים את לך לומר רוצה
חיצונית, שטלוויזיה לאחר להתעורר צריכים לא אנחנו
טלוויזיה זרה, מעירה לנו שהולך ונולד, לא גדנ"ע בלבד, אלא
ואנחנו לאפנו, מתחת הערבי העממי הצבא וקם הולך
אנחנו ואז כך? זה באמת מה, ואומרים: פתאום מתעוררים
קצר לזמן אפקט להם שיש ובהולים דחופים צעדים נוקטים
שבאמצעותם לנו שנדמה צעדים, נוקטים שאנחנו או ביותר;
1,000 מושיבים האלימות, רוח את שוכרים או מכניעים אנחנו
אנחנו לפעמים בבתיהסוהר. איש 10,000 איש, 2,000 איש,

תקיפים. צעדים נוקטים
הזה המרי את להכניע דרך שיש יודע ואתה יודעים אנחנו
של הגירוש בכוח לא ואפילו המאסרים, בכוח ולא זה בכוח לא
בדרך האינתיפאדה את לשבור יכולת לנו יש עסקנים. כמה
זה. את לומר מעז ואני קיימת. שהיא יודע ואתה הפשוטה,
ער לנו עלתה האינתיפאדה ונגיד: יום כל שנקום במקום
ללכת צריכים אנחנו שקלים, מיליארדי 3 מיליארדים, 2 היום
עולה זה כמה מודיעים פעם כל וחבריו יעקבי גד אחרת. בדרך
לתפקד, יכולים לא בתימלון הזה. בקושי נעמוד לא ואיך לנו,
זה את לעשות עוד יכולים איננו ייקטף, לא בפרדסים ההדר פרי
שובתים, כשהם מסודרת. בצורה לתפקד יכולים לא זה, ואת
יגרמו שהם נוכל, שלא חשבנו מתפקדים. שאנחנו מתברר
פעם מדי שובתים הם יער. ולא דובים לא כמשק. שיתוק לנו
זה. עם לחיות יכולים שאנחנו והתברר מתפקדים. ואנחנו 
לא לעבוד רוצים שאינם אלה דרכים. עוד כמובן יש
לצאת אנשים לדרבן דרכים לנו יש אבטלה. דמי לקבל צריכים
ואינם שלנו העבודה לכוח ששייכים אלה מכין לעבודה,
קמים לא אנחנו למה מדבר. אני זה על לא אבל עובדים.
גם תצאו לא בבוקר מחר  לעבודה יוצאים אינכם ואומרים:
ליומיים. ולא ליום לא משביתים, אנחנו  שובתים אתם כן.
עוד אתכם נשבית אנחנו בשבוע, ימים ארבעה שובתים אתם
אנחנו בהרבה. משלנו חלש שלהם העמידה כוח בשבוע. יומיים
אנחנו לעמוד. יוכלו לא הם נוכללעמוד. שלא הזמן כל צועקים

הכלכלי. בתחום אפקטיביים צעדים לנקוט צריכים
תוצרת להחרמת הגיעו הם העיקרית. הדוגמה את לך אביא
תשתית שקמה כך, על מדבר אני עצומים. גודל בסדרי ישראל
בקביעת עיקרי מרכיב וזה אמיתית, תשתית לתעשייה,
שלהם התעשייה את היום מקימים הם שלהם. העצמאות
תעשייתיים מפעלים ובניית הישראלית התוצרת החרמת עלידי
זה; עם משלים רק לא ואתה ובחבלעזה. בשומרון ביהודה,

לכך. הכספיים המקורות באים מנין יורע בוודאי אתה
(הליכוד): איתן מיכאל

חקלאות. גם

(הליכוד): הורביץ יגאל
המקורות מנין מאוד יפה יודע ואתה בחקלאות. גם
המקורות מנין לדעת צריך אתה יודע, אינך ואם הכספיים.
פתאום, התעשרו לא הם מענקים. אלה בחלקם האלה. הכספיים
בבתאחת, כך שהם יכולים להקים מפעלים מודרניים ביותר.
הסטירות, את כמובן, מקבלים, אנחנו קל. שלהם התחרות כוח
אנחנו אכל מכוניות, לנו שורפים להחזיר. לנו אסור אכל
עושים, שהם מה כל נעשה לא אנחנו הרי חוק. שומרי כמובן

מחרימים שהם הוא, לנו שקורה מה חוק. שומרי אנחנו
"עלית", של "אסם", של "שטראוס", של שלנו, התוצרת את
האם ואנחנו, שלנו. במשק מאוד קשה הפוגעת קשה החרמה
אנחנו א. כי נאה, לא זה הרי ? שלהם תוצרת להחרים נלך אנחנו
מדינת חוק; ב. יש לנו מוסר. מה, אנחנו נחרים תוצרת ערבית?

? העולם כל עלינו יגיד מה י הנפש יפי כל עלינו יגידו מה
עובדים אצלם זאת. יודע ואתה שווים, אינם התנאים
משלימים אנחנו זה איך ביותר. נמוך שכר משלמים הם ילדים.
זו כי מכס, נטיל לא הרי לגמרי? פתוחה שלנו שהארץ זה, עם
עובדים ילדים הכנסה, מס משלמים לא הם שלנו. אחת ארץ
אין דבר. שום ולא תקנים לא בורקים, לא שעובדים, כפי אצלם
שאנחנו זה, עם השלמנו הפקרות. יש הסחורה. טיב על ביקורת
המלחמות מכל ביותר והגורלית החשובה כמלחמה מובסים
הקשה כמלחמה השחרור. מלחמת למעט אולי בישראל, שהיו
ואבנים וילדים נשים מלחמת כביכול, האבנים מלחמת הזאת,
שלך והצבא אתה מובס, אתה הזאת הגורלית במלחמה 

מובסים. ואנחנו מובסים
פלשתינית. למדינה התשתית עינינו לנגד וקמה הולכת
לוועדה יהיו לא האלה הבחירות כחירות. אצלם נאפשר עכשיו
ההנהגה זו ולמים. לביוב מוניציפלי ערים לאיגוד ערים, לבניין
המדינה הקמת על מסוים כיום תכריז אשר שתקום, הפוליטית
להם. מוכן יהיה הכול אחד, יום זה על יכריזו הם הפלשתינית.
כלילה יכירו אירופה מדינות בהם, יכירו הערביות והמדינות
נמשיך אם יקום שזה יודעים ואתם הפלשתינית. כמדינה אחד

זו. במדיניות
שקמה לנו, ויתברר העיניים את נפקח אחד יום ואנחנו
להיכנס אם להחליט נצטרך ואנחנו הפלשתינית, המדינה
מדינות כל את ילכד זה וחס, חלילה שמא, או אותם, ולמחוץ

נגדנו. ערב
לא אנחנו כולה; ולממשלה הביטחון לשר להגיד בא אני
אלה אם לראות. שלא יכולים איננו אדישים, להיות יכולים
זה שנגד מציע לא אני  מכוניות שורפים אם המשחק, כללי
לחיות שרוצים באנשים יורים אם מכוניות. נשרוף אנחנו גם
עובדה, וזאת בשבילם, רצוץ קנה משענת ואנחנו כשלום אתנו
אחד לאפשר. לנו שאסור דברים כמה יש  המצב כך אם
התשתית הוא ביותר והגורליים ביותר החשובים הדברים
הכלכלית ההולכת וקמה לנגד עינינו. לנגד עינינו נולד העובר
אותה נראה וחס, חלילה שאנחנו, הפלשתינית, המדינה של
הנחה מתוך זה עם משלימים ואנחנו עינינו, לנגר וקמה הולכת
הולכת היא בינתיים אכל זאת. נאפשר לא היום שבבוא

לבנו. לדאבון וצומחת,

המאוחדת): הפועלים (מפלגת פארס חסיין
ברעב? שימותו רוצה? אתה מה אז

יגאל הורביץ (הליכוד): בדיוק לנהוג צריך שלנו שהציבור שאומר בזה אסיים

המאוחדת): הפועלים (מפלגת פארס חסיין

(הליכוד): הורביץ יגאל
שלנו, החברים עם ויכוח לי יש כלל. ויכוח לי אין אתך
על חרם שיש העובדה עם להשלים צריכים שאנחנו האומרים
שלהם, התוצרת טיב את שנבדוק מציע, אני יהודית. תוצרת
מס משלמים לא הם אם התוצרת. על משווה היטל שיוטל
כדיוק לראות יש עצמו. במפעל במקום, היטל ישלמו הכנסה,



מה קורה. יש הפרש של 25% ויותר במחיר התוצרת. זו לא
ראש. לה להיות ומוכרח ראש לה שיש מדינה זו הפקר, מדינת

תיכון: ד' היו"ר
בבקשה. הביטחון. שר ההצעה על ישיב תודה.

רבין: י' הביטחון שר
להעמיד רצוני כול קודם נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
נהנה עדיין הישראלי המשק היום גם העובדות. על הבית את
וחבלעזה. שומרון יהודה, אזורי עם בסחר ניכר יצוא מעודף
כחלק נכון, .1987 כשנת דולר מיליון כ658 הסתכם זה עודף
חרם להטיל להכריז, מנסים כשטחים ההתקוממות ממאפייני
יהודה, תושבי על באיומים הישראלית, התוצרת כלל על
בעיקר חלקי, באופן מתקיים החרס בפועל ועזה. שומרון
מתשתית מקומי, מייצור תחליף להם שיש מוצרים סוגי באותם
היא האחרונות. בשנתיים שהוקמה תשתית לא קיימת, שהיתה
חומרי קלים, משקאות בעיקר הם אלה לכן. קודם קיימת היתה

ההנעלה. ענף ניקוי,

מה את מדויקים במספרים לאמוד באפשרותנו אין
היצוא ירד דעתנו לפי אבל, ההתקוממות. החלה מאז שהתרחש
דולר מיליון מ960 כך, לזה לקרוא אפשר אם הישראלי,
ב1987 לכ650 מיליון דולר ב1988, ירידה של 30% בערך,
מיליון מכ300 הוא אף קטן לישראל מהשטחים היבוא בעור
דולר לכ170 מיליון דולר, ירידה של 45% באותה תקופה.

מצמצום נובע הישראלי, כיצוא כול קודם מהירידה, חלק
לפי האזורים. תושבי בידי המצויים הכספיים במקורות
בשטחים התושבים בקרב החיים רמת ירדה הערכתנו,
ב40%30%, כתוצאה משיבושי החיים שם ומצמצום
וכידוע הדינר, בערך משמעותית ירידה יש בישראל. העבודה

ועזה. שומרון ביהודה, חוקי הילך גם הוא
התעשיינים, התאחדות לבקשת באחרונה נענינו זאת, עם
של כערבית סימון שתחייב חקיקה, להוציא מתכוונים ואנחנו
צווים קיימים כבר ובעזה; בשומרון ביהודה, התוצרת כלל
הישראלי לצרכן לעזור במגמה זאת מוצרים. כמה לגבי כאלה

התוצרת. של מקורה בזיהוי
או הסכנה, את תולה מישהו שאם סבור, אני כללית. הערה
בתשתית פלשתינית מדינה להקמת תפיסתו, לפי הסיכוי. את
אינני הלאנכונה. בכתובת הסכנה את מחפש הוא התעשייתית,

שציינת. בהקשר בעיה הזאת כתשתית היום רואה

היום עד הרב, לצערי הכנסה, מס תשלום על דיברת אם
יותר מ40% מהכנסות ערביי השטחים המועסקים בישראל
מס משלטונות יהודיערבי, פעולה בשיתוף מועלמות,
שאילו חושב אני כך. על להשתלט הצלחנו ולא ההכנסה,
לקיום גם חשובה תרומה תורמים היינו זאת, לעשות הצלחנו
מן והן היהודי המעסיק מן הן תשלומים להבטחת וגם החוק
תחרויות נמנעות היו ואולי השטחים, תושבי מקרב העובד
על נשענים הם אלא כלכלי בסיס שום להם שאין במפעלים

העלמת המס כשיתוף יהודיערבי.
(הליכוד): הורביץ יגאל

הללו? להשקעות הכסף בא מנין

רבין: י' הביטחון שר
בתעשייה. השקעות היקף על מדבר שאתה על מתפלא אני

טועה. אתה

והביטחון, החוץ לוועדת הנושא את להעביר מציע אני לכן
תמונה תצטייר ואז התמונה, מלוא את בהרחבה להציג נוכל שם

תיארת. שאתה מזו שונה
תיכון: ד' היו"ר

להעביר מסכים בוודאי אתה הורביץ, הכנסת חבר תודה.
והביטחון. החוץ לוועדת הנושא את

(הליכוד): הורביץ יגאל
מסכים. אני

תיכון: ד' היו"ר
אחת, הצעה לפנינו להצבעה. ניגשים אנו הכנסת, חברי
.4 מס' הצבעה זו והביטחון. החוץ לוועדת הנושא את להעביר

ה ע ב צ ה
הנושא את להעביר ההצעה בעד

18  והביטחון החוץ לוועדת
נגד  1
1  נמנעים

החוץ לוועדת הנושא את להעביר ההצעה
נתקבלה. והביטחון

תיכון: ד' היו"ר
הורביץ יגאל הכנסת חבר שהעלה לסדרהיום ההצעה

והביטחון. החוץ בוועדת לדיון עוברת

לסדרהיום הצעה ד.
הביטחון משרד של הרכישה מערכת

היו"ר ד' תיכון:
,2001 מס' לסדרהיום, הבאה להצעה עוברים אנחנו
חבר מאת  הביטחון משרד של הרכישה מערכת בנושא:

כבקשה. צידון. יואש הכנסת

(צומת): צידון יואש
עומד אני השר, כבוד נכבדה, כנסת היושבראש, כבוד

וביטחון. כסף  פרוזאי נושא על לדבר

לפרה שנולד נחמד לעגל מתייחסת בזה המובאת ההצעה
ענק אימתני, לדינוזאור והיה שנים עשרות במשך וגדל קדושה
העולם. מן מזמן שחלפו האחרים בדינוזאורים ואנכרוניסטי,

מאמר "הארץ" בעיתון הופיע 1989 בנובמבר 17 ביום
שהשתרע על פני עמוד שלם, וכותרתו: "החברים של דותן".
בתוצאות דן ויסודית, אחראית עיתונאית עבודה פרי המאמר,
מתפקודה האוויר חיל גורמי של הרצון אישביעות
בניויורק. הביטחון משרד של הרכש משלחת של הביורוקרטי

מחמיא איננו הוא שגם ,1988 לשנת המדינה מבקר דוח
להערכתי, איש. כ228 שם עובדים כי אותנו מלמד למשלחת,
למדינה זו משלחת עולה מדויק, מספר לקבל הצלחתי לא כי
כל פרקינסון, חוק עלפי בשנה. דולר מיליון 20 כ15
לנו תורמת היא מה היא השאלה אבל עבודה, עמוסי עובדיה

ההוצאה. עבור



להביא במטרה ובשטח, בזמן היריעה את להרחיב כוונתי
לידי העמקת הביקורת הציבורית על הדינוזאור הקדוש ושמו:
מסיבות אביא, הביטחון. משרד של וההרכשה הייצור מערכת
רבות מתוך שתיים הרחוק. מהעבר דוגמאות שתי מובנות,

שחוויתי. מאוד

בהכנסתו טייסת כמפקד בתפקידי עסקתי שנה כ30 לפני
צרפת. מתוצרת "ווטור" הכבד הקרב מטוס של לשירות
שהיה אינוורטר, המכונה ציור פריט טכנית; בעיה התעוררה
עד כבלתיאמין עצמו את הוכיח היצרן. עלידי במטוס מורכב
ממערכת דרשתי לילה. קרב באימוני אדם חיי סיכון כדי
רבו כי אותי. סיפקה לא "לא" התשובה החלפתו. את ההרכשה
יצרני הפריט הזה בעולם. ביקשתי כי יפנו לסוכנים כאן בארץ,
יציעו דגמים, יציגו לפנינו. וישחקו הם ויבואו אופיון, ייתנו
עסוקה שהיתה הרכש, מערכת הטוב. את ונבחר ננסה מחירים,
בצרפת, המשלחת של הקיום ובמלחמת בסוכנים במלחמה
נגד במלחמה הפסידה היא אגב,  ישראל במלחמות במקום
נדרשו סירבה. זו מערכת  יודעת אינה כאילו ועושה הסוכנים
בהחלפת טיפול להתחיל כדי חקירה וועדות מאמץ של שנתיים
וזהו. אחד לספק קשורה היתה בפריס המשלחת האינוורטר.
כראש בתפקידי נתקלתי שנה כ25 לפני שנייה. דוגמה
היו אחרת; חמורה בבעיה האוויר חיל של הלחימה אמצעי
מדגמי מטוסינו, אוויר. וקרבות אויב במטוסי היתקלויות
"סופרמיסטר" ו"מירז", ירו, דיווח הצילום של הירי הראה
רמטכ"ל, או שהיה השר, ככור נפלו. לא אויב ומטוסי שפגעו,
כדורינו, כי הראתה שערכנו מדוקדקת בדיקה זאת. זוכר בוודאי
בחוץ. ומתפוצצים האויב מטוס כנף את עוברים מ"מ. 30
אורליקון כי שמעתי מדי. ארוכה היתה במרעום ההשהיה
מתאים כן ועל יותר קצרה השהיה בעל מרעום פיתח בשווייץ
משרד ניסויים. לעריכת מרעומים 500 לרכוש ביקשתי עקרונית.
הביטחון סירב כטענה כי תע"ש מייצר את המרעומים ברשיון
רבים כספים הושקעו זהה; ובאיכות DEFA של צרפתי
מה מזה, חוץ לייבא. ייתכן לא כך ומשום הייצור, במערכת
משרד אנשי הוסיפו הסירוב על לנו. טוב לצרפתים שטוב
טייסינו. אימון את שנשפר מוטב כי הערה, ותע"ש הביטחון
ב"הארץ" במאמר לכתוב דומה משהו אז עשיתי
עם התקשרתי בתוצאות. גאה אני עבירה. עברתי שציטטתי.
500 חינם קיבלתי המצב, את לו הסברתי אורליקון, סוכן
ניסויים. ערכנו ארצה. אותם והברחתי מהחברה מרעומים
במרעומים צוידו היירוט מטוסי כנכונה. הוכחה שלנו התיזה
סוף אין מהשמים. ליפול החלו האויב ומטוסי המתאימים,

ב"הארץ". המאמר לכתיבת וער מאז דומות לדוגמאות
של עיוות, של לתופעות השנים במשך עד הייתי.
למקרה ואף חוקיות כלתי העדפות של מנופחת, ביורוקרטיה
אמצעי  אמל"ח כראש אם שלומנו, אנשי של העשרה
הביטחון מערכת בשביל גם שעבד כתעשיין אם  לחימה
זווית את מכיר אינני המשרד. של הייצוא במערכת כיועץ ואם
עטוף הכול מעולם. ביטחוני בייבוא עסקתי לא כי הייבוא,

מביטחונית. יותר מסחרית סודיות, של במעטה
ביום 13 ביוני 1988 התקיים במכוןפאלק שליד
האוניברסיטה העברית יום עיון בנושא: התעשייה הביטחונית.
על הצבעתי המתדיינים כאחד כלכלית. וצמיחה ביטחון

האלה: הנקודות
מיליוני 4.5  קטן שוק הוא האזרחי הישראלי השוק א.
לייצר טעם כן על אין מבינונית. למטה הכנסה בעל  איש
מכונות מצלמות,  המוני הוא שייצורם תעשייה מוצרי עבורו

של גודל בסדר הוא הביטחוני השוק זאת, לעומת וכו'. כתיבה
הוא האוויר חיל שוק דעיתונותחוץ ואליבא הבנלוקס, ארצות
קטן שוק של הטיעון אנגליה. או צרפת של גודל בסדר
את תופס. לא פשוט ה"לביא" כמו פיתוח בביטול כשמדובר
הביטחון משרד של הקוסטפלוס מערכת הרגה ה"לביא"

עצמו.

רכש על המוצא דולר למקורות, להתייחס בלי כ.
בחוץלארץ הוא דולר. הדולר המוצא על רכש בארץ הוא
ממנו סנט 60 אבל הביטחון, משרד תקציב עבור דולר אומנם
רכש דולר כן על אחרים. או אלה מסים בצורת לממשלה חוזרים
אינטרסים לניגוד מקור וזה הלאומי, למשק סנט 40 הוא בארץ

המשק. לקברניטי הביטחון משרד בין לגיטימי

אבל משותף, ביטחוני אינטרס גורמים לשלושה ג.
על ציודו את לקבל מעוניין צה"ל מנוגדים: משקיים אינטרסים
תחזוקתי גב עם טובה, באיכות מהר, שקבע, האופיון
לספק מעוניין היצרן או הספק סביר. ובמחיר אמין
אבל עליו, לשמור כדי הקונה של לשביעותרצונו ציוד
חלקה עבודה רציפות תוך שלו הארגון קיום להבטחת פניו

ורווחית.

מעוניין כאן, מייצגים אנחנו שאותו האזרח המסים, משלם
מיישב במציאות השקעה. כמינימום ביטחון מקסימום לקבל
לבין צה"ל כין האינטרסים ניגודי אח הביטחון משרד
כנפיו, תחת שניהם אח מאחד שהוא כך עלידי היצרן/הספק
וזה לא טוב. הוא הקונה והוא הספק ; את החשבון משלם הצד

הציבור. השלישי.

צה"ל, של המבצעי הצורך את מייצג הביטחון משרד
כבדי עיקריים, בפריטים כשמדובר לפחות קובע, מחיר, מעריך
ומתווכח  עצמו הוא שהוא  הספק את וכסף, משקל
הס מפעליו  מקומי בייצור מדובר אם עצמו. עם ומתפשר
של והשינוע הייבוא סוכן הוא  בייבוא מדובר אם הספק.
תחרות. אין סגור. פיאודלי מעגל פלוס, פלוס קוסט עצמו.

משלם. שולמן
מרבית מועברות המחשוב מאז נוסף: מוזר דבר קרה הנה
דרישות חיל האוויר, למשל  כ70%, דומני  באמצעות
דואר; המשמשת המשלחת אל המועברים מגנטיים, סרטים
המשמשים האמריקני. לצבא או האוויר לחיל אותם מעבירים

עמלה. גובים ואף קניות סוכני

ישירות הסרטים תוכן מועבר והולכות קרובות לעתים
המשלחת? הקטנה מחשכים. בתקשורת למחשב ממחשב

הקוצר זמן האספקה? ההוזל המוצר?  לא.

כי מציע, הנני שנאגרה. הדאגה כל את מלפרט הזמן קצר
והביטחון החוץ ועדת הכלכלה, ועדת של משותפת משנה ועדת
ההרכשה בתפקודמערך תדון המדינה ביקורת לענייני והוועדה
הביטחון ממשרד תועברנה הביטחוניות התעשיות כי וכהצעתי
תפורקנה כי הממשלתיות, החברות רשות מינהל לכפיפות
באמצעות לרכישה יעבור הביטחון ומשרד הרכש, משלחות
הכוחות עם בקשר מדובר כן אם אלא  המקומי השוק גורמי
או צה"ל, נספח של תפקידו וזה האמריקניים, המזוינים

מאור. מיוחדים בפרויקטים

לדיון הזמן שהגיע עמי, יסכים הביטחון ששר מקווה אני
כזה, שיוכל רק להועיל. תודה.

תיכון: ד' היו"ר
בבקשה. הביטחון. שר ישיב תודה.



שר הביטחון י' רבין:
צידון הכנסת לחבר אם נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
וזאת פגום, ציוד על מתאים, ציוד איאספקת על האשמות יש
אלא איידיעה, בגלל מוטעים, שיקולים לא שהם משיקולים
בכך. לדיון המקום היא הכנסת לא  מכוונים שיקולים

(צומת): צידון יואש
השר. אדוני הטענה, זו לא

רבין: י' הביטחון שר
שהוא, גורם לכל למשטרה, תלונות יגיש המצב, זה אם

הזה. בנושא חקירה ותיפתח
מתוך עובדות. כמה לציין רוצה אני השנייה, לנקודה אשר
מיליון 150 רק הביטחון לתקציב המוקצים המדינה משאבי
הסיוע מן כאן. מושקע היתר כל בחוץ. לרכש מופנים דולר
מיליון מ400 למעלה דולרים, מיליארד 1.8 בסכום האמריקני,
כחלק בישראל ולייצור לפיתוח למחקר, מועברים דולר
חשבון על לצה"ל ציוד קניית של האמריקני החוק ממימוש

האמריקני. החוץ סיוע תקציב
סכומים המדינה ממשאבי מוציאים כאילו לטעון ניסיון כל
לו אין פשוט בחוץ, ביטחוני לרכש משמעותי מידה קנה באיזה
על בתשובה זאת ואמרתי הוא, נהפוך במציאות. אחיזה
סיוע מקבלים שאנחנו העובדה בעלפה. שאילתא
מנוף, להיות הפכה בארצותהברית בו וקונים מארצותהברית
דולרים מיליוני במאות להזמנות גומלין, קניית של בדרך
מתקציבי העברה של והנושא בישראל, הביטחוניות לתעשיות
כן, אם לו, אין בחוץלארץ לרכש המדינה ממקורות הביטחון
תקדים. ללא לשיאים, הגענו הנכון. הוא ההיפך להישען. מה על
לשנה דולר מיליון 400 הסיוע מתקציב קיבלנו לא מעולם

בישראל. ולייצור לפיתוח למחקר,
שני כי זאת, תדע שהכנסת הראוי ומן ואומר, אוסיף
הביטחון תעשיות של ומהפיתוח מהמחקר מהייצור, שלישים
העיקריות הם לייצוא. רק שליש עד 40% הם לצורכי ייצור
מאותם ניכר בחלק ממומן זה וגם לישראל, צבאהגנה בשביל

דולר. מיליון 400

היצוא דרך יהיה שהפתרון כך על הדיבורים כל לכן,
להם אין  ישראל כלכלת בעיות על כתשובה  הביטחוני
פעם מאי יותר הרבה גבוה לאחוז הגענו כי במציאות, אחיזה
כעלי כפני שנתיים לפני ככר כך על והתרעתי חוששני, בעבר.
המניות ומנהלי התעשיות, שהשוק הביןלאומי של הביטחון

ויצטמצם. ילך
מתבצע, זה ולכן הוריתי,  השלישית להצעה אשר
החברות מרשות חלק שהיא האווירית, התעשייה על שנוסף
נמצא והוא דומה, למעמד יעבור תע"ש גם הממשלתיות,
מייחל אני ממשלתית. לחברה סמך מיחידת מעבר של בתהליך
רפא"ל את גם שנעביר קרוב, יהיה שהוא לכך פועל ואני ליום,

ממשלתית. חברה של לזה הדומה למעמד
אני הוא, נהפוך סמך. כיחידות באימפריות עניין לי אין
ואת ייחודן את לאבד בלי ותנוהלנה, תהיינה שכולן רוצה
החברות רשות כנפי תחת כלכליות כחברות צביונן,

הממשלתיות.
אפילו האווירית, מהתעשייה שחלקים לכך מוכן אני
ההפרטה, תהליך את יעברו כולה, האווירית התעשייה
פועלים אנחנו ומקומיים. זרים נוספים, משקיעים בה שישקיעו

זאת. לעשות כדי מזמן

שנעשה, הרכש מרבית היום,  הרביעית הנקודה
בין ישירות כמעט נעשה זה החוץ. סיוע מתקציב עיקרו
חיל הג"א,  בישראל היבשה ממרכז האפשר ככל הזרועות,
חייבת אבל שם, לזרועות  הים חיל פחותה ובמידה האוויר,
דרך הזמנות בעבור אזרחיות. בדרכים נעשה חלק בקרה. להיות
משלמים איננו בארצותהברית חברות של מסוכנים המשלחת

לסוכנים.
נביא לדוגמה את עסקת הF16 ,  מרבית העסקה מתבצעת
גבוה סכום לו משלמים ואנחנו האמריקני, הממשל באמצעות
בעד הטיפול. את כל המנועים לf16 קנינו בעסקה אזרחית,
את שילמנו ולא הפנטגון דרך פעלנו שלא מכך וכתוצאה
הרבה דולרים, מיליוני עשרות חסכנו שלו הטיפול של העלות
מעבר דווקא היום בוחנים אנחנו המשלחת. מעלות יותר
יותר. קטנה שלהן העלות כי יותר, רבות אזרחיות לעסקות
לו אין עיתונאיים, בפרסומים להיאחז שהניסיון חושב אני
יכולה שלה, וועדות תתוועדות באמצעות הכנסת, בסיס.

הביטחון. במערכת דבר כל לבחון
צידון הכנסת חבר של ההצעה את להוריד מציע אני לכן

מסדרהיום.

תיכון: ד' היו"ר
תודה.

(צומת): צידון יואש
מבקש. אני היושבראש, אדוני

היו"ר ד' תיכון:
הכנסת לחבר אפשרות אפילו אין כזאת. אפשרות אין לא,

אחרת. הצעה להציע בגין בנימין זאב

(צומת): צידון יואש
שלי. לשאלות התייחס לא השר

תיכון: ד' היו"ר
מצטער. אני

(צומת): צידון יואש
שלי. לשאלות התייחס לא השר

תיכון: ד' היו"ר
אחד וכל הדברים את שמעו כולם הרי צידון, הכנסת חבר

ישפוט.

(הליכוד): בגין בנימין זאב
ההצעה את להעביר להציע מבקש אני היושבראש, אדוני

לוועדה.

תיכון. ד' היו"ר
ההצעה? את להסיר מציע אתה

(הליכוד): בגין בנימין זאב
לוועדה. להעביר מציע אני לא,

היו"ר ד' תיכון :
בגין בנימין זאב הכנסת חבר בבקשה, לפני. כתוב כך לא

אחרת. להצעה
(המערך): ליבאי דוד

תיכון: ד' היו"ר
התקנון, עלפי מותר שזה יודע אתה ליבאי, הכנסת חבר
ותרשה לי לומר לך: גם בזה אין עניין קואליציוני. חבר הכנסת

ממפלגתו. מישהי אתמול לו עשתה תרגיל אותו גולדמן,



בגין. הכנסת חבר בבקשה,

(הליכוד): בגין בנימין זאב
אדוני היושבראש, דומני שחבר הכנסת חיים רמון הציע
חושב, אני אבל השר. של לדעתו המנוגדת אחרת, הצעה קודם
היה לא אולי העבודה, ממפלגת חברי או היושבראש, אדוני
רשות את ביקשתי אני טרוניה, להשמיע מלתחילה צורך
לוועדה, הזאתלהעביר הפעם אחרת, הצעה להציע כדי הדיבור

סיבות; משתי

שאנחנו לומר, ההזדמנות את לנצל מבקש אני  האחת
החוץ ועדת של משנה בוועדות  השר לדברי בהתאם 
ארוכים, גם מעמיקים, דיונים מקיימים אכן והביטחון
התעשיות ובעתיד בכלל ההרכשה בנושא בפרטים, משופעים

בפרט.
יהיה, אפשר אם בקרוב, להגיע הצורך לגבי השר. להערת
מבקש רק אני הפרטי, לשוק רפא"ל של להוצאתה או להפרטה
כזהירות זאת לעשות יהיה צריך בסוגריים: קטנה הערה להעיר
לרפא"ל, מתחת ביטחון רשת לפרוס יהיה שאפשר כדי רבה,

המיוחד. אופיה על שמירה לצורך

אני כועסים, שעדיין העבודה, ממפלגת חברי בעיקר, אבל,
דברים הכנסת בפני להביא כדי הזאת ההזדמנות את לנצל רציתי
ועדות של דיונים מאותם מודלפים אינם כלל בדרך אשר
לחברים, פעם מדי אמרתי האחרונים בחודשים ואני המשנה.
את  לטובה חשובה הפתעה זו. מבחינתי  בחיוב וציינתי
שהוא בכך האחרונות בשנים הביטחון שר של החשוב חלקו
שוטף, מעמיק, טיפול ועדותיה, באמצעות לכנסת, מאפשר
למרות יישרכוח, לו שמגיע חושב אני כך ועל לפרטים. היורד

הדעות. חילוקי
לוועדה. הנושא את להעביר מציע אני

תיכון; ד' היו"ר
הנושא הסרת בעד עדיין אתה הביטחון, שר אדוני

י מסדרהיום

שר הביטחון י' רבין:
כן.

תיכון: ד' היו"ר
רכותי. הצבעות, שתי תקוימנה

רבין: י' הביטחון שר
זו. מול זו

תיכון: ד' היו"ר
או אז אבל השנייה, מול אחת הצעה להצביע יכול אני
אתה צידון, הכנסת חבר דיון. שיהיה או לוועדה יועבר שהנושא

? לוועדה הנושא את להעביר מעוניין

(צומת): צידון יואש
כן.

תיכון: ד' היו"ר
להצבעה. ניגשים אנו

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
6  לוועדה הנושא

לכלול שלא ההצעה בעד
16  בסדרהיום הנושא את

1  נמנעים
בסדרהיום הנושא את לכלול שלא ההצעה

נתקבלה.
תיכון: ד' היו"ר

הנישא .1  נמנעים ,16  נגד ,6 הצביעו בעד רבותי,
לוועדה. עובר ולא מסדרהיום יורד

(צומת): צידון יואש
לעניין. דיבר לא שהשר לציין רוצה אני

הכנסת שולחן על שהונחו מסמכים ה.
תיכון: ד' היו"ר

הכנסת. מזכיר לסגנית הודעה
כרם: ש' הכנסת מזכיר סגנית

הונחו כי להודיע, מתכבדת הנני. היושבראש, ברשות
הכנסת: שולחן על היום

מוצרי מחירי "העלאת בנושא הכלכלה ועדת מסקנות
היסוד".

תיכון: ד' היו"ר
תודה.

בעלפה שאילתות ו.

תיכון: ד' היו"ר
השר לענייני דתות ישיב על שאילתא בעלפה של חבר
בנתניה המשווק טרף בשר בנושא: מזרחי, אליעזר הכנסת

בבקשה. מזרחי, הכנסת חכר ככשר.

195. בשר טרף המשווק בנתניה ככשר
ישראל): (אגודת מזרחי אליעזר

כבוד השר, בעיתון "ערב שבת" מיום י' בכסליו התש"ן, 8
נתניה באיטליזי הבשר כשרות כי פורסם ,1989 בדצמבר
ובשר זה, כתחום ממצאים של שורה נחשפה בספק. מוטלת

ככשר. שווק טרף

ברצוני לשאול:
1. האם ידוע לך המצב כפי שמתואר בכתבה הנ"ל?

? ככשר טרף בשר שיווק למנוע כדי לפעול בדעתך כיצד .2
בנתניה? הבשר כשרות לשיפור לעשות בדעתך מה .3

תיכון: ד' היו"ר
בבקשה. דתות, לענייני השר תודה.

המר: ז' דתות לענייני השר
שתואר כפי נתגלה, אומנם הנושא הכנסת, חברי
הארצית הכשרות מחלקת שערכה בדיקה עלידי בשאילתא,



הרב בנתניה, הרבנות של הפנייה לפי הראשית הרבנות של
שביקשו בנתניה, הדתית המועצה וראש בנתניה הראשי
הם בעיר. הכשרות מצב את לבדוק הארצית הכשרות ממחלקת
הכנסת חבר ירצה אם בידי. נמצא והוא מפורט, דוח הכינו
הכשרות ומחלקת נבדק המצב לו. אראה אותו, לראות מזרחי
והוציאה נתניה, רבנות מטעם שבאה לפנייה, נענתה הארצית

העתיד. לגבי והנחיות מייד המצב לתיקון הוראות

כשרות, תעודות שם מונפקות לא באמת זה בשלב
ולקבוע מיוחד כשרות מחלקת מנהל שם למנות היא והכוונה
באופן הדברים יפעלו שבעתיד כדי תקנות, של שלמה שורה

יותר. טוב

הוועדה. של הדוח את לך להראות ברצון מוכן אני
היו"ר ד' תיכון:

נוספת? שאלה לך יש מזרחי, הכנסת חבר תודה.
ישראל): (אגודת מזרחי אליעזר

לא.
תיכון: ד' היו"ר

שחבר מבין אני נוספות. לשאלות הכנסת חברי נרשמו לא
הכנסת הלפרט איננו. לפיכך אנו עוברים להצעות לסדר

היום.

לסדרהיום הצעות ז.
בכפריונה ילדים קברות גילוי

תיכון: ד' היו"ר
,2086 ,2070,2069 מס' לסדרהיום להצעות עוברים אנו
הכנסת חברת בכפריונה. ילדים קברות גילוי בנושא: ,2094
מזרחי, אליעזר הכנסת חבר נוכחת. איננה  כהן גאולה

בבקשה. נושא, באותו
קריאה:

בסדרהיום? השינויים מדוע
תיכון: ד' היו"ר

חדשים בסדרהיום שנעשים מהשינויים מאושר לא אני
הכנסת. לחברי הודעה ללא לבקרים,

(התחיה): כהן גאולה
כאן. הייתי אני היושבראש, אדוני

(הליכוד): איתן מיכאל   כהן גאולה הכנסת חברת
תיכון: ד' היו"ר

מזרחי. אליעזר הכנסת חבר על הכרזתי ככר אני אדוני,
גאולה כהן (התחיה) :

אחריו. אדבר אני בסדר,
תיכון: ד' היו"ר

אחריו. מי קובעת לא את לא, לא,
(התחיה): כהן גאולה

מיי אלא
תיכון: ד' היו"ר

י למזכירה. תיגשי
(הליכוד): איתן מיכאל

קורה. מה מבין ואינני פה יושב אני היושבראש, אדוני
נמצאים? אנחנו איפה

תיכון: ד' היו"ר
מוכתב האיסדר אבל מוחלט. באיסדר נמצאים אנחנו
גש השגות, איאלה לך יש אם ולכן המזכיר. סגנית עלידי

אליה.
מזרחי. הכנסת חבר בבקשה,

(התחיה): כהן גאולה
כאן. הייתי אני אבל

תיכון: ד' היו"ר
שלישית. פעם בשמך קורא אני מזרחי, הכנסת חבר

(התחיה): כהן גאולה
ואחרכך לחברים, להודיע בלי סדרהיום את משנים אתם

בטענות. בא עור אתה

תיכון: ד' היו"ר
אני איש, אל בטענות בא לא אני כהן, גאולה הכנסת חברת
ואת לפני, המונח סדרהיום עלפי הכנסת חברי את קראתי

בטענות. באה

(הליכוד): איתן מיכאל

תיכון: ד' היו"ר
מזכיר סגנית עם תברר אתה מצטער, אני איתן, הכנסת חבר

בבקשה. מזרחי, הכנסת חבר הכנסת.

אליעזר מזרחי (אגודת ישראל):
כבוד היושבראש   

(הליכוד): איתן מיכאל

תיכון: ד' היו"ר
אני רוצה שתבינו, אני עובד עלפי סדרהיום המוצב בפני
שינויים, שנעשו חושב אתה אם לשינויים. מסכים כשאינני גם
לך מציע אני כפני, שיש מה אלא לי אין אבל כמוך, חושב ואני
זהו בתלונתך. אתמוך ואני הכנסת, יושבראש בפני להלין
מסכים כשאינני גם פועל אני ועלפיו לפני המונח סדרהיום

ומקריים. מיידיים לשינויים.
(הליכוד): איתן מיכאל

על מתלונן לא אני אחת, שאלה רק היושבראש, אדוני
סדרהיום את להשיג אפשר איפה לדעת מבקש רק אני דבר,

לפניך. הנמצא
תיכון: ד' היו"ר

לעשות. יכול אני מה הכנסת. מזכיר סגנית עם זאת תברר
(התחיה): כהן גאולה

אדבר. אני מתי לדעת מבקשת אני

תיכון: ד' היו"ר
אחריו. תדברי



ישראל): (אגודת מזרחי אליעזר
כבוד היושבראש, כנסת נכבדה, פרשת ילדי תימן
הכאוב הנושא הציבורי. מסדרהיום לרדת מסרבת הנעדרים
הזה מונח מרי פעם על סדרהיום הציבורי, ומשום מה אינו
עלינו שעבר הזעזוע עם שוב הנושא עולה הפעם למיצויו. מגיע
גילוי על המרעישה הידיעה התפרסמה עת האחרון רביעי ביום
רב עדיין אשר הפרשה, בכפריונה. בביתהעלמין אחים קבר
פצעים ופתחה הנושא את מחדש עוררה הגלוי, על הסתום בה
קברי גילוי מבניתימן. הכואבות המשפחות אצל ישנים
מאות כקרב רוחות סערת עורר מסומנים בלתי פעוטות
היעלמות בעת בלבן שנפער שהפצע בניתימן, משפחות
עלו השרון אדמת וטמוני ספוני הגליד. לא עדיין יקיריהם
של השכול פרשת מעל הלוט את להסיר כדי אולי מקברם,
הילדים מאות תעלומת את לגלות כדי אולי תימן, יהודי עליית
הוטל אשר הזדוני, העשן מסך את להפריח כדי אולי הנעדרים,
ולאתר השכולים ההורים את לפייס כדי אולי הדמים, מסכת על

הזה. במעל ידם אשר את

בשואה נזכרים אנו החנוכה לפני אשר אלה בימים
אלפיים לפני האויבים עלינו המיטו אשר והפיסית, הרוחנית
הציבורי סדרהיום מעל לרדת מסרבת תימן ילדי פרשת שנה.
היתה זו לארץ. עלייתם עם עברו תימן שעולי השואה בשל
החילוני החינוך התימנים על נכפה כאשר רוחנית, שואה
קוצצו פיאותיהם ההורים, מזרועות נותקו ילדים והמתירני,
שואה חילוניות. ומדריכות פעילות עלידי הורעלה וצניעותם
התימנים של תמימותם נוצלה כאשר תימן, עולי עברו פיסית
של היהודי הלב מסרב היום עד נעלמו. מילדיהם ומאות
והכזב השקר הודעות את לקבל והמשפחות האבות האמהות,
סימני ועוד עוד מתגלים לפעם מפעם ונקברו. נפטרו שהילדים
הממשלה נדרשה ה60 בשנות הנעדרים. תימן ילדי של חיים
בעיתונות, בפרסומים לוותה זו דרישה חקירה. ועדת למנות
תימן ילדי על מדהימים בפרטים הקוראים את זעזעו ואלה

שנעלמו.

לא מרוע הדעת, את מניחות תשובות נתנה לא הוועדה
של התירוצים שנפטרו. הילדים קבורת מקום להורים דווח
ששררה הכללית האנדרלמוסיה בגלל בחסר לוקה ותיעוד דיווח

המשפחות. עלידי התקבלו לא בארץ אז

עלומים קברים כ200 על המדבר האחרון הגילוי עם עתה,
פועלים שוב והטשטוש השתיקה חומת שוב. הנושא מועלה
שעות בתוך הודעה פרסמה נתניה משטרת המרץ. במלוא
יכלה כיצד הנעדרים. תימן בילדי מדובר כי הכחישה, וזו מספר,
כמה בתוך כזאת מסוככת פרשה חקירת לסיים המשטרה
הכאובה הפרשה את ולטייח לטשטש מנסים שוב האם שעות?
למעלה מוכיח שנה כ40 זה המתמשך הטשטוש ניסיון הזו?
ילדי של היעלמותם בפרשת להסתיר מה יש אכן כי ספק, מכל

תימן.
על האמת כל את הציבור ליריעת להביא הזמן הגיע
לפחות או נעלמו שנה 40 לפני אשר הילדים, מ600 למעלה
ספק, אין בגורלם. עלה ומה ילדיהם היכן יודעים אינם הוריהם
הילדים מן חלק לגבי שלפחות גמורה, בוודאות לומר ואפשר
בצורות לאימוץ ילדים העברת של הנוראה הזוועה נעשתה
בינינו מתהלכים אלה זוועות ביצעו אשר פושעים אותם שונות.

חופשיים.

לא ישראל שממשלת תימן, יהודי בציבור קשה הרגשה יש
התמימים לעולים שנעשו הזוועות את לכסות מנסים די. עושה
של פיאותיהם את שגזזו להכחיש נוכל לא היום מתימן.

יהודי את להעביר כדי שונות בשיטות ושהשתמשו העולים,
ילדיהם את לקחו מכול, והנורא מתירני. חילוני לחינוך תימן

בהם. וסחרו

רבותי, חברי הכנסת, אני רוצה להביע את תמיהתי על אופן
חברי התקשורת. בכלי וגם בכנסת זה כאוב נושא העלאת
עורר לא כזה מזעזע נושא לידיהם. סדרהיום את קיבלו הכנסת
נושא העלאת כעת הכנסת במליאת נוכחים אינם והם די אותם

זה. כאוב

לכאורה, פורסמו. שלא נקודות כמה להדגיש רוצה אני
תיתן ומה הנושא את מעלים אנחנו בכלל למה לשאול, אפשר
לנו והתגלו התפרסמו אלה בימים רבותי, הנושא. העלאת לנו
לחפור מנסה בכפריונה הקברן איך  נוראים דברים כמה
מנסה הוא חורשים כמה זה עצמות. ומעלה אחת מעדר במכת
בו לקבור שאפשר מעצמות נקי מקום ולחפש במעדרו לחפור
במקומות שונים באותה חלקה ובאותו ביתעלמין, והוא מעלה

עצמות.

הקבורה מחלקת של הרישום ספר את ובדקנו לשם הלכנו
הקבר של הראשון הרישום .1953 משנת הדתית המועצה של
בספר כלל מופיעה לא חלקה אותה .1961 משנת הוא הראשון
לא היא וגם יותר, קטנה נוספת, חלקה יש מקום באותו הזה.
כבר 1961 שנת לפני ששנתיים לנו, התברר הזה. בספר מופיעה

ברישומים. מופיעים אינם והם ילדים, שם קברו

שהיה היחיד, האזורי שביתהחולים לנו, התברר
מיוחד ביתחולים היה "שבותעמי", ונקרא בכפריונה
היה "שבותעמי" שביתהחולים לנו, הוברר לילדים.
הטיעונים ולכן השרון, אזור כל את וכלל אזורי ביתחולים
שם היו לא ולכן תימן עולי אז היו לא שבכפריונה שהועלו,

טעות. זו נכונים. אינם  תימן מילדי
בסיום אותם. לומר שקשה דברים, כמה עוד לנו הובהרו
נאמר ושם הפנים, לוועדת הנושא את להעביר אבקש נאומי

אותם.
שהיתה המשטרתית החקירה תוצאות הוא: ודאי דבר
שנעשתה הזוועה עם אחד בקנה עולות אינן האחרונים בימים

לנו. שנתגלו תגליות אותן ועם

קבורה חלקת שנמצאה זה, בנושא להוסיף רוצה אני
ולא ידועים לא קברים כמה יש שם וגם בעתלית, דומני נוספת,

מזוהים.

הממשלה לראש קורא אני זו במה מעל היושבראש, אדוני
חקירה ועדת להקים תימן, יהודי ובשם בשמי כולה, ולממשלה
רבמוסמך, או דיין בראשה יעמוד או אליה שיצורף ממלכתית,
המסמכים כל לרשותה יועמדו תום. עד הנושא את תחקור והיא
האמת לחקר להגיע כרי נרחבות סמכויות לה ויהיו הדרושים
עלה מה הכואבות שהמשפחות עלמנת המסקנות, את ולפרסם
הסיוט, סיום אלו למשפחות אנו חייבים  ילדיהן בגורלן
הוועדה לרשות להעמיד שיש מובן שנה. 40 כבר אותן המרוצץ
בצורה החקירה את לבצע לה שיאפשרו מתאימים, תקציבים
דברים העלתה בכפריונה הקברים נושא בדיקת מושלמת.

ונוראים. קשים

גם התקציבים את תקבל ועדה שאותה מבקש אני כמוכן
שעבר. למה כעדות גלעד, או מצבה להקמת

מימין הכנסת לחברי לומר רוצה אני סיום לקראת
חוק את לדיון להעמיד בתוקף ודורשים שדרשו ומשמאל,
למען היום הצועקים שאלה לכולנו, ידוע להווי האדם: זכויות



האם פשעים. אותם שעשו אנשים אותם אלה  האדם זכויות
? אדם זכויות אותן עמדו לא עיניהם לנגד

ורצה כנסת חבר אלי ניגש נוסף. משפט לומר חייב אני
מספיק אין שבתורה הומנית, מספיק לא שהתורה אותי, לשכנע
פדיון מעניינת, מצווה מצווה התורה לו: אמרתי אזרח. זכויות
ולא חמור על דווקא התורה ציוותה למה ושואלים: חמור. פטר
לעם עזר שהחמור היות מסבירים: חז"ל אחר? בעלחיים על
שאפילו לכך, סמל זה לו: אמרתי מצרים. ביציאת ישראל
אותה בזכות לו שמגיע מה את לתת התורה רוצה לבעלחיים

ישראל. לעם שעזר עזרה
לי וקשה כלשהי בסערה עכשיו שרוי שאני לומר, חייב אני
לי. מתאר אני נאומי. באמצע מפסיק אני לדבר. להמשיך
יעלו נושא באותו לסדרהיום הצעות שהגישו הכנסת שחברי
ומבקש בזאת מפסיק אני הצעות. וכמה כמה עוד בוודאי

הפנים. לוועדת הנושא את להעביר

היו"ר ד' תיכון:
יכול אתה לסדרהיום הצעה מעלה כשאתה הכנסת, כחבר
מכן לאחר המליאה. של בסדרהיום אותה לכלול רק לבקש

טכנית. הערה זו אכל נתקדם. אנחנו

גאולה הכנסת לחברת לסדרהיום הצעה  נושא באותו
כהן.

(התחיה): כהן גאולה
את לפתוח רוצה הייתי נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
שנות 40 במשך קמו כך כל רבות חקירה ועדות בשאלה. דברי
כבר והרי  שנעלמו ילדים על לא ישראל, מדינת של קיומה
מיני כל על אלא  השטן ברא לא קטן ילד דם נקמת אמרו:
ועדות קמו כספים. היעלמויות של פרשיות אולי פרשיות,
אבל יושמו. המסקנות תמיד לא מסקנותיהן, את הגישו חקירה,

נחקרו. הדברים לפחות
(המערך): סולודר עדנה

אותך לשאול אפשר האם כהן, גאולה הכנסת חברת
שאלה?

תיכון: ד' היו"ר
לא, איאפשר, אני מצטער. זה נושא רגשי, ולא נקטע את

בשאלות. הדיון

(המערך): סולודר עדנה
כהן גאולה הכנסת חבר רגשי. משהו לשאול רציתי לכן
בקונוטציה נכתב זה השטן. ברא לא קטן ילד דם נקמת אמרה:
של תוצאה לא הוא אבל טרגי, הוא הגורל פה פוגרום. של

פוגרום.

(התחיה): כהן גאולה
מיני כל על חקירה ועדות שקמו אמרתי הבנת. לא את לא,
על ואילו אחרים, נושאים ועל כספים היעלמות על נושאים,
ילד דם נקמת ילד, זה מה יודעים אתם והרי  ילדים היעלמות
זאת אמרתי לא כמובן, ועדות. קמו לא  השטן ברא לא קטן
על תודה פנים, כל על בפוגרומים. שהיה מה של כהקשר

ההערה.

בדיקה, ועדות מעין הוקמו שנה 40 במשך הזה, בנושא
לא יסודית, רצינית, חקירה שום אבל לאחרונה, אגיע ומייד
אצל כך כל רבים שאלה סימני יתעוררו שלא למה נעשתה.
חבר שמלבד כך על מאוד מצטערת ואני בדבר? הנוגעים
הכנסת רביץ, שהגיש הצעה לסדרהיום בנושא זה, וזה לזכותו,

חברי לסדרהיום הצעות מגישים תימן יהדות על כלל בדרך
אחרות יהדויות על תימן. מיהדות שמוצאם כנסת

תיכון: ד' היו"ר
שמת ולא בינתיים שונה הנושא כהן, גאולה הכנסת חברת
קברות גילוי הוא הנושא אלא תימן, בילדי כאן עוסקים לא לב.

בכפריונה. ילדים

(התחיה): כהן גאולה
הנושא. בדיוק זה

תיכון: ד' היו"ר
בזהירות. נוסח וזה בנשיאות, דיון זה על היה

(התחיה): כהן גאולה
הנושא. בדיוק זה

שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם
קשר שום לזה ואין הפתרון, את יודעים כבר כולנו הרי

תימן. לילדי
(התחיה); כהן גאולה

חקר, כבר חקירה, ועדת עשה כבר פורז הכנסת חבר הנה,
תשובה. כבר לו יש חקירה, ועדות צריך לא

שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם

היו"ר ד' תיכון:
חדל. הנושא, את עזוב פורז, הכנסת חבר

(התחיה): כהן גאולה
מה את אפיינה פורז הכנסת חבר של הביניים קריאת
הנה, בו. שמדובר בנושא הרצינות חוסר את להגיד, שרציתי
איזו ושמע בעיתון ידיעהוחצי קרא פורז הכנסת חבר
קבור לא מי שם, קבור מי יודע כבר והוא ברדיו, פסקהוחצי
אופייני רק זה אבל, יודע. כבר הוא בטוח, כבר והוא שם,
לנושא. הזה, היום עד הממשלות כל של המדינה. של לגישה
מוסרי עניין גם זה אבל רגיש. שזה מובן רגיש? נושא זה, מה

ראשונה. ממדרגה וערכי

קמה שנה לפני הנה, רצינית. ועדה שום קמה לא היום עד
שלגי. משה בדימוס השופט של בראשותו הוקמה היא ועדה.
מינו נכון, לנו: אמר והוא שלגי, משה בדימוס לשופט התקשרנו
התקציב אושר חודשים שישה לפני רק אבל שנה, לפני אותנו
עכשיו ורק שדה, לעבודת חוקרים נתקבלו חודשיים לפני ורק
כיווני על ולהחליט הנתונים את ולאמת לבדוק מתחילים אנחנו
ועדת אותה של בראשה שעומד מי ? זה את לנו אומר מי חקירה. ■

שנה. לפני שמונתה חקירה

בחשדות, אמת שום שאין נאמר אפילו שואלת: אני ושוב
חטאים היו וכאן להשתיק, רוצים שכאן המאשימות, באצבעות
ופשעים וכו' וכו' של העלמות ילדים בכוונה. גם אם לא היתה
דבר זה כי אמת, שאין להאמין רוצה ואני  בזה אמת שום
לכל צידוק בהחלט יש אבל  כך יוכח אכן אם ואיום, נורא

הנושא. מטופל כשכך המתעוררים, השאלה סימני
בשנות קודמת, ועדה היתה ראשונה. ועדה היתה לא זאת
 החליטה והיא מינקובסקי, של בראשותו ועדה ה60,
 נעלמים ילדים 613 על שדיברו אחרים חוקרים לעומת
יש מהם 316 ולגבי ילדים, 342 היו ידעה שהיא מה שמכל
נותרו ילדים 26 לגבי רק מכאן, נפטרו. שהם חותכות הוכחות
לא עוד שאיש אחים, קבר מתגלה עכשיו והנה, שאלה. סימני
רואים: ואנחנו שם. יש הנעדרים תימן מילדי כמה יודע



עוד של היעלמותם על ידעו לא התגלו. גופות מ120 למעלה
עליהם. סיפרו לא או ,100

לקבל ואופן פנים בשום יכולה היושכראש,.לא אדוני אני,
שעסקו שבה, השרים כל ושל הממשלה של ההתנצלות את
מאוד מאוד ורצה בזמנו נסים השר גס בזה ועסק הזה, בנושא
נסים והשר פה הנושא היום עד אבל הנושא, את לחקור

שם.

עוד אנשים הנושא. את לחקור שאיאפשר מקבלת לא אני
כבר ועברו אתנו, נמצאות עוד הכואבות המשפחות חיים,
מההורים ורבים ישנם, תמיד לא ההורים שנה. מ40 למעלה
שאמרה אחת אשה לפחות מכירה אני נפש. מעוגמת גם מתים
שאולה, ביגון יורדת אני לה: אמרה שנפטרה, לפני שאמה, לי,
הבא בעולם שנשמתי לך, ואומרת בצו, עלייך, מצווה אני אבל
היעלמותו ותגליאת תפענחי שלא זמן כל שלום לידי תבוא לא
אני כאלה. רבים שיש בטוחה אני שלך. האח של שלנו, הבן של
יודעת גם על מקרים שאמהות אושפזו בבתיחולים לחולי רוח
שלחיות יודעים, כולנו הזאת. האיוודאות תחת חיים מתוך
הם באיוודאות חיים ממוות, יותר לפעמים קשה באיוודאות
עם לישון הולך אתה המוות, עם קם אתה יום. כל מוות לפעמים
התקווה. עם קם אתה המוות, עם לישון הולך אתה התקווה;
להם? להתאנות למה למה? חקירות. יום וכל שמועות יום וכל
דבר. כל עם משלימה כך כל תמימה, כך כל עדה שזאת מכיוון
העדה אל להתנהג היה צריך כך סכינאית, לא שהיא כיוון

הזאת?

להצלת הוועדה בראש שעומד מי היושבראש, אדוני
את מעלה מראשהעץ, שהוא לי נדמה יוסף, יגאל תימן, יהודי
להתייעץ וחייבים האלה האיוודאויות ואת האלה השאלות כל
לפחות, להתעלם, ולא חקירה, ועדת הקמת של הדרכים על אתו
האלה, הוועדים של והיושביםראש האלה הוועדים משיתוף
הערובה הם הזאת. בבעיה רגשי, גם חלק, לוקחים הם שהיום
נחום, משה עם גם מסדרהיום. ירד לא הזה שהנושא לכך
של פרשה היא שגם תימן, יהודי להצלת הפדרציה יושבראש
הרבה כך כל יש שם וגם בתימן, היום ש"קבורים" חיים, יהודים
מיני כל יש להצלתם. ביחס הזאת הממשלה של מחדלים
כך ואחר ,2,000 שיש לנו, אמרו כעבר נכונים. לא מספרים
שם גם להגיע איאפשר כאילו .6,000 או 3,000 שיש לנו, אמרו

למספרים. ביחס לפחות מסקנה איזו לידי
עליהם לסתום שאיאפשר היושבראש, אדוני נושאים, יש
"אמת הנה  הגולל את עליהם סותם וכשאתה הגולל, את
לא מהאדמה, אלינו זועקים האלה והקולות תצמח", מארץ
נותנים לנו מנוח ולא ייתנו לנו מנוח. נכון, ארץישראל נקנית
בייסורים, ונכון שעדת יהודי תימן, אהבתה לארץישראל
ייסורים לסבול שנכונותה נכון הוכחה. צריכות לא ומסירותה
נכון, כן. גם להוכחה זקוקה לא ובשקט באהבה קשים
ארץישראל נקנית בייסורים, אבל ייסורים כאלה, ייסורים בלתי

? הכרחיים

את לגאול הממשלה מן לתבוע היושבראש, אדוני צריך,
מזעזע יותר סיפור לה יש אחת שכל הכאובות, המשפחות
האלה הבלתיהכרחיים מהייסורים אותן לגאול מלאחרת,
הזאת ובמטרה הזאת במשימה ודבקות רצינות להוכיח ולפחות
אם קשורלקבר, זה אם תימן, ילדי של בגורלם עלה מה ולדעת

חקירה. דורש זה כל לקבר. קשור לא זה
תיכון: ד' היו''ר

אברהם הכנסת לחבר דומה הצעה נושא, באותו תודה.
הזמן. מסגרת על לשמור להשתדל נא בבקשה. רביץ.

התורה): (דגל רביץ אברהם
כמה?

תיכון: ד' היו"ר
גדולות. דקות עשר

התורה): (דגל רביץ אברהם
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, יש פעמים
היסטוריים זיכרונות הנשייה מתהום מעלים מהחיים שמקרים
עגומים, וגורמים לכך שנתמודד שוב ושוב, אולי על כורחנו,
עד נשכחם לא לעולם ואולי בעבר, שהתרחשו מאורעות עם
מסקנות ונסיק הכואבת האמת פני מול אל באומץ שנעמוד

למען העתיד.
צריכים שאינו הראשונה המסקנה הכנסת, חברי רבותי
ליהודי בהתייחסות שנעשה בעוול להודות  היא להסיק
לגלויות גם אלא תימן, ליהודי בהתייחסות רק לא אבל תימן;
אני המדינה. של הראשונות בשנותיה ארצה עלו אשר אחרות,
לנו חשובה והיא האמת, את לעצמנו להגיד צריכים שאנו חושב
החזק, הישראלי של העליונות מהרגשת נבע זה יחס היום. גם
והמסכן; החלש העולה לעומת הכוח, בעל המתוחכם,

העולה. של צניעותו לעומת הגאה הישראלי

שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם
לקולטים. עוול עושה אתה

התורה): (דגל רביץ אברהם
יהיה שטוב חושב אני לקולטים. עוול עושה לא אני

הללו. הדברים את ישמעו הם אם לקולטים

שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם
קולט. בתור ולא נקלט בתור זה את לך אומר אני

(המערך): וייס שבח
נקלט. בתור דבר אותו לך אומר אני גם

התורה): (דגל רביץ אברהם
שבח הכנסת חבר אתה, אבל הכללה, קצת עושה אני אולי
מדינות מאותן הגעתם לא פורז, הכנסת חבר אתה, וגם וייס,
אני כוחם. את להפגין הקולטים יכלו מהן העולים לגבי אשר

תמימים. נהיה אל המזרח. מארצות נקלטים על מדבר
שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם

די.די.טי. וקיבלו למעברות הלכו כולם

התורה): (דגל רביץ אברהם
ויש כבוד, גם שקיבלו מי יש אבל למעברות, הלכו כולם
על מדבר אינני מדבר. אני אלה על ביזוי. שקיבלו כאלה

הצריפונים. על מדבר ואינני די.די.טי.
(המערך): וייס שבח

אחרת. להצעה רשות מבקש כבר אני היושבראש, אדוני

ישראל): (אגודת מזרחי אליעזר

תיכון: ד' היו"ר
מזרחי. הכנסת חבר רבותי, רבותי,

התורה): (דגל רביץ אברהם
חבר זאת, שתשמע וכדאי המייצג, הישראלי בעיקר אולי

   פורז הכנסת

(המערך): וייס שבח
אותי. תקפח אל אני. גם



התורה): (דגל רביץ אברהם
תרבות שנקרא מה את המייצג הישראלי אתה. גם בסדר,

  להבין השכיל לא אשר חדשה,
(המערך): וייס שבח

אני. לא זה עכשיו
אברהם רביץ (דגל התורה):

השנים רבת תרבותם את ולכבד לחשב לייקר,  
אחרים ושל תימן יהודי של הכבוד, מלאת וההדר, ההוד ומלאת
האמיתית. הבעיה פה פורז, הכנסת חבר הנה, המזרח. מארצות

שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם
   כופר אני בזה גם

התורה): (דגל רביץ אברהם
הדי.די.טי. ולא הבעיה, זוהי

(המערך): וייס שבח
, צפוןאפריקה יהודי גדול. לכבוד זכו תימן יהודי דווקא

לכבוד. זכו לא
אברהם רביץ (דגל התורה):

בארץ נקלטו תימן יהודי דוכאה. תימן יהודי של המסורת
בקושי, תימן. יהודי של המסורת לא אבל יפה, ונקלטו
באמצע נפלה הראשונה ישראל ממשלת נקלטו. בציפורניהם
תימן. יהודי של המסורת את לדכא שניסו משום כהונתה

שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם
פה, נקלטה רומניה יהודי של מסורת איזו מרומניה. בא אני

לדעתך?
התורה): (דגל רביץ אכרהס

כמו מסורת אותה להם יש ? רומניה ליהודי יש מסורת איזו
יהדות, של מסורת שנים, אלפי של מסורת על מדבר אני שלי.
יש מיוחדת מסורת איזו מסורת. זוהי ומצוות. תורה חיים, צורת

רומניה? ליהודי
שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם

(המערך): וייס שבח
עובדות. אמהות ארגון להם יש

התורה): (דגל רביץ אברהם
להם יש עובדות. אמהות ארגון להם יש נכון. זה כן,

הפזורה. ארצות של האינטרסנטים ארגון לנדסמנשפטים.
(המערך): וייס שבח

תיכון: ד' היו"ר
אפשרתי אני חשיבות, לנושא להקנות כדי כאן. עד רבותי,

רבותי. כאן, עד אבל ביניים. קריאות
התורה): (דגל גפני משה

תיכון: ד' היו"ר
אותך. אמחק אני תפסיק לא אתה אם גפני, הכנסת חבר

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות דיין שלמה
מאיפה?

תיכון: ד' היו"ר
הוא ואם טענותיו, את להשמיע ביקש הוא מאין. יורע הוא

יימחק. הוא הנאום, כדי תוך אותן משמיע

אברהם רביץ (דגל התורה):
לחיי או לתרבות, דרךארץ חוסר היא הבעיה רבותי,
לחיי  בשמו לילד נקרא תרבות, לזה קוראים  התרבות
הביאו בכלל המזרח ויהדות תימן יהודי אשר והדת התורה

אתם.

במין נהגה הקולטת, החברה שהיתה הזאת, החברה
היכן ניחא,  יגורו הם היכן להם שהכתיבה כזאת, שלטוניות
אבל ניחא, זאת גם  יעסקו במה ניחא, זה גם  יעבדו הם
אני יתפללו. לא או יתפללו הם כיצד ילדיהם, את יחנכו הם היכן
התופעות נגד בשעתי ונאבקתי זאת, שזוכר לדור שייך עוד

הללו. החמורות
האחים קבר היא התייחסות אותה של התוצאות מן אחת
תקופה שבאותה  האחים? בקבר הבעיה מה היום. שנמצא
הדבר, פירוש שמותיהם. את לציין בלי ילדים לקבור. יכלו
גרים היכן לחפש לטרוח בלי להורים, להודיע בלי זאת שעשו
מסור. ואב דואגת אם אלה לילדים אין כאילו האלה, ההורים
שייך זה קבר אם יודע ואינני הזו, לקבורה הסיבה היתה זו

בלבד. תימן ליהודי דווקא
תיכון: ד' היו"ר

וייס? שבח הכנסת חבר של שאלתו על להשיב מוכן אתה
התורה): (דגל רכיץ אברהם

תמיד. וייס, שבח הכנסת לחבר
(המערך): וייס שבח

שהעניין רוצה אפילו אני כי חלילה, להקניט רצון מתוך לא ■

כבדה אשמה פה מטיל שאתה לך, לומר ברצוני אבל ייחקר,
הדת מוסדות גם אבל התשובה. את יודעים לא ואנחנו מאוד, לדת. יחסי את יודע אתה להקניט, רוצה לא באמת ואני 
ההורים, שמות את ידעו שלא נניח לקבורה. אחראים הם הרי

מצבה? איזו שם להניח יכלו לא אבל

התורה): (דגל רביץ אברהם
ביתר לך ישיב שהשר בטוח ואני אדוני, לך, אשיב אני
עלמנת המתים את מקבלים הדת מוסדות ? קורה מה פירוט. יכולת גם להם ואין מתפקידם, לא מעולם זה אותם. לקבור
לא היא שגם בשעה חברהקדישא, אל ילדים או ילד הביאו אם
של המצווה את לקיים היתה חייבת היא מאורגנת, כך כל היתה
לא מדוע עשו? לא זאת את מדוע להודיע, אבל המת. קבורת
הם הרי מקום. באיזה מתו הילדים הרי מבתיהחולים? הודיעו
במעברות, זרוקים היו ההורים מתו. שהם לפני רגע חיו
לא ואיש מקום, באותו פורז, הכנסת חבר עם יחד בפחונים,
שהילד פורז הכנסת חבר של האמא של לחברה להודיע טרח

הבעיה. זו הרי נפטר. שלה
(המערך): וייס שכח

כבר זה הרי נורא. זה הרי מצבה? איזו שמו לא למה אבל
חברהקדישא. באחריות

התורה): (דגל רביץ אברהם
לקבל מסכים אני וייס. שבח הכנסת חבר אתך, מסכים אני
לא מדוע שואל אני וגם שטיפלו, המוסדות על גם הטרוניה את
טרחו ולא גילו שלא היא הבעיה הבעיה. זו אבללא מצבה. שמו

ההורים. את לחפש
החמור והוא בעיה, אותה של נוסף לקטע מגיע אני כאן
מ600 יותר של היעלמותם של הזאת העלומה הפרשה ביותר.
שומע שאני כפי מצאו ביתקברות באותו שם  ילדים
היום עד טוענות שמשפחותיהם  גוויות כ100 בסךהכול



בוודאי ברשעות, אולי מהן, נקרעו שהם מתמדת, בעקשנות
אומרים שוכחות. אינן המשפחות לאימוץ. ונמסרו בתחכום,
לא הם שאם ודאי אבל, הלב. מן שיישכח המת על שגזירה

חיים. עדיין שהם לכך ראיה כבר זו נשכחים,
ירד לא תומו, עד הנושא שייחקר לפני כי לי, נראה רבותי,
קודמי, של לקריאות מצטרף אני הלאומי. מסדרהיום העניין
ועדת להקים מזרחי, הכנסת וחבר כהן גאולה הכנסת חכרת אין ואם יש, אם האשמים, את תוקיע לאמת, שתגיע חקירה
מקום את למשפחות סוף סוף ותגלה הזאת החרפה את תסיר

ילדיהן.
עולים, עם להתנהג כיצד לעתיד מסקנות להסיק עלינו
את רבותי, בכבוד. לקבלם וכיצד מאתנו, שונים לפעמים שהם
נמחק אולי קומה, מאז ישראל מדינת את המלווה הזה, הכתם
עם אחרת התנהגות עלידי עליו ונכפר הזה הגילוי עלידי

אדוני. תודה, תבוא. בוא אשר החדשה העלייה

תיכון: ד' היו"ר
אריה הכנסת לחבר נוספת הצעה נושא באותו תודה.

בבקשה. גמליאל,
תורה): שומרי הספרדים (התאחדות גמליאל אריה

של המזעזעת הפרשה הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
כלשונו מאורגן, פשע היתה לאימוץ ומסירתם תימן ילדי גנבת
של ד"ר רוזנבלום, שנעשה כלפי יהודי תימן שהגיעו ארצה
קרה לא זה .1951  1949 בשנים הקסמים" "מרבד בעליית
ישראל. במדינת אלא ערב, בארצות ולא ברומניה לא ברוסיה,
ילדי בגנבת רשמית השלטונות הודו כאשר ,1966 ביולי
אז שהיה שילנסקי, מר הכנסת יושבראש תבע תימן,

חקירה. ועדת להקים הפנים, ועדת יושבראש
תימן ''נתיבות בספרו הפרשה את מתאר עובד אברהם

וציון".
(המערך): וייס שבח

בודקת. ועדה היתה כבר גמליאל, הכנסת חבר יודע, אתה

אריה גמליאל (התאחדות הספרדים שומרי תורה):
יודע. אני

"באותם דבריו: את מצטט אני ולכן לעניין, קשור זה
שנה בני רבים וילדות ילדים נחטפו א' במחנה שעבדתי הימים
תמונה זו היתה ושבועיים. שבוע בני חודשים, שישה ובני
בטענה מהם שנלקחו ילדיהם מחפשים הורים לראות מזעזעת
שהאמינו התמימים, ואלה למות, ועלולים 'חולים' שהם
אותם מסרו ילדיהם, לבריאות הדואגים הלב', 'טובי ליהודים
עד לראותם יזכו שלא דעתם על עלה ולא רב אמון מתוך

עולם".
היטב. מאורגנת היתה זו "כנופיה לצטט: ממשיך אני
ככוונה נוצרה כלילות, ובעיקר מהאווירון, העולים ברדת
את המובילים הנסיעות קבלני עלידי גדולה מהומה תחילה
מגןדודאדום אנשי עם יחד למחנות משדההתעופה העולים
בתקווה ילדיהןיקיריהן את מסרו התמימות האמהות ואחרים.
הרופא, גורמים: כמה כלל זה ארגון להן. שיחזירום ובאמונה
באות היו יום יום המסכן. היצור את שקנה והאיש הנהג האחות,
אחת היתה זו שומעיהן. לפני ומבכות בוכות האומללות, הנשים

הנגאלים". שמחת על שהעיבו הטרגדיות
המר: ז' דתות לענייני השר

הציטוט? מי של

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות גמליאל אריה
עובד. אברהם של וציון" תימן "נתיבות מהספר מצטט אני

(המערך): וייס שבח
הוצאה? כאיזו

תורה); שומרי הספרדים (התאחדות גמליאל אריה
כך. אחר לך אמסור

נהגי את שואלים "וכשהיינו וכותב: ממשיך הוא
מגןדודאדום, היו מושכים בכתפיהם וטוענים שאין להם
ואף לעזרה, זכינו לא המשטרה מן גם העניין. מכל מושג
על נפלו האמהות זעקות אדישה. היתה היהודית הסוכנות

הציטוט. כאן עד אבן". לבבות ועל ערלות אוזניים
שוב אלו, לילדים גיוס צווי להגיע כשהתחילו ב1966,
אולם הילדים, גורל לבדיקת ציבורית ועדה והוקמה צעקה קמה
שמדובר קבעו הם ברורים. ממצאים לשום הגיעה לא זו ועדה
להוכיח הצליח לויטן דב פרופסור החוקר ואילו ילדים, ב342
ייחקרו אם ילדים. ב613 שמדובר ברורות, ראיות באמצעות
יותר. הרבה גדול למספר שיגיעו ייתכן לעומקם, הדברים

סימני שוב מעוררים בכפריונה נתגלו אשר הקברים
כיוון נכונה אינה מתו הילדים שכל הטענה רבים. שאלה
לאימוץ נמסרו רבים שילדים במפורש, הודו שהשלטונות
עלידי שנמסר כפי ההורים, הונאת ואגב רישום ללא אפילו
נתגלו גם בעולה; לטיפול המחלקה מנהל סגן פאר, אביגדור
שונות, משפחות עלידי המאומצים אחדים, ילדים כיום

התקשורת. בכלי התפרסמו כבר והדברים
שאליו "שבותעמי", ביתחולים נמצא כפריונה ליד
מעברות  באזור המעברות מכל חולים ילדים הגיעו
פרדסייה, עיןשמר, ביתליד, ואפילו מראשהעין הגיעו.

(המערך): וייס שכח

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות גמליאל אריה
חטיפת על תימן ליהודי שנודע שלאחר נותנת, הסברה
מייד בשדההתעופה, כבר הילדים את חטפו הרי  הילדים
אופן בשום ילדיהם את למסור רצו לא  לארץ הגיעם עם
התחכמו הילדים את שגנבו הגורמים אך הילדים, אחר ועקבו
שמתו ילדים אמבולנס באותו לקחת והחליטו בעורמה, להם
לא שהדברים וכדי החיים, הילדים עם יחד בביתהחולים
פטירה. תעודות ובלי רישום בלי שמתו הילדים את קברו יתגלו,

לאימוץ. כמובן, העבירו, החיים הילדים את
שלא תחילה הודיעה העניין, את שחקרה נתניה, משטרת
משונה הודעה זו צפוןאפריקה. בילדי אלא תימן בילדי מדובר
ילדים באילו משנה זה ומה להיחקר, צריך הדבר הרי מאוד.
כל לגבי רישום שיש שטענה השנייה, ההודעה גם מדובר?

ולאמבוססת. חפוזה הודעה היא שנקברו, הילדים
כ30 רק שיש לנו הראה שויצה, עוזי הרב המקום, רב
עד ב100 מדובר ואם שם, הקבורים לילדים פטירה תעודות
ולא פטירה תעודות אין הילדים לרוב הרי ילדים, קברי 200
גורמים במשטרה שיש הרושם, מתקבל הם. מי ידוע
המעוניינים בטשטוש הפרשה ובטיוחה ובהורדתה מסדר

היום.

גנבה ובלתימוסרי, בלתיחוקי היה והאימוץ הואיל
להורים ולהודיע האימוץ ספרי את מייד לפתוח יש ופשע,
יוסל'ה אחר, ילד למצוא כדי ילדיהם. נמצאים היכן האמיתיים



זרועות כל ואת המשאבים כל את הממשלה העמידה שוחמכר,
ידיהם. רפו ילדים, מ600 ביותר כשמדובר ואילו המשטרה,
טשטוש של מגמתיות על המעידה נוראה, שערורייה זו הרי

וטיוח.

במליאה. בנושא לדון מבקש אני
תיכון: ד' היו"ר

בבקשה. הדתות, שר ישיב תודה.
המר: ז' דתות לענייני השר

וקשה  בדברי אתרכז הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
הילדים בקבר  כאן הנואמים דברי לאחר זאת לעשות
מיוחד לדיון ראוי תימן ילדי של הכולל הנושא שבכפריונה.
גם לחקירה ראוי והוא עליו, ישיב הממשלה שראש בכנסת,

בעיני.

(התחיה): כהן גאולה
הזאת. מהבשורה מופתעת ממש אני

המר: ז' דתות לענייני השר
שאתרכז אמרתי ידיעה. כאן מסרתי לא מציע. שאני אמרתי
וצריכים חושבים אנחנו מה ואומר כעת, שהתגלה קטע באותו
ייגזר. לזה, מעבר גם ממנו משהו ייגזר אם בעניין. לעשות
שלי והזעזוע הכאב את גם להביע רוצה אני כול, קודם בכפריונה בביתהקברות הילדים של הקבורה מפרשת
קורבן היו שבוודאי כאלה, ילדים שפקד המוות על כאב
מדינת את גם ואולי ואותם, הוריהם את שפקדו למצוקות
מסתורין עדיין יש בתחילתה. הקמתה, כשלבי שהיתה ישראל,
כך על זעזוע אני מביע כמוכן כאן. קרה מה בשאלה גדול
שנשאלה והשאלה כזה, קבורה אופן כזה, דבר להיות שיכול
לקרות יכול איך הזאת, הקבורה חלקי בכל מדובר נכונה. כאן
רישום, ללא נעשה זה השונים. השלבים אורך לכל כזה דבר
הזעזוע כראוי. שמות ציון ללא בוודאי מסודרים, קברים ללא
של שנים, עשרות הרבה כך כל אחרי הגילוי, עצם לגבי גם הוא

פרשה כזאת של למעלה מ100 ילדים.
הראשוןלציון, לישראל, הראשי שהרב לומר, רוצה אני
חקירה ועדת להקים הורה שליט"א, אליהו מרדכי הרב
במקום, הממשי המצב על דוח תכין כול שקודם הלכתית,
ולא כולה, החלקה את ולבדוק לסגור גם הורה הוא ובינתיים
החקירה ועדת של הדיןוחשבון שיתקבל עד בה לקבור
וכיצד אז, שאירע מה על אחרים ובמקומות בספרים ההלכתית
הילדים, של לכבודם שהתגלתה, הקבר בחלקת לנהוג יש

שם. נמצאו עצמותיהם ששרירי לברכה, זיכרונם

כאן, שהועלו הכנסת חברי של דעותיהם את מקבל אני
הזה. בנושא גם ולו ממלכתית, חקירה ועדת שתקום הראוי שמן
קרה איך החקירה ועדת תבדוק דבר. שום לא זה  ילדים 100
קרה זה מי עם בטוחים שנהיה כדי קרה, זה מי עם כזה, דבר
כבוד מפני כך לעשות נכון לכך. באחריות נושא ומי ולמה,
החיים. בנימשפחותיהם כבוד מפני וגם הילדים, כבוד המתים,
שאינו פתוח פצע כמו באמת הדבר יישאר כן, לא אס

מגליד.
את יעלה שהוא והצעתי, הממשלה ראש אל פניתי אני

הזאת. וברוח הזה בכיוון בממשלה הנושא
במקביל שתבדוק, ועדה, משרדי כתוך אקים עצמי אני
אני מקום, מכל לנקוט. שעלינו הצעדים את ההלכתית, לוועדה
שהנושא הראוי ומן בנושא, שדנה הכנסת עשתה שטוב חושב,
שהדברים אחרי אותו, להעביר מציע אני הזה. בדיון ייסגר לא

מעמיק לדיון הכנסת של הפנים לוועדת כראוי, בציבור הועלו
וממצה. חוקר יותר,

תיכון: ד' היו"ר
אחרת? הצעה מציע אתה האם גפני, הכנסת חכר תודה.

הפעם? תוותרו אולי
התורה): (דגל גפני משה

תיכון: ד' היו"ר
אתה מה אחרת. הצעה לך שיש מבין אני וייס, הכנסת חבר

וייס. הכנסת חבר בבקשה, מציע?
(המערך): וייס שבח

סיכה שיש בטוח אני הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
בדיקה, שאחרי בטוח, שאינני אף האלה, הדברים את לבדוק
המתח את תפגנה אשר למסקנות להגיע נוכל אנחנו יסודית, ולו ,

אפילו או המשפחות, של הכאב את תצמצמנה או הנורא,
תפזרנה את הערפל. כי יש דברים שקשה מאוד לבדוק אותם.
מאוד שחשוב רביץ, הכנסת חבר להעיר, כדי לכאן עליתי
עדתי. מתח של למוקד מחדש חלילה, ייהפך, לא הזה שהעניין
העליות של הגדולה הקליטה תקופת הזה. בעניין די לנו היה
אמר, פורז הכנסת חבר ייסורים. רצוף אפוס היא הגדולות
חבר לאולם נכנס כדיוק וכרגע נקלט, אני גם נקלט. שהוא

נקלטים. וכולנו ברזהר, מיכאל הכנסת

התורה): (דגל רביץ אברהם
היום. עד

(המערך): וייס שבח
משהו. בזה יש להיקלט. הצלחנו לא ועוד כן,

באנו ולא ילדים, שבעה של קבוצה עם לארץ באתי אני
אחד יום הובאה שלנו מהקבוצה הבנות ואחת מתימן,
לביתהחולים עלשם בילינסון בתקופה הזאת. לדאבוננו היא
לא כי נקברה, היא היכן היום עד יודעים לא ואנחנו נפטרה,
כדי אולי הזאת, הדוגמה את מביא אני משפחה. לה היתה
תופעה של כסמל שלה האלמוניות את כלשהי בדרך להכניס

נוראה ל"דברי הכנסת". שושנה קראו לה.
שאפשר, כמה עד יסודית בצורה זאת לבדוק מבקש אני
זה עניין נהפוך בל אבל ביותר. הכאובה לבעיה אדירה ברגישות

עמנו. בקרב זרה אש מחדש שיצית גץ לאיזה

התורה): (דגל רביץ אברהם
השר. כהצעת לוועדה, יעבור שזה מסכים אני כך, אם

תיכון: ד' היו"ר
את להעביר מסכימה את האם כהן, גאולה הכנסת חברת

הפנים? לוועדת הנושא
(התחיה): כהן גאולה

כן.
תיכון: ד' היו"ר

מסכים אתה האם מזרחי, אליעזר הכנסת חבר תודה.
הפנים? לוועדת הנושא את להעביר

ישראל): (אגודת מזרחי אליעזר
כן.

תיכון: ד' היו"ר
מסכים? אתה האם רביץ. אברהם הכנסת חבר תודה.



אברהם רביץ (דגל התורה):
ק

תיכון: ד' היו"ר
אתה האם גמליאל, אריה הכנסת חבר תודה.

? מסכים

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות גמליאל אריה
כן

תיכון: ד' היו"ר
מי משותפת. אחת להצבעה ניגשים אנחנו רבותי, תודה.
בבקשה, יצביע הפנים בוועדת לדיון הנושאים העברת בעד

.6 מס' הצבעה

ה ע ב צ ה

את להעכיר ההצעה בעד
25  לוועדה הנושא
אין  נגד
אין  נמנעים

הפנים לוועדת הנושאים את להעביר ההצעה
נתקבלה. הסביבה ואיכות

תיכון: ד' היו"ר
ארבע הועברו נמנעים, וללא מתנגדים ללא ,25 של ברוב

. הפנים. בוועדת לדיון לסדרהיום ההצעות

בעלפה שאילתות ח.

תיכון: ד' היו"ר
ועוברים שלנו בסדרהיום ממשיכים אנחנו רבותי,

הלפרט. הכנסת חבר של בעלפה לשאילתא
מצוי החומר האם להשיב. חייב אתה הדתות, שר אדוני

בידך?
המר: ז' דתות לענייני השר

על שלי התשובות את מסרתי כבר אני אבל חדש, נוהג זה
השאילתות.

תיכון: ד' היו"ר
לך אין אם רגילה. שאילתא לא בעלפה, שאילתא זו

   החומר
המר: ז' דתות לענייני השר

בעלפה. אשיב
תיכון: ד' היו"ר

בקביעת האיסדר בשל למחאה מצטרפים אנחנו
שתם. לבקשת סדרהיום,

הלפרט. הכנסת חבר בבקשה,
סמים לתחנת ביתכנסת הפיכת .200

שמואל הלפרט (אגודת ישראל):
"מעריב" כעיתון הדתות, שר אדוני היושבראש, אדוני
כי פורסם, ,1989 בדצמבר 1 התש"ן, בכסליו ג' מיום
ביתהכנסת "שבת אחים", בלב שכונת עג'מי ביפו, הפך תחנת
בלילות. למקום הבאים מהשטחים לערבים לינה ומרכז סמים

ה"זהר". וספרי תורה ספרי מושלכים הרצפה על
לשאול: ברצוני

אכן הוא ביפו אחים" "שבת בביתהכנסת המצב האם .1
כמתואר?

לעשות? בדעתך מה  כן אם .2

תיכון: ד' היו"ר
השר. אדוני בבקשה, הדתות. שר ישיב תודה.

המר: ז' דתות לענייני השר
התשובה. כתב לי הומצא בינתיים

ביתכנסת שזה לומר צריך נכון. זה כן, הראשונה: לשאלה
נכון. זה אבל רב. זמן כבר פעיל לא

טיפלה בתלאביב הדתית המועצה השנייה; לשאלה
שם היו לא שם. שהיו הקודש ספרי כל את פינתה היא בנושא.
שם, מצויים שהיו הקודש ספרי את פינתה היא אבל תורה, ספרי

שצריך. כפי לגניזה, אותם ושלחה
וכך והחלונות, הפתחים כל בסגירת יעסקו הקרובים בימים
לא יהיה ניתן לגורמים לארצויים להיכנס לתוך ביתכנסת

זה.

תיכון: ד' היו"ר
בבקשה. הלפרט. הכנסת לחבר נוספת שאלה

ישראל): (אגודת הלפרט שמואל
מקרים על לו ידוע האם השר, כבוד את לשאול רוצה אני 

ומה מקומות באילו כן, אם בתיכנסת? חילול של נוספים
מספרם?

תיכון: ד' היו"ר
השר. אדוני בבקשה, תודה.

המר: ז' דתות לענייני השר
את לברר צריך זאת. לברר מוכן אני אכל לי, ידוע לא לא,
כך, על שיודע לציבור בפנייה וגם לבתיכנסת פנייה דרך גם זה
ולבחינה. לבדיקה ראוי זה זאת. לברר מוכן אני למשטרה: או

יודע. לא אני אבל
תיכון: ד' היו"ר

הדתות. לשר תודה

ט.  הצעה לסדרהיום
בתיהמשפט של המלא תפקודם

תיכון: ד' היו"ר
:1933 מס' היום, לסדר הבאה להצעה עוברים אנחנו
תפקודם המלא של בתיהמשפט  מאת חבר הכנסת אברהם

שריר.

(הליכוד): שריר אברהם
היבשה, הסטטיסטיקה נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
הסיפור מלוא את מגוללת אינה בשנה, שנה מדי המתפרסמת

המספרים. שמאחורי



עניינים, מיליון בשנה. שנה מדי נדונים עניינים כמיליון
השונות: ערכאותיהם על בתיהמשפט, של בשעריהם שנכנסים
אשר האנשים, רק לא מסתתרים שמאחוריהם עניינים, מיליון
חוג ידידיהם, משפחותיהם, גם אלא בדבר, במישרין נוגעים
מדינת של כוללת אוכלוסייה שמתוך לנו, אומר הדבר מכריהם.
מעורב וטף, איש אשה, זקן, שלישי, אדם כל כמעט ישראל

המשפט. במערכות אחרת או זו כצורה

שזה משום כך, על שומעים שלא כמעט אנחנו זאת, עם
רק יש עצומות. אין שביתות, אין הפגנות. בו שאין נושא
מתברכים כך כל כולנו אשר המשפט, חומת של אטית שחיקה
ותיפול תקרוס אחד יום אשר המשפט, חומת בה; ומשתבחים
מוחלט. ובוהו תוהו עם חשופים אותנו ותשאיר אדיר, ברעש
שאיש מדינה היא חוק בלי מדינה משפט, בלי שמדינה מאחר

בה. לחיות רוצה אינו מאתנו
זוכה לביתהמשפט שנכנס נושא  שנים של פיגור
שנים. תשע או שמונה אחרי רק רחוקות לא לעתים להכרעות
בה שיש התועלת מה ? זו היא הכרעה איזו ? זה משפט איזה

? המתדיינים לציבור
שווה מה ? הסכמים להפרת ישיר עידוד מהווה לא זה האם
לא שני צד כאשר הפרה. של במקרה הסכם ועל נייר על חתימה אחרים אלימים ואמצעים גבייה חברות ? תרופה שום נותן
אותם רוצה לא תקינה דמוקרטית שחברה אמצעים אלה

בתוכה.

דינו כאשר בפלילים, שנאשם אדם של דינו מה זה, כנגר
נחרץ אחרי כמה שנים? הסטטיסטיקה היבשה שוב מוכיחה,
שאחוז לא מבוטל, לפעמים עד 90% ויותר, נגמרים בעסקת
וגורם הענישה חומרת על כמובן, מעידה. טיעון עסקת טיעון.
השופט, כפני מובא בפלילים נאשם כאשר בעתיד. ההרתעה
הוגש מאז שחלפה הארוכה מהתקופה מתרשם השופט
בפני בפלילים הנאשם הובא אשר ועד כתבהאישום
הדין עינוי שנקרא מה  ניתנת בדין וההכרעה ביתהמשפט,
עינוי ? למי דין עינוי יותר. ואולי שנים שלושארבע אחרי 
את משלמת החברה אבל, לנאשם? דין עינוי או לקורבן דין
חשבון חשבון. יש התחתון העולם שבקרב שגם מפני המחיר,
מכן, לאחר העבירה. גילוי של תפיסה, של סיכון. אחוזי של
מעטות, לא שנים לאחר ביתהמשפט, בפני מובא האיש כאשר

ועובר. נשחק מקום באיזה ההרתעה גורם אז גם

''הארץ" עיתון את קראנו כולנו לאחרונה, נתבשרנו הנה,
 ברצח נאשם שחרר העליון המשפט שבית בדצמבר, ב15
עצורמאז שהיה הרב הזמן בשל  הכנסת חברי רבותי ברצח,
תקדים חסרת החלטה שזו העיתון, אומר המשפט. תחילת
ימים, חודש במשך במעצר שהוחזק ברצח נאשם לשחרר
שבעה ממתין שהנאשם נאמר ההליכים. תום עד מעצר במסגרת
הארץ, מן לברוח ניסה הוא שבעבר אף לפסקהדין. חודשים
עד במעצר יוחזק שנאשם קובע שהחוק ואף ראיות, לכך והיו
של מעצרו הוארך פה הנה אחת, שנה היותר לכל ההליכים, תום
ביתהמשפט שופט ביתהמשפט. עלידי פעמים שש הנאשם
שהיא הזאת, ההחלטה את נתן ברק, אהרן השופט העליון,
מהעומס מתעלם אינו הוא בכך כנאמר. תקדים. חסרת החלטה
הכבד המוטל על בתיהמשפט, אבל הוא העדיף כאן לשמור גם
עמד אשר הבודד. האדם על וגם החוק רוח על גם החוק, על
שהות  אותה להבין יכולים שאנחנו קשה, תופעה מול כאן

במעצר. משנתיים יותר של
חושב אני החלטתו. על ברק אהרן השופט את מברך אני
שהדבר ייתכן זה, בתחום יותר רבות החלטות ניתנות היו שאם

אדוני כאן, לומר רוצה אני כי אם המערכת. את יותר ממריץ היה
להשתבח יכולים אנחנו נפלאה. מערכת שזו היושבראש,
ביותר והטובות המפוארות מן אחת ביתהמשפט, במערכת
היכולות בעולם רבות מדינות שיש חושב אינני בעולם.
תופעות היו ביושר. וגם שלה המקצועית ברמה להשתבח
במערכת, שקורה מה על מוכיחות משהן שיותר ביותר, בודדות
כאן צריכים שופטים 279 בה. קורה שלא מה על מוכיחות הן
זו פרקליטים. מאות כמה של ציבור עניינים. במיליון לטפל
הבעיה עם להתמודד יכולה אינה היא אבל מפוארת, מערכת

בפניה. העומדת הקשה
עמים להתדיין. האוהב עם הוא ישראל שעם טענה, יש
עם לבתיהמשפט. גבוהה כה בתדירות מגיעים לא אחרים
של באהבתו כאן דנים לא אנחנו אבל להתדיין, אוהב ישראל
אליה להתייחס חייבים שאנחנו מסוימת, בתופעה אלא העם
ביקורת במתיחת פה להסתפק יכולים איננו מענה. עליה ולתת
מענה לתת עלינו אחרת. או זו תופעה על אחר, או זה ציבור על

בשטח. אמיתיות ותשובות

עליהם, המוטל הגדול העומס בגלל עצמם. בתיהמשפט
של עליהם, החלות מפורשות חוק הוראות מפירים עצמם הם
פסקדין מתן ושל ברציפות, ביומו יום מדי משפט שמיעת
היינו זה, בתחום הסטטיסטיקה את בחנו אילו יום. 30 בתוך
המתנהלים המשפטים הם בכלל, אם מאוד, שמעטים רואים

הזה. בתחום החלות החוק להוראות בהתאם
משפט, מערכת נהרסת עינינו תחת הכנסת, חברי רבותי
בו. לזכות חייבת המשפט שמערכת האמון  מזה שחמור ומה

חוק. שומרת חברה להיות להמשיך רוצים אנחנו אם

המדברת ביקורת להתפרצות עדים אנחנו בפעם פעם מדי
על מוסבים האלה שהדברים בין החוק, שלטון אובדן על
על מוסבים שהם ובין ובשומרון ביהודה המתרחשים אירועים
ומוצדקת מאוד רבה רגישות יש אחרים. במקומות אירועים

החוק. שמירת בתחום שקורה למה
הכול לעשות חייבים ישראל ומדינת ישראל עם לכן,
אנחנו והנה, למעשה. הלכה תתבצע החוק ששמירת עלמנת
שעה, ושעה יום יום עינינו לנגד המתרחשת לתופעה עדים
לתת מתעוררים לא ואנחנו שנים, פני על ברציפות ומתמשכת
בה והאמון הזאת המערכת תקרוס מחר אם כיום. מענה לה
כל ואז בה, האמון שיוחזר עד ויותר דור שנות יחלפו יאבד,
לא המערכת לרשות להעמיד ירצה האוצר שמשרד האמצעים

ככסף. נקנה אינו שהאמון מפני יעזרו,
נוספים. משאבים בהזרמת רק הוא שהמענה חושב אינני
שנוכל חושב איני זאת כדרך נוספים. תקנים נוספים, תקציבים
 במשאבים משופעים היינו אילו גם הבעיה, את לפתור

במשאבים. משופעים לא ואנחנו
שר אדוני בבתיהמשפט. לרפורמה תוכנית הגשתי בשעתי
 אליו לחזור בהחלט שראוי נושא שזה חושב אני המשפטים,
צריך הבוררות שמוסד חושב אני בבתיהמשפט. הרפורמה
צריכים לבתיהמשפט היום שבאים נושאים יותר. רחב להיות
היום להכניס כדי מאמץ לעשות צריך הבוררות. למוסד ללכת

   מסוימת כרמה שעורכידין אפשרויות,
תיכון: ד' היו"ר

מוסד את שמחזקים נניח שאלה? אותך לשאול אפשר
הבורר, על ערעור יש ? הבעיה את פותרים אנחנו בזה הבוררות,
הבורר. פסק את לאשר כדי המחוזי לביתהמשפט עובר ואתה

הזאת? במדינה בוררות מקיים בכלל מי



אברהם שריר (הליכוד):
הזאת. השאלה את שהעלית שמח אני היושבראש, אדוני
לא הבוררות מפסקידין מסוים חלק אופן שבכל מקווה, אני
פסוק. וסוף מענה שיהיה  הכוונה זאת לבתיהמשפט. יגיעו
תפקיד למלא יכולים אשר ורציניים, מכובדים גורמים בארץ יש
החלטה בזה יראו הצדדים ששני כדי בבוררות, בדיונים,

בפניהם. המובא הסכסוך לסיום להביא שיכולה צודקת,

את היום להרחיב שצריך לומר, מנסה אני אופן, בכל
אילו גם לבתיהמשפט. רק זאת להשאיר איאפשר היריעה.
בלבד כזה משפט, היכלי עוד לבנות תקנים, 100 להוסיף יכולנו
עניינים ריבוי מול והולכת, המתעצמת המגמה מול די היה לא
אחרי משפטים שמיעת לביתהמשפט. באים שבעטיים
אפשרות מתן קודם; שהזכרתי בוררות של הנושא הצהריים;
שמשפטים מסוימים בדרגה מסוימת יישמעו עלידי עורכידין
שר בארצותהברית. המקובלת תופעה זו  מסוימים

כך. על יודה המשפטים
ואת חדשה, תקופה של לפתחה עומדים אנחנו מקרה, ככל
ייתכן חדשות. בדרכים חדשות, בתרופות למצוא צריך המענה
לא אבל כך. אחר לשנות נצטרך מהן וכמה תצלחנה מהן שכמה
בכך, שתדון לכנסת מציע אני כנו. על המצב את להשאיר טוב
בחברה עצמנו את נמצא כן, לא שאם קודם, אחת שעה ויפה

תודה. בה. יישמרו לא וסדר שחוק

תיכון: ד' היו"ר
המשפטים. שר ישיב תודה.

שר המשפטים ד' מרידור:
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה, אין חולק על חשיבותה
אני ישראל. במדינת כוודאי חברה, בכל המשפט מערכת של
מערכות על והמשפט החוק עליונות על חולק שאין מקווה
חולק גם אין שלנו. במדינה האזרחים חיי אורחות ועל השלטון
למערכת הנזקקים מספר עלה שנים שבמשך כך, על
מתקשה בתיהמשפט ומערכת תלולה, עלייה בתיהמשפט
צדק, נעשה שלא לא כזמן. להם המגיע הצדק את לאנשים ליתן
שמערכת המציע, לדברי להסכים אלא לי ואין נעשה, גם נעשה
בעלת החופשי, בעולם המשובחות מן היא בישראל השפיטה
זאת, עם לה. נתון הציבור ואמון יושר, בעלת גבוהה, איכות
פסקהדין את ליתן עליה מקשה עליה המוטל הגדול העומס
ועינוי דין, עינוי נגרם לעתים וכך רבים, כמקרים הדרוש במועד
אותה. למנוע כדי לעשות מצווים שכולנו גדולה, תקלה הוא דין

בתוך נמצאת חברה כאשר במלחמה, נמצאת חברה כאשר
ראש מקילים לפעמים  צבאי מדיני, חברתי,  גדול מאבק
הנורמות, לקיום הדואגות חברתיות מערכות של בחשיבותן
נשחקים גדולים מאבקים כשעת החברתיים. הסדרים לקיום
עם ליחסיו היחיד, האדם לחיי כך כל החשובים הערכים לעתים

לחברו. אדם בין וליחסים השלטון
שחלקם אתגרים, בפני ניצבת שלנו כמו מדינה כאשר
לחימה זו אס מייחלת, היא ולחלקם רצונה ללא דרכה על נקרים
באמת והם מוגבלים, המשאבים כאשר עלייה; קליטת זו ואם
בניסיון השונות המערכות בין מאבק יש כאשר מוגבלים;
מערכת זוכה תמיד לא  המשאבים בהקצאת בקדימות לזכות
כדישתוכל לה להעניק רוצים היינו שכולנו נתח לאותו המשפט

כראוי. לתפקד
במתן שיהוי של קשות תופעות כפני ניצבים אנחנו אם
שאינם מבנים של הדיון, לניהול מדי ארוך זמן של פסקידין,
עצמנו אל לבוא אלא לנו אין בתימשפט, בהם לאכסן ראויים

די הקצינו ולא לב ותשומת מחשבה די הקדשנו לא ולומר:
הזאת. למערכת משאבים

בהם להוסיף שצריך המקומות על להצביע מאוד קל
לא משאבים. אותם לקחת מאין להראות מאוד קשה משאבים,
של לפתחם האחריות את ולהטיל כפי בניקיון לרחוץ אבוא
אינני כך. לעשות נכון ולא קלה, מלאכה זוהי אחרים. שרים
וכל הממשלה כנציג גם אלא המשפטים, כשר רק כאן עומד
גם יזכור, הבית מחברי אחד שכל מבקש אני ולכן שריה,
קל שאין שיוגש, המדינה תקציב על בקרוב לדון עומד כשהוא
לאזורי לשכונות, לרווחה, יותר להקציב צריך למה מלהסביר
כפשע למלחמה הביטחון, לתקציב עלייה, לקליטת מצוקה, הרווחה למערכת ובוודאי החינוך, למערכת כמובן ובסמים,
ולמערכת  איננו והוא לכסף, מחכים ונכים מסכנים אנשים
כל את לוקחים מאין להראות מישהו צריך בסוף אבל הבריאות.
הלאומי החוב את עוד להגדיל בלי זאת עושים ואיך הכסף

פשוטות. אינן התשובות עלינו. הרובץ הנורא

 דברים כמה עשינו שאמרתי, הדברים כל במסגרת אבל
מערכת באותה ולייעול לשיפור להביא כדי  עליהם ואצביע .

תחלואי כל את יבריא לא אחד מעשה שום בתיהמשפט. של
של רחב במגוון עשייה דרושה מזור. להם יביא לא המערכת,
אני הדרגתי, לשיפור להביא כדי שונים, בשטחים נושאים,

לתפקד. המערכת של ביכולתה מהיר, מקווה

יותר רבים סכסוכים להפנות לנסות צריך ראשית,
חלופיים. למסלולים

היו"ר ד' תיכון:
קטנות. לתביעות ביתהדין סתומים. הם אבל

שר המשפטים ד' מרידור:
על שרירבדבריו אברהם הכנסת חבר עם שוב אסכים מייד
היא בביתהמשפט. לערעור נתונה איננה בוררות בוררות.
ושונה קצר דיון וזהו בביתהמשפט, לאכיפה לעתים נתונה
על שלמדתי ניסיון, על לספר יכול אני מערעור. במהותו
לי הסתבר בגושקטיף. בביקור שעבר בשבוע אודותיו
הפוסקים דיינים, של מערכת שם שקיימת שם, מהמתיישבים
מאודמבין רבים אליהם פונים תורה. דין לפי הצדדים בהסכמת
וכן ואתם, מולם העובדים והקבלנים בגושקטיף המתיישבים
פסיקת את עצמם על מקבלים הם הגוש. תושבי שאינם אנשים
על נוספת העמסה ומונעים תורה דין עלפי והרבנים הדיינים

המערכת.

אני אלטרנטיביים. למסלולים שונות נוספות דוגמאות יש
דיברנו זה בעניין גם הזאת. המערכת את לעודד שצריך חושב
ארגון עם המסחר, לשכת עם עורכיהדין, לשכת עם ופעלנו

יותר. לעשות צריך די, נעשה לא "רוטרי''. כמו
בראשותו ועדה הקמתי האוצר שר עם יחד לכנסת, כידוע
להוציא אפשרות שתבחן בתזון, צבי בדימוס השופט של
הפיצויים בגין התביעות את מינהלי מהלך אל מבתיהמשפט
אם עבודתה. את לסיים עומדת היא דרכים. תאונות לנפגעי

העומס. את מאוד תקל היא כזאת, הצעה לנו תוצע

הלכנו בדרך של עבירות מינהליות וברירות משפט,
ובימים אלה אנחנו עומדים, כך אני מקווה, לסכם את הקמתו
משפטי מדיון מעבר לאפשר כדי קנסות, לגביית מרכז של

יעילה. בצורה הקנס וגביית משפט לברירת
שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם



שר המשפטים ד' מרידור:
אלה, בימים מסכמים שאנחנו פורז, הכנסת חבר אמרתי,
מרכז של הקמתו את כאוצר, רבות ישיבות אחרי מקווה, אני כך
קנסות אדם על שמטילים מצב יהיה שלא כדי קנסות, לגביית
יהיה אפשר יבוצע, זה אם אותם. לגבות מסוגלים לא אכל
השטח אל במשפט הפלילי השטח מן רבים נושאים להעביר

ובגבייתו. הקנס בהטלת המינהלי
למערכת מחוץ אל נושאים בהפניית די לא אבל
כמה על אצביע ואני לתקן, צריך המערכת בתוך גם המשפטית.
לסוף הגענו מהם באחד לא ואף לעשותם, שהתחלנו דברים

הדרך.

הזה החוסר את מילאנו ראשית, בשופטים. גדול חוסר היה
מעבר לשופטים תקנים 21 ונוספו שחלפו, החודשים בשמונת
נוספו האחרונה. בשנה מונו שופטים עשרות קיים. שהיה לתקן
לפועל ההוצאה ללשכות חדשים רשמים עשרה
מכהנים, כבר מהם שבעה או שישה ולבתימשפטהשלום.
והיתר ייכנסו לתפקידם בזמן הקרוב ביותר. נוספו עובדים

נעשה. זה גם מספיק. במספר לא למערכת, מינהליים
לחברי כידוע בתיהמשפט, נמצאים שבהם המבנים
הכנסת, כידוע לכל מי שנזקק לבתיהמשפט, בחלקם אינם
החמישית הקומה תתפנה הקרוב בשבוע מתאימים. מבנים
המחוזי ביתהמשפט בארץ, הגדול בביתהמשפט
היא הפרקליטות. נמצאת שבו בתלאביב, וביתמשפטהשלום
עוד לבניית תשמש הזאת והקומה חדש, למבנה ועוברת עוזבת
בתלאביב. בביתמשפטהשלום אולמות תשעה או שמונה
חמישה או לשכות, חמש בנינו כבר החולפת השנה במשך
נעשתה בתלאביב. המחוזי בביתהמשפט חדשים, אולמות
הקשור בכל בכינוי מהפכה כמעט עכשיו ונעשית
בתלאביב. המשפט בהיכל הזה והעמוס הגדול לביתהמשפט
וגם בעכו גם השם, ירצה אם בבנייה, מתחילים אנו
בירושלים, בביתמשפטהשלום בתוספת עוסקים אנו ברמלה.
לשינוי להביא האפשרות את בודקים אנחנו סוכמה. לא שעדיין

מבנים. ב11 ביתהמשפט פרוס שם בחיפה, גדול
כשיטות מנוהלת איננה עדיין בתיהמשפט הנהלת
באמצעים לשימוש בעיקר מתכוון ואני אלה, לימינו המתאימות
תוכנית השנה אישרנו במחשב. ובראשונה ובראש חדישים,
התיק מחשוב בתיהמשפט, של המינהל למחשוב תלתשנתית
אגיד ולא חברות, שתי בין מכרז מתקיים אלה בימים המשפטי.
תעשה שתזכה שהחברה מקווה, אני המכרז. לגוף הנוגע דבר
עם בבתיהמשפט ניהולית מהפכה ושתחול היטב, העבודה את

מחשבים. של הזה האמצעי תוספת
ניהול דרך של מהפכני, כמעט מהלך, בתוך נמצאים אנחנו
ידנית בצורה עוד ייעשה לא שהרישום כך, עלידי המשפט,
אולם הזוכרים יש קלרניות. מכניתעלידי אלא השופט, עלידי
את לרשום כדי החקירה את מעכב השופט שבו ביתמשפט,
גם נוצר שבדבר, הלאמכובדת הצורה על נוסף התשובות.
משתנה. זה כל הדיון. בניהול בביתהמשפט גדול עיכוב
ביתמשפטהשלום בירושלים עובד כולו בדרך החדשה; אין
כולו עובר בתלאביב ביתמשפטהשלום ידני. רישום עוד שם
המחוזי ביתהמשפט ידני. רישום עוד שם אין החדשה; בדרך
בתלאביב יתחיל בכך בימים הקרובים. אני מקווה שעד חודש
אפריל יעבדו כל בתיהמשפט בארץ בשיטה החדשה, שתחסוך

התהליכים. את ותייעל ותקצר

באמצעות בתיהמשפט נשיאי עם שיחות מקיימים אנחנו

כדי העליון, ביתהמשפט נשיא בעזרת בתיהמשפט, מנהל
את לאתר כדי והיוצאים, הנכנסים התיקים מספרי אחרי לעקוב
תקלות, יש רצוף. מעקב הוא הזה והמעקב הכשל. נקודות

אותן. לתקן מנסים אנחנו
ביתהמשפטהשלום סמכות את הקרוב בינואר מ1 נגדיל
לבתי הכובד מרכז שאת ביתר יעבור בכך שקל. ל300,000
ייעדנו, שריר, הכנסת חבר ידידי ואליהם, משפטהשלום,
אני לשופטים. שקיבלנו הנוספים התקנים עיקר את מינינו, ואף
לסיים כדי התיקים, של נכון בניתוב לנו יעזור זה שגם מקווה

ראוי. בקצב העבודה את

משפטים שמיעת בתימשפט בכמה הפעלנו אנחנו
בבתימשפט האפשר, במידת בזה, ונמשיך אחרהצהריים,

נוספים.

ההוצאה נושא הוא כאן הוזכר שלא נוסף סבוך עניין
  כמה עשינו שם גם קשה. במצב באמת הנמצא לפועל,

אברהם פורז (תנועת המרכז  שינוי):
פרטיים. גובים יש צורך, אין

שר המשפטים ד' מרידור:
בשינוי גם תוצאות, ייתנו שלהערכתי מעשים,  
גם הריאלית, הריבית לגבי ומשפט חוק החוקה, בוועדת החוק
לאפשר בממשלה, עכשיו מעבירים שאנחנו חוק, בהצעת
נעשה שהדבר כפי במכרז, חיצוני גוף, עלידי מעוקלים מכירת
עלידי גם שהזכרתי, הרשמים תוספת עלידי גם במכס,
הנושא וה לא כי אותם, אפרט שלא נוספים ודברים המחשוב,

שריר. הכנסת חבר שהעלה

אחד, הזכיר שריר הכנסת וחבר מקרים, קרו לאחרונה נכון,
בטרם נעצר, מאז שחלף הזמן משך כגלל עציר, שוחרר שבהם
הובא מכן לאחר מייד הזה. המקרה על שמעתי פסקהדין. ניתן
מקווה ואני פסקהדין, את נתנו שטרם השופטים, לידיעת הדבר
תקרינה לא כאלה ותקלות פסקהדין יינתן מאוד שבקרוב מאוד

שוב.
מנסים אנחנו הכנסת, חברי רבותי היושבראש, אדוני
בניסיון מצומצמים במשאבים אמצעים של רחבה בקשת לפעול
שריר הכנסת חבר אם מציע, אני וקשה. כבדה בעיה לפתור
בוועדת ולעומקו לגופו לדיון הנושא את להעביר ייאות,

רבה. תודה הכנסת. של ומשפט חוק החוקה,
תיכון: ד' היו"ר

להעביר מסכים שאתה מבין אני שריר, הכנסת חבר תודה.
את הנושא לדיון בוועדת החוקה. חוק ומשפט. רבותי, אנחנו
ולליבון לדיון ההצעה העברת בעד מי להצבעה. ניגשים

להצביע. נא ומשפט? חוק החוקה, בוועדת

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
16  לוועדה הנושא
אין  נגד
אין  נמנעים

החוקה, לוועדת הנושא את להעביר ההצעה
נתקבלה. ומשפט חוק

תיכון: ד' היו"ר
לדיון עובר הנושא נמנעים. ואין מתנגדים אין ,16  בעד

ומשפט. חוק החוקה בוועדת



בעלפה שאילתות י.

תיכון: ד' היו"ר
ארגון דוח בעניין טובי תופיק הכנסת לחבר שאילתא
השטחים. פועלי בדבר החופשיים המקצועיים האיגודים

מילוא. רוני השר כך אחר ישיב בבקשה.
החופשיים המקצועיים האיגודים ארגון דוח .198

השטחים פועלי בדבר
ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תופיק

ארגון של בדיןוחשבון השר, כבוד היושבראש, כבוד
מהשטחים הפועלים בעניין החופשיים המקצועיים האיגודים
סוציאליים מסים גובה שהיא הממשלה, כלפי נטען הכבושים
דבר, של בסופו ואלה, בישראל, העובדים השטחים מתושבי
דרך למצוא לממשלה קורא הדיןוחשבון אליהם. חוזרים לא
האלה הדברים להם. המגיע את עובדים לאותם להחזיר

זו. שנה בדצמבר ב1 "הארץ" בעיתון התפרסמו

שואל: הנני
מה  כן ואם הנ"ל, הסכומים על פיקוח קיים האם .1

? אלה כספים מצב
האיגודים ארגון לתביעת להיענות השר מוכן האם .2
הכספים את ולהחזיר הביןלאומי החופשיים המקצועיים

אלה? מסים נגבו שמהם לפועלים,

תיכון: ד' היו"ר
לא ואתה ותיק, פרלמנטר אתה טובי, הכנסת חבר אדוני,
הכנסת. יושבראש עלידי לך שאושר לנוסח צמוד היית

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טוגי תוסיק
"הארץ". עיתון את לידיעה, המקור את רק הזכרתי

תיכון: ד' היו"ר
אבל התהליך, אחר עקבתי לא שאני בוודאי יודע אתה
אחר אדם מכל יותר התקנון על שומר אתה והרי לי, מעירים

הזה. בבית
ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טוגי תופיק

נכון.
(המערך): וייס שבח

ששאילתא מסתבר התאריך. את ציין שהוא טוב
השבוע מאושרת בדצמבר ב1 שהיה לפרסום המתייחסת

דחופה. בשאילתא
תיכון: ד' היו"ר

וייס. שבח הכנסת חבר מדייק, לא אתה בזה גם

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טוגי תוסיק
שהוגשה. כפי השאילתא את לקרוא מוכן אני

תיכון: ד' היו"ר
לא הרי טובי, תופיק הכנסת חבר גמרנו. אנחנו לא, לא,

מילוא. רוני השר ישיב להתחלה. עכשיו נחזור
מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר

של שאילתא על תשובה נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
טובי. תופיק הכנסת חבר

זכויות בגין המופרשים הכספים על פיקוח קיים .1

נהנים והם, ועזה שומרון יהודה, עובדי של סוציאליות
והסכמים החוק עלפי להם המגיעות הסוציאליות מהזכויות

קיבוציים.

עובדי לגבי הסוציאליות הזכויות ביצוע פירוט להלן
תופיק הכנסת חבר לידיעת  1988 לשנת ושומרון יהודה
פועלים, 48,762 קיבלו והבראה חופשה דמי והכנסת: טובי
,15,684  צבירה ופיצויים, תגמולים ,3,281  מחלה דמי
שאירים, מענק פועלים, 217  הבניין בענף פיצויים השלמת
פועלים, 785  זיקנה פנסיית פועלים, 48  הדדי ביטוח

פועלים. 25  הבניין בענף נכות פנסיית
ועזה שומרון יהודה, עובדי הנ"ל הזכויות על נוסף
מפני לביטוח זכאים בישראל מאורגנת בעבודה המועסקים
המעסיק, של רגל פשיטת מפני ולביטוח בעבודה פגיעה
מקיף בריאות ולביטוח הלאומי, הביטוח לחוק בהתאם
המינהל במסגרת מבוצע אשר ובעזה, בשומרון כיהודה,

האזרחי.
עובד כל הראשונה, השאלה על בתשובה שאמרתי כפי .2
נשמרות הזכויות זכויותיו. את לממש יכול ומשומרון מיהודה
נענית תביעה כל הקיימים. ולהסדרים לחוק בהתאם וממומשות
הנוהל את לשנות צורך כל ואין ביותר, קצר זמן בתוך ומשולמת

הקיים.
היו"ר ר' פנחסי:

הכנסת לחבר נוספת לשאלה רשות מילוא. רוני לשר תודה
נוספת, לשאלה וייס שבח הכנסת לחבר  אחריו טובי, תופיק

אורון. חיים הכנסת לחבר  ואחריו
ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תופיק

בקרן הצטבר כמה לנו לומר יכול אתה האם השר, כבוד
הזאת, כמה הוצא וכמה נשאר? ובהתאם לזה, הדיןוחשבון
קורא והוא ישראל, ממשלת של מדיניותה על ביקורת מותח
בגדה המקצועיים לאיגודים פעולה חופש לאפשר לממשלה
ודמוקרטיות חופשיות בחירות לאפשר ובמיוחד וברצועה,
לראשי האיגודים המקצועיים וחופש פעולה מלא. לרבות
להתחשב מוכנה הממשלה האם לחוץלארץ. לצאת הזכות

? ציוויה את ולקיים הזאת בהמלצה
היו"ר ר' פנחסי:

וייס. שבח הכנסת לחבר נוספת לשאלה רשות תודה.
(המערך): וייס שבח

שהם הסטטיסטיקה. תעתועי במסגרת השר, אדוני
על מתבשרים כפעם פעם מדי אנחנו והתקופה, הדור מסממני
במסגרת בישראל. מהשטחים עובדים כ100,000 שיש כך,
בשאלה משתקף חלקה ואגב, הפורמלית, הסטטיסטיקה
ובתשובה, מדובר על פחות עובדים. האם ידועים לממשלה,
למשרדך, הפרטים לאשורם, הפרטים הנכונים, בדבר היקף
הכלכליות, החברתיות, המשמעויות, כל על התעסוקה,

בישראלי השטחים עובדי של והאחרות, הפוליטיות
סנחסי: ר' היו"ר

תודה לחבר הכנסת שבח וייס. רשות לשאלה נוספת לחבר
אורון. חיים הכנסת

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
שאלות. שתי ולשאול אחד אידיוק לתקן רוצה אני

למיטב זכויותיו. את לממש יכול עובד שכל אמר, השר
תקציב למימון שנה מדי הללומועברים מהכספים חלק ידיעתי,
מיליון 50 בין הועברו השנה טועה, אינני אם האזרחי. המינהל
המינהלהאזרחי. למימון הניכוי מכספי שקל מיליון ל60 שקל

למימוש. ניתנים למשל, אלה, שכספים להניח אין



או השלישי השר ותהיה  שואל שאני שנייה שאלה
חשבון לקבל ניתן האם זו: שאלה אותו שואל שאני הרביעי
ומה נצבר, מה שולם, מה  הגבייה כל סך על ומסודר פשוט

הזה? הכסף עם קורה ומה נצבר, איפה שנצבר
ניתן לא קודמות: בפעמים שהודעתי כפי לך, מודיע אני
הללו. הסכומים סך על ישראל מממשלת מסודר דיווח לקבל
לגבי אותם לקבל אפשר נתונים. של שורות שלוש בסךהכול
אותם. לקבל ניתן לא  השטחים עובדי לגבי אחר, מגזר כל

פנחסי: ר' היו"ר
העבודה שר תשובת אורון. חיים הכנסת לחבר תודה

בבקשה. מילוא, רוני בפועל והרווחה

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
הנוספות השאלות שתי על בתשובה היושבראש, אדוני
הוצא, וכמה נשאר כמה השאלה לגבי  טובי הכנסת חבר של
סכומים לגבי אורון הכנסת חבר של לשאלתו דומה שאלה
את לבדוק מבקש אני  נשאר ומה הוצא מה מדויקים,
בידי בוודאי נתונים המספרים להשיב. כך אחר ואוכל הנושא,

הזה. הנושא את אתם אבדוק ואני האוצר,
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

? אותם לקבל אפשר
השר לאיכות הסביבה ר' מילוא:

אותה. אודיע תשובה לי תהיה וכאשר אבדוק, אני
מקצועיים, לאיגודים חופשיות בחירות של לנושא אשר
עלפי הצענו שאנחנו החופשיות לבחירות שנמתין מציע אני
קל, יהיה הזה, השלב את נעבור ואם הישראלית, השלום יוזמת
המקצועיים. לאיגודים בחירות לקיים שנצבור, הניסיון אחרי
מאוד מאוד התשובה וייס, שבח הכנסת חבר של לשאלתו
יהודה, עובדי של התעסוקה היקף על שואל אתה מקיפה.
והאחרים. הכלכליים היבטיה כל על בישראל, ועזה שומרון

(המערך): וייס שבח
העובדים. מספר ועל

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
תישאל כזה בהיקף ששאלה להציע, רוצה אני ברור.
לסדרהיום, הצעה במסגרת לחלופין, או, עצמה, בפני כשאלה
להיכנס, יכול ואינני מאוד, מקיף נושא באמת הוא הנושא כי
הנושא כל על מקיף לדיון נוספת, שאלה על תשובה במסגרת

בישראל. ומעזה משומרון מיהודה, עובדים העסקת של

(המערך): וייס שבח

מילוא: ר' הסנינה לאיכות השר
ואני מאוד, ומקיפה רצינית שאלה היא השאלה מקום, מכל
צריך שהוא במקום הדיון במסגרת ברצון אליה אתייחס
לסדרהיום. כזאת הצעה תועלה אם במליאה, או להתקיים,

(המערך): וייס שבח
השערה? לתת יכול אתה

מילוא: ר' הסכינה לאיכות השר
מתיישב וזה  בעיה. פה יש כי השערות, לתת יכול אינני
זכויותיהם את שמימשו אלה של המספרים לגבי שאלתך עם
יש  שבאים אלה לעומת זכויותיהם את מימשו שלא ואלה
נכנסת שאיננה רשומה, שאיננה מסודרת, שאיננה עבודה הרבה
וזכויות סוציאליים תשלומים ושל קרנות של הרגילה למתכונת

קשה. שאלה היא זו שאלה לכן, סוציאליות.

אורון, הכנסת חבר של השאלה לגבי להעיר רוצה אני
ואחרי טובי, תופיק הכנסת חבר של השאלה כדין שדינה

התשובה. את למסור אוכל שאברר,
המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים

נתונים. ביקשתי אני

מילוא: ר' הסביכה לאיכות השר
מועברים הם אס הכספים, עם קורה מה לבדוק חייב אני
בכלל. אין לי על כך בשלב זה תשובה. אני אבדוק ואשיב.

תודה.

פנחסי: ר' היו"ר
,199 מס' בעלפה שאילתא על ישיב מילוא רוני השר
אורון, חיים הכנסת חבר מאת והרווחה, העבודה לשר שהוגשה
חיים הכנסת חבר ומנוחה. עבודה שעות חוק אכיפת בנושא:

בבקשה. אורון

ומנוחה עבודה שעות חוק אכיפת .199

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
כי המורים, ונשנים חוזרים דיווחים קיבלתי לאחרונה
בחנויות מסייר והצפון, חיפה סניף העבודה, על הפיקוח שירות

ומנוחה. עבודה שעות חוק את לאכוף בניסיון בשבת,

לשאול: ברצוני
העבודה משרד של הפעולה על לשר ידוע האם ו.

? והרווחה

להחילה שבכוונתו חדשה, למדיניות ביטוי זה האם .2
כולה? בארץ

פנחסי: ר' היו"ר
השר. כבוד בבקשה, תודה.

השר לאיכות הסביבה ר' מילוא:
כך על שמח אני ראשית, הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
עלידי החוק הפעלת את בסיפוק פה מציין אורון הכנסת שחבר
ראוי שחוק בהחלט, חושב אני גם והרווחה. העבודה משרד

אותו. שמפעילים וטוב להפעיל,
כיום, פועל והרווחה העבודה משרד של הפיקוח שירות
ומנוחה עבודה שעות חוק לאכיפת בעבר, השנים בכל כמו
באזור הצפון כמו בשאר חלקי הארץ. אין, אגב, שינוי כמדיניות
התלונות התרבו שלאחרונה היא, האמת אולם החוק. אכיפת
לפתיחת בקשר הסוחרים את המייצגים וגופים סוחרים מצד
לאור בפרנסתם. פוגעת הדבר שמטבע בשבתות, בתימסחר
נכונות. נמצאו גם חלקן אשר התלונות. נבדקו הזה, המידע
הכללית הסוחרים התאחדות של פנייה בידי מחזיק אני
שר כסגן כיהן כאשר פלדמן הרב אל עוד שהופנתה בישראל,
חנויות פתיחת נושא על בה ומדובר והרווחה, העבודה
לפתוח יכולים שאינם בסוחרים החמורה הפגיעה ועל בשבתות
ומטבע מנוחה, יום היא שהשבת מאחר בשבת, עסקיהם את
שהחוק במיוחד אתעסקיהם, פותחים אינם חילונים גם הדברים
סוציאלי הישג מנוחה יום בקביעת רואים אנו כי זאת, מתיר אינו

אותו. לממש ורצוי שכדאי חשוב.

זה בנושא שינוי שום חל שלא לומר, יכול אני בסךהכול.
גם וכך היום, גם כך שהיה כפי והפעלתה. המדיניות מבחינת

לחוק. בהתאם לפעול ונמשיך בעתיד, יהיה
פנחסי: ר' היו"ר

אורון. חיים הכנסת לחבר נוספת לשאלה רשות תודה.



המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
חנויות של וסגירתן פתיחתן התרת נושא ידיעתי, למיטב
ידיעתי, למיטב המקומית. הרשות של סמכותה כתחום הוא
בעמקיזרעאל לא קיבלה הרשות המקומית חוק האוסר על
ההתלהבות מה לי, ברור לא מכאן בשבת. החנויות פתיחת

עליו. חל איננו שהוא מי על חוק להחיל
בשירותים דרך, בשירותי מדובר המקרים ברוב שנית,
של לשמחתו הפנימית, התיירות של עיקרה כידוע, לתיירים.
המנוחה, ביום מתרחש  אחר מישהו של לצערו  מישהו
אותו להפעיל שמנסים כפי החוק, הפעלת משמעות כשבת.
הפנים. בתיירות משמעותית פגיעה היא בצפון, מקומות בכמה
הזה? הנושא על עונה עכשיו נתת שאתה התשובה האם

פנחסי: ר' היו"ר
נוספת לשאלה רשות אורון. חיים הכנסת לחבר תודה

גפני. משה הכנסת לחבר

התורה): (דגל גפני משה
דווקא התפרסם לאחרונה השר, כבוד היושבראש, אדוני
תיירות אתרי בהם שמפעילים מקומות שיש הצפון, באזור
הזה שבנושא שמועה, גם יש לחוק. כניגוד בשבתות, ומסחר
דברי, את ותתקן כלשהן, מסיבות והרווחה, העבודה משרד

   טועה אני אם השר, אדוני

(המערך): מירום חגי

פנחסי: ר' היו"ר
הם להסביר. מוכן אני מירום, חגי הכנסת חבר סליחה.
את שאל אורון הכנסת שחבר לפני עוד הפתק את שלחו

השאלות.

(המערך): מירום חגי
אפשר לשלוח פתק וגם להרים יד. אנחנו הרמנו יד.

פנחסי: ר' היו"ר
בשאילתא היד את הרים גם הוא לפניך. t הרימו הס
לצמצם. נא דקה. במסגרת גפני, הכנסת חבר בבקשה, הקודמת.

משה גפני (דגל התורה):
העבודה שמשרד מקומות, אותם לגבי התפרסם לאחרונה
הפעלת מניעת את כחוק אוכף אינו מה, משום והרווחה,
נדרשת שכבר שמח אני השר, ארוני בשבתות. האלה המקומות
אפשר מחר ישראל. במדינת חוק יש הרי הסוחרים. של לנושא
במצוקה הנמצאים מקומות שיש שנטען, כפי ולטעון, לבוא
להביא רוצה אינני  להם נאפשר אנחנו ולכן כלכלית,
אוסרת ישראל שמדינת דברים יש אבל קיצוניות, דוגמאות
בהם. לסחור להם נאפשר כלכלית מצוקה ובגלל בהם לסחור
החוק על השומרים הסוחרים שכל ואופן, פנים בשום ייתכן לא
אבל החוק לפני עוד זאת המכבדים השבת, קדושת ואת
מסיבות לאפשר, ייתכן לא  במדינה החוק את גם מכבדים
שונים שמות לזה ולתת תיירות לזה לקרוא ואחרות, כאלה
בסוחרים שיפגע במסחר מדובר דבר של כשבסופו ומשונים,

החוק. ועל השבת את השומרים
מטפל אינו והרווחה העבודה שמשרד הדבר, נכון האם

האלה? במקרים כחוק
פנחסי: ר' היו"ר

האם מזרחי, אליעזר הכנסת חבר גפני. הכנסת לחבר תודה
מוותר? אתה

אליעזר מזרחי (אגודת ישראל):
לא.

פנחסי: ר' היו"ר
חגי הכנסת חבר ויתר, הוא אילו ביבי, הכנסת חכר זכותו.

מזרחי. הכנסת חכר בבקשה, לפניך. היה מירום

ישראל): (אגודת מזרחי אליעזר
האם שואל; אני קודמי, שאמר מה על נוסף השר, כבוד

? חוק מפירי אותם נגד משפטים הוגשו

הלאומית): הדתית (המפלגה ביבי יגאל
חגי הכנסת חבר שניים? עוד אולי היושבראש, אדוני

האיזון. למען ואני, מירום

פנחסי: ר' היו"ר
אחת שאלה לתת צריך התקנון ולפי האיזון למען סליחה.
שניהם לקואליציה. לתת שחייבים כתוב לא לאופוזיציה.

מהאופוזיציה.

המאוחדת): הפועלים (מפלגת צבן יאיר
באופוזיציה. להיות מתכוון הוא

פנחסי: ר' היו"ר
הדיבור. רשות את קיבלו והם ראשונים, הצביעו הם

שאלתך? את סיימת האם מזרחי, הכנסת חבר בבקשה,

ישראל): (אגודת מזרחי אליעזר
שמע לא היושבראש כבור אם השאלה. את שאלתי כן,
שאלתי. קודמי, שאמר מה על נוסף שוב. עליה אחזור אותה,

החוק? מפירי נגד משפטים הוגשו האם

פנחסי; ר' היו"ר
בבקשה. מילוא, רוני השר כבוד תודה.

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
הרשות סמכות של לנושא אשר היושבראש, אדוני
בחוק הסמכות אורון, הכנסת חבר כך על ודיבר המקומית,
עבודה שעות חוק אכיפת לצורך זה, בנושא הטיפול לצורך
והאחריות הסמכות לכן והרווחה. העבודה לשר נתונה ומנוחה,

שלו. הן
 עליהם דיברת שאתה לתיירים, ושירותים דרך שירותי

הלאומית): הדתית (המפלגה ביבי יגאל

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
מתכוון. אתה במכונית, ייסעו שלא

להסדיר שניתן דברים הם לתיירים ושירותים דרך שירותי
אותם באמצעות היתרים מיוחדים, אם הם חיוניים, ויש דרך

כך. לשם בה לפעול חוקית
תביעות על ומזרחי גפני הכנסת חברי של השאלות לגבי
ונוקט לחוק בהתאם המשרד פועל הזה בנושא לא: או שהוגשו
לשר הנתון הדעת שיקול עלפי בחוק הקבועים האמצעים את
כפי וקבוע, סדיר באופן נעשית החוק הפעלת זה. לצורך

במסגרתו. לפעול האפשרות את לנו הקנה שהחוק

היו"ר ר' פנחסי:
מילוא. רוני לשר תודה



לסדרהיום הצעות יא.
לקהיר לצאת וקיבוצים אקדמיה אנשי 500 של כוונתם

היו''ר ר' פנחסי:
חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדרהיום,
כוונתם בנושא: ו2110, 2104 ,2099 מס' לסדרהיום הצעות
הדיבור רשות לקהיר. לצאת וקיבוצים אקדמיה אנשי 500 של

כהן. רן הכנסת חבר זה, בנושא הדוברים לראשון

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן
הכנסת, ודוברי חברות השר, אדוני היושבראש, אדוני
הוקרה להביע כלי הזה בנושא דיון היום להתחיל איאפשר
ואהבה למעשים ולדרך ההופעה של יונה באומל. איאפשר
כך, כל ההגיוני האישור על הביטחון לשר הוקרה להביע שלא
עם והמפגש הנסיעה את להתיר כך, כל הטבעי כך, כל הנורמלי
לבנון. ממלחמת שלנו הנעדרים את לאתר כדי אש"ף אנשי
לפגוש צריכים אנחנו האם האמת, את לומד צריך אומנם,
שהורגים לאחר רק נעדרים, לנו שיש לאחר רק שלנו באויבים
שהופכים לפני להיפגש חובה ואפילו מותר או ונהרגים,

נוספת? פעם ונהרגים שהורגים ולפני לנעדרים
בהזדמנות דווקא לכם לספר רוצה אני היושבראש, אדוני
בסאם אויבי, נציגי עם נפגשתי אחדים חודשים לפני שרק זו,
אבושריף, עימאוד שקור ואחרים, אנשים שאישית נלחמתי
הנעדרים, חיילינו על עמם שדיברתי נכון לבנון. במלחמת בהם
ולא אויבים נציגי לפגוש כדי פלדה עשוי להיות צריך אבל
והעם בישראל היהודי העם  העמים יחסי על גם לדבר
שלום. לעשות כיצד ולדבר  מייצגים הם שאותו הפלשתיני,
גם אבל עבר פצעי לרפא כדי ולהיפגש לדבר הנורמלי, הדבר זה
בשלום. רק אפשר העתיד פצעי את למנוע עתיד. פצעי למנוע
של כך, כל ההגיוני כך, כל הטבעי הדחף טמון בדיוק כאן
או לקהיר לנסוע נורמלים 2,000 או ,1,000 או ,500 אותם
כרי בעולם, באזור, אחר מקום לכל או לטאבה או לאלעריש
שלום. עמם ולדבר ישראל מדינת של האויבים בנציגי לפגוש
נתן באייבי שהאיץ הטבעי הדחף בדיוק זהו ובעצם,
חוק בשל בכלא יושב והוא בקהיר, ערפאת את ולפגוש לנסוע
כל טבעי לדחף שנענה משום רק אבסורדית, ישיבה לאנורמלי,
מופיע שמספרם אנשים, אותם היום שמניע דחף אותו כמו כך,

לסדרהיום. בהצעה
(הליכוד): ריבלין ראובן

החוק? את לשנות מנסה לא אתה למה
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן p

בדעתו, מישהו מעלה הכנסת, חברי רבותי באמת, האומנם
לוויסקי שעברה במאה ארצותהברית תושבי של שהשקיקה
מעוגן שהיה מפורש, לחוק בניגוד  החריפים ולמשקאות
 חריפים משקאות איסור בדבר ארצותהברית, בחוקת
ולעשות לצאת הישראלי הציבור של השקיקה מן פחותה

שלום? מעשה
(המערך): דיין אלי

אש"ף. את לפגוש כדי שיכור להיות שצריך יגידו שלא רק

(הליכוד): לנדאו עוזי
סמים. גם ממארת. מחלה זו אלכוהוליזם. בדיוק זה

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום) :
הוא, כאן השלום ולחולמי שם הוויסקי להלומי המשותף

ואנכרוניסטי. אבסורדי חוק מול ועומדים עמדו ששניהם

בארצותהברית הוויסקי הלומי בין הבדל גם שיש אלא
שלראשונים והוא, כאן, השלום תאוות הלומי לבין
אלכוהולוסטים, מתמכרים כשל נזק גם נגרם בארצותהברית
שתהיה סכנה אין כאן, השלום ותאבי השלום שואפי ולשניים,
להוביל עלולה לאלכוהול שההתמכרות כפי לשלום, יתרתאווה

לו. המתמכרים את

בפועל יקרה מה היושבראש? אדוני הסכנה, בעצם מהי
הפעם יצאו ולא למילואים, הפעם יצאו לא אנשים אותם אם
מידי ליהרג כדי הפעם יצאו ולא ולהיפצע, לפצוע כדי לקרבות
הם זאת במקום אם יקרה, רע מה אותם? להרוג או פלשתינים
את זה להכות כדי לא פלשתינים, לפגוש כלשהו למקום יצאו

זה? עם זה לדבר כדי אלא זה,

אומרים לנו: יש חוק, והחוק אוסר. זה נכון. אך בדיוק כמו
החוק גם כך אבסורד, היה החריפים המשקאות איסור שחוק
של הילדותית מהריצה מגוחך ואין אבסורד. הוא כאן שחוקק
צחי הנגבי וחבריו בכל פעם להגיש תלונה למשטרה וליועץ
האומללה החקיקה לקורבנות אגב, הפכו, הם שגם המשפטי,
דבר, של בסיכומו והלוא הזאת. חסרתהמוח הזאת, והכוחנית
הזה החוק החוק, את להפר רצה שם שהציבור כפי בדיוק
אינו הוא היום כבר בו. ירצה לא כאן שהציבור משום יבוטל,

בו. רוצה

ההוא שהניכור בדעתנו? מעלים אנחנו באמת מה
החוק בין כאן שמתקיים הניכור מן גדול היה בארצותהברית
אם אפילו י לשלום הישראלי הציבור של התיאבון לבין הזה
שייעשו ככל הרי הזה, החוק את שיפרצו המונים אין בינתיים
הדדית הכרה של ריאליזם יותר שיהיה וככל שלום, מחוות יותר
מפגשי יותר שיתקיימו וככל ישראל, כלפי הפלשתיני מהצד
יידויי רק ולא פלשתינים, לבין ישראלים בין מוצלחים שלום
המתנחלים בין שמתקיימים כמו בשטחים, הדדיים אבנים
אלפים, ומאות אלפים עשרות אלפים, יקומו כך  לבינם
לאומלל הזה האבסורדי החוק את ויהפכו לתהליך, ויצטרפו
לפני החוק את לבטל התבונה ומכאן יותר. עוד ומיותר
חכם. מחוקק לעשות צריך כך מקרבו. אותו יקיא שהציבור

כזה שלום במפגש השתתפתי הכנסת, חברי רבותי השבוע,
שונים לא הם שם. העיקרית הפלשתינית המנהיגות עם בשכם
מאחיהם בתוניס, לא במאוויים ולא בפתרונות שהם מציעים.
היה, שם לי שנאמרו הדברים מבין ביותר המרשים שהדבר אלא
בישראל הכרה לעבר עמדתם את מהם רבים שינו שבו היום כי
לחיות ומוחלט, אמיתי ממנו, חזרה שאין רצון על והחליטו
הפגנת היתה שבו היום היה בשלום, ועמה ישראל עליד
בסברה הטבח בעקבות בכיכרמלכיישראל, האנשים 400,000

ובשתילה.
המוסר על שמירה מלבד הכנסת, חברי רבותי הנה,
עמדות על גם משפיע בישראל השלום מחנה שלנו, והערכים
פחות ולא ישראל, מדינת של מהלכיה את קובע וגס הממשלה,
והכרה מיתון לעבר השני הצד עמדות על משפיע הוא מכך

ישראל. במדינת

אדוני היושבראש, אני רוצה לסייס ולומר שני דברים
הכנסת חברי אחרי, שידברו לאלה גם ואולי מילוא רוני לשר
תקופה חווים אנחנו הכנסת, חברי רבותי איתן. ומיכאל פורת
הדמוקרטיה החופש, רוח עליונות של אדירה תקופה פנטסטית,



חוקים עלידי לעגן ניסו במזרחאירופה, שם, גם והשלום.
האנשים. של השלום ורוח החופש מניעת את אבסורדיים
והציבור, בתאבונו לשלום ולחופש, היה חזק מן החוקים
ימנע הזה שהחוק בדעתו, המעלה מכם, מי לכן האבסורדיים.
מה לעבר למרחוק, כך כל לא יביט לשלום, השאיפה את

במזרחאירופה. היום שנעשה
המחוקק שבו הכנסת, חברי רבותי שלב, יש השני. והדבר
החקיקה לביזוי החוק, על האזרחים של לעבירות אחראי הופך
גזירה גוזר המחוקק כאשר קורה וזה החוק. בשלטון ולפגיעה ■

אפילו כולם, של התפיסה זאת בה. לעמוד יכול הציבור שאין
שלכם.

(הליכוד): ריבלין ראובן
הדמוקרטיה. נגד מסית אתה קובע. הרוב רק בדמוקרטיה

(הליכוד): איתן מיכאל

פנחסי: ר' היו''ר
את גמר כבר כהן רן הכנסת חבר ריכלין. הכנסת חבר
דבריו. את לסיים אחרון משפט לו אפשר אנא זמנו. מכסת

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
לא דברים להגיד כדי גם להקשיב אולי צריך מצטער, אני

מסודרים. כך כל
(הליכוד): ריבלין ראובן

(המערך): וייס שבח
הרוב. עריצות של בעיה יש

(הליכוד): ריבלין ראובן
י צודק לא הוא אולי

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן ק
לבין החוק בין סתירה שמעמיד מי היושבראש, אדוני
הוא הרי המצפון, לבין החוק בין סתירה שמעמיד מי המוסר,
והנורמלי הטבעי הקיום יצר לבין החוק בין סתירה מעמיד
ובהשתמשו באיוולתו המחוקק האלה המקרים בכל בשלום.
להתמוטטות שאחראי כמי נמצא בידו שניתנה בסמכות לרעה
בין הזאת הטרגית הדילמה את שמעמיד ומי החוק. שלטון
האלפים את שמוביל הוא  החוק שלטון לבין לשלום הרצון
קודם הזה האומלל החוק את שיבטל ומוטב החוק. על לעבור

לכן.
(הליכוד). איתן מיכאל

המחוקק. את להעניש לביתסוהר, אותו להכניס
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן

אצטרף עצמי שאני מודיע, אני שלום למען שלוחם כמי
תודה בדבר. המארגנים ירצו אם הזה, ולמפגש לנסיעה

רבה.

(הליכוד): ריבלין ראובן
ההבדל. זה עשה. שהוא מה בעד לשלם מוכן אייבי

פנחסי: ר' היו''ר
הכנסת חבר  נושא באותו כהן. רן הכנסת לחבר תודה
חבר בבקשה, איתן. מיכאל הכנסת חבר  אחריו פורת. חנן

פורת. הכנסת

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן
יותר. משלם מי לבדוק מציע אני

(הליכוד): תיכון דן
כהן? רן הכנסת דובר החסינות, את תסיר גם אתה

(הליכוד): איתן מיכאל
יודעים. כבר אנחנו לקיבוצים משלם מי

ראובן ריבלין (הליכוד):
פה. יושבים אתם "אייל". בכלא בכפריונה, יושב אייבי

חיים אורון (מפלגת הפועלים המאוחדת):

היו''ר ר' פנחסי:
חבר י להתחיל יכול פורת הכנסת חבר האם הכנסת, חברי

אורון. הכנסת

(הליכוד): תיכון דן
חבר הכנסת רמון. אתה נוסע לקהיר?

(המערך): רמון חיים
יפה. מקום זה קהיר

(המערך): וייס שבח

היו''ר ר' פנחסי:
האם וייס, ושבח תיכון דן הכנסת חברי היושבראש, סגני

להמשיך? אפשר
(המערך): וייס שבח

היו''ר ר' פנחסי:
אנא. וייס, שכח הכנסת חבר

ראובן ריבלין (הליכוד):

פנחסי: ר' היו''ר
חכר להמשיך? אפשר האם ריבלין, ראובן הכנסת חבר
הכנסת חבר להמשיך. לנו לאפשר מבקש אני תיכון, דן הכנסת
לחבר ולאפשר להפריע שלא מבקש אני הכנסת, חברי רמון.
פורת, חנן הכנסת חבר דבריו. את להתחיל פורת חנן הכנסת

בבקשה.

הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן
מתעתעת עוועים רוח הכנסת, חברי היושבראש, אדוני כהן רן של כלשונו או באובססיה, השרוי שלם בציבור
לפרוס אוהביו, את ולשנוא שונאיו את לאהבה ויסקי, הלומי
וחבר ערפאת יאסר רבהמרצחים לפני אדום כשטיח עצמם
חושך. ולאור אור, לחושך רע, ולטוב טוב, לרע לומר מרעיו.
לכם הנה  במזרחאירופה למתחולל זאת להשוות עוד
אש"ף, ואנשי ערפאת יאסר של בדמותם והדמוקרטיה החופש
הרוצחים הוורודים, הפנתרים האדומים, המהפכה נשרי
והדמוקרטיה החופש כאחיהם. גם אלא בנו רק לא ופוגעים

ערפאת. יאסר של בהתגלמותו
של והפוליטי המשפטי להיבט יחסי את האמת, למען
לבין והקיבוצים האקדמיה אנשי 500 בין בקהיר הצפוי המפגש
המופנית הנרגשת, האישית בקריאה ממצה הייתי אש"ף אנשי
שלאחר פלך, עידית רמותמנשה, קיבוץ חברת עלידי דווקא
היא להתרחש העומד את אובייקטיבי במאמר מסקרת שהיא
להפריד בניסיון שלם", קיבוץ תגררו "אל הכותרת תחת פונה
היא וכך העצמאית, אישיותה לבין שבה העיתונאית בין
על מכוונת עבירה הינו וימומש, במידה "המהלך, אומרת:



שהמצפון מטרות, ישנן אומרים: מכם אחדים שמעתי החוק.
תתפלאו, אל להשגתן'. השאיפה את לעצור חוק לשום נותן לא
הנ"ל המשפט וכאשר אם שבר בזעקות תצאו ואל קיבוצי, חברי
י לדעתכם רע ולרע. לטוב חוק, הוא חוק כבומרנג. אליכם יחזור
החיים את מררו ההמונים, את סחפו לרחובות, צאו קומו,
אבל לשנותו. מנת על בדעתכם העולה כל עשו הציבור, לאנשי

חוק". במודע תפרו אל
(המערך): רמון חיים

שיכול האחרון אתה חוק, בהפרות הלכות מורה היית אתה
וראשון. ראש היית זה. על לדבר

הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן
בכיוון בדיוק פלך, עידית מדברת שעליו הזה בכיוון בדיוק

הזה.

(המערך): רמון חיים
בבית יושב אתה זאת. להגיד שיכול האחרון אתה אבל

■ אידיאולוגית. לעבריינות הדרך את והתווית הזה, בעניין זכוכית
במהותך. אידיאולוגי עבריין אתה הרי דרך. מורה היית

פנחסי: ר' היו''ר
אנא. רמון, חיים הכנסת חבר

(המערך): רמון חיים
את ליישב שאסרה בממשלה להילחם שמצווה אמרת

ארץישראל.
חנן פורת (המפלגה הדתית הלאומית):

וכל בארץישראל, להתיישב שאסר חוק היה לא מעולם
פעולתו. את שעשה ציבורית, מחאה של ביטוי היה הביטוי

(המערך): רמון חיים
נסכים. לא אמרתם:

סנחסי: ר' היו''ר
רמון. חיים הכנסת חבר

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
תלונה. נגדך יגיש הוא חיים,

(המערך): רמון חיים
פוליטיים. עבריינים אתם מהותכם בכל

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
בוודאי.

פנחסי: ר' היו''ר
בפעם לסדר אותך קורא אני רמון, חיים הכנסת חבר

הראשונה.

(הליכוד): ריבלין ראובן
? החוק את לשנות מבקשים לא אתם למה רמון.

חיים רמון (המערך):
מבני זה את לשמוע מוכן אני פורת? מחנן זה את לשמוע

בגין, ממך, אבל לא ממנו.
היו''ר ר' פנחסי:

פעמיים. לסדר אותך קראתי רמון, חיים הכנסת חבר

(המערך): רמון חיים
שמעתי. לא
היו''ר ר' פנחסי:

השנייה. בפעם לסדר שנקראת לך מודיע אני

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
בישראל. הראשונים הפוליטיים העבריינים הייתם אתם

זה. על לדבר שצריך האחרון אתה

(הליכוד): איתן מיכאל
אודי ולפני כהן אהרן לפני אפילו היו הם אחוזים, מאה

אדיב.

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה צוקר דוד
   באנשים מדובר לא

פנחסי: ר' היו"ר
לסדר. אותך לקרוא אותי תאלץ אל צוקר, דרי הכנסת חבר

חנן פורת (המפלגה הדתית הלאומית):
כן.  דבקות של קריאה, של מחאה, של ציבורי ביטוי
הכנסת לחבר לומר רוצה ואני לא. מעולם  פלילית עבירה

  שריר יוסי
ולשלום); האזרח לזכויות (התנועה צוקר דוד

נכון. לא דבר שעשיתם קבע העליון ביתהמשפט
חנן פורת (המפלגה הדתית הלאומית):

קרתה, שכבר שלו, השגיאה על לחזור יעז שלא  
ולמה התכוון הוא למה להגיד כדי ובהתחמקות בהתפתלות

ידידי. הזאת, ההפרדה את עשה התכוון. לא הוא

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
תלונה. עוד תגישו תלונה. תגישו

(המערך): וייס שבח
הראשונה. בתלונה הטיפול נגמר לא עוד
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי

של הפוליטיים העבריינים מן אתה ברור: לך שיהיה כדי
מן שהוא בפרוטוקול, רשום שיהיה מקווה אני אמונים". ''גוש

אמונים". "גוש של הפוליטיים העבריינים
הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן

כבר ידידי. בך, וחזרת בפלילים להאשים ניסית כבר
בך לחזור רוצה אתה אם בך. וחזרת בפלילים להאשים ניסית
זאת עשה אחרת, או כזאת מתחמקת בהתפתלות נוספת פעם

נוספת. פעם
(המערך): דמון חיים

שאין אמרת לא י זה את אמרת לא אתה פורת, הכנסת חבר
וזו בארץישראל ההתיישבות על לאסור הממשלה באפשרות

זה? נגד להילחם מצווה
היו''ר ר' פנחסי:

לסדר אותך שקראתי לך מזכיר אני רמון, חיים הכנסת חבר
פעמיים.

(המערך): רמון חיים
פעם לי לקרוא צריך היית פעמיים, לי שקראת בסדר לא זה

אחת.

היו''ר ר' פנחסי:
לסדר. אותך נקרא ולא תפריע אל
הלאומית): הדתית (המפלגה סורת חנן

מחאה בין העמוקה ההבחנה את להבהיר מוכן אני
גבוהים בדציבלים נעשה הוא אם גם ביטוי, בין ציבורית,
של עיקרו אבל פלילית. עבירה לבין התקנות, עלפי מהמותר

דבר



ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה צוקר דוד
לאנקיות. בידיים הזה לדיון בא אתה חנן,

פנחסי: ר' היו''ר
לסדר אותך שקראתי לך מזכיר אני צוקר, דדי הכנסת חבר
קריאות לקרוא משפט כל אחרי איאפשר הראשונה. כפעם

אחר. מכיוון ביניים
(המערך): וייס שבח

השמות לכל "אובססיה". כמו במלים פה משתמשים
בעברית. מלים יש האלה

הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן
המשפטי בהיבט מתמצה איננו דבר של עיקרו אבל,
עידית דברי של הזאת בקריאה להסתפק יכול הייתי והפוליטי.
לומר התכוונתי באמת  דברי את לסיים מבקש אני אבל פלך,
ויצמן. עזר דווקא שאמר אחד, במשפט  רב בקיצור אותם
"עזר כתבה: באותה מצוטט הוא וגם מהופך, בכיוון כי אם
להתעסק "מספיק  כתבת אותה אומרת  לי" אמר ויצמן
מורי לומר: רוצה ואני דרמטי". למהלך הזמן הגיע בקקי,

דרמטי. מהלך בפני נמצאים אנחנו ורבותי,
(הליכוד): לנדאו עוזי

אמרת? מה שמעתי. לא
הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן

מתרחשים אכן, בו. נתון כולו ישראל שעם דרמטי, מהלך
בנושא ודנו הפרק, על שעומד במה נתעסק הבה גדולים. דברים
של כביר מהלך לפנינו עומד השבוע. בתחילת בכנסת הזה
בריתהמועצות יהודי אלפי מאות של עלייתם ציון, שיבת
של יישובה. של הארץ, בניין של גדול מהלך המזרחי, והגוש
עם להתמודד עוצמה ומתוך עוז מתוך קליטה, של עלייה,
מה  אתנו להיות תרצה כאן. הנמצאת הערבית האוכלוסייה

  ריבונותנו תחת להיות תרצה לא טוב;
(המערך): רמון חיים
טוב. יותר עוד

הלאומית): הדתית (המפלגה פורת חנן
אמרתי. אני לא אמרת, אתה זה

עוז והשם לשלום, נגיע עוז מתוך דרכה. את תמצא  
בשלום. עמו את יברך השם ייתן, לעמו

פנחסי: ר' היו''ר
חבר  נושא באותו פורת. חנן הכנסת לחבר מודה אני

בבקשה. איתן. מיכאל הכנסת
(הליכוד): איתן מיכאל

על לי נודע כאשר נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
 בקהיר למפגש שייסעו אנשים מאות לארגן המקורי הרעיון

חיים אורון (מפלגת הפועלים המאוחדת):
לך. מודיע אני לאלפים, מגיע כבר זה אנשים. אלפי כבר זה

(הליכוד): איתן מיכאל
יחזרו: כמה ועוד יצאו כמה בסוף נספור

חיים רמון (המערך):
השיבה". "ספינת לה ויקראו בספינה, זה את יעשו הם

(הליכוד): איתן מיכאל
צץ כזה רעיון מין זה, איך לעצמי: וחשבתי בראשי עלה
מיהו הזה? העניין קרה איך כנס? באיזה התוועדות, באיזו

ובדקתי. הלכתי גאוני? כה רעיון במוחו צץ שפתאום הזה היוזם
ליוזמה, בקשר לא לפחות האשם, את להטיל צריך שלא מסתבר
העידית, לוז, קבוצת יש הארצי הקיבוץ בתוך הארצי. בקיבוץ
כבר להם היו רעיונות. לאנשיה ויש ברמותמנשה, גרה היא

טובים. יותר רעיונות

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
יודע לא אני שאפילו דברים הארצי הקיבוץ על יודע אתה

אותם.

(הליכוד): איתן מיכאל
למשל, ב1982 הם פנו ורצו להקים ברמותמנשה
חשוב רעיון היה זה באמת, ושתילה. סברה לקורבנות אנדרטה
באותה לעשות? מה אבל עליו. ונאבקו אותו העלו הם מאוד.
אחר הרעיונות. את לקבל הסכים לא הארצי בקיבוץ הרוב עת
המחאה תנועות לכל להצטרף חייבים שהם החליטו הם כך
לפצועי יהודי דם לשגר עלמנת הפעולות כל את ולעשות
הם כך אחר הדעות. לכל הומנית מטרה  האינתיפאדה
לכל הומנית עזרה  לילדים צעצועים לשלוח החליטו
על חשבו הם אחת פעם מתי חיפשתי, לתומי אני אבל, הרעות.
למשל יותר, קצת צנועה פחות, ראוותנית מקורית, פעולה איזו
לא לצערי, הדמים. אוטובוס וייס, משפחת לזכר אחת פעולה
הזמן כל עסוקים כך כל הם מקום. כשום כזה דבר מצאתי
למצוא. יכולתי שלא עד הערבים. של הזכויות למען בפעילות

היתה מה הרעיון. את שיזמה היא קבוצה אותה ובכן,
של הדוברת את מצטט אני אמרו? הם מה כוונתם? בעצם
הקיבוץ של המוסדות אחד את כינסו שבגינה הזאת, הקבוצה
ולובה ג'ומס ויצמן, עזר. השתתפו ושם שעבר, בשבוע הארצי
מודיעה הכינוס לפני ערב הרעיון. על הכריזו ושם אליאב,
עוד להקים או הפגנה עוד לעשות רצינו "לא הזאת: הגברת
אבל סוף. בלי כבר עשו הם השם, ברוך זה, את מחאה". תנועות
"החלטנו ממשיכה: והיא זה. את קנה כך כל לא הציבור רוב
1,000 יימצאו אם לקונסנסוס. מעבר צעד נוסף, צעד לעשות
הדרקוני החוק את ליישם קשה יהיה ערפאת, עם להיפגש איש

היום". הקיים
השכלה בעל אתה הרי חיים? נכון פלילית, עבירה ובכן,
היא הדעות. לכל פלילית עבירה שזוהי יודע ואתה משפטית
מחברי ואיש הכנס, לפני יום האלה הדברים את מודיעה
לבטל, צריך הזה הכנס שאת להודיע טורח לא הארצי הקיבוץ
עברה היוזמת הקבוצה דוברת הנכבדה שהגברת מפני רק ולו
הארצי, הקיבוץ עבירה. לביצוע קשר קשירת של פלילית עבירה

בישראל. החוק מעל שהוא חושב הראשונה, בפעם לא

לשלב "הגענו ואומרים: ממשיכים והם התוועדות, היתה
יזיז שלנו שהצעד מקווים אנחנו דבר. אותנו יעצור לא שבו
אם אלינו. ולהצטרף לקום לפעול, מעז ולא שרוצה גדול, ציבור
דבר. עשינו לא לכלא, מאתנו ארבעה או שלושה רק ייכנסו

ישכחו". אותנו נתן, אייבי לא אנחנו
רוצים הם מהפכה, רוצים הם אפיזודה. הוא נתן אייבי כן,
להם אין  הצבעה' עלידי לא חוק. לא הוא שהחוק להוכיח,
אמונה גם להם אין אולי הבחירות. ליום עד לחכות סבלנות
על עבירה של בדרך החוק את לשנות רוצים הם הבוחר. בפתק
לא שהמצפון מטרות "יש אומרים: הם העניין ולהצדקת החוק.

להשגתן". השאיפה את לעצור חוק לשום נותן

כבר אנחנו ואם המעשים? עם מה אבל מילא. שאיפה
אני פסולים. מעשים ועל המטרות להשגת שאיפה על מדברים
שלהם, לקו יותר יתאימו שאולי מעשים, כמה להם להציע מוכן



סיעת של כרוז מודעה, לידי התגלגלה החוק. בגדר מעשים
קיבוצים, 75 קיבוצים, של ארוכה רשימה ובו מולדת
ערבים. של אדמות על יושבים שהם הוא, כולם את שהמאפיין
מופיע 65 המספר שליד וראיתי, האל"ףבי"ת לפי הסתכלתי
על רמותמנשה, המהולל, הקיבוץ רמותמנשה. קיבוץ השם
ודלייתא חירבתמנשייה הכפרים במקום יושב תושביו,

רוחה.
למצפון, רגישים כה להיות למה ? החוק על לעבור למה
רוצים אתם בצעצועים האם צעצועים? ולשלוח דם לתרום
ואל האלה לילדים תלכו אמיתי, צעד תעשו אותם? לקנות
יהיה אז האדמה. את להם תנו אלא "לגו", צעצועי להם תיתנו
משהו רוצים לא הם רוצים, הם זה את רק הרי שלום,

אחר.

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית ביטון צ'רלי
בשמם? מדבר אתה

(הליכוד): איתן מיכאל
קיבוץ שמות. עוד לכם לתת יכול אני אותם? למצוא קשה
ויושבים בעבר שם שגרו מהפליטים רחוק לא יושב זיקים

לבוא. להם לקרוא אפשר ברצועה. עכשיו
כן, צעצועים כאן. עד לא. זה עושים. לא זה את אבל
מבפנים שלנו החברה את ולפלג לקומם כן, החוק על עבירות
לעשות חוכמה זו קונסנסוס. לשבור תמיד יכול מיעוט הרי 

עליו. לשמור היא החוכמה לקונסנסוס? מעבר הצעד את
הזה שהקונסנסוס העניין, עצם הוא מחשבות מעורר והכי
האלה. המעשים את לעשות הכלים את להם ונותן מקיים

(התחיה): כהן גאולה
שאלה? אותך לשאול אפשר

(הליכוד): איתן מיכאל
הבא המשפט את קראתי אני הקיבוצים בהסכם

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
ממש אני דקות? עשר אחרי הקיבוצים להסכם הגעת איך

מבין. לא
(הליכוד): איתן מיכאל

עלה, שזה הכסף שלפי היא האמת ג'ומס, לך, אגיד אני
זה. עם להתחיל צריך הייתי

(המערך): רמון חיים
   תמיהתי את מביע אני

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים

(הליכוד): איתן מיכאל
החוק. על שתשמרו רק הכסף, תמורת הרבה מבקש לא אני

לי. האמן
פנחסי: ר' היו"ר

אותך תשאל כהן גאולה הכנסת שחברת מסכים אתה האם
שאלה?

(הליכוד): איתן מיכאל
מסכים. אני

עדנה סולודר (המערך): 
הקיבוצים. בהסכם מצא הוא מה לדעת במתח אנחנו רגע,

קודם. לנו שיספר אולי

פנחסי: ר' היו"ר
וביקשה הסדר לפי נהגה כהן גאולה הכנסת שחברת מאחר

המיקרופון. אל בבקשה שאלה, לשאול
(התחיה): כהן גאולה

שהפגינו אלה, בין היית אתה איתן, מיכאל הכנסת חבר
של האלה בנושאים המשפטי היועץ של במשרדו ולחמו
שגונבים האלה, הקטנים הגנבים כל של הפרצה חוק. אייישום
אולי החוק. את יישמו שלא מאלה משם, התחילה החוק, את
להם שגרמו אלה את גם ותאשים לנושא צדק תעשה זאת בכל

החוק. את להפר

פנחסי: ר' היו''ר
כהן. גאולה הכנסת לחברת תורה

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים

(המערך): רמון חיים

דוד צוקר (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):

(התחיה): כהן גאולה
חוק. הוא בעברית גבול בעברית? גבול הוא מה יודע אתה

גבול. יש באמת גבול. לבלי זה חוק לבלי
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה צוקר דוד

   גבול יש
פנחסי: ר' היו"ר

אני רמון, חיים הכנסת חבר מבקש. אני הכנסת, חברי
השנייה. בפעם לסדר אותך שקראתי לך מזכיר

(המערך): רמון חיים
הכנסת לחברת לכן קודם תעיר אולי היושבראש, אדוני

במלחמה. פה איימה היא כהן. גאולה
(הליכוד): איתן מיכאל

כך? כל מתרגש אתה מה
(המערך): רמון חיים

אני כהן גאולה הכנסת מחברת מתרגש, לא אני ממך
   עבריינית היא מתרגש.

(התחיה): כהן גאולה
אתם חוק. הפרה לא מעולם כהן גאולה הכנסת חכרת

עליו. שעברתי אחד חוק אין חוק. מפירי
(המערך): רמון חיים

פנחסי: ר' היו"ר
לשאול לך אפשרתי כהן, גאולה הכנסת חברת.

שאלה.

(התחיה): כהן גאולה

פנחסי: ר' היו"ר
בפעם לסדר אותך קורא אני כהן, גאולה הכנסת חברת
מרוב השנייה. בפעם לסדר אותך קורא אני הראשונה.
שאלה ביקשת אלייך. שמדברים שומעת לא את התלהבות
לדובר עכשיו שתאפשרי מבקש אני לשאול. לך ואפשרתי

דבריו. את להמשיך



(התחיה): כהן גאולה
עלשום עברתי לא אני צבועים. שהם להם לומר רק רציתי

עליו. שעברתי אחד חוק אין חוק.

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי

פנחסי: ר' היו"ר
לקרוא אתחיל אותך שגם רוצה אתה שריד, הכנסת חבר

לסדר?
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי

יש הזאת הפוליטית לעבריינית שגם ידעתי לא רק אני לא,
לומר. מה

פנחסי: ר' היו"ר
בך לחזור ממך מבקש אני שריד, הכנסת חבר סליחה,

עבריינית. מהמלה
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי

פוליטית. עבריינית אמרתי
פנחסי: ר' היו"ר

השנייה. המלה את שמעתי לא
(התחיה): כהן גאולה

כזאת. מחמאה קיבלתי לא מעולם הדבר. לי ייחשב לכבוד
(המערך): רמון חיים

פנחסי: ר' היו"ר
להוציא אותי לאלץ רוצה אתה רמון, חיים הכנסת חבר

? בעיתון כותרת איזו רוצה אתה ? מהאולם אותך

בפעם לסדר אותך קראתי כהן, גאולה הכנסת חברת
אותך. להוציא אותי תאלצי אל השנייה.

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית ביטון צ'רלי

(התחיה): כהן גאולה
לסדרהיום. לעבור צריך עליכם

פנחסי: ר' היו"ר
אותי לאלץ רוצה את האם כהן, גאולה הכנסת חברת

השלישית? בפעם לסדר אותך לקרוא

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית ביטון צ'רלי

פנחסי: ר' היו"ר
איתן מיכאל הכנסת לחבר אפשרו אנא הכנסת, חברי

אחת. דקה עוד לו יש לסיים.

(הליכוד): איתן מיכאל
אמרת מאז אמרתי לא אחת מלה אחת? דקה פירוש מה

דקות. שלוש לרשותי שעומדות
פנחסי: ר' היו"ר

אני מביא את זה בחשבון.
(המערך): דיין אלי

הזמן. כל מפריעה כהן גאולה הכנסת חכרת

(הליכוד): איתן מיכאל
הכנסת חבר שאמר כפי נעים, שלא מבין אני הכנסת, חברי
אלפי אלף להבדיל התלוי, בבית החבל את להזכיר רמון, חיים
שהקיבוץ לומר, רוצה אני לי שיש הביקורת כל עם כי הבדלות,
עליה לשמירה המדינה, להקמת נכבדה תרומה תרם הארצי
וכו'. והוויכוח הוא בגדר הוויכוח. אבל, אתה לא תעצור אותי,
הקיבוצים לנושא מגיע אני כאשר אורון, חיים הכנסת חבר

שלהם. והמימון
(המערך): דיין אלי

הזמן? כל זה על חוזר אתה למה כבר. מזה תרד

(הליכוד): איתן מיכאל
כתוב מוצא אני הקיבוצית, התנועה במימון מדובר כאשר
בזאת, מובהר זאת: הכנסתם אתם הזה, ההסדר בתוך במפורש
מיועדים אינם וחינוכית רעיונית לפעילות החיוניים נכסים כי
לוקסוס איזה עצמי: את שואל אני ההסדר. למטרות למכירה
של למצב שהגיעו אנשים לעצמם להרשות יכולים
הכסף את לקחת ישראל, מדינת לכל להתנות פשיטתרגל,
לארלבנטיים שהם נכסים להחזיק נכסים, למכור לא מהקופה,
כולנו חשבון על ולקיים ולהמשיך שיקומם, לתהליך אפילו
כך על שלה? הסופית התוצאה שזו חינוכית, רעיונית פעילות
המחנה מאנשי מאתנו, אלא מכם, לא ומתבייש, מצר אני

זאת. המאפשרים הלאומי,
לסיום. מגיע אני

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
טוב? סיום לך יש
(הליכוד): איתן מיכאל

בחוץ. ולדבר להמשיך מוכן אני בשבילך
נגד לקום מובהק ניסיון כאן שיש ולומר, לסיים רוצה אני
שר בישראל יש מוסתרת. אינה אפילו הכוונה החוק. שלטון
הניסיון במהלך ביצעו כבר אנשים ממשלה. ויש משפטים
אנשים להם. העיר לא ואיש הפלילי, החוק על עבירות
לא ואיש הזאת, הפעולה למימון מדינה בכספי משתמשים

שיניהם. את מקהה
הממשלה את שתחייב החלטה, לקבל מהכנסת מבקש אני

יתקיים. לא הזה הבלתיחוקי שהמבצע עלמנת לפעול

היו"ר ר' פנחסי:
רוני השר ישיב איתן. מיכאל הכנסת לחבר תודה
שאתה מכין אני בבקשה. הסביבה. לאיכות השר מילוא,
ראש משרד במסגרת אלא שלך, המשרד במסגרת לא משיב

הממשלה.
מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר

אדוני היושבראש, חברי הכנסת   
קריאות:

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
אקולוגי? נושא הוא הזה הנושא האם

(הליכוד): לנדאו עוזי

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
המתוכננת היציאה הכנסת, חברי היושכראש, אדוני

ההצעות מציעי עלידי כאן שהועלתה כפי לקהיר,



(הליכוד): דורון שרה
אדוני היושבראש, אתה רואה מה מתרחש כאן י

היו"ר ר' פנחסי:
מימינך. שיושב זה מצד גם הצדדים, משני היא ההפרעה

חיים רמון (המערך):
רק ימין, באוזן שומעת אינה דורון שרה הכנסת חברת

שמאל. באוזן
יוסי שריד (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):

פנחסי: ר' היו"ר
משני הן שההפרעות לה הערתי לכן שריד, הכנסת חבר

מילוא. רוני השר בבקשה, הצדדים.
מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר

מאורע היא לקהיר המתוכננת היציאה היושבראש, אדוני
החוק ברמיסת לכול, ראש פה, מדובר וחסרתקדים. חמור

בראש חוצות ובהפגנתיות.
קרה מה להזכיר למותר הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
עומדות עצמן את ראו אזרחים קבוצות שבהן בעולם במדינות
כזה צעד עלול הרותאסון תוצאות ולאילו החוק, מעל

להוביל.

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן
במזרחגרמניה. למשל,

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
וציינת, זו במה מעל עמדת אתה כהן, רן הכנסת חבר
אפשרות ניתנה אפילו שבויים, להציל צורך היה שכאשר
אלה. בתארים אותו ציינת לא  ושטני עוין גורם עם להיפגש
ללא ארגון, כל עם להיפגש אפשרות שניתנה ציינת אבל
להציל כדי ביותר,. המתועבים הטרור ארגוני לרבות הבחנה,
נמצאת שהיא חשש שיש או שם השבויה מישראל אחד נפש
לקיים צריך אם מפגשים להתיר דרך מצא החוק אם בשבי.
הרוב כאשר המפגשים, את לאסור גם לחוק תאפשר אותם,

אותם. לקיים צריך שלא סבור
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה צוקר דוד

חיים אורון (מפלגת הפועלים המאוחדת):

פנחסי: ר' היו"ר
את תציגו דבריו בסוף יסכים, השר אם הכנסת, חברי
את לסיים לשר תאפשר אורון, חיים הכנסת חבר השאלות.

לשאול. לך נאפשר יסכים, השר אם דבריו, בסוף דבריו.

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
הבהרה. שאלה, לא

פנחסי: ר' היו"ר
דבריו. את השר יסיים תחילה
מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר

שאלות. על אשיב בסוף
קריאות:

היו"ר ר' פנחסי:
השר. מבקש כך בסוף. ושאלות הבהרות

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
ולא ההבהרה את תשמע נאום. יהיה לא הבהרה, תהיה אם

נאום. יהיה
היו"ר ר' פנחסי:

אנא שריד, הכנסת חבר לסוף. יישאר שזה מבקש הוא לכן
להמשיך. לשר אפשר

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
חסר הוא לסדרהיום בהצעות בו שמדובר הזה הצעד
במדינת אזרח כל שהרי פוליטית, מבחינה גם ומיותר תועלת
ולהתכנס להפגין גם רשאי דעותיו, את להביע רשאי ישראל
הרשיונות לו יש אם כמובן, שירצה, מקום ובכל ערים בחוצות
התועלת מהי כן, אם היא, השאלה המשטרה. רשיון הדרושים,
הציבור שכנוע שמגמתה בקהיר, שכזאת חוקית כלתי בפגישה
נגד החליט בכנסת הרוב אש"ף? עם במגעים לתמוך בישראל
היא חדמשמעית: הממשלה ועמדת אש"ף, עם מפגשים

כאלה. למפגשים מתנגדת
שלהם כנראה, החושבים, אנשים של ביוזמה מדובר כאן
כנראה. הכול, מותר להם תפיסתם. עלפי חוק. להפר מותר
הם אבל הפלבאים, עבור כנראה, נועדו, הקיימים החוקים

בו. להתחשב ולא חוק לרמוס מותר ולהם כאצילים,

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
   אחד משפט לי תרשה אם

פנחסי: ר' היו"ר
לא הביניים, בקריאות תמשיך אם אורון, חיים הכנסת חבר
שיסיים שאחרי אמר השר שאלה. לשאול בסוף גם לך אאפשר
קריאות יהיו לא אם והבהרות. שאלות יאפשר הוא דבריו את

בסוף. שאלות יהיו ביניים,
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה צוקר דוד

לשר? לתת אפשר עזרה שאלה, לא
מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר

עכשיו. ישאל אורון חיים הכנסת שחבר מוכן אני

פנחסי: ר' היו"ר
את ישאל אורון חיים הכנסת שחבר מסכים שהשר מאחר

אורון. חיים הכנסת חבר בבקשה, שאלתו,

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
המשפט את הכנס של הסיכום מסמך מתוך קורא אני
מטרות לשרת בא אש"ף עם מפגשים האוסר "החוק הרלבנטי:
מדינת של דמוקרטית במערכת מקום להם שאין פוליטיות,

ישראל".
(התחיה): כהן גאולה

חיים אורון (מפלגת הפועלים המאוחדת):
אחד. רגע חברים, המשפט. כל את לקרוא רציתי אחד, רגע
תוך החוק, במסגרת לפעול "בכוונתנו לקרוא: ממשיך אני
אמירה פה יש המתוכנן". המפגש את למנוע כדי בו שאין הבנה
של בסופו שנכתב הרשמי המסמך מתוך קורא ואני  ברורה

   הכנס

(הליכוד): ריבלין ראובן

(התחיה): כהן גאולה



פנחסי: ר' היו"ר
בבקשה. השר, כבוד אורון. חיים הכנסת לחבר חודה

(הליכוד): איתן מיכאל

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים

פנחסי: ר' היו"ר
לשר תאפשר לשאול. לך אפשרו אורון, חיים הכנסת חבר

להמשיך.
חיים רמון (המערך):

פנחסי: ר' היו"ר
כבר תנאי. על כאן נמצא אתה רמון, חיים הכנסת חבר

קראתי אותך פעמיים לסדר.
(הליכוד): לנדאו עוזי

יאיר צבן (מפלגת הפועלים המאוחדת):

היו"ר ר' פנחסי:
קורא אני לנדאו, הכנסתעוזי חבר לנדאו, עוזי הכנסת חבר

הראשונה. בפעם לסדר אותך

(הליכוד): לנדאו עוזי

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן

(הליכוד): ריבלין ראובן
הבמה מעל בפירוש אמרת כהן, רן הכנסת חבר

סנחסי: ר' היו"ר
חבר מהאולם. כנסת חברי עכשיו להוציא אתחיל אני

להמשיך. לשר תאפשר ממך, אנא ריבלין, הכנסת
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי

(הליכוד): ריבלין ראובן
להיות. יכול מנדטים, חמישה תקבלו אם אחר. עניין זה

סנחסי: ר' היו"ר
קורה מה להמשיך. לשר תאפשר אנא ריבלין, הכנסת חכר
בין דושיח הזמן כל לדברי לשר לתת איאפשר היום?

השר. כבוד כבקשה, החברים?

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
משתתפים אותם לא הרי אורון, הכנסת חבר של להערתו
על ישראל במדינת הממונים הם להשתתף הרוצים אלה או
ניתנת שאינה חדמשמעית, בצורה קובע החוק החוק. פירוש
שהוצג וכפי אותו הצגת שאתה כפי כזה, שמפגש אחר, לפירוש
העומד מפגש הוא בהחלטה, שהוצג וכפי המשמר" ב"על

   כאן עומד ואני לחוק. כניגוד
קריאות:

היו"ר ר' פנחסי:
בכל השר את להפסיק איאפשר צוקר, דדי הכנסת חבר
לשר שתיתן מבקש אני צוקר, דדי הכנסת חבר שלו. שני משפט

כהן. גאולה הכנסת חברת דבריו. את לסיים
השר לאיכות הסביבה ר' מילוא:  גם ולכן ידוע, הוא והמשפטי החוקי המצב

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
על עבירה בזה שאין קבע המשפטי היועץ   

   החוק
(התחיה): כהן גאולה

קריאות:

סנחסי: ר'. היו"ר
אותך. להוציא אותי תאלצי אל כהן, גאולה הכנסת חכרת

(התחיה): כהן גאולה

קריאות:

היו"ר ר' פנחסי:
אותך. להוציא אותי תאלצי אל כהן, גאולה הכנסת חברת

קריאות:

היו"ר ר' פנחסי:
חברת הכנסת גאולה כהן, אני קורא אותך לסדר בפעם

לצאת. מתבקשת את השלישית,
קריאה:

לצאתי צריכה היא למה
פנחסי: ר' היו"ר

ופעם שנייה פעם ראשונה, פעם לסדר אותה קראתי
חברת מצטער, אני הזמן. כל להפריע איאפשר שלישית.

כהן. גאולה הכנסת
(התחיה): כהן גאולה

מאשר בפנים יותר אהיה בחוץ כי לצאת, מוכנה אני
פה. בהיותי

(המערך): וייס שבח
מחנה. מכל להוציא צריך צודק. לא זה

קריאות:

סנחסי: ר' היו"ר
להמשיך? אפשר כהן, גאולה הכנסת חברת הכנסת. חברי

חיים רמון (המערך):

היו"ר ר' פנחסי:
עכשיו יוצאת. שהיא מקווה אני לצאת, ממנה ביקשתי אני
יפריע. לא שהוא מקווה אני רמון. הכנסת חכר של התור

מעכשיו אנקוט יד קשה. מספיק, עד כאן.
(המערך): רמון חיים

רוצה? אתה מה מעצמי. כבר יוצא אני



פנחסי: ר' היו"ר
נקרא לא עדיין מירום הכנסת חבר מירום. חגי הכנסת חכר

במליאה. היה לא הוא כי אחת, פעם אפילו לסדר

חגי מירום (המערך):
אותי. תקרא עוד אם אתפלא לא

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
כך על מצר שאני לומר, מוכרח אני היושבראש, אדוני
שמחה של מסוימת, עליזות של אווירה היא כאן שהאווירה
במודע שבא מי חמורה. בתופעה פה שמדובר מפני מסוימת,
את לפרש מתכוון או החוק, את להפר מתכוון שהוא ומודיע
ולא המשפטי, היועץ קבע מה חשוב ולא עיניו, כראות החוק
בלתיחוקי לא שזה קובע הוא בתיהמשפט, קובעים מה חשוב
הדמוקרטיה אושיות תחת החותר מעיקרו, פסול דבר זה 

הדעת. על יעלה לא זה בישראל. המתוקנת והחברה
מדינה מושתתת שעליהם ביותר הבסיסיים היסודות אחד
ומדיניותו הרכבו אופיו, וקביעת הרוב שלטון הוא דמוקרטית
אתם שבהם האנשים הרוב. הכרעת עלפי הממשל של
לשם לצאת רוצים שהם כאן שמענו ושעליהם מדברים,
בפיהם נישאת החופש שרוממות אנשים הם אש"ף, עם לפגישה
רומסים הם זה ועם אדם, זכויות על דמוקרטיה, על מדברים 
מפגש על מדברים הם כאשר כי גסה: ברגל האלה היסודות את
עם אש"ף, כשידוע בדיוק שהמפגש הזה הוא בלתיחוקי, הוא
החוק יסוד כל של רמיסה פשוט הוא הזה הדבר לחוק, בניגוד
אלה הזה, בבית כולם חייבים לדעתי. כן, על בישראל.
אחרים, במחנות הנמצאים ואלה השמאל במחנה הנמצאים
לקהיר לצאת שלא המעשה, את לעשות שלא להם לקרוא
עומד שהדבר מפני אש"ף, עם בה מדברים שהם לפגישה

לעשות. צריכים היו שהם הדבר זה לחוק. בניגוד
עלולים האלה הדברים לאן הדעת על יעלה לא הרי
   מפגש עיני לנגד לראות יכול כבר אני להוביל.

המאוחדת): הפועלים (מפלגת פארס חסיין
לגמרי. ברור זה לשלום. להוביל עלולים הם

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן
יושב החוק על שעובר מי מוביל. זה לאן לגמרי ברור
זה בכלא. יושב לא החוק על עובר שלא ומי ''אייל", בכלא

ההבדל. בדיוק
מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר

את בטלוויזיה ראיתי כאשר כהן. רן הכנסת חבר
 או בביתסאחור איפה, כדיוק זוכר אינני שהיה, המפגש

קריאה:
בשכם.

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
רעולי למעלה עמדו שבו מפגש היה בשכם   
יהיה הזה המדובר המפגש גם שאולי לעצמי חשבתי הפנים.
רעולי ואלה פנים רעולי אלה יבואו פנים: רעולי של מפגש
אתם איך החוק. על עובר מי לאתר אפשר יהיה ולא פנים,

החוק? על לעבירה יד לתת מוכנים

קריאות:

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן p

פנחסי: ר' היו"ר
נימקת לסדרהיום, הצעה לך היתה כהן, רן הכנסת חבר
לך. להשיב לשר עכשיו תאפשר מעשרדקות. יותר במשך אותה

אנא. דיין. אלי הכנסת חבר

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
מי הדמוקרטיה, את שמכבד מי היושבראש, אדוני
אינו אם גם אותו ולקיים לחוק לציית חייב החוק, את שמכבד
את לכבד בישראל אזרח מכל דורשים אנחנו ממנו. מאושר
מתוך פועל שהוא כין לנהוג עליו וכך החוק, את לקיים החוק,
עולם השקפת מתוך פועל שהוא ובין אחת עולם השקפת
טובות. שהן חושב שהוא כוונות מתוך פועל הוא אם גם אחרת,
את ולמלא לו לציית ויש קבע, החוק כלל. משנה זה אין

הוראותיו.
להפר בכוונתם שיש חברים אותם אל שוב פונה אני לכן
הפוגעת גישה זו זאת. מלעשות להימנע להם וקורא החוק, את
מדינת לאויבי ועידוד חיזוק הנותנת גישה זו בדמוקרטיה,
זה בנושא מוטלת עליכם בה. לפגוע הרוצים לאלה ישראל,
ממתן להימנע כזה, ממהלך להימנע מאוד: כבדה אחריות
באושיות חמורה פגיעה שתהיה רבתי, חוק להפרת אפשרות

שלנו. והדמוקרטיה החוק
החוקיים שהאמצעים זו, במה מעל לומר יכול גם אני
על שתוותר שמדינה מפני אנשים, במאות מדובר אם גם יופעלו חוקקה עצמה שהיא החוקים את תבצע ולא החוק הפעלת
שבו למצב, תיגרר כזאת מדינה לאנרכיה, תיגרר כזאת מדינה

לידיה. החוק את תיקח אזרחים קבוצת כל

ואני הזה. החוק על שחולקים מי שיש היטב, יודע אני
בכנסת דעתם את להביע רשאים הם דעתם. ואת אותם מכבד
על להתווכח אפשר ישראל במדינת מקום ובכל רחוב, ובהפגנת
הולכים שהם להודעה, ועד מכאן אבל לגיטימי. זה הנושא.
דבר זה  לחוק בניגוד ולפעול חוק הפרת במודע לעודד
את האמצעים בכל למנוע וחייבים מעיקרו, פסול שהוא
וחסרתקדים כך כל חמור למאורע להביא העלולה ההתפתחות

ישראל. במדינת כך כל
רציני נושא הוא שהנושא חושב אני היושבראש, אדוני
מלבעיות ישראל במדינת החוק לבעיות יותר נוגע הוא מאוד.
האלה המעשים וביטחון. חוץ של בעיה איננה זו וביטחון. חוץ
או שלום להשגת המאמץ את אחד כמילימטר ולו יקדמו לא
הנוגע נושא זה זאת, לעומת בזה. יפגעו רק הם ביטחון.
מציע אני לכן בישראל. החוק ולשלטון הדמוקרטיה לאושיות

   לדיון ההצעות שלוש את להעביר
ראובן ריבלין (הליכוד):

החוק. את להפר קראה כהן רן הכנסת חבר של ההצעה
פנחסי: ר' היו"ר

הצעתו. את להציע לשר תאפשר ריבלין, הכנסת חבר
(הליכוד): ריבלין ראובן

פנחסי: ר' היו"ר
לסיים. לשר אפשר ממך, אנא ריבלין. ראובן הכנסת חבר

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן
אחרים גורר אבסורדי, חוק שמחוקק שמי אמרתי, אני

מדבר. אתה מה על שתבין טוב החוק. את להפר
(הליכוד): ריבלין ראובן

גדולה. בהתלהבות זאת קראת ואתה   



(הליכוד): ויינשטיין אריאל
אבסורדי. זה כהן, רן הכנסת חבר בעיניך,   

מילוא: ר' הסביבה לאיכות השר
כאן יקבע שלא כהן, רן הכנסת לחבר להציע רוצה אני
אין שהרי כזה, איננו חוק ואחה אבסורדי חוק הוא חוק איזה
ישראל, בכנסת חוקי רוב עלידי התקבל הזה החוק גבול. לזה
החוק אבל לגיטימי, זה עליו, לחלוק יכול אתה אותו. לכבד רש

אותו. לכבד ויש קיים, הזה
חוק החוקה, בוועדת זה בנושא דיון לקיים מציע אני לכן
חוק כיבוד בהקשרשל כול, קודם הוא, הדיון כשעיקר ומשפט,

וקיומו. ישראל במדינת
ההצעות שלוש את להעכיר מציע אני היושבראש, אדוני

שהזכרתי. לוועדה
היו"ר ר' פנחסי:

חבר של להצעתו אחרת הצעה מילוא. רוני לשר תודה
לנדאו. עוזי הכנסת לחבר כהן, רן הכנסת

(הליכוד): לנדאו עוזי
חבר של הצעתו את להסיר מציע אני היושבראש, אדוני
רעולי פנים, רעולי היום נלחמים ישראל במדינת כהן. רן הכנסת
נפשנו, שונאי ערבים  פנים רעולי התנהגות. ורעולי לשון
הטובים המניעים שמן יהודים,  והתנהגות לשון רעולי

ישראל. במדינת קשה פוגעים, ולשונם מעשיהם ביותר,
חברי עלידי למצרים המוצעת הנסיעה של הזה המעשה
לאויב, תועלת שיביאו מעשים אותם בכלל משתלב הקיבוצים
שלו במאמצים משתלבים הם לאש"ף. לגיטימציה שייתנו

מבפנים. שלנו החכרה את לקעקע
על ולא נאמנות על איננו היום הוויכוח לחדד. רוצה אני
נסוב הוויכוח גבורה. על ולא בצה"ל שירות על ולא מניעים
אלף להבדיל אסור. ומה מותר מה התנהגות, כללי על היום
שירת והוא צרפתי, פטריוט היה פטן הגנרל הבדלות, אלפי
ובשל הראשונה, העולם מלחמת גיבור והיה צרפת בצבא
כבוגד. אשם ונמצא נשפט הוא האויב, עם שלו הפעולה שיתוף
וכאשר כאן, ההצעה את מעלה כהן רן הכנסת חבר כאשר
ישראל שממשלת בלי לנסוע, הקיבוצים הצעת את רואים אנחנו
מוצאים אנחנו הזה, הדבר את למנוע אפקטיבי כאופן מסוגלת
בה מהשוטים חלק אשר שוטים, מלאה בספינה עצמנו את
לאויב. לסייע במעשיהם, שבה, האחרים לשוטים מאפשרים
מעל כהן רן הכנסת חבר של ההצעה את להסיר מציע אני

סדרהיום. תודה רבה.

פנחסי: ר' היו"ר
לחבר פורת, חנן הכנסת חבר של להצעתו אחרת הצעה

אורון. חיים הכנסת
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה צוקר דוד

את שהתקיפו מי כל את לגנות תשכח אל הבאה, כפעם
כהן. רן הכנסת חבר

רן כהן (התנועה לזכויות האזרח ולשלום):
בעדך. שיילחם מי את תכין

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה שריד יוסי
הפרס. את פעם עוד לו ייתנו הבאה שבשנה מציע אני

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
הכנסת חבר של הצעתו את מסדרהיום להוריד מציע אני

פורת. חנן

חזרתי אמרתי, מילוא רוני השר של נאומו במהלך בדברי
שמוציא מה החוק. במסגרת שהיא בתוכנית מדובר ואמרתי,
שמאות האפשרות אלא החוק, קיום אינו מהכלים אתכם
ישראלים, של משולש במפגש בקהיר ייפגשו ישראלים
זה מהכלים. אתכם שמוציא מה זה ומצרים. מאש"ף פלשתינים

החוק. במסגרת בקהיר להתרחש שעתיד מה
בקבוצה סימנים נתן איתן מיכאל הכנסת חבר
החברים שאחד קיבוץ חברי בקבוצת מדובר מרמותמנשה.
שנרצח ארד, אלכס החבר היה הזאת, בקבוצה בה,
להיותחברה ממשיכה ואשתו פלשתינים, עלידי בצומתמגידו

מוסר. לנו להטיף תפסיקו הזאת. בקבוצה פעילה

(הליכוד): איתן מיכאל
להיות רוצים לא אנחנו הזאת. הדוגמה את רוצים אנחנולא

כמוהו.

המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים
תפסיקו להטיף לנו מוסר. אני לא אשאל אותך   

(הליכוד): איתן מיכאל   ראשהעין את כובשים לא שאם אמרו אצלנו
   ואצלכם

פנחסי: ר' היו''ר
אתכם לקרוא אותי תאלצו אל איתן, מיכאל הכנסת חבר

מסודרת. בצורה הדיון את להמשיך תאפשרו לסדר. שוב
המאוחדת): הפועלים (מפלגת אורון חיים

לציין, מוכרח אני הארצי. הקיבוץ של בכינוס השתתפתי
משום הלומים לא ואפילו ויסקי, הלומי של היה לא שהוא
נאמנים ציונים, אנשים קבוצת של היה הוא אחר. סם
במסגרת היא זו ופעולתם לשלום, החותרים ישראל, למדינת

אלה. מעשים
פנחסי: ר' היו"ר

לחבר איתן, מיכאל הכנסת חבר של להצעתו אחרת הצעה
וייס. שבח הכנסת

(המערך): וייס שבח
הכנסת חבר של הצעתו את מסדרהיום להסיר מבקש אני

איתן. מיכאל
היתר בין שנה, מ30 יותר שבמשך לקבוע, רוצה אני
היה האויב כאשר הביטחון, שר בןגוריון היה שבה בתקופה
לא וזה  לשלום לנכונות רמז כל גילה ולא אכזר, יותר הרבה
בסיס כל חסר שהוא הזה, הסעיף בלי הסתדרו  היום המצב

ביטחון. של יומרה בו יש היגיון, שום בו אין שכלי,

קריאות:

(המערך): וייס שכח
ישראל. ביטחון את תאמצו אל אתם

(הליכוד): ריבלין ראובן

(המערך): וייס שכח
צריך לחוק אבסורדיים. דברים כאן אמרת משפטן, אתה
לא זה  ברוב כאן נתקבל שהוא זה נורמטיבי. בסיס להיות
של פרק תלמד הרוב. עריצות של תופעה כאן יש דבר. שום
המורים אחד כן גם שהיה אקצין, פרופסור אצל אקדמית מכינה

רוב. של הזאת הגנדרנות עם שלך,
   פה האשמת אתה לנדאו, עוזי הכנסת חבר



ראובן ריבלין (הליכוד):
זה. את קבע שלך המצע נבחר היית לא

פנחסי; ר' היו"ר
חבר הכנסת ריבלין, אני חושב שאתה לא רוצה להיות
לסדר אותך קורא אני ריבלין, הכנסת חבר ההצבעה. בזמן נוכח

הראשונה. בפעם
(המערך): וייס שבח

כדאי. לא

עוזי הכנסת חבר לסדר. קריאה של לא היא פה הבעיה
עדין קו על הלכת אתה חמור. מעשה כאן עשית אתה לנדאו,
חברי לעבר זה את זרקת פטן, של המקרה את כשהבאת כזה

כאלה. דברים עושים לא הבית.
לוועדת זאת מעביר שהוא אמר עצמו מילוא רוני השר
ביטחון. לבין הזה העניין בין קשר אין כי ומשפט, חוק החוקה,
שבא מתעתע, חוק זה קשר. אין הכלל. מן יוצאת פליטתפה זו
אותו מעביר הייתי אני הידברות. של אפשרות כל לסתום

שלטון. בסדרי א' פרק ללמד כדי החינוך, לוועדת

פנחסי: ר' היו"ר
לוועדה? להעביר לא להסיר, מציע אתה

שבח וייס (המערך):
מחאה. תוך להסיר

פנחסי: ר' היו"ר
הכנסת חבר להצבעה. עוברים אנחנו הכנסת, חברי תודה.
לוועדת שלך ההצעה את להעביר מסכים אתה האם כהן, רן

ומשפט? חוק החוקה,

ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן
כן.

פנחסי: ר' היו"ר
מסכים שהוא הודעה, השאיר פורת חנן הכנסת חבר
מסכים אתה האם איתן, מיכאל הכנסת חבר לוועדה. להעביר

לוועדה? הצעתך את להעביר

(הליכוד): איתן מיכאל
כן

פנחסי: ר' היו"ר
יחד, ההצעות כל על להצבעה עוברים אנחנו הכנסת, חברי
כהצעת שמסכים, מי אותן. להסיר או לוועדה אותן להעביר אס להסיר שמבקש מי בעד, יצביע  לוועדה להעביר השר,
אין אם יחד, ההצעות שלוש כל על מצביעים אנחנו נגד. יצביע

אחרת. דרישה

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית ביטון צ'רלי
בנפרד. הצעה כל על להצביע מבקש אני

פנחסי: ר' היו"ר
אנחנו בנפרד, להצביע בקשה שיש מאחר הכנסת, חברי
חבר של הצעתו על ,8 מס' ראשונה, הצבעה אחת. אחת נצביע

? נמנע מי נגד, מי כעד, מי בלבד, כהן רן הכנסת

ה ע ב צ ה
את להעביר ההצעה בעד

27  לוועדה הנושא
7  נגד
1  נמנעים

חבר שהעלה הנושא את להעביר ההצעה
ומשפט חוק החוקה, לוועדת כהן רן הכנסת

נתקבלה.
פנחסי: ר' היו"ר

החוקה, לוועדת מועברת כהן רן הכנסת חבר של הצעתו
חכר של הצעתו על מצביעים אנחנו הכנסת, חברי ומשפט. חוק
נמנע? מי נגד, בעד, מי .9 מס' הצבעה פורת, חנן הכנסת

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
25  לוועדה הנושא
8  נגד

2  נמנעים
חבר שהעלה הנושא את להעכיר ההצעה
ומשפט חוק החוקה, לוועדת פורת ח' הכנסת

נתקבלה.
פנחסי: ר' היו"ר

החוקה, לוועדת מועברת פורת חנן הכנסת חבר של הצעתו
חבר של הצעתו על להצבעה עוברים אנחנו ומשפט. חוק
י נמנע מי נגד, מי בעד, מי .10 מס' הצבעה איתן. מיכאל הכנסת

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
26  לוועדה הנושא
3  נגד

1  נמנעים
חבר שהעלה הנושא את להעביר ההצעה
ומשפט חוק החוקה, לוועדת איתן מ' הכנסת

נתקבלה.
פנחסי: ר' היו"ר

חוק החוקה, לוועדת מועברת זו הצעה שגם קובע אני
ומשפט.

לסדרהיום הצעה יב.
הנגב ליישובי עדיפות במתן הצורך

היו"ר ר' פנחסי :
חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדרהיום, הנגב ליישובי עדיפות במתן הצורך בנושא: ,2047 מס'

בבקשה. לוי. יצחק הכנסת חבר מאת

יצחק לוי (המפלגה הדתית הלאומית):
בשבועיים הנכבדים, הכנסת חברי היושבראש, אדוני
היה הגליל. על חשובים דיונים לכמה עדים היינו האחרונים
אביבים נושא על רבות דובר אתמול הכנסת; במליאת דיון



באתי כן, על הנגב. נשכח בגליל עיסוק שמרוב נראה ודוב"ב.
הנגב, של מצוקתו את יישוביו, על הנגב של עניינו את להעלות
שלפי מכיוון הנגב, של הצרכים לכל גבוהה עדיפות לתת ואציע
נמצא שהנגב לדעת, ייווכחו כולם מעט, עוד שאומר הנתונים

קטסטרופה. סף על

שהוא נראה בו, שניגע שטח כל הבחינות. מכל מוכה הנגב
נתונים. כמה להביא רוצה אני האוזן, את לשבר כדי ברגרסיה.
מהנגב, הגירה יש שנים עשר זה ההגירה: במאזן אולי אתחיל
ב1980 וגדל. הולך השלילי ההגירה מאזן כאשר ,1980 משנת דיוק ליתר תושבים, ו כ:000, של השלילי ההגירה מאזן היה
ל500 ומעל מבארשבע, ל500 מעל מתוכם תושבים, 979
בשנת חיובית. הגירה היתה מסוימות בערים כאשר מדימונה,
תושבים, ל4,000 לקרוב השלילי ההגירה הגיע.מאזן 1989
תושבים 2,900 מתוכם תושבים, 3,870  דיוק ליתר
מאופקים תושבים 300 מדימונה, תושבים 800 מבארשבע,

הנגב. את עזבו

עזבו 1987 בשנת ומתרוקן. הולך הנגב האחרונות כשנים
בשנת .12,900 אותו נטשו 1986 בשנת הנגב. את איש 14,000
הולכת והאוכלוסייה אנשים. 11,685 אותו עזבו 1985
ומתדלדלת. היום, אדוני סגן השר, בשטח שמגיע ל66%
משטח המדינה גרים בסךהכול 7% מתושביה. יש היום בכל
הנגב, בבארשבע, בצפוןהנגכ ועד אילת, פחות מ300,000
שנמסרו הנתונים הם אלה ויורד. הולך והמספר תושבים,
עלידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועלידי ראשי הערים.

כהודעה השבוע" ב"יומן אלמוג איתן הודיע 1989 במאי
עוסק והשיכון הבינוי שמשרד והשיכון, הבינוי שר מטעם
אין נטושים. בתים שהם מכיוון בנגב בתים מאות בהריסת
את להרוס חייבים כן, על הנגב. את שיאכלס מי אין תושבים,
נהרסים, האלה הבתים למטרד, הופכים האלה הבתים הבתים.
כן על שליליים. דברים מיני כל של למאורות הופכים הבתים
גם מסוימת ובמידה ונהרסת, הולכת רימונה בתים. הורסים

בארשבע.

לסמל כדי בו יש שאולי והרווחה, העבודה נושא את ניקח
משרד את מבין אינני ראשית, התושבים. מצוקת את יותר
עובדים של משרות 25 קיצץ שלאחרונה והרווחה, העבודה
למרכז האלה התקנים את והעביר הנגב ערי של סוציאליים
ולחולון, לבתים לבניברק, לתלאביב, לירושלים,  הארץ
משרות ש25 ודאי מאוישות. אינן משרות 25 שאותן בטענה
סוציאליים עובדים להביא שקשה מכיוון מאוישות, אינן אלה
האקדמאים מספר לנגב. אקדמאים להביא בכלל קשה לנגב.
עשה מה אבל, אלגברי. בטור לא גיאומטרי, בטור ופוחת הולך
להעביר אפשרות ומנע בא הוא והרווחה? העבודה משרד
עובדים סוציאליים. היום יש ראשי ערים חדשים בנגב, שעושים
אקדמאים נדרשים, עובדים אותם להביא מאמצים
ומעביר הולך והרווחה העבודה משרד והנה, ולאאקדמאים.
25 משרות רווחה מהנגב למרכזהארץ. זה דבר לא מובן.

השוואתיים נתונים בידי יש נוספים: נתונים נראה ,

באותם .1989 יוני ואפריל 1988 יוני אפריל לחורשים
שלושה חודשים ב1988 נפתחו 1,156 תיקים בלשכות שירותי
שלושה באותם תיקים 1,575 נפתחו וב1989 הרווחה,
חודשים, גידול של כ36%. גידול גדול ביותר היה בתיקים
העוסקים בתעסוקה: מספרם גדל מ170 ל298 תיקים, גידול
של 38%. תיקי ילדים בסיכון עלו בצורה משמעותית מ133
האלה. המספרים את לפרש צריך אינני תיקים. ל210 תיקים
וגדלה. הולכת המצוקה ומחמיר. הולך הרווחה שמצב ספק אין

נתונים כמה עוד להביא המזלג, קצה על שוב רוצה, אני
 מזמן לא החינוך. נושא את למשל, ניקח, אחרים. בנושאים
ומאופקים משדרות שילדים בכך, והתרבות החינוך ועדת עסקה
נכבד אחוז ולכתוב. לקרוא יודעים אינם ה' בכיתה הלומדים
מאוד מאותם ילדים  נדמה לי שהיה מדובר בכ40% מילדי
לקרוא יודעים אינם  בנגב אשר הפיתוח בעיירות ה' כיתות
לא מורים  מורים של ממצוקה גם נובע הדבר ולכתוב.

העיריות. של כספית ממצוקה וגם  לנגב מגיעים

סעיפים ארבעה או כשלושה בפניכם לקרוא רוצה אני
בבארשבע. העירוני ההורים מוועד אתמול שקיבלנו ממסמך

יגאל ביבי (המפלגה הדתית הלאומית) :
בעיריות. מצוקה אין.

יצחק לוי (המפלגה הדתית הלאומית):
אם אותו ותשאל הפנים, שר יבוא מעט עוד טועה. אתה

במצוקה. עדיין העיריות שכל חושב אני כך. זה אומנם

פנחסי: ר' היו"ר
המקומיות. הרשויות ראשי של הבעיות את פתר הוא

הלאומית): הדתית (המפלגה לוי יצחק
עדיין העיריות פריסה. של בדרך הבעיה את פתר הוא
אותם לכל מיידיים משאבים לתת אפשרות להן ואין במצוקה,
הפתרון השני בעניין אבל אחד. עניין של פתרון זה תחומים.

הגיע. לא עדיין

מסמך מאותו סעיפים כמה לקרוא רוצה אני שאמרתי, כפי
פסיכולוגי שירות אין בבארשבע; העירוני ההורים ועד של
קרי בבתיספר, בריאות שירותי אין בבארשבע; בנוער לטיפול
לקליטת היערכות ואין לעולה לייעוץ תחנה נסגרה אחיות; אין
המיועדים הביטוח כספי והגנים; בבתיהספר העולים ילדי
החינוכית הרווחה כספי ליעדם; הועברו לא לבתיהספר
אנשי ספטמבר; מחודש הועברו לא החינוך משרד והקצבות
הבעיה ימים. לכמה בתיהספר את והשביתו שבתו בארשבע

שם. נפתרה לא

שבארשבע, הכנסת, לחברי הידוע את להזכיר רוצה אני
בירת הנגב, מרכזת בתוכה את רוב תושבי הנגב היום. גם

נוראה. במצוקה נתונה הבדואית האוכלוסייה
האבטלה כנושא הוא להביא רוצה שהייתי אחרון ונתון

   ירוחם נתיבות, 
תורה): שומרי הספרדים (התאחדות פנחסי רפאל

העבודה שר להשיב צריך מעלה שאתה הנושאים כל על
נוכח. יהיה שהוא לזמן אותם להשאיר צריך והרווחה.

יצחק לוי (המפלגה הדתית הלאומית):
נכנסת כי הזה הרושם את קיבלת פנחסי, הכנסת חבר
ועל הגירה שיכון, נושאי על דיברתי כן לפני דברי. באמצע
שהנגב המוכיחה תמונה, להציג מנסה אני אחרים. נושאים
זאת מרגיש אני הנגב כתושב האמת. וזו הבחינות, מכל מוכה

התושבים. עם במפגש סוף בלי

התורה): (דגל גפני משה
זה. על להשיב צריך הממשלה ראש

הלאומית): הדתית (המפלגה לוי יצחק
הראוי. מן היה זה נכון, נכון,

הנגב כל האבטלה. מצעד בראש צועדות וירוחם נתיבות
אבטלה. מוכה



מנכ"ל של מדבריו קצר קטע בפניכם לקרוא רוצה אני
באזור קם לא שנים מעשר יותר "זה מנע: דוד התעסוקה שירות
מתוחכמות תעשיות בפיתוח השקעות אין אחד. גדול מפעל
ולא בתעשיות בכלל. אוכלוסיית הדרום מהווה כ6%
מאוכלוסיית המדינה, אבל באזור זה מרוכזים 14% מכלל
לפי שניים פי בין שניים, מפי יותר כלומר בארץ, המובטלים

שלושה".
הממשלה, בשם המשיב האוצר, שר לסגן לומר רוצה אני
לשלטון היתה לא 1977 משנת לפחות לי, שידוע כמה שעד
על נייר ראינו לא הנגב. עתיד לגבי מוצהרת מדיניות בישראל
את לפתור כדי מאמצים ריכוז ראינו לא תוכנית, ראינו לא הנגב,
כרגע להתייחס רוצה אינני לאכלסו. וכדי בנגב המצוקה
המנהל פוטר או התפטר האחרונים בימים שרק הנגב, למועצת
בכמה השתתפתי אמיר. ז'אק מר לשעבר הכנסת חבר שלה,
פעמים שלוש או פעמיים לאחר הנגב. מועצת של כינוסים
יש מעשי. דבר שום שם שאין מכיוון בה, להשתתף הפסקתי
ראשי כל שם, מכובדים וכולם הנגב, מועצת חוק הנקרא חוק
נציגים, יש ולכולם השרים, שבאזור, הכנסת חברי כל הערים,

תוכן. מכל ריקה לתפארת, מועצה

הלאומית): הדתית (המפלגה ביבי יגאל
הגליל. חוק כמו

הלאומית): הדתית (המפלגה לוי יצחק
לנו ויש הצעה, איזו מגיש מנכ"ל, בא חודשים שלושה כל
לא דבר שום הנגב. למועצת שהוגשו הצעות של ערמות בבית
מציע הייתי חוק, עלפי קיימת הנגב מועצת היתה לולא בוצע.
את חוסכים היינו לפחות דבר. שום זה אשליה. זו אותה. לפזר
אותו משקיעים היינו ואולי בישיבות, הכיבוד של הכסף

בבתיספר.

הלאומית): הדתית (המפלגה ביבי יגאל
הגליל. בשם גם לדבר כוחך את מייפים לוי, הרב

הלאומית): הדתית (המפלגה לוי יצחק
בשבועיים הרבה דיברו הגליל שעל מכיוון תודה.

הנגב. בשם קצת לדבר החלטתי האחרונים,

(המערך): גולדמן מיכה
במדבר. כמו באולם עכשיו מרגיש ואתה

הלאומית): הדתית (המפלגה לוי יצחק
ומן חשוב, כבד, שהנושא חושב אני השר, סגן אדוני
לכך, תסכים אכן שאם מקווה אני במליאה. בו לדון היה הראוי
הצהרת לפחות סוף סוף ותצהיר דיון באותו הממשלה תבוא
של הנוראה המצוקה לפתרון מסוימת ממשית ותוכנית כוונות

רבה. תודה הנגב.

מסאלחה: נ' היו"ר
יוסי האוצר שר סגן ישיב לוי. יצחק הכנסת לחבר תודה

אדוני. בבקשה, ביילין.

ביילין: י' האוצר שר סגן
הוא כאן המועלה הנושא חבריהכנסת, היושבראש, כבוד
עם נכוחים. הם מהדברים ניכר שחלק ודאי חשוב. נושא אכן
לעידוד מדיניות לממשלה שאין לחשוב טעות זו תהיה זאת,
נושאים לכמה בקצרה, ולו להתייחס, רוצה הייתי הנגב.

עיקריים.
פיתוח כאזור מוגדרים הנגב יישובי  התעשייה בנושא
ערים גם מפעלים. בהקמת מועדפים תנאים המקנה הגדרה א',

כבארשבע ואשקלון מוגדרות בדרך זו, ויש לזה בוודאי
בעתיד. ביטוי לידי שיבואו יתרונות

הרשות זאת רמתחובב. ושמה מקומית מועצה בנגב יש
מכך כתוצאה עצמאית. רשות שהיא בארץ היחידה התעשייתית
וכך לתעשייה, שירות במתן בלעדי באופן מתמקדת פעילותה
מסבסדת אינה שהארנונה משוס מאוד, גבוהה ברמה שירות יש

כלשהי. לאתעשייתית פעילות

לריכוז הנגב תיירות מינהלת הוקמה  התיירות כתחום
השונים הגופים בין ותיאום שיווק ביצוע, תכנון, פעולות
ש"ח מיליוני ב4 השנה מתוקצבת המינהלת באזור. הפועלים
מיליוני 8 הוא שלה הפעולות תקציב כשסך המדינה, מתקציב

ש"ח.

הלאומית): הדתית (המפלגה לוי יצחק

ביילין: י' האוצר שר סגן
לו ויש כזה דבר שיש היא, עוברה אבל בטוח, לא אני
כך ברצינות, אומרת,שמתייחסים זאת תקציב, כשיש תקציב.

האחרונה. בשנה למדתי
הנגב מקבל ,1989 ביולי מ7 הממשלה החלטת עלפי
של בשיעור הון, השקעות לעידוד החוק במסגרת מיוחד, סיוע
38% בבתימלון ובפרויקטים תיירותיים אחרים, כאשר הסיוע

הרגיל הוא 29%. זה בוודאי דבר אפקטיבי, שמתממש.
כמו שונים, פרויקטים עבור לנגב מופנים נוספים תקציבים

ממשית ומצפהרביבים.
דיור יחידות כ400 לבניית תכנון קיים השיכון בתחום
התחלות כ1,000 שיהיו מתוכנן שנתיים בתוך בבארשבע.
בנייה. בשלבי בנייה באילת נמצאותכ500 יחידות דיור. בשנה

יחידות. 500 עוד מתוכננות הבאה

אריה גמליאל (התאחדות הספרדים שומרי תורה):
הדירות את כוללות אינן בבארשבע שבונים הדירות

עלייה. לקליטת המיועדות
ביילין: י' האוצר שר סגן

מזה. חלק זה

בשלבים מצוי באילת התפלה מתקן  האנרגיה לגבי
ונציבות האנרגיה משרד ביוזמת הוא הפרויקט מתקדמים.

המים.

הוא ביותר החשוב הדבר לדעתי כאן התשתית, בתחום
היא הארץ למרכז הנגב את לקרב היכולת הכבישים. נושא
ביותר המשמעותית ההוצאה הנגב. של לפיתוחו המפתח בעצם
יתחיל הביצוע בארשבע.  ביתקמה כביש הרחבת היא
בהוצאה כאן ומדובר כשנתיים, יימשך הוא .1990 בשנת

כרגע. ש"ח, מיליון 30 של תקציבית
 גשררעים הקמת הפרק: על העומדים אחרים נושאים
סיום. לפני  ביתצבי  כבישרוחמה הרחבת סיום. לפני זה
מאילת שדההתעופה העתקת הוא אחר גדול נושא
א' בשלב יכלול אשר המכרז, ייפתח חודש בעוד לעיןעברונה.
מיליון כ80 של בהיקף כעיןעברונה, חדש שדהתעופה בניית
מטרים 300,000 ובניית קרקעי פיתוח יהיה ב' בשלב ש"ח.

מסחריים. ושטחים מגורים דירות לבתימלון, מרובעים
של רעיון בדיקת אלה בימים המסיימת מיוחדת, ועדה יש
ברמתבקע, אקסטראטריטוריאלי אזור סחר, אזור הקמת



בשלב יצוא. למטרות מתקדמות תעשיות עבור חופשי לסחר
הוא חיובית, החלטה תהיה אכן אם שנים, כחמש בתוך ראשון,

עובדים. לכ5,000 תעסוקה לספק אמור

יש בנגב הטבות מיוחדות במס. בירוחם יש זיכוי של 10%,
במצפהרמון זיכוי בשיעור של 25%, בחמש השנים
אילת לגבי בארץ. אחר מקום בשום לזה דומה אין האחרונות,
יש חוק מיוחד, חוק אילת  זיכוי של 10% מההכנסה, פטור
2090 של זיכוי מעסיקים, ממס פטור מוסף, ערך ממס מלא

למעבידים.
שאלה לומר רוצה איני  האלה הדברים את סוקר אני אם
מורות לא שהן לומר איאפשר אבל, הופכותעולם, תוכניות
הוא ששטחו הנגב, לאזור דווקא העדפה של מדיניות על
אוכלוסייתה. מיעוט רק מרוכז ובו המדינה, של רוברובה

להעביר עלי מקובל העניין חשיבות ובגלל אףעלפיכן
במליאה. לדיון הנושא את

מסאלחה: נ' היו"ר
בבקשה. בגין, בנימין זאב הכנסת חבר

(הליכוד): בגין בנימין זאב
רמתבקע. לגבי התוכנית את הזכרת אתה השר, סגן אדוני
יתחדש תושלם שהיא שעד לכך לדאוג צריך התוכנית, זו אם
בןגוריון. אוניברסיטת בבארשבע, האקדמי החופש ויתחזק
אחדות מגמות יש רבים. בקשיים מצויה הזאת האוניברסיטה
בארץ, המדברות על סגירת אוניברסיטאות. יש בוודאי הצדקה
להיות שצריכה לכך ערים אתם האם אבל כפילויות, למנוע
אוניברסיטת את לסגור לצורך לרמתבקע התוכנית בין התאמה

בארשבע?

ביילין: י' האוצר שר סגן
של שהחשיבות חושב, אני השאלה. על לך מודה אני
תהיה וחולשתה מאוד, מאוד רבה היא בארשבע אוניברסיטת
יחסית רחוק במקום לרכז שהיכולת משום הנגב. של חולשתו
קורסים, של לימודים, של פונקציה הוא גבוהה ברמה כוחאדם
לא כזה, עורף יהיה לא אם יהיה, לא זה אם גבוהה. השכלה של
גבוהה. ברמה עובדים יהיו ולא גבוהה ברמה אוכלוסייה תהיה
בקשיים נמצאת אכן בבארשבע האוניברסיטה
בו. לטפל ומשתדלים הזה לנושא ערים אנחנו לאמבוטלים.
אני מדבר על נושא שאומנם לא טיפלתי בו ישירות, אבל הוא

השאלה. על להשיב יכול אני ולכן אוזני, ליד עבר
(הליכוד): בגין בנימין זאב

רבה. תודה
מסאלחה: נ' היו"ר

מצביעים אנחנו הכנסת, חברי ביילין. יוסי השר לסגן תודה
ונגד. בעד

התורה): (דגל גפני משה
אחרת. הצעה להציע מבקש אני היושבראש, אדוני

מסאלחה: נ' היו"ר
עכשיו? להציע רוצה אתה ביקשת. לא אתה

התורה): (דגל גפני משה
כן

מסאלחה: נ' היו"ר
אדוני. בבקשה,

התורה): (דגל גפני משה
הרב הכנסת חבר ידידי את מברך אני היושבראש. אדוני
בשנים בו שהמצב הנגב, זעקת את העלה שאכן לוי. יצחק
את להסיר מבקש אני ומידרדר. הולך ממש האחרונות
לא הממשלה לדבר. מי עם שאין מכיוון מסדרהיום, ההצעה
מתמשכים שכבר סרק, דיבורי אלה הזה. לעניין מתייחסת
ממלא הממשלה, מראש החל בחירות, ערב שנים. פני על
באים יוםיום. בנגב נמצאים כולם  הממשלה שרי מקומו,
סיפורים עם הצהרות, עם תעשייה, מפעלי עם הבטחות, עם

קריאה:
אוטובוסים. עם

התורה): (דגל גפני משה
דבר דווקא היה זה כך. אחר באו האוטובוסים עם לא,
כן ואחרי הבטחות, עם באים הם בחירות ערב אבל מבורך.

האבנים. ואל העצים אל מדברים
על מדברים הפוליטי במישור לומר: רוצה אני אגב דרך
נתנו מה הכנסת, חברי של המצב מה נראה אזוריות. בחירות
המפלגות דווקא בכנסת. הנציגות מבחינת הגדולות המפלגות האזוריות הבחירות נגד שהן הדתיות, המפלגות הקטנות,
כנסת חברי שלושה פה יש דתיים כנסת חברי 18 מתוך

מהנגב.

מסאלחה: נ' היו"ר
אחרות. במפלגות גם מהנגב כנסת חברי יש

התורה): (דגל גפני משה
כן, אבל באופן יחסי מעט מאוד.

מסאלחה: נ' היו"ר
ערד. אשקלון, אשדוד, נציגי את תקפח אל

התורה): (דגל גפני משה
בודדים. יש למערך מהנגב, הכנסת חבר שום אין לליכוד
והם דווקא מדברים על בחירות אזוריות. הם מבטיחים לתושבי

תודה. האבנים. ואל העצים אל מדברים ובסוף הנגב,
מסאלחה: נ' היו"ר

של הצעתו הכנסת. חברי גפני. הכנסת לחבר רבה תודה
לכלול היא האוצר, שר סגן לה שהסכים לוי, יצחק הכנסת חבר
גפני, הכנסת חבר של אחרת הצעה יש בסדרהיום. הנושא את
זו ההצעות. שתי על נצביע מסדרהיום. הנושא את להסיר

.11 מס' הצבעה

ה צ ב ע ה

את לכלול ההצעה בעד
9  בסדרהיום הנושא

אין  נגד
אין  נמנעים

בסדרהיום הנושא את לכלול ההצעה
נתקבלה.

מסאלחה: נ' היו"ר
9 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים בהצבעה מס' 11. אני
תיכלל לוי יצחק הכנסת חבר של לסדרהיום שההצעה קובע,

המליאה. של בסדרהיום



לסדרהיום הצעה יג.
מחירים ולהעלאת בקצבאות לקיצוץ האוצר תוכנית

מסאלחה: נ' היו"ר
 בסדרהיום הבא לנושא עוברים אנחנו הכנסת, חברי
הלפרט, שמואל הכנסת חבר מאת 1994 מס' לסדרהיום הצעה
בנושא: תוכנית האוצר לקיצוץ בקצבאות ולהעלאת מחירים.

הלפרט. שמואל הכנסת חבר בבקשה,
ישראל): (אגודת הלפרט שמואל

שר שקיבל הירושה נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
משמחת היתה לא לתפקידו היכנסו עם פרס שמעון מר האוצר
והתחייבויות גדולים חובות גירעון, ריקה, קופה  במיוחד
התקציב. אילוצי לנוכח בהן לעמוד ניתן תמיד שלא רבות,
רוצים כאשר במיוחד חשובה זו שעובדה לי, נדמה
כי שמבין מי בו. הכלולות ולנזירות החדש לתקציב להתייחס
וכי יד במחי להשתנות יכולה אינה שנים של כלכלית מדיניות
גירעונות אינם נעלמים כבמטהקסם יכול להבין, כי יש מצבים

חדשות. גזירות המחייבים
הלאומי הביטוח בקצבאות שהקיצוצים לי, נדמה
לחרב כבר זה הפכו המסובסדים המצרכים מחירי והעלאות
כאשר תמיד תקציב. שנת תחילת בכל ראשינו על המתהפכת
משום אותם, למצוא מנסים לתקציב, חדשים מקורות מחפשים
מה. דווקא דרך הפתרון הקל של הקצבאות והסובסידיות.
עול אחרות. אפשרויות נשארות תמיד שלא מסתבר, אומנם
השוויוניות וחוסר התקציב על ומכביד ההולך הסובסידיות
מסוימים. שינויים לעשות מחייבים הקצבאות כמערכת הקיימת
לצורכי הבנה ומתוך הללו הבסיסיים הנתונים נוכח
קורא אני גיסא, מאידך התקציב ולאילוצי גיסא מחד הציבור
תוך אלו בתחומים לפעול האוצר, שר לסגן האוצר, לשר
ברוכות ובמשפחות המצוקה בשכבות מקסימלית התחשבות

ילדים.
מספר פעמים זאת הדגיש עצמו האוצר ושר יודע, אני
זאת, עם אלו. לנושאים וער רגיש הוא כי האחרונים, בימים
הביטוח מנכ"ל של לדבריו הלב תשומת את להפנות ברצוני
יפגע הילדים קצבאות ביטול כי שהזהיר צפורי, מרדכי הלאומי
במיוחד בשלושת העשירונים התחתונים, המקבלים 40% מסך
הקצבאות, לעומת 17% שמקבלים שלושת העשירונים
השני, הילד קצבת רק תבוטל אס גם כי הדגיש, הוא העליונים.
ברוכות למשפחות אפליה ותיגרם החברתיים העיוותים יוגברו
ילדים. עוד טען, כי כבר כיום לא מממשים את זכאותם לקצבת
יותר עוד יחמיר והדבר ,105,000 מתוך שכירים 40,000 ילדים

השני. הילד קצבת תבוטל אם
משרד עם כמחלוקת שנויים אלו מנתונים שחלק ייתכן
אין אולם שונים. בנתונים מחזיקים שלו שהמומחים האוצר,
שהקיצוצים כרי הכול לעשות מצווים אנו מקרה בכל כי ספק,
ובמשפחות המצוקה בשכבות יפגעו לא המחירים והעלאות

הילדים. ברוכות
הבעיה שבו כמצב כי מלאה, הסכמה שיש מקווה אני
איאפשר ומחמירה, הולכת ישראל במדינת הדמוגרפית

השני. הילד קצבת את דווקא שיבטלו לכך להסכים
בשיעור התייקרויות על מדברים אם להתייקרויות, אשר
של 60% עד 100% במחירי התחבורה הציבורית, מי ייפגע מכך
הנוסעים ילדים כמה להן שיש ילדים, ברוכות ממשפחות יותר

ביום? פעמיים לפחות הציבורית בתחבורה

עיקר המסובסדים. המצרכים מחירי העלאת לגבי גם כך
אלה, מוצרים על מבוסס ילדים ברוכות משפחות של המזון סל
אין מאחרים. יותר הללו המשפחות יסכלו מחיריהם. יועלו ואם
מתחת המצויים אזרחים לחלץ דרכים מחפשים כאשר ספק,
חדשים שאזרחים לכך נגרום אם לעשות ניטיב לא העוני, לקו

העוני. לקו מתחת אל ירדו

כרצוני להזכיר כאן שוב את הצעתי, כפי שהעליתי אותה
מיוחד מצרכים סל לקבוע מספר, שבועות לפני בכנסת כדברי
לא יסוד. מוצרי על בעיקר המתבססות במצוקה, למשפחות
ממוצע מזון סל לפי האוכלוסייה לכלל פיצוי לקבוע ייתכן
מוצרי בעיקר כולל העניות המשפחות של המזון סל בעוד כללי,
יסוד מסובסדים, שאצל אחרים הם 20% בלבד, ואולי פחות,

המזון. מסל

להטיל להצעה בדברי להתייחס ברצוני הכנסת, חברי
מרגיעים אומנם ארוך. לימודים יום תמורת הורים על תשלום
כולנו הרי אבל מבוססות, משפחות על רק יוטל שהוא אותנו
ולבסוף זו בדרך התחילו רבים ותשלומים מסים כי יודעים,
שנקבע נסיעות, מס עם היה כך לשלמם. כולו הציבור חויב
תרופות בעבור התשלום עם היה כך קצרה, לתקופה בתחילה
בפני אותו מעמידים מתרגל, שהציבור אחרי בקופתחולים.

מוגמרות. עובדות

וצודק גדולה, חשיבות יש ארוך לימודים יום של לתוכנית
בתשלום הציבור לחיוב בהתנגדותו נכון יצחק מר החינוך שר
עניין את בחשבון הביאו שלא לציין, גם חשוב זה. לצורך
יצטרכו ארוך לימודים ליום בתיהספר יעברו אם התזונה.

לכך? התקציב את ייתן ומי צהריים, ארוחת לספק

החמורות התקציביות הבעיות שאחת לי נדמה לבסוף,
העלייה לקליטת התקציב היא האוצר שר בפני העומדות
לכך להקדיש שיש ספק, אין זו. כשנה לה מצפים שאנו הגדולה,
העומדת ההיסטורית בהזדמנות הדרושים המשאבים את
הוותיקים, התושבים את להזניח לנו אסור זאת, עם לפנינו.
צריך העוני. לקו מתחת וחיים בארץ שנה 3020 העובדים
עלידי רק ולא  המצוקה משפחות את לפצות דרך למצוא
נטו שקלים עשרות כמה להן שיוסיף הכנסה, ממס פטור
שיגדיל דבר המינימום, שכר העלאת באמצעות אלא למשכורת,

תודה. בכבוד. ולהתפרנס לעבוד המוטיבציה את

. מסאלחה נ' היו"ר
האוצר. שר סגן ישיב הלפרט. שמואל הכנסת לחבר תודה

כבקשה.

ביילין: י' האוצר שר סגן
הלפרט הכנסת חבר הכנסת, חברי היושבראש, כבוד
ולפיהם בעיתונים, פרסומים על לסדרהיום בהצעתו מסתמך
ההעברה תשלומי בתחום קיצוצים להפעיל שוקל האוצר משרד

והסובסידיות.

במסגרת הן האוצר במשרד אלו כימים הנשקלות ההצעות
האוצר משרד הצעות .1990 לשנת המדינה לתקציב הצעות
תקציב חוק הצעת על תחליט אשר בממשלה, לדיון יועברו
האוצר שר עלידי לכנסת תוצג ההצעה .1990 לשנת המדינה
דיונים ההצעה על תקיים הכנסת ינואר. חודש מסוף יאוחר לא

ובוועדותיה. במליאה מקיפים



הכנסת בימת מעל להתייחס לדעתי, מקום, אין לפיכך,
הבאה. לשנה המדינה לתקציב הצעות של שלמים לא לקטעים
הכנסת חבר של ותפיסתו שההצעות הראוי, שמן חושב, אני
הדיון במסגרת לדיון יועלו לגיטימית, כמובן שהיא הלפרט,

התקציב. על הכולל
מסדרהיום. הנושא את להסיר מציע אני לכן

מסאלחה: נ' היו"ר
אתה הלפרט, הכנסת חבר ? השר סגן בתשובת נסתפק אולי

? השר סגן בתשובת מסתפק
ישראל): (אגודת הלפרט שמואל

כן
מסאלחה: נ' היו"ר

סגן בתשובת מסתפק הלפרט הכנסת חבר רבה. תודה
השר.

יד. הצעה לסדרהיום
בירושלים התעשייה עתיד

מסאלחה: נ' היו"ר
הצעה הבא, לנושא עוברים אנחנו הכנסת, חברי
 בירושלים התעשייה עתיד בנושא: 2119 מס' לסדרהיום

בבקשה. מצא. יהושע הכנסת חבר מאת
(הליכוד): מצא יהושע

הכנסת חברת האוצר, שר סגן אדוני היושבראש, אדוני
   סולודר

(המערך): סולודר עדנה
רוב. לך להשיג דאגתי

מסאלחה: נ' היו"ר
גם את הכבוד. כל הכנסת. חברת כאל אלייך פנה הוא

? ירושלים של בלובי

(המערך): סולודר עדנה
ירושלים. של בלובי כולנו

(הליכוד): מצא יהושע
הכנסת חברת של רגישותה את מהוועדה מכיר אני
מכיוון סולודר, הכנסת חברת של שמה את מציין אני סולודר.
במפורש. זאת להדגיש ורציתי לחלוטין, ריק המליאה שאולם
האוצר שר סגן אדוני היושבראש, אדוני ואמרתי: פתחתי
בנוכחותו אותנו כיבד עכשיו והנה סולודר, הכנסת וחברת
נוהגת שכך חבל מזרחי. הכנסת חבר יצא, בטרם בעמידה,
אחת פעם לא נראים אנחנו כך לעשות. מה אין אבל, הכנסת,
המליאה. ובתוך הבית שבתוך הריקנות את להצדיק ומנסים
השנה ספטמבר חודש בראשית האוצר, שר סגן אדוני
ממושך דיון לאחר הכנסת, של הכספים ועדת החליטה
"החברה של מניותיה את למכור מעטות, לא והתלבטויות
ישראל, ממשלת בידי שהיו בע"מ", לירושלים הכלכלית

פרטית. לחברה

ודאגה פנימית התנגדות כי אף המכירה, נגד פעלתי לא
של ולעתידן לגורלן חרדתי למרות בלבי. אז קיננו עמוקה
המכירה, להכשלת יצאתי לא כירושלים, והתעשייה הכלכלה
חרדתי כי אם  לומר מה לי והיה  אחת במלה לא אפילו
ירושלים. של כלכלתה את לחזק מנת על שקמה חברה ממכירת
בדבר עברו בשנים ההחלטותשנתקבלו כל עמדו עיני לנגד
ירושלים, של התעשייתי לפיתוחה מנוף בהקמת הצורך
לכלים יותר עוד ונזקקה ,1948 בשנת עליה המצור מן שנפגעה
חשיבותה ב1967. העיר איחוד לאחר והלאומיים הממשלתיים
שנמכרה, זו לירושלים'', הכלכלית "החברה של וחיוניותה

האחרונות. בשנים שאת ביתר בלטה

סגן של לבו תשומת את צריך אני לוי, יאיר הכנסת חבר
סתמית. בתשובה ארצה לא כי השר,

יאיר לוי (התאחדות הספרדים שומרי תורה) :
מדבר. לא אני

מסאלחה: נ' היו"ר
במקומך. לשבת אבקשך לוי, יאיר הכנסת חבר

(הליכוד): מצא יהושע
לא הגדולה, הפנימית החרדה ולמרות זאת כל למרות
החברה. למכירת האוצר שר של פעילותו להכשלת פעלתי
הממשלה של ההפרטה מדיניות נגד לצאת רציתי שלא מאחר

ממשלתיות. חברות פרטיות לידיים להעביר 
נחשלת העיר כלכלת כי לדעת יש היושבראש, אדוני
ומפגרת אחרי כלכלתה של מדינת ישראל. כ10% מן
של ארצי ממוצע לעומת בתעשייה, נמצאים בה המועסקים
כ24% המועסקים בתעשייה. ואל יקל הדבר בעיניכם: למבנה
מחיר יש גבה על נושאת שהעיר הזה המעוות התעסוקתי
מתפרנסים העיר תושבי שרוב העובדה, עצום. וכלכלי חברתי
ירושלים את עושה אחרים, ומשירותים הציבורי השירות מן
לעיר הענייה ביותר בישראל מבחינת ההכנסה לנפש. מי שעיין
כי ראה, ישראל במדינת העוני על הלאומי הביטוח בדוח היטב
ירושלים מובילה בתחום זה. כ22% מכלל המשפחות
רבע כמעט העוני,, לקו מתחת נמצאות הירושלמיות
מאוכלוסיית העיר, או ליתר הדגשה, כ15% מהמשפחות
מתגוררות ישראל במדינת העוני לקו מתחת הנמצאות

בירושלים.

של לחיזוקה ונותר שהיה היסודי הפתרון כי יודעים כולנו
יביא דכולם שאליבא העיר, של תיעושה הגברת הוא ירושלים
ברור לכולנו מזאת, יותר העיר. תושבי של הכלכלית לרווחתם
הבעיה ובשל ירושלים של הלאומי חיזוקה למען אף כי
ידע עתירות תעשיות בירושלים נדרשות הדמוגרפית
כחודשיים לפני רק קיבלנו כך בעקבות והראיה, וטכנולוגיה.
טכנולוגיה עתירי למפעלים המקנה מיוחד, חוק בכנסת כאן
פיתוח באוורי כנהוג והנחות הטבות בירושלים שיוקמו ומדע

א'.

ומייד נותנת, המדינה אחר מצד הכנסת, חברי רבותי אולם,
ליצירת יד ונותנים נתנו אנו ביותר חלמאי באופן נשימה באותה
התעשייה של לחיסולה להביא שעלולה חדשה, מציאות

בירושלים.

אדוני היושבראש, אשר יגורנו בא. שר האוצר, בהחלטתו
גולם יצר פרטיים, למשקיעים הכלכלית" "החברה את למכור



הכלכלית", "החברה כי לראות, נדהמתי ירושלים. על הקם
מכירתה הסכם על והדיו חודשים. כשלושה לפני אך שנמכרה
לחיסולה החדשה ובמדיניותה בהחלטותיה גורמת יבש. טרם
ירושלים של וחלילה, חס ולמחיקתה, בירושלים התעשייה של

הכלכלה. מפת מעל
של מחירונים שני לפני מונחים הכנסת, חברי רבותי
מאוגוסט מכירתה, בטרם עוד האחד הכלכלית". "החברה
מה ובכן. .1989 בנובמבר מ1 המכירה. לאחר והשני .1989
למטר שכירות דמי עכור הללו? החודשים בשלושת אירע
מרובע לחודש באזור התעשייה בגבעתשאול שילם מפעל
זו שקלים. 16.22 לשלם נדרש הוא עתה באוגוסט. שקלים 8.26

התייקרות ריאלית של 84%.

יגאל ביבי (המפלגה הדתית הלאומית):
שאלה? אותך לשאול אפשר

(הליכוד); מצא יהושע
לא עכשיו. אם ירשה היושבראש, בסוף. אני צריך לסיים

לרשותי. עומד לא והזמן זמן, לי אין נאומי. את
התייקרות ריאלית של 84% בשלושה חודשים. הייתכן ?
כביכול. "מתונה" היא ההתייקרות בתלפיות התעשייה באזור
רק 70% ריאלית בשלושה חודשים. וראו זה פלא. רבותי חברי
בשל קשה כה שנפגע אזור אותו בעטרות, אפילו הכנסת.
מאמצים נעשים ולגביו בירושלים, הביטחונית המציאות
לחזקו כדי ירושלים ועיתית ישראל ממשלת עלידי מיוחדים
שם גם ביטחוניות, בעיות בשל משם מפעלים בריחת ולמנוע
עלו תעריפי השכירות ב56% ריאלית. ומה קרה לתעשיות
שכה תעשיות, אותן בהרחוצבים? שנמצאות הידע עתירות
נעה שם הקמתן, את לעודד אמור החדש והחוק לעיר, דרושות

ההתייקרות בין 69% ל96% ריאלית.
זוהי לה. דומה שאין שערורייה זוהי הכנסת, חברי רבותי
התעשרות  שלה שהמוטיבציה ומגמתית, מכוונת חבלה
למשוך ישראל כירת של הלאומי מהצורך והתעלמות פרטית
ובראשונה ובראש בירושלים, לתעשייה ויזמים משקיעים

הקיימים. על לשמור
זה כן,  פישמן מר של תשובתו את ולקבל להסכים אין
מצטט. ואני  המניות ממשבר לכולנו המוכר פישמן אותו
לי שייראה כפי עסקית לפעול חופשי "אני השר: סגן אדוני
כמקובל בכל חברה בירושלים ובישראל". אדוני היושבראש,
כזאת, אמירה השומעות לאוזניים ואוי הרואות לעינים אוי
בירת של היסודיים הלאומיים צרכיה את בפרהסיה הרומסת
שקמה חברה, של דירקטריון יושבראש שאומר מה זה ישראל.
חברה ירושלים, של הכלכלי חוסנה משמר על לעמוד מנת על ■י

קרקעות מרבית את בידיה לרכז זאת לצורך לה אפשרנו שאנו
אנו מושלמת, בחלמאות ידינו, במו והיום, בירושלים. המדינה

בירושלים. התעשייה של להפקרתה גורמים
לגבי הכספים ועדת של בהחלטתה היושבראש, אדוני
את המגביל סעיף הוכנס הכלכלית" "החברה של מכירתה
העלות למפעלים הקיימים בעיר ב6% ריאלית מדי שנה בשנה
הדעת, בהיסח שנתקבל אומלל. סעיף זהו שנים. שש במשך

והתעשיינים. כנסת חברי התריעו כבר ועליו
אזור דיירי קיבלו אלה בימים נשמר. לא זה הסכם גם אולם
ידע עתירות תעשיות מרוכזות שבו הרהחוצבים, התעשייה
טכנולוגי, דרישות לתשלום דמי שכירות הגבוהים ב30%
"החברה ראשי אומרים המפעלים זעקת על בתשובה ריאלית.
של משותפת בבעלות האתר נמצא למעשה כי הכלכלית",

החברה ובנק דיסקונט, וכי אנשי הבנק הם כביכול הלוחצים
אונים חסרת ניצבת מסכנה, והחברה. השכירות, בדמי להעלאה

וו. דרישה מול
כולנו את ולקלס ללעג השמה רוח וגסות הבלים הבל
את שקבעה הכלכלית" "החברה זו היתה היום עד העם. כנבחרי
את נקבל אם גם אך השתנה. לא ודבר השכירות, דמי שיעור
היה להתנגד. הכלכלית" "החברה רצתה אם הרי טענתה,

האזור. ממניות 5095: בעלת היא זאת. לעשות ביכולתה

יכול שלא מי שיאמרו; ביניכם יהיו הכנסת, חברי רבותי
בארץ :יש לחלופין או, יותר; זול אחר, למקום שיעבור לשלם,
מרבית כי לזכור, כדאי הזעקה? מה ועל יותר, יקדים מקומות
והמגבלות. התנאים עמם שסוכמו לאחר לעיר באו היזמים
כמחיר שכירות דמי להם שהבטיחה זו היתה ישראל ממשלת
אלו הבטחות סמך על קבוע. בשיעור אך אומנם. צמוד מסוים.
 עכשיו והנה כספם. מיטב את בירושלים אלה יזמים השקיעו

עזבו. או שלמו אולטימטום:
לאלקטרוניקה מפעל מנהל של מכתבו לפני מונח
בירושלים, מפעל לייצור קבלים בשם avx. זהו מפעל עתיר
בירושלים. דולרים מיליוני כ5 שהשקיע זרה, בבעלות ידע
היתה הרחבה. בהשקעות הצורך בשל האחרונה, בשנה
או בירושלים לקובעו אם המפעל בעלי בקרב התלבטות
בעקבות והנה. כאן. להישאר היתה הנטייה לאירלנד. להעתיקו
את מחדש המפעל הנהלת שוקלת הכלכלית, החברה דרישת
כמו נוספים, מפעלים מכמה קיבלתי דומות תגובות החלטתה.

ועוד. "לוז" אופטיקה'', "אופיר

אדוני היושבראש. עלי להתוודות, שלפני שביקשתי
מדוע בשאלה: התלבטתי לסדרהיום זו דחופה הצעה להעלות
הדבר פירוש אם השכירות דמי את לייקר כלכלית חכרה תרצה
תצא מכך הרי יעזבו? והקיימים יגיעו לא חדשים שמשקיעים
כל פשוטה: התשובה אולם נפסדת. רק הכלכלית" "החברה
ואחרים, גבעתשאול תלפיות,  בעיר התעשייה אזורי
העיר. של העסקים למרכזי וקרובים מגורים בשכונות מכותרים
ידינו במו התעשייה. מן יותר לשלם ומוכן יכול רבותי, המסחר,

בעיר. התעשייה את לכבוש המסחר את דוחקים אנו

ועדת יושבראש שהוא האוצר. שר אל אפוא פונה אני
התעקשת ממש נפש שבחירוף אתה, ירושלים: לענייני השרים
חגיגית והצהרת הבטחת הכלכלית", "החברה של מכירתה על
מן נשכרת תצא היא להיפך, ואפילו תיפגע. לא שירושלים
כי אמרת פנינו. על וטופחת המציאות באה הנה  המכירה
יכולה מה האומנם? במקומה. תבוא ירושלים לפיתוח הרשות
מענקים לאותם פרט הקיימים, למפעלים להציע הרשות
בהרחוצבים. הקיימים למפעלים התשובה ומהי שהזכרנו?

הנדרשים לשלם תוספת של 30%?
ובשם בעיר התעשייה מפעלי של בשמם ומבקש סונה אני
בה לחזור הכלכלית'' "החברה מהנהלת לדרוש ירושלים תושבי
מהעלאת המחירים שקבעה. אם אץ ברצונה להביא להרס

בירושלים. העוני ולהגברת בעיר התעשייה
פרנסה מקורות ליצירת הטוען אתה, האוצר, שר אדוני
לפרויקטים הטוען אתה, הקיימים. לחיסול יד תיתן אל חדשים,

הקיימים. שיחוסלו לכך תגרום אל חדשים,

של מהמקרה להשליך אפשר קצרה. הערה אולי לסיום
"החברה הכלכלית" על הניסיונות הנעשים עתה למכור את
מדובר פה גם זרים. למשקיעים לישראל" ''כימיקלים חברת
את הכלכלית" "החברה ממכירת נלמד הלאום. נכסי במכירת



לקבוע צורך יש לאומיים כלים במכירת כי המרכזי, הלקח
על שמירה למדינה שיבטיחו כאלה. ומגבלות סייגים

הלאומיים. משאביה על ויגנו שלה האינטרסים
מסאלחה: נ' היו"ר

האוצר. שר סגן ישיב מצא. יהושע הכנסת לחבר תודה
השר. סגן אדוני בבקשה,
ביילין: י' האוצר שר סגן

כבוד היושבראש, חברי הכנסת, ב10 בספטמבר 1989
הכספים ועדת דרישת לפי מצא, הכנסת חבר שציין כפי נחתם,
לירושלים הכלכלית "החברה רוכשי בין הסכם הכנסת, של
העלאת בדבר החברה של מבניה שוכרי של נציגים לבין בע"מ"
דמי השכירות במבנים של 'לחברה בשיעור של עד 6% ריאלית
פורמלי צד איננה ישראל ממשלת שנים. שש במשך שנה בכל

זה. להסדר
דמי העלאת על בעיתונות שהיו פרסומים בעקבות אולם.
למה מעבר הכלכלית החברה שבבעלות במבנים השכירות
שוב החברה, מבעלי לנו ונמסר העניין את בדקנו שסוכם,

ההסכם. מן חורגים אינם הם כי לאפורמלי. באופן
עלידי שצוין כפי מתייחס, שפורסם הגבוה הדירה שכר
הכלכלית "החברה של לחברהבת מצא. הכנסת חבר
לירושלים'' ושמה "קריית תעשיות מדע בע"מ". ובה יש
ל"חברה הכלכלית" 50% בלבד מן ההון והשליטה. מדובר
לאריאלי דירה משכר לדבריהם. הנובעים. חריגים. במקרים

שנגבה בעבר מן השוכרים, ועתה הוא תוקן.
מאיקיומו נפגע כי הסבור צד יש שבו מקרה בכל זאת, עם
לביתהמשפט לפנות המבנים שוכרי גם רשאים ההסכם, של

החוזה. עלפי זכותם את לממש עלמנת
בדברי. להסתפק המציע מן מבקש אני

מסאלחה: נ' היו"ר
בתשובתושל מסתפק אתה האם מצא. יהושע הכנסת חבר

האוצר? שר סגן

יהושע מצא (הליכוד):
אולי הכספים. לוועדת יעבור שהנושא מבקש הייתי אני

בנושא. לדון מאוד חשוב כי לכך. יסכים השר סגן
מסאלחה: נ' היו"ר

את להעביר מציע מצא הכנסת חבר השר, סגן אדוני
לכך? מסכים אתה האם הכספים. לוועדת הנושא

סגן שר האוצר י' ביילין:
לא.

מסאלחה: נ' היו"ר
מסדרהיום? הנושא את להסיר מציע אתה

סגן שר האוצר י' ביילין:
כן.

(הליכוד): מצא יהושע
לכך. השר סגן של לבו תשומת את להפנות רוצה אני
אני במליאה. אפילו יידון שהנושא קבעה הקואליציה שהנהלת
להסיר מציע השר סגן כאשר לוועדה. יעבור שהנושא לכך מוכן

לסיכום. בניגוד זה מסדרהיום, הנושא את

(הליכוד): דורון שרה

היו"ר נ' מסאלחה:
הקואליציה. הנהלת לא כאן מכם, אנא הכנסת, חברי

(הליכוד): דורון שרה

מסאלחה: נ' היו"ר
לסכם היתה יכולה הקואליציה הנהלת דורון, הכנסת חברת

את זה קודם.
אינך כי  במליאה כנושא לדון הצעה יש הכנסת, חברי
הצעה ויש  לוועדה להעביר להציע מצא, הכנסת חבר יכול,

להצבעה. עוברים אנחנו מסדרהיום. הנושא את להסיר

רפאל פנחסי (התאחדות הספרדים שומרי תורה):
אחרת. הצעה להציע מבקש אני

מסאלחה: נ' היו"ר
בבקשה, חבר הכנסת פנחסי.

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות פנחסי רפאל
את להעביר מציע אני נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני

לוועדה. מצא הכנסת חבר של הצעתו
ביילין: י' האוצר שר סגן

עלי. מוסכם זה
מסאלחה: נ' היו"ר

שהוא מסתבר זו. להצעה מסכים האוצר שר סגן גם ובכן,
עד הקואליציה, בהנהלת קורה מה זמן, מחוסר ידע, כך כל לא

אתו. דיברה דורון הכנסת שחברת
ביילין: י' האוצר שר סגן

דורון. הכנסת חברת של דבריה עלידי שוכנעתי פשוט
מסאלחה: נ' היו"ר

אני לוועדה: הנושא את להעביר  אחת הצעה לפנינו
הכספים. שלוועדת מבין

(המערך): ארבליאלמוזלינו שושנה
הכלכלה. לוועדת יעבור שהנושא מציעה אני

(הליכוד): מצא יהושע
הפנים. לוועדת להעבירו מציע אני

מסאלחה: נ' היו"ר
והיא הכנסת, לוועדת הנושא את להעביר מציע אני כך, אם
זו הצעה מעמיד אני אותו. להעביר ועדה לאיזו תחליט

.12 מס' הצבעה זו להצבעה.

ה ע ב צ ה

את להעביר ההצעה בעד
15  לוועדה הנושא
אין  נגד
אין  נמנעים

שתקבע לוועדה הנושא את להעביר ההצעה
נתקבלה. הכנסת ועדת

מסאלחה: נ' היו"ר
יהושע הכנסת חבר של לסדרהיום שההצעה קובע, אני
להעביר ועדה לאיזו תחליט והיא הכנסת, לוועדת עוברת מצא

אותה.



בעלפה שאילתות טו.
מסאלחה: נ' היו"ר

שאילתא הבא: לנושא עוברים אנחנו הכנסת, חברי
בעלפה מס' 201  של חבר הכנסת יגאל ביבי לשר הפנים.

בבקשה.
201. תקנים המחייבים לבטיחות בתיעץ

הלאומית): הדתית (המפלגה ביבי יגאל
האסון כי קבע, בגלילהמערבי הכבאות שירותי מפקד
צויד אילו נמנע היה ילדים, שני חייהם קיפדו שבו בכפרורדים,
הבית נבנה שממנו העץ עבר ואילו כיבוי, בציוד שנשרף הבית
תקניס בארץ היום קיימים לא לדבריו, מתאים. טיפול

אש. לכיבוי בציוד להצטייד פרטיים בתים המחייבים
לשאול: ברצוני

בגלילהמערבי, הכבאים מפקד של דבריו נכונים האם .1
לעיל? כמצוטט

2. מה הם פרטי תוצאות החקירה של האסון בכפרורדים?
בבתיהעץ מונע טיפול לגבי תקנים בארץ קיימים האם .3

י זה מסוג בבתים אש לכיבוי בציוד להצטייד והצורך
לעשות? המשרד בדעת מה  לא אם .4

מסאלחה: נ' היו"ר
השר. כבוד רבה. תודה

דרעי: א' הפנים שר
להשיב מתכבד הנני נכבד, כנסת חבר היושבראש, אדוני
ביבי. יגאל הכנסת חבר של 201 מס' בעלפה שאילתא על
מייבוש כתוצאה נגרם בכפרורדים שאירע המחריד האסון

מסלילים. המורכב חשמלי, תנור ליד בגדים

מדויקים. אינם שצוטטו כפי הדברים .1

אין ועדיין האירוע, את החוקרת היא ישראל משטרת .2
חקירתה. על פרטים בידינו

מחייבים תקנים אין קומות ארבע בני פרטיים לבניינים .3
בעולם. כלל בדרך כאלה תקנים שאין כפי בישראל, לבתיעץ
לגבי תקנות בעיבוד החלו השרפה, פרוץ לפני עוד במשרדנו,
לחייב כדי ובתיעץ, היערות, ליד יערות, בתוך המוקמים בתים

וכיבוין. שרפות למניעת הדרוש הציוד התקנת
הנושא לכך: ותקנים בעץ מונע טיפול לגבי לשאלה אשר
והמסחר. התעשייה למשרד הכפוף התקנים, למכון מסור

מסאלחה: נ' היו"ר
ביבי. יגאל הכנסת לחבר נוספת לשאלה רשות תודה.

הלאומית): הדתית (המפלגה ביבי יגאל
תקנים לקביעת ועדה הוקמה שאכן לשמוע שמח אני

ששאלתי. בנושא
מכוניות השר: את לשאול רוצה שהייתי נוספת שאלה
נוהג כמנהגו שעולם הוא, שלי הרושם יערות, נשרפים נשרפות,
בשירותי רביזיה לעשות הזמן הגיע לא האס הכיבוי. בשירותי

מגןדודאדום,  השירותים שברוב הייתכן הכיבוי?
בשירותי היום ועד מתנדבים, יש  משמראזרחי משטרה,
ולהדרכה להכשרה מתנדבים גוף להקמת פועלים לא הכיבוי
בנושא הזה? האם השר חושב על רביזיה רצינית, כמתבקש

הכיבוי? בשירותי אלה, בימים

מסאלחה: נ' היו"ר
עדנה הכנסת לחברת נוספת לשאלה רשות רבה. תודה

סולודר.

(המערך): סולודר עדנה
אני שלי השאלה בראשית השר, כבוד היושבראש, כבוד
תושבי ושל המשפחה בני של בצערם השתתפות להביע רוצה
כל של צערם את בזה מביעה שאני בטוחה ואני כפרורדים,

הכנסת. חברי

במבנים גם מספר לשרפות עדים היינו האחרונות בשנים
מועדים שהיו מעץ, דווקא לאו במבנים, וגם עץ העשויים
בנושא סקר נערך האם השר: את לשאול רוצה אני לשרפה. לא אם ? חינוך מבני בעיקר כארץ, לשרפה המועדים מכנים

י כזה סקר לערוך השר ייאות האם

מסאלחה: נ' היו"ר
השר. אדוני בבקשה, רבה. תודה

דרעי: א' המניס שר
שנים לפני כבר ביבי: הכנסת חבר של הנוספת לשאלתו
בשירותי רביזיה לעשות ישראל ממשלת עלידי הוחלט מספר
התפקוד וייפסק ממלכתי, כבאות שירות ולהקים הכבאות
מנוהל ערים איגוד כשכל ערים, איגודי יותר או 22 עלידי
לא בחקיקה, קשור הזה והנושא הואיל לצערי, עצמאי. באופן

ישראל. ממשלת של הזמנים לוח לפי העניין קודם

נציב יש כבאות. שירות הקמתי כבר מספר חודשים לפני
החוק הממשלה. עלידי הממונה מרקוביץ, יעקב מר כבאות,
כדי ממש, אלה בימים הממשלה למשרדי מחולק להיות אמור
אותו להביא ונוכל חקיקה, לענייני שרים בוועדת בו שידונו
ישראל במדינת סוף סוף שיהיה כדי מאוד, מזורז בהליך לכנסת
אחרים גופים וכמו המשטרה כמו ממלכתי, כבאות שירות

הביטחון. על המופקדים
מי למעשה. סולודר: עדנה הכנסת חברת של לשאלתה
שמופקד על שירות מבני בתיהספר הוא משרד החינוך, אבל,
יש העירוניות, הוועדות הג"א, במסגרת העיריות, במסגרת
מבחינת וביתספר ביתספר כל על שנתיים ובדיקה פיקוח
בעיית בכיבוי. לשמש שצריך הציוד כל מבחינת המכשור,
במדינת יש היום עד לצערי,  הדליקים המסוכנים המבנים
מסוכנים במבנים נמצאות שעדיין כיתות אלפי ישראל
שרים, בוועדות בממשלה, פעמים כמה נדון כבר זה  כאלה
רואה אינני עדיין האלה, הכיתות להחלפת התקצוב בעניין אך

מושיע.

מסאלחה: נ' היו"ר
השר. אדוני תודה,



*1989 התש"ן קיץ), לשעון מועדים (קביעת הזמן לקביעת הפקודה לתיקון חוק הצעת טז.
פורז) א' הכנסת חבר (הצעת

מסאלחה: נ' היו"ר
חוק הצעת שצ"ו, חוק הצעת הבא: לנושא עוברים אנו
קיץ), לשעון מועדים (קביעת הזמן לקביעת הפקודה לתיקון

בבקשה. פורז. אברהם הכנסת חבר של ,1989 התש"ן
אברהם פורז (תנועת המרכז  שינוי):

מהמקום, מנמק אני נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
חקיקה, לענייני השרים ועדת ממזכיר הודעה שקיבלתי משום
שחל השר ממשלה, שרי שני עם שוחחתי וגם לישנסקי, מר
וגם בעד, היא הממשלה שעמדת לי אמרו והם מילוא, והשר

בעד. הקואליציה דעת
קיץ שעון להנהיג היא המטרה בפניכם המונחת בהצעה
החל מ1 באפריל ועד 31 באוקטובר. עד היום שעון הקיץ
אלה, במועדים לא, פעם כן, פעם חלקית, בצורה רק הופעל
וחשוב יציבות, הזה לעניין להכניס צריך אחרים. במועדים
אני לכן בחוק. ייקבע והדבר מראש, כך על ידע שהציבור מאוד
תודה. הפנים. לוועדת טרומית בקריאה אתהחוק להעביר מציע

מסאלחה: נ' היו"ר
השר. אדוני ישיב בבקשה,

שר הפנים א' דרעי:
כך על היושבראש, אדוני מברך, באמת אני כול, קורם
הממשלה. עמדת כלפי ממושמעת כך כל שהאופוזיציה
שיש בנושא קשור כשזה לב: שימו רק בזה, תתמידו תמשיכו,
כולכם. מתלכדים אתם פתאום יהדות, של ריח חלילה בו

ביחד. כולכם כשרה, הממשלה
ולשלום): האזרח לזכויות (התנועה כהן רן

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות גמליאל אריה

שר הפנים א' דרעי:
אחד: דבר מבקש אני נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
הפחות לכל אני אוזן. הטו רק רוצים, שאתם כפי תצביעו
חוץ בחוק, הצורך מה מבין לא אני הבעיה. את להבין משתדל
דברי. את ואסביר העניין, לטובת שאינם אחרים מהיבטים

לצד להיכנס רוצה ואיני  קיץ שעון של הנושא
לוח מבחינת אירופה לבין בינינו ההבדל לשאלת הפורמלי,
מאז  הציבורית הבעיה על בעיקר לדבר רוצה אני הזמנים,
במדינת ציבוריות וסערות מחלוקת הרב, לצערי עורר, ומתמיד
הרבה יש אבל, כך. כל חמורה אינה הבעיה לדעתי, ישראל.
רבים. דעות וחילוקי סערות שעוררו ישראל במדינת בעיות
חודשים חודשייםשלושה מיוחד, מאמץ עשינו שעברה בשנה
לא זה בשקט, קיץ שעון וקבענו חשבוןנפש, עשינו הקיץ, לפני
אנחנו הטיפות. בין ללכת לנסות כדי ציבורית, סערה עורר
גם וחייבים מאוד, מורכב ציבור עם חיים ישראל במדינת
לנו יש חגים, לנו יש הזה. בציבור גם ציבור, בכל להתחשב
לישון שהולך ציבור יש בבוקר, מוקדם שקם ציבור יש סליחות,

הטיפות. בין הלכנו ואנחנו בלילה, מאוחר
הטענות כל בחשמל. חיסכון של הטענות את מקבל איני
מסכים שאני אחת אמיתית סיבה יש ייאמרו. שלא עדיף האלה,

גם טוב זה ויכוח. זה על אין לציבור. טוב זה נוח, זה  אתה
מתנגד, הדתי הציבור ואם החילוני. לציבור וגם הדתי לציבור
מפני אלא אחרות, בעיות בגלל או אינוחות בגלל לא זה הרי

הנוחות. מן בהרבה חשובים שמבחינתו דברים שיש
של לתקופה קיץ שעון קבענו הטיפות, בין ללכת ניסינו
העברי. ללוח גם מותאם יהיה שזה כדי ושבוע, חודשים ארבעה
צריך שהייתי מי עם התייעצויות לאחר חודש, לפני כבר השנה,
לא אבל  בכוונתי היה הזמנים, לוח בדיקת ולאחר להתייעץ
חשבתי כזאת, חוק הצעת שמונחת ידעתי כי דבר, עדיין עשיתי
חודש למשך קיץ שעון השנה להפעיל  תאריכים כבר ויש
השנה הקיץ שעון שעברה. בשנה שהיה למה בהשוואה נוסף
יהיה חמישה חודשים מלאים, מ1 באפריל ועד ו בספטמבר.
הפנים משר לקחת הזה, בכיוון ילכו שאם אומר, אני אכל,
זאת ויעשו דעת, שיקול אין הפנים לשר כאילו סמכותו, את
יחול יוםכיפור וגם חודשים, שבעה למשך חקיקה עלידי
יש האם לזה. להסכים אוכל לא אני הזאת, התקופה בתוך
עם רוב כאשר יוםכיפור, לגבי הרגישות את יודע שלא מישהו
את יודע מישהו נוספת? אחת שעה שיצום  צם ישראל
את יודע מישהו לסליחות? הקמים אלפים מאות של הרגישות

עולם. של ריבונו קרה? מה ראשהשנה? של הרגישות
כל אבל ביחד, נחיה בואו במדינה. יחד לחיות רוצים אנחנו
יש אלא לא, או דתי מישהו אם שאלה, כאן אין קצת. יוותר אחד
די ציבור של מסוימות בעיות עם הציבור, נוחות של עניין כאן

גדול.
במקום זה. את מקדים אני השנה שאמרתי, כפי לכן,
מ1 ניסן, חורש מראשית כבר זה את קובע אני מוצאיפסח,
קצת שיישן בלילהסדר, לישון רוצה שלא מי באפריל.
בצהריים. ויתרנו על זה, כדי שיהיו עוד שלושה שבועות. אבל,
זה את לעשות ביוםכיפור? זה את לעשות עולם, של ריבונו
הרי בתמוז? וי"ז באב בט' שעתיים להוסיף בראשהשנה?
את ויסיים נוספות, שעתיים יצום ישראל מעם גדול חלק אז
בעיות? פותרים כך רגישות? טיפת איפה ב21:30. הצום

תורה): שומרי הספרדים (התאחדות פנחסי רפאל
להם תגיד נגדו. יהיו הם בעדו, יהיו שהדתיים מה כל

בעד. יהיו הם נגד, שהדתיים

(המערך): ארבליאלמוזלינו שושנה

דרעי: א' הפנים שר
שעה יצא הצום ביוםכיפור. צמים הכבוד, כל עם אבל,

יותר. מאוחר אחת

שינוי):  המרכז (תנועת רובינשטיין אמנון
ביוםכיפור. צם אני יותר. מאוחר יתחיל גם הוא אבל

דרעי: א' הפנים שר
ביוםכיפור. צם כאן יהודי שכל בטוח אני בטוח. אני

שינוי):  המרכז (תנועת רובינשטיין אמנון
יותר. מאוחר וייגמר יותר מאוחר יתחיל יוםכיפור אבל,

בוועדה. לתקן אפשר החוק, בהצעת לתקן שצריך מה

* נספחות.



דרעי: א' הפנים שר
הכנסת חבר הזאת, הטענה את שמעתי כבר אני

רובינשטיין.

סמכות לשנות הדעת על יעלה לא טענות. שתי יש לי
שאין אומר היה הפנים שר אם הפנים. שר של חוק עלפי
רוצה שהכנסת מבין הייתי קיץ, שעון להפעיל בכוונתו
מודיע. רק לא אני  עשה וגם מודיע הפנים שר אבל להתערב.
קיץ. שעון אפעיל השנה וגם קיץ, שעון קבעתי שעברה בשנה
שיקול לשר עוד שאין ולהגיד שר של סמכות ולקחת לבוא אכל,
דברים מאות עוד יש  חקיקה תהיה אלא הזה, בעניין דעת

הסמכות. את בהם לקחת יכולים שאתם בכנסת,
שלא אחר שר יבוא אם יקרה מה לי: אומרים פירוש? מה
אתם הסמכות; את ממנו תיקחו אחר, שר יבוא ? קיץ שעון ינהיג
אומר אני החיים. את מקשים פשוט אתם ככה אבל, רוב. כאן
רק אתם הטיפות, בין בו ללכת שניסיתי נושא בכל כי בגלוי,
הלכתי מחזות, על צנזורה של בנושא החיים. את מקשים
חבר קם מכן לאחר שבוע והנה, העניין, לטובת צעד ועשיתי

להיפך. דווקא סרטים. לגבי גם הצעה ומגיש הכנסת
לכך, אדאג אני רבותי, לי, האמינו זו, בדרך תמשיכו אם
אתמודד לא אני הבעיות. כל עם להתמודד תצטרכו שאתם

אתן.

מסדרהיום. החוק הצעת את להסיר מציע אני

מסאלחה: נ' היו"ר
פורז. הכנסת חבר בבקשה, תודה.
שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם

משהו יש הפנים, שר שאמר שהדברים לומר, רוצה אני
אם ונחליט הטיעונים כל את נשמע שבוועדה מציע אני בחלקם.
קצרה או יותר ארוכה לתקופה הקיץ שעון את להפעיל צריך
הגיע לא עדיין העניין טרומית. מדוברבקריאה הכול בסך יותר.
חשבה, חקיקה לענייני השרים שוועדת נראה שלישית. לקריאה
אבל לכנסת. זה את ולהביא הסמכות את מהשר ליטול שצריך
טרומית. קריאה הכול בסך זאת בוועדה. נדון להיות יוכל הכול

שינוי):  המרכז (תנועת רובינשטיין אמנון

מסאלחה: נ' היו"ר
מה בגין, הכנסת חבר מבקש. אני רובינשטיין, הכנסת חבר

? הבעיה

(הליכוד): בגין בנימין זאב
בנושא הממשלה עמדת מה לנו השרלומר כבוד יוכל האם

זה?

דרעי: א' הפנים שר
מקרי ברוב ושם, חקיקה, לענייני השרים בוועדת דיון היה
מסוימת. איהבנה בשל לדעתי החוק, בהצעת לתמוך הוחלט
נדון. לא עדיין והוא לממשלה ערעור הגשתי פנים, כל על אני,
זמן שכל לי, אמר והוא מרידור, דן המשפטים שר עם ביררתי
עמדה לממשלה אין פורמלית בממשלה, יידון לא שהערעור

כרגע. המצב זה החוק. בהצעת
(הליכוד): ריבלין ראובן

בספטמבר. ב1 זאת שנעשה להיות יכול
מסאלחה: נ' היו"ר

על להשיב גמר לא עוד הוא עונה. השר הכנסת, חברי
הראשונה. השאלה

שר הפנים א' דרעי:
אני פונה אליכם ומבקש: למה לכם ? אני לא יכול להבין

הזה. הצעד את
מסאלחה: נ' היו"ר

הבהיר. השר הכנסת, דוברי

דרעי: א' הפנים שר
דבר כל על הרי ? טרומית" קריאה רק "זאת פירוש מה
כל לשנות. ובוועדה טרומית קריאה רק שזאת להגיד, אפשר
דעתי. שיקול לפי פועל אני ישראל, במדינת הפנים שר אני עוד
הדעת על יעלה לא עושה. לא או עושה אני אם אותי תבחנו

וגמרנו. דעת שיקול אין הפנים שלשר שיגידו
שינוי);  המרכז (תנועת רובינשטיין אמנון

אישי. עניין לא זה
מסאלחה: נ' היו"ר

עוברים אנחנו נגד. הוא השר ברור. העניין הכנסת, חברי
אברהם הכנסת חבר של החוק הצעת בעד מי .13 מס' להצבעה

יצביע. נגד, מי יצביע. פורז,

ה ע ב צ ה

הצעת את להעביר ההצעה בעד
17  בוועדה מוקדם לדיון החוק

את להסיר ההצעה בעד
10  מסדרהיום החוק הצעת

ו  נמנעים

לתיקון חוק הצעת את להעביר ההצעה
לשעון מועדים (קביעת הזמן לקביעת הפקודה
בוועדה מוקדם לדיון ,1989 התש"ן קיץ),

נתקבלה.
מסאלחה: נ' היו"ר

של החוק הצעת אחד, ונמנע נגד 10 בעד, שב17 קובע אני
ומשפט חוק החוקה, לוועדת הועברה פורז אברהם הכנסת חבר

ראשונה. לקריאה להכנתה
יהושע מצא (הליכוד):

דנה ומעולם שמאז נושא, זה היושבראש, אדוני סליחה,
הפנים. ועדת בו

מסאלחה: נ' היו"ר
הפנים. לוועדת תעבור החוק הצעת בסדר,

אברהם רביץ (דגל התורה):
שיחסלו לפני מהר, אבל צרה, קואליציה נעשה הפנים, שר

במדינה. היהדות את
תורה): שומרי הספרדים (התאחדות פנחסי רפאל
מעוניינת הקואליציה במה בדיוק יודעים אנחנו

מסאלחה: נ' היו"ר
את לקבל צריך ואתה דמוקרטיה, זו פנחסי, הכנסת חבר

דמוקרטית. הצבעה של התוצאות
תורה): שומרי הספרדים (התאחדות פנחסי רפאל   לאופוזיציה לא לקואליציה, אומר אני

שינוי):  המרכז (תנועת פורז אברהם



מסאלחה: נ' היו"ר
מדבר? אתה וגם בהצבעה זכית גם פורז, הכנסת חבר

אברהם רביץ (דגל התורה):
המערך.  הליכוד לא   

יז. הצעה לסדרהיום
ממצא המחקר שערך משרד הפנים בעניין המצב הכלכלי ביישובים השונים בארץ והפער בין היישובים

היהודיים ליישובים הערביים
מסאלחה: נ' היו"ר

המחקר ממצא :1910 מס' לסדרהיום להצעה עוברים אנו
השונים ביישובים הכלכלי המצב בעניין הפנים משרד שערך
בארץ והפער בין היישובים הערכיים ליישובים היהודיים 

בבקשה. טובי. תופיק הכנסת חבר מאת
ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תופיק

יצא 1988 באוקטובר נכבדה, כנסת היושבראש, כבוד הפנים ומשרד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של מחקר
המקומיות הרשויות אפיון בנושא מוניציפלי, למחקר המחלקה
מקווה אני האוכלוסייה. של הכלכליתהחברתית הרמה לפי
לבו תשומת את שיפנו ביקשתי החוברת. את קיבל הפנים ששר
שהוא דאז, הפנים משרד מנכ"ל חתם ההקדמה על זו. לחוברת

הפנים. שר היום

מצטיירת השונים היישובים אודות על הנתונים מבדיקת
של הכלכליהחברתי קצבם אודות על מאוד חמורה תמונה
היהודיים היישובים של למצבם בהשוואה הערביים, היישובים
הקבוצות. שתי בין הקיים הפער גורל אודות ועל בישראל,

עם כל חומרת מצבם של חלק גדול מהיישובים היהודיים,
היישובים בין הקיים הפער הפיתוח, עיירות של כול וקודם
העני שהיישוב מהמחקר, יוצא מדהים. הוא לערביים היהודיים
מהיישוב יותר עשיר ירוחם, והוא היהודי, בסקטור ביותר
הקובעים מספר, נתונים לפי מעליא, והוא ביותר, העשיר הערבי

יישוב. כל של מעמדו את

משנת האוכלוסין מפקד נתוני על בנוי אומנם המחקר
1983, אבל אם חל שינוי כלשהו, הרי אין הוא לטובה אלא

הפער. התרחבות בכיוון
את ניקח זה. ממחקר המזדקרים נתונים כמה להביא רצוני
היהודי בסקטור לחודש. לנפש ההכנסה ממוצע של הנתון
6.4  הערבי ובסקטור שקלים, 13.9 הוא הזה הממוצע
הוא היהודי בסקטור הממוצע ילדים: בקרב מיתות שקלים.
1.3% מיתות לכל 100 לידות, ובסקטור הערבי  2.3%;
 באוםאלפחם  2.6%. שיעור האוכלוסייה בוגרת תיכון
ומעלה מעל גיל 15: בסקטור היהודי  48.9%, בסקטור
מגורים: לחדר הממוצע הנפשות מספר .1896  הערכי
לחדר, 3.9  הערבי בסקטור לחדר, 1.1  היהודי בסקטור
יישובים עוד ויש ,4.6  ובאוםאלפחם שלושה, פי היינו
רבים כאלה. הכנסת הפועל הערבי היא בממוצע 46% מהכנסתו

היהודי. הפועל של
היישוב לגבי מהנתונים מבצבצת במיוחד קשה תמונה
המחקר, לפי בועינה. והוא הערבי, בסקטור ביותר העני
שקלים 13.9 לעומת שקלים, 6.2 היא לנפש הממוצעת ההכנסה
,3.496  ילדים בקרב מיתות היהודי; בסקטור הממוצע שהם
לעומת 1.3% שהוא הממוצע הארצי; בעלי תעודה תיכונית
ומעלה  8.4%, לעומת 48.9%; מספר הנפשות בחדר אחד

.1.1 לעומת ,2.45 

העוני על לאחרונה שהתפרסמו הנתונים הכנסת, חברי
עיניים מחשיכים הלאומי הביטוח של בדיןוחשבון
מ1 מנתח במאמר בהם. הלאומית החלוקה את כשמנתחים
העניים שרוב כך, על כספי אריה "הארץ" כתב מצביע בדצמבר
של ישראל הם ערבים. 50% מחצי מיליון אזרחי ישראל
שמתחת לקו העוני הם ערבים; 66.5% מהילדים הם ערבים,
בשעה שהאוכלוסייה הערבית בישראל היא 17% מכלל

האוכלוסייה.

מראים, כיום בנצרת האוכלוסייה מצב על חדשים נתונים
ש50% מאוכלוסיית נצרת חיים כיום מתחת לקו העוני.
מקום בכל האבטלה על עולה ששיעורה המתרחבת, האבטלה
את הופכים אלה  חברתיים בשירותים המחסור בארץ, אחר
החברתיהכלכלי במצב הגדול הפער חברתי. געש להר העיר
אינו הערבית האוכלוסייה לבין היהודית האוכלוסייה בין
כל את הממשלה, את מאשימים אנו עליון. כוח של ידיו מעשה
כלפי שניהלו ויותר, שנים 40 במשך ישראל ממשלות
שלילת לאומית, אפליה של מדיניות הערבית האוכלוסייה
ושוויון זכויות שוויון לקיים מהחובה והתעלמות זכויות
חכרה של לצרכיה בדאגה בפיתוח, בשירותים, הזדמנויות
תשומתלב הטעונה חברה חברתיתכלכלית, מבחינה חלשה

מיוחדת, כדי לסתום פערים. 
שהערימה מדיניות ניהלה הממשלה מזאת, יתירה
של זכויותיה קיום והבטחת התפתחותה דרך על מכשולים
מרוב הערבית האוכלוסייה נישול הערבית. האוכלוסייה
הנמשכת מדיניות המדינה, קום מאז בבעלותה שהיו אדמותיה,
התפתחותם בעוכרי היה שונות, בצורות היום עד

הערביים. היישובים של החברתיתהכלכלית
ה60, שנות אמצע עד המדינה קום מאז שנים, במשך
את שבלם צבאי, לממשל נתונה הערבית האוכלוסייה היתה
רבות שנים במשך החברתיים. כוחותיה את ושיתק התפתחותה
הערביים, ביישובים מקומיות רשויות הקמת הממשלה מנעה
אפליית הערביים. מהאזורים כליל נעדרו פיתוח ותוכניות
לפיתוח ממלכתיים משאבים כהקצאת הערבית האוכלוסייה
הערביים באזורים פיתוח תוכניות והעדר החברה שירותי
40 במשך בישראל השליטים החוגים של המדיניות את אפיינו

ויותר. שנה

את להוכיח כדי מספרים על מספרים להוסיף רוצה אינני
חיוניים, שירותים לפיתוח משאבים בהקצבת האפליה מדיניות
תחום את למשל, ניקח, אבל הערבי, במגזר כלכלי לפיתוח
היסודיים בתיהספר בוגרי הערבים התלמידים מחצית החינוך.
הם בישראל הערבים התלמידים לימודיהם. את ממשיכים אינם
20% מכלל התלמידים, אך שיעור המורים הערבים הוא 12%
את לסתום כדי מורים 5,000 חסרים כלומר, המורים; מכלל
החינוך. רמת ולגבי הנשירה לגבי הרבה קובע זה ועניין הפער,
במבני הממלכתיות ההשקעות את למשל, ניקח,
הרבה שפיגרו השקעות הלימודים, תנאי ובטיפוח בתיהספר



כתוצאה הגדלים הצרכים אחרי השנים כל במשך מאוד
וידועה לימוד, חדרי 1,400 כיום חסרים במשאבים. מאפליה
מי הערבי. במגזר החינוך מערכת של הנמוכה הפיסית הרמה
בחינוך הערבים שהתלמידים לכך, אחראי הממשלה זולת
המיוחד הם 5% בלבד, אף שהתלמידים הערבים הם 1090

התלמידים? מכלל
הרווחה, משרד במוסדות במצוקה ילדים 10,000 יש
וחרפה בושה זו .10,000 מתוך 400  ערבים 400 רק מתוכם
סיעודיים בבתיאבות קשישים 8,500 יש הזה. למצב לאחראים
מלבד לכך אחראי מי ערבים. 200 רק מהם ממושכות, למחלות

בדבר? הנוגעים הממשלה משרדי

המקומיות לרשויות המשאבים חלוקת בתחום שהיה מה
הממשלה. נגד חמור אשמה כתב הוא שנה מ40 למעלה במשך
מחובת ובהתעלמות לשמים זועקת באפליה הדבר מקור
שהיה מי העדפת המחייבת פערים, סגירת מחובת ואף השוויון

הלאומית. האפליה למדיניות קורבן שנים במשך

המקומיות ברשויות לגולגולת המענקים כיום אם
של ביחס הם היהודיות המקומיות הרשויות לעומת הערביות
שנים. במשך שהיה למה בהשוואה משופר מצב זה ,4:1 או 3: ו

הפער להתהוות גדולה באחריות נושא הפנים משרד
היישובים לבין הערביים היישובים בין הכלכליהחברתי
הרי מהמעוות, משהו לתקן כיום מנסים ואם היהודיים,
הגדלים הצרכים את להדביק יכולים לא עדיין האלה המאמצים

המתרחב. הפער ואת

אורחים בין אלה פערים של קיומם המשך הכנסת, חברי
הוא אלא ואנטידמוקרטי, לאמוסרי רק לא הוא זכויות שווי
גם דבר מסוכן לשני המגזרים גם יחד. הוא יוצר את הרקע
שבה חברה יצירת במקום והתפוצצויות, מאבקים ומעודד
שום האדם. זכויות וכיבוד הרמוניה יתר דמוקרטיה, ישררו
כלפי הלאומית האפליה מדיניות את להצדיק יוכלו לא נימוקים

זו. מדיניות על לחפות או הערבית, האוכלוסייה
? הזה והחמור המסוכן במצב השלטון חוגי מטפלים איך
את מבקר קראוס מר המשטרה שמפכ"ל קראתי שלשום
דורש והוא למשטרה, תקציבים הגדילה שלא על הממשלה
אוי שם. במצב לטפל כדי הערבי במגזר המשטרה בכוח גידול
האוכלוסייה של הכאובות בבעיותיה הטיפול ייעשה אם ואבוי
לשני אסון יהיה זה המשטרה. של הברזל כאגרוף הערבית

הזאת. בארץ העמים

לא בישראל הערבית האוכלוסייה בזה. לסיים רוצה אני
זכויותיה. ורמיסת שוויונה והעדר אפלייתה המשך עם תשלים
רק ולא כולה, הישראלית החברה של לדמוקרטיזציה מאבק זהו
זכויות דמוקרטיה, כי הערבית. האוכלוסייה זכויות למען מאבק

לחלוקה. ניתנים אינם אלה כל האדם, כבוד שוות,

והחברתי הכלכלי מצבם בעיית את העליתי הכנסת, חברי
את לקרוא כדי רבתהשנים, ואפלייתם הערביים היישובים של
את ללמוד לממשלה לקרוא נפש; לחשבון ושוב שוב הממשלה
תוכניות לעבד השונים, המשרדים תקציבי את לבדוק הנושא,
המשאבים את להקצות הערביים, לאזורים מיוחדות פיתוח
כיום החסרים ביותר, החיוניים השירותים להבטחת הדרושים
האבטלה בעיית את לפתור הערבית, האוכלוסייה בקרב

הערביים. האזורים בתוך כיום געש כהר שהיא החמורה,

לישראל לאומית בעיה עם להתמודד לכנסת קורא אני
הערבית. לאוכלוסייה רק ולא כולה,

מסאלחה: נ' היו"ר
הפנים. שר כבוד ישיב טובי. תופיק הכנסת לחבר תודה

השר. אדוני בבקשה,

שר הפנים א' דרעי:
חבר של לנאומו האזנתי הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
לענותעל שצריך השר שאני בטוח לא אני טובי. תופיק הכנסת
של התחום על מופקד אני אענה. שאני החליטו כי אף הצעתו,
חכר דיבר בצדק אבל הערביות, והרשויות המקומיות המועצות
הערבי, המגזר של הכוללות הבעיות על טובי תופיק הכנסת
המרכזית הלשכה של מסתמך, הוא שעליו והסקר
הפרט, בבעיות בעיקר מטפל הפנים, ומשרד לסטטיסטיקה
חבר החדרים. וגודל הדירות גודל הדיור, לנפש, ההכנסה
אבטלה בעיות על החינוך, מבנה על גם דיבר טובי הכנסת
שאני כיוון אבל למשרדי, קשור איננו זה כל אחרות. ובעיות

אליהם. להתייחס רוצה אני הדברים, על להשיב אמור

בשנים הכנסת. חבר עם מסכים אני אכן כול, קודם
כדי בשטח, לסיורים זמן הרבה להקדיש משתדל אני האחרונות
ואכן, והבדואי. הדרוזי הערבי, המגזר של הבעלות את להכיר

שנים. הרבה של פער יש

בכביש זורם הביוב את ורואה ברשויות שמסתובב מי
מן בחלק החינוך מבני את ורואה כביש, יש אם הראשי,
שנים, של פער מאוד, גדול פער יש שאכן רואה המקומות,

אחד. ביום הזה הפער את לתקן מאוד וקשה
לא מרובה "תפסת של הכלל לפי ללכת השתדלנו אנחנו
גדולות תוכניות לעשות אפשר הצהרות, לתת אפשר תפסת".
אחר אבל שוויון. על החלטות בממשלה להעביר אפשר מאור,

האלה. הדברים כל את ליישם גם צריך כך

טיפול של השיטה לחלוטין הופסקה האחרונות בשנים
כיום שונים. שיקולים בגלל אחר, בחלק ולא אחד, בחלק
המיעוטים, שאר ושל הערבי המגזר של הרשויות כל מטופלות
לא בראש, עומד מי כלל משנה זה ואין הכלל, מן יוצא ללא
שקשור מה בכל כולם מטופלים כיום הבעיות. הן מה משנה

הפנים. משרד של המקצועיים בנושאים
הבנקים, עם ההסדר בנושא בעיקר השנה עסקנו אם
התקציב, ולמסגרות הגדולים לגירעונות תשובה לתת שאמור
רשויות 11 ועוד ערביות רשויות ל60 שקרוב לדעת כדאי
כבר חלקן להסדר. נכנסו הכלל, מן יוצא ללא כולן דרוזיות,
כל שלגבי בכך לטובה אותן "קיפחנו" ואפילו ההסדר. את גמרו
מכסים לא שאנחנו חדמשמעית, אמרנו היהודי המגזר
רגיל תקציב של גירעונות רק אלא פיתוח, של גירעונות  רגיל לתקציב ומסגרות

מסאלחה: נ' היו"ר
לטובה". "מקפחים ולא לטובה", "מפלים אומרים

דרעי: א' הפנים שר
הכנסת. חברי בלשון משתמש אני

משרדי של שחלקם כיוון הערבי, במגזר ואילו  
לתקציבי שקשור מה בכל לצערי, קטן, היה השונים הממשלה
של הגירעון הרי הזה, המגזר על פסחו באשר שלהם, הפיתוח
בגירעונות ומדובר מפיתוח, נובע כולו כמעט המקומית הרשות
רק מזה, יותר ואף שקלים, מיליוני כעשרות מדובר גדולים.
בגלל שקלגירעונות מיליון לכ100 הסכום יגיע השנה לפיתוח.
דברים נעשו שכוסו. האחרונות, בשנים הזה המגזר פיתוח
כמותם נעשו שלא דברים די, בכך שאין מסכים ואני גדולים,



או בהם והטיפול דברים, נעשים יישוב בכל כמעט שנים. כמשך
תוכניות יש אבל, בתחילתו. או באמצעו, או סיום, לקראת
ביוב, בעבודות התחלה יש וכבר עזר, חוקי עם מאושרות

וכוי. מים של תשתית בעבודות
קבענו אבל אחרות. תשתית בעיות יש שעדיין נכון
כך אחר הראשון, במקום שביוב ואמרנו מסוים, סדרעדיפויות
לטפל התחלנו שאמרתי, כפי ומדרכות. כבישים כך אחר מים,
בצד וגם מקצועי, בליווי התכנוני, בצד גם המגזר, בכל בזה

הכספי.

כל ,1990 שנת הבאה, התקציב שנת שלקראת מאמין אני
שנת את יתחילו והאחר הדרוזי הערבי, המגזר של הרשויות
טובה יותר הרבה תקציבית מסגרת ועם גירעונות ללא התקציב
חיי הנורמליים, שהחיים כדי זאת כל כן. לפני להם שהיתה מזו
של בעיות ללא משכורות, של בעיות ללא יתנהלו היוםיום,
מסכים אני אבל, אשפה. פינוי של בעיות ללא חסרים, שירותים
שאין בזה די, ועדיין יש בעיות, הקשורות בהקצאת סכומים
אחרים. ודברים ציבור מבני תשתיות, לפיתוח מאוד גדולים
אחת". "במכה הבעיות כל את לפתור נוכל שלא החלטנו
מרוכזת שבהן גדולות, רשויות כמה לקחת החלטנו כך משום
ועוד טיבה שפרעם, אוםאלפחם, כמו גדולה, אוכלוסייה
על הולכים אנחנו  הדרוזי במגזר גם וכך רשויות, כמה
הרשויות שאר את להזניח ובלי  גדולה דרוזית עיר הקמת
ועדת עם תוכנית עבורן להכין השנה, אצלם שעשינו מה אחרי
בתוכנית הפתרונות את לתת הבעיות, את ללמוד היגוי,
בבעיות הטיפול את אחת פעם לגמור כדי רבשנתית,
וזה תקציב, ועוד תקציב עוד לזרוק פעם כל ולא היסודיות,

ונמשך. נמשך
כמה לגבי שנה מדי כזאת תוכנית להפעיל רוצים אנחנו
קו איזה למתוח לפחות נוכל שנים כמה שבעוד כדי יישובים,
ביוב, מים, של יסודיות תשתיות על לדבר לא ושוב התחלתי,

ציבור. ומבני כבישים
משרד של הפיתוח ולתקציבי התקציבי לצד אשר זה
אבל, האלה. למגזרים העדפה היום יש בפירוש הפנים.
שלוש שזה הגדולות, הרשויות חשבון על באה לא ההעדפה
שיש הקטן המענק בתוך הפנים. ממשרד כסף מקבלות לא שנים
מבדילים אנחנו הקטנים, היישובים כין להתחלק האמור לנו,
בין יישוב קטן שכבר מפותח לבין יישוב קטן שעדיין אינו
העדיפויות סדר עם בא שכלמגזר כיוון מאוד, קשה זה מפותח.

ברירה. אין אבל, אחרים. יישובים או העימות קו שלו,

וכבר בזה, נטפל לא אם הכנסת. חברי דברי עם מסכים אני
חריף באופן להתבטא רוצה אינני געש. הר זה הרבה, איחרנו
כזה, מצב עם להשלים יכולה לא כמדינה ישראל מדינת יותר.

עליהן. מדבר שאתה האדם זכויות לפני כבודה, למען
של מדיניות אץ במחלוקת. שנוי הזה שהנושא חושב אינני
יש אולי הפליה. של מדיניות אין עליך. חולק אני בזה הפליה,

משלי. יותר רב ניסיון לך

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
פרקטיקה. יש

שר הפנים א' דרעי:
מדיניות. אין מדיניות. לבין פרקטיקה בין הבדל יש לא.
מדיניות אין אבל בהרבה, התמונה את משנה זה אם יודע אינני
יש טוב, רצון יש בוודאות. זאת לקבוע יכול אני הפליה. של
מעש, חוסר אולי יש לעשות. החלטות יש שוויון, על החלטות

מסכים. אני

הכנסת חברי חברי, עם קצת חלוק אני פה הבעיות, לגבי
בלתי לבנייה מתאר, לתוכניות שקשור מה כל הערבי. מהמגזר
קצת יורד האחרונות, בשנתיים הזה, שהנושא שמח אני חוקית,
מי בגלוי, מי תומכים הרשויות ראשי גם סדרהיום. מעל
בלתי בנייה תהיה ולא חוקית, בלתי בנייה עוד ואין בשתיקה,
חוקית, וזה לטובת המגזר הערבי, כיוון שאיאפשר לנגח אותם
ארנונה. שילמו לא הם כי אותם, מנגחים היו שנים לפני עוד.
יש הארנונה. בנושא הערבי למגזר בטענה לבוא איאפשר היום
צעד נעשה אבל כעלים, השתתפויות של אחרות בעיות לו

עצמיות. והכנסות הארנונה בנושא לכת מרחיק

בית. להרוס קל לא  חוקית בלתי בנייה של בנושא גם
על המופקדים האנשים במקום לעמוד לאיש מאחל לא אני
עושה לא איש מביתה. משפחה להוציא ונאלצים הזה, התחום
קשה, וביד בהחלטיות זאת נעשה לא אם אבל, בשמחה. זאת
בעשרות שתטפל ועדה, עוד להקים נצטרך מספר שנים בעוד

הערכי. המגזר לטובת לא וזה מבנים; אלפים
גם שוויזכויות אזרחים להיות צריכים הערבים האזרחים
היום לבוא איאפשר החוק. שמירת של בחובות וגם בזכויות
תוכניות יש תוכניותמתאר. שאין לבנייה, קרקעות שאין בטענה
גם עבודה ונעשית הצורך די מעודכנות לא חלקן מתאר,

תירוץ. להיות צריך לא זה לגביהם.

20,000 על להצביע יכול אני זו, במה מעל אמרתי כבר
בתוך לרשותם, שעומדים ישראל מקרקעי מינהל של מגרשים
אמרתי שם. לבנות שיבואו תפאדלו, אדרבה, המתאר. תוכניות

מפורטת. רשימה לך לתת מוכן אני לך,
ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תוסיק

לקבל. פעמים כמה ביקשתי
שר הפנים א' דרעי:

זו, במה מעל לך אומר אני בקשה. שמעתי לא אני ממני?
ישראל. ממשלת דעת על

מסאלחה: נ' היו"ר
ייתן. השר וכבוד שוב תבקש אולי

שר הפנים א' דרעי:
יש הקטנים הכפרים כל וליד הגדולים היישובים כל ליד

טובי. תופיק הכנסת חבר דוגמה, לך אביא אחרת. בעיה

באמת, המקומי. השלטון מרכז של חירום כנס היה היום
ראש ישבו הנשיאות במת על הרשויות. ראשי כל בו השתתפו
עיר ראש גדולה, עיר ראש דרוזית, רשות ראש ערבית, רשות
ללא משותף למאבק ללכת והחליטו דעים, אחדות היתה קטנה.
הערבי מהמגזר רשות ראש כיבדו לזה. זה לעזור ביחד, הבדל,
המגזר של הבעיות את בצדק, העלה, הוא הדיבור. כרשות
המגזר ושל בכלל המקומי השלטון של הבעיות את הערבי,
בפיתוח, תקציבים, חוסר של בעיות העלה הוא בפרט. הערבי
בשנים דברים שנעשו אמר הוא אומנם, חינוך. במבני
השיכון משרד של עזרה גם צריך די, בזה אץ אבל האחרונות,

אחרים. משרדים ושל
במגזר קיפוח יש שלו: הטענה את ותשמע טען, הוא בסוף
י השיפוט שטחי הם אילו ? הטענה מה השיפוט. בשטחי הערבי
מצרפים שלא בכך. מקופחות הערביות הרשויות כל כמעט
בתחומי שגרים לתושבים ששייכות אדמות, שיפוטן לשטח

האלה. הרשויות

היתה המטרה שבאמת כיוון זו, במה מעל לדבר רציתי לא
הזאת הרשות ראש המקומי. השלטון של הבעיות את לפתור



גר בגין בני הכנסת חבר ידידי, מקצועי. די דווקא הוא
כי נניח כמוצא. או בתלאביב קרקע לו שיש נניח בירושלים.
דעתו על היעלה שלו. בשכונה שגרה אנשים של קבוצה יש
יש כי ירושלים של השיפוט שטח את תרחיב לי: ולהגיד לבוא

? במוצא קרקעות לי
בין קשר שום אין זו: במה מעל הסברתי פעמים עשרות
זאת מסביר אני מוניציפלי. שיפוט שטח לבין קרקע על בעלות
צרות, די יש ושוב. שוב נשמעת הזאת הטענה אבל ושוב, שוב
להעלות כדאי שלא טענות תעלו אל הערבי, במגזר בעיות די
שוס אין במטהאשר, קרקעות יש לסח'נין למשל, אם, אותן.
ובין מטהאשר בין יהיו האלה שהקרקעות העובדה בין ניגוד
המועצה אס האלה. הקרקעות את מהם מפקיע לא איש סח'נין.
היא האלה, הקרקעות את לפתח תרצה מטהאשר האזורית
לפתח הבעלים ירצו ואם הבעלים. של ההסכמה את תצטרך
מטהאשר. האזורית למועצה תוכנית להגיש יצטרכו הם אותן,
שטח את להרחיב צריך למה ? עולם של ריבונו הקשר, מה
הרשויות של השיפוט שטחי בתוך היום חסר מה השיפוט?
שיפוט שטח לה שחסר לי, שתגיד אחת רשות אין האלה?
היום להיענות אלך אני לבקשתה. נענינו ולא להרחבה
לחמישים בקשות? כיוון שיש לי קרקעות, תשתבש כל המפה
של ההיגיון מה מבין לא אני ישראל? מדינת של המוניציפלית
העניין הזה. כנגד זה, אני רואה שראשי הרשויות הולכים עם
מישהו אותם, להפלות רוצה שמישהו ובטוחים מלאה בטן
אדמותיהם. על להשתלט רוצה מישהו אותם, לקפח רוצה

איפה?

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
בכנסת בה מטפלים שאנחנו טענה, טוענים הם הלוא
מקומית רשות קמה כאשר במיוחד. בגליל שנים, במשך
לתושבי השייכים ביותר נרחבים שטחים אליה צירפו במשגב,
לאדמות משגב כמו מקום בין קשר שום אין הסמוכים. הכפרים
ולתכנונה להחלטתה נתונים שהשטחים הבעיה? מה האלה.
תוכניות אלה שיפוטה. בשטח והם המועצה של ולשיפוטה

עצמם. מהתושבים האלה האדמות את לשלול המיועדות

דרעי: א' הפנים שר
המדינה שטחי שכל הוא, שלנו היעד מוניציפלית מבחינה
בשום לטפל שאיאפשר כיוון מוניציפלי, תחום בתוך יהיו
מבנה, בכלל יש לכן, מוניציפלי. שיפוט תחום לו אין אם שטח,
על משתרעת אזורית מועצה אזוריות. מועצות לו שקוראים
תושבים, 4,000 או 3,000 לה ויש דונמים, אלפי מאות של שטח

בו. שיטפל גוף יהיה הזה השטח שלכל כדי

או שטח כל על מקומית מועצה להקים איאפשר
של שטח יהיה מקומית שלמועצה להגיד או יישוב להקים

דונם. 100,000

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תוסיק
השטחים את אליהן וצרף סח'נין ואת דירחנא את קח

למשגב? למה האלה.

דרעי: א' הפנים שר
אין לזה שום קשר. יש לי בעיות של יוםיום. באים
מקומית, מועצה של שיפוט בשטח אדמות להם שיש קיבוצים,
אזוריות. מועצות בתוך אדמות פרטיים לאנשים כשיש או
לבעלויות. קשר שוס להם אין המוניציפלית, והמפה התחום
מועצות על הולכים לא אנחנו למה שואל, אתה אם
החמולתי המבנה מספיק. ניסיון לנו יש הערבי, במגזר אזוריות
היה זה לי אזורית. למועצה מתאים לא הזה הסגנון של והמבנה

למגזר אזוריות מועצות הקמתי אילו בעיות, הרבה פותר
צריך, הייתי לא מקומיות. מועצות הרבה חוסך הייתי הערבי.
על כל 3,000  4,000 תושבים, להקים מועצה מקומית. זה
לא עדיין הוא הערבי, המגזר לטובת זה אך כסף. הרבה עולה
לגמרי אחרת בנויה אזורית מועצה אזורית. למועצה מתאים
המרכיבים יישובים של נציגים שאלה כיוון מקומית, ממועצה
האזורית כמועצה מספיק ניסיון לי היה המועצה. את
אין לכן, שם. פועלת ככר חמישית קרואה ועדה מרכזהגליל.
של חדש מבנה ולהקים המועצה את לפזר אלא ברירה לנו
עשר בעוד אולי לעשות. יכול אני מה הולך, לא שלטון.
למגזר אז יתאים הזה והמבנה אחר פנים שר פה יהיה שנים

הערבי.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
המועצה את לבטל צריכה האזורית המועצה למה

המקומית?
שר הפנים א' דרעי:

במקום מוניציפליות אושיות שתי שתהיינה איאפשר
מקומית. מועצה שיש או אזורית מועצה שיש או אחד.

מסאלחה: נ' היו"ר
אחד. הוא החוק
דרעי: א' הסנים שר

את השטחים, את מקומית רשות לראש ומראה בא כשאני
מינהל עלידי לבנייה המיועדים המגרשים ואת הקרקעות
מקרקעי ישראל, מסודרים, עם תוכניות מתאר, ומגרשים
האדמות את רוצה לא אני אדוני, ליי עונה הוא מה  גדולים
לנועליהן שיש משפחתיות אדמות שלנו: אדמות לנו יש האלה.
רוצים אנחנו ושם שלנו, המתאר לתוכנית מחוץ שהן קושאן,
לתוכנית שמחוץ אדמות חקלאיות, אדמות אלה י למה לבנות.
בגלל לא ככולה רובה קמה הבלתיחוקית הבנייה המתאר.
בעלים השתתפויות לשלם רצו שלא מפני אלא אדמות, חוסר
לבנות רצו אלא קרקעות לקנות רצו שלא מפני פיתוח, ואגרות
שאמרתי מה כל עם האמת, את להגיד צריך חקלאית. אדמה על
בהתחלה. זאת הפסקנו; היום יש כיוון דרך בעניין הזה. גם
בבנייה נלחמות עצמן והן הזה המצב את מבינות הרשויות

לטובתן. לא שזה יודעות שהן כיוון הזאת,
לפרט הקשורות בעיות לאבטלה, הקשורות אחרות בעיות
מומחה להיות מתיימר אינני אליהן. להתייחס רוצה אינני 
הנושאים על ידברו אחרים ושרים החינוך שר הזה. לתחום
פער של בעיה יש אכן דברי, את לסכם בא אני אם אבל האלה.
להדביק לנסות במטרה גדול מאמץ עושה הפנים משרד גדול.

הערבי. במגזר בעיות יש אבל הזה, הפער את

לכן אני חושב שמן הראוי, אדוני היושבראש, שהנושא
 בדבר הנוגעים השרים יוזמנו הפנים. כוועדת יידון אכן
משרד ואנשי הפנים משרד אנשי  נכון השר אולמרט, השר

האלה. הבעיות כל על הדעת את לתת כדי האוצר

מסאלחה: נ' היו"ר
אתה טובי, תופיק הכנסת חבר הפנים. שר אדוני תודה,

לוועדה? הנושא את להעביר השר להצעת מסכים

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תופיק
   משותפת ועדה

היו"ר נ' מסאלחה:
לוועדה הנושא יועבר אולי הצעה: לי יש טובי, הכנסת חבר

החינוך? וועדת הפנים ועדת של משותפת



ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תופיק
והרווחה. העבודה ועדת

מסאלחה: נ' היו"ר
היה היום לך. מציע רק אני מתערב, שאני על סליחה
הזה, כנושא המחליט אתה והרווחה. העבודה בוועדת דיון

אני. לא

(המערך): סולודר עדנה
תחליט. הכנסת ועדת

מסאלחה: נ' היו"ר
הנושא את להעביר לבקש יכול טובי תופיק הכנסת חבר

הכנסת. לוועדת

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
לכך. ראוי הנושא מיוחדת. ועדה שתקום מציע אני

מסאלחה: נ' היו"ר
הכנסת שוועדת סולודר, הכנסת חברת של הצעתה לפי נלך

משותפת. לוועדה הנושא העברת על שתחליט היא

ההצעה בעד מי להצבעה. עוברים אנחנו הכנסת, חברי
לוועדה, טובי תופיק הכנסת חבר שהעלה הנושא את להעביר

.14 מס' הצבעה זו הכנסת? ועדת תחליט שעליה

ה ע ב צ ה
את להעביר ההצעה כעד

8  לוועדה הנושא
אין  נגד
אין  נמנעים

שתקבע לוועדה הנושא את להעביר ההצעה
נתקבלה. הכנסת ועדת

מסאלחה: נ' היו"ר
אני קובע, שההצעה לסדרהיום של חבר הכנסת תופיק
טובי עוברת לוועדת הכנסת, שתחליט על ועדה משותפת. דובר

על ועדת העבודה והרווחה ועל ועדת הפנים.
שרה דורון (הליכוד):

מסאלחה: נ' היו"ר
אלה דברים גם אותי, שמעת אם דורון, הכנסת חברת
על שתחליט היא הכנסת שוועדת אמרנו בפרוטוקול. נרשמו
לאילו הכנסת מזכיר סגנית אותי שאלה בינתיים הוועדות.
ועדה להקים שאפשר לכך לבי תשומת את הפנתה והיא ועדות,
לוועדת עובר והנושא הצבענו, כך על ועדות. שתי של משותפת
הוא הכנסת. בוועדת חבר הוא גם טובי הכנסת חבר הכנסת.
מורכבת תהיה ועדות מאילו הכנסת בוועדת להסביר יוכל

בנושא. שתדון המשותפת הוועדה

לסדרהיום הצעה יח.
מוניציפלי מעמד חסרי ערביים יישובים

מסאלחה: נ' היו"ר
הצעה  לסדרהיום האחרונה להצעה עוברים אנחנו
יישובים בנושא: סולודר, עדנה הכנסת חברת מאת 2071 מס'

בבקשה. מוניציפלי. מעמד חסרי ערביים ■

(המערך): סולודר עדנה
עסקנו הכנסת. חכרי הפנים, שר כבוד היושבראש, כבוד
אני קיפוח. על קיפוח להוסיף הולכת ואני בקיפוח, כעת
איננה שהבעיה טובי, תופיק הכנסת חבר של לדבריו מצטרפת
של הישראלי, המגזר של הבעיה זוהי הערבי; המגזר של בעיה

כולנו.
אין שאולי דרעי, השר של לדבריו להסכים מוכנה גם אני
אפליה של במציאות חיים אנחנו אבל אפליה, של מדיניות
הזאת. האפליה את למחוק הזמן והגיע מאוד, רבות שנים

חסרי יישובים  מאוד מוגדר בעניין לעסוק רוצה אני
היום קיימות ובדואיים. ערביים יישובים מוניציפלי, מעמד
המונה אחת, קבוצה כאלה: יישובים של קבוצות שתי בארץ
המוכרים קיימים יישובים של קבוצה היא יישובים, 2120
מעמד להם ניתן לא אותן להסביר שאנסה מסיבות אבל כחוק,
לתת קשה גם מוניציפלי, מעמד אין וכאשר מוניציפלי.
בעצם היא יותר, פרובלמטית שהיא שנייה, קבוצה שירותים.
ריכוזים 3635 המונה קבוצה היא ויישובים, בתים של מקבצים
הוחלט נכון, יותר או, הוכרו, שלא כפרים הם אלה כאלה.
האלה הכפרים קבע.' יישובי יהיו לא מקומות שבאותם
קבע. ליישובי התושבים את להעביר במגמה היום מטופלים

יותר. מורכב נושא הוא לדעתי, הזה, הנושא
הפתרון שלדעתי הראשונה, בקבוצה לטפל רוצה אני
לגביה קל יותר. אני חושבת שאז נוכל אולי להתפנות לפתרון

השנייה. הקבוצה לבעיית יותר המורכב

קרוב ובהם כאלה יישובים 2021 קיימים שאמרתי, כפי
מוכתרים, הערביים בכפרים כידוע, היו, בעבר נפש. ל45.000
כפרים, הנהלת פקודת עלפי הפנים ממשרד מינוי שקיבלו
של תפקידם .1984 משנת בחוק בוטלה הפקודה .1944
רשויות בפני הכפרים את לייצג היתר, בין היה, המוכתרים
המינוי הפנים. משרד עלידי נעשה שלהם והמינוי השלטון,
מאז בעצם הפרסומים. בילקוט ופורסם ב1969 בוטל הזה
מוכתרים הפנים משרד מינה לא שנה, 20 במשך כלומר ,1969
שינויים דמוגרפיים, שינויים חלים בינתיים הערביים. לכפרים

סוציאליים.

מסאלחה: נ' היו"ר
החוק. בלשון נאמנים או מוכתרים

דרעי: א' הפנים שר
מוכתרים. ממנים עדיין אנחנו

מסאלחה: נ' היו"ר
כפרים. אותם על מדברת היא

(המערך): סולודר עדנה
פועלים שאתם להיות יכול המוכתרים, את ממנים אתם אם

דרעי: א' הפנים שר

(המערך): סולודר עדנה
לא ואתם כפר, בכל לי נאמר וכך שעדיין, לי נדמה
להעביר שצריך התקציבים את להעביר למי אין זאת, הכחשתם

לכפר.



דרעי: א' הפנים שר
אותה. אסביר אחרת, בעיה זו

(המערך): סולודר עדנה
המוסד שבעצם הזאת, הבעיה על לדבר עומדת ואני
לא זה מוסד המקומית, הרשות או המקומי הוועד להיות שצריך
גוף ואין "אבא" לכפר אין כזו, רשות קיימת לא כאשר קיים.
יישוב כל כמו לו זכאי שהכפר מה את לכפר ויביא שיוציא

בארץ.

האזוריות המועצות של הנושא על בהרחבה עמדת אתה
בדרך כיישוב. ביישוב מכירים מתי  הפרובלמטיקה ועל
מדובר כאן נפש. 3,000 או 2,000 בו יש כאשר בו מכירים כלל,
שאכן כפרים עשרות יש הזה. למספר הגיעו שלא כפרים על
עלידי שהוסבר כפי אבל, אזוריות, מועצות עלידי אומצו
הוא בהם, וטיפל ליישובים דאג שאגב הזה, האימוץ גם השר,
כאלה, יישובים לאמץ יכולה מועצה כל לא למדי. פרובלמטי
גם אזורית. מועצה עלידי מאומץ להיות מוכן כפר כל ולא
פרובלמטית היא הערביים לכפרים אזוריות מועצות הקמת
בין סכסוכים שכנים בכפרים דווקא יש אחת שלא מפני מאוד,
בתוך גם המשפחות בין סכסוכים יש משפחות. בין חמולות,
הקמת מאפשר כך כל שלא מצב שכנים, כפרים בין וגם הכפר

אזורית. מועצה
של מרכזהגליל האזורית המועצה את מכירים אנחנו
ושוב פורקה הזאת המועצה פעמים, כמה שצוין כפי הדרוזים.
עכשיו שהיא השר, אותי יתקן טועה אני ואם לי, נדמה חודשה.

אוחדה? שוב היא אולי או פירוק, של במצב

דרעי: אי הפנים שר
קרואה. ועדה

(המערך): סולודר עדנה
אין רשות, לכפר אין כאשר פרובלמטי. הוא שהנושא סימן
נעשה זה דרך. או כביש של לתשתית לאשפה, לביוב, שידאג מי
שזה כפרים, יש כעמותה. כתוכו להתארגן מסוגל הכפר אם רק
20 שנה אין להם פתרון. הם לא הצליחו ליצור בתוך הכפר גוף
מעמד חוסר של בעיות בגלל הזאת. הדאגה את עצמו על שייקח
אתה תקציבים. אותם אליהם להעביר גם איאפשר מוניציפלי,
העמק, במרכז כפר דורות, מדורי וותיק, גדול כפר למצוא יכול
וחסר  כבישים של תשתיות בהם שיש יישובים של במרכז
אפשרות שאין מפני רק גישה כביש של אחד קילומטר רק

התקציב. את לכפר להעכיר

יש בדיוק, שנה לפני שיצא ,17 מס' הציבור תלונות בדוח
מניחה ואני כפרים, שלושה של מקרים, שלושה של תיאור
הכפרים הם מי התיאור, לפי מדויק, ניחוש לנחש יכולה שאני
על המדינה מבקרת של חמורה מאוד וחוותדעת האלה,
לטפל הפנים למשרד ותביעה הזה בעניין שמצאה הממצאים
אני נפתרה. לא הבעיה היום עד הזאת. בבעיה נמרץ טיפול
מאמצים, עושים הנוכחי המשרד הנוכחי, שהשר להעיד יכולה

נפתרה. לא עדיין הבעיה אבל

שהעלה הנושא גם הלאסנסציוניים. הנושאים אחד זה
כותרת מחר שימצאו מהנושאים אינו טובי תופיק הכנסת חבר
הכי הנושאים אלה אבל, חדש". ב"ערב פינה או כעיתון
ואיש משווע, קיפוח בהם יש שלנו היוםיום כחיי כי דרמטיים.
תשובה. לתת מזדרז לא ואיש פה פוצה לא ואיש מזדעק לא
רחוק מהעין מ"רחוק ייהפך הזה שהמצב הזמן שהגיע לי. נדמה

ללב. וקרוב. לעין לקרוב הלב" מן

בקרב רוחות סערת מעורר ואינו דרמטי אינו הנושא אס גם
לב. תשומת קצת לו לתת הזמן הגיע הכנסת, חברי

ברשימה צוינו ששמותיהם הכפרים את מכירה שאני טוב
לא כן לא אם כי בריח, ברגל, בעין, אותם מכירה אני שקיבלתי.
של בשמותיהם שם. שצוינו השמות לפי אותם לזהות יכולתי
ידע לא אותם שכתב שמי וברור שיבושים, נפלו כפרים כמה

מדובר. במי

שהוכרו כפרים הארץ, במרכז שהם שכפרים ייתכן לא
שנים. הרבה כך כל במשך תשובה להם תימצא לא כחוק,

של מאוד ציוריים תיאורים ולתאר רשימה פה לתת יכולתי
עילוט, בכפר הייתי שבועיים לפני זאת. אעשה לא רבים. כפרים
5,000 בן כפר מנצרת, ק"מ 7 במרחק נצרת, בפאתי כפר
לנצרת. שנים הרבה במשך מסופח שהיה ותיק, כפר תושבים,
תבעו והתושבים בו ניכרה לא נצרת של האחריות לדאבוני,
ניתן לא אבל מנצרת הופרד אכן והכפר מנצרת. אותם להפריד
ללא נותר תושבים, 5,000 בן והכפר, אחר, מוניציפלי מעמד לו

אבא.

מסאלחה: נ' היו"ר
אותו? מנהל מי

(המערך): סולודר עדנה
מתארגנים התושבים מקומי. ועד לו אין לכפר. הנהלה אין

אחריות. עצמם על לקחת ומוכנים
שאינם שהזכרתי כפרים מאותם כפר על מדובר לא כאן
שמונה של מקבץ לפעמים יש שבהם כפרים כחוק, מוכרים
5,000 המונה כפר על מדובר כאן נפש. ו6050 בתים
כולו. את מזהמים האשפה שתלי לתפארת, בנוי כפר נפשות;
ילדים להוביל אפשר איך כביש. כלי מדרכה, כלי כפר
בכלל אפשר איך יולדת? אשה להוביל איך לביתהספר?
באחד יקרה שזה מסכימים היינו האם כזה? בכפר לחיות

שלנו? היישובים

אני בטוחה שבידי שר הפנים, שר כל כך נמרץ, כל כך חכם
התשובה. נמצאת כבר ומתוחכם,

מסאלחה: נ' היו"ר
להעיר. ליושבראש מותר אם חכם, גם הוא

(המערך): סולודר עדנה
מתוחכם, גם הוספתי כך ואחר חכם, אמרתי כול קודם

בהערכה.

השר. כבוד בידי נמצאת כבר שהתשובה בטוחה כמעט אני
,1989 בינואר שיצא המבקר, לדוח שנה שבמלאות מצפה אני
הבשורה, את כפרים לאותם לבשר ונוכל התשובה את נקבל
תקציבים להם שיהיו ובעיקר דואג, להם שיש אבא, להם שיש

לרווחה. לנשום אפשרויות וקצת

מסאלחה: נ' היו"ר
ישיב. הפנים שר כבוד סולודר. עדנה הכנסת לחברת תודה

דרעי: א' הפנים שר
בבעיה מתחבט משרדנו הכנסת, חברי היושבראש, אדוני
מועצות להקים הוא ביותר הקל האחרונות. בשנים הזאת
מועצות עשרות עוד מועצה, ועוד מועצה, עוד  מקומיות

מקומיות.
כך כל עם קטן, כך כל שטח על קטנה, כך כל מדינה אנחנו
במספר בעולם המובילים אנחנו אבל אוכלוסייה, מעט



את לאחד שהצלחנו עד  רשות לאחד שלנו. הרשויות
מבצע היה זה הקטנה, ראשוןלציון עם הגדולה נחלתיהודה

שנה. 15 שנמשך
קטנים לכפרים ליישובים, מקומיות מועצות להקים כן, אם
קשה יהיה כך אחר אבל פופולרי, אולי קל, אולי זה כאלה,
מאוד, גדולה הדבר עלות אותם. ולתחזק חיים שם לנהל מאוד

תוצאות. הרבה מביאה אינה וההשקעה

בכיוון לפעול והתחלתי חשבתי, שעליו האידיאלי הפתרון
שיש בתחומים נמצאים האלה הכפרים כל עילוט: לגבי גם זה,
 יישובים מעשרות המורכבות גדולות, אזוריות מועצות בהם
אילו היה ביותר הטוב קהילתיים. יישובים מושכים, קיבוצים,
לו, הקרובה האזורית למועצה האלה מהכפרים אחד כל סופח
לה, שיש הארגון עם לה, שיש הכוח עם האזורית, והמועצה
ויכול לצמוח מתחיל שהוא הרגע עד ביישוב מטפלת היתה

שירותים. קצת לקבל או עצמאות לקבל

תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):

דרעי: א' הפנים שר
גלבוע? האזורית המועצה אזורית? מועצה איוו

האזורית המועצה ראש עם שלי הפגישות באחת ידידי,
חוץ אחרות בעיות לך אין כתמיהה: אותו שאלתי גלבוע .

לא שהוא פגישה אין שלך? הערביים הכפרים של מהבעיות
עלינו לוחצת סולודר עדנה הכנסת חברת גם הנושא. את מעלה

זמן. הרבה

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תופיק
מרגישים. הם איך סנדלה תושבי את תשאל

דרעי: א' הפנים שר
ונתניה, תלאביב תושבי את תשאל להם. מספיק לא אולי

מקבלים. שהם השירותים על מתלוננים הם גם

מסאלחה: נ' היו"ר
רשות להקים מציע לא אתה טובי, תופיק הכנסת חכר

לבדה. לסנדלה מקומית

דרעי: א' הפנים שר
למדתם אתם גם קצת. והתקלקלתם מהיהודים למדתם
הלוואי זאת, עם הרבה. רוצה מעט לו שיש מי להתלונן.
שירותים. אותם מקבלים היו עליהם מדברים שאנחנו שהכפרים
אחרותעושות מועצות ומה בעמקיזרעאל, נעשה מה יודע אני
אזוריות מועצות המשאבים. כל להן אין ובצנעה. בשקט
שאינם וקיבוצים מושבים של קשות בעיות עם מתמודדות
הפתרון האלה. בכפרים גם מטפלים הם ארנונה. לשלם יכולים
הכפרים את לספח אולי היה לשעתו ביותר והטוב ביותר הזמין

האזוריות. למועצות האלה

אחת סיבות. מכמה הדבר התאפשר לא הרב, לצערי
בגלל האזוריות, המועצות של המצוקה היא העיקריות הסיבות
בקושי בעצמם שהם ומושבים, קיבוצים של הגדול המשבר
אחר. עול עליהם לקחת מעוניינים לא הם עצמם. את מתחזקים
מהגדלת חוששים הם היישוב. מאופי חוששים גם הם
מתנגדים הם קיברץ. או מושב של אופי לה שאץ האוכלוסייה
הם גדולים. יהודיים קהילתיים יישובים לתחומם לצרף
רוצים לא הם האזורית. המועצה של האופי את לאבד מפחדים
החדש החוק ובגלל חקלאי, יישוב רוצים הם עירוני. יישוב מועצה לראש ישירות בחירות  מגן הכנסת חכר שהעביר

מועצה להיות מאוד מהר תיהפך שהמועצה מפחדים הם
עירונית.

ביחס אזוריות מועצות עם מאוד גדולים מאבקים גם לי יש
אינם הם משפחות. מאות המונים גדולים, קהילתיים ליישובים
מועצות להיות רוצים היישובים ולכן אותם, לקלוט רוצים

הישועה. תצמח לא הזה מהפתרון לכן, מקומיות.
הכפרים לכל מקומיות מועצות להקים שאמרתי, כפי
יביא שלא מאוד, יקר פתרון זה הגדול, לחלקם או האלה
לא הזה הפתרון היום  אזוריות מועצות טובות. לתוצאות
הרבה לאחר במשרד, שגיבשנו היחיד הפתרון אפשרי. נראה
את מחדש להחיות הוא בשטח, סקר עריכת ולאחר מחשבה
יותר אותו לעשות אבל המנדטורי, הכפרים, הנהלת חוק
יהיה כזה כפר לכל  אפקטיבי ויותר דמוקרטי יותר מודרני,
לקבל שיוכל מסים, לגבות שיוכל אותו, שינהל מקומי ועד
מוכתר עלידי ולא לייצג, שיוכל הממשלה, ממשרדי כספים
ומי  מטעם שמקורב מי לפי אחר או זה שר עלידי ממונה
התקופה נגמרה האלה. השיטות נגמרו מטעם? מקורב לא
להיות חייב התקופה. נגמרה וגם האלה השיטות נגמרו הזאת.
שלו, הכפר תושבי עלידי דמוקרטית בצורה שייבחר ועד,
יהיו מקומית. מועצה חצי למעשה זה הכפר. את באמת שייצג
סמכויות לה יהיו מסים, ולגבות מסים להטיל סמכויות לה
עזר חוקי ולהעכיר אותם לייצג ממשלה, ממשרדי כספים לקבל
שיצליח שכפר ברור הכפרים. את לנהל שיוכלו כדי למיניהם,
גם אבל מקומית, מועצה הוא השני השלב  ויצמח להתפתח
הכפר. את לנהל כרי מספיקות הזאת והמתכונת הזאת השיטה
ולא הזה, החוק את לחדש הפועל צוות במשרד יושב
בזמנו בוטל הזה שהחוק כיוון שלו, במתכונת אותו להביא
אעמוד אם יודע איני מקווה, אני לתקופה. מתאים אינו גם והוא

מדי. קרוב לי נראה זה ינואר; של באתגר
זה אולי הפנים. בוועדת ידונו זו שבהצעה בכך, תומך אני
נוכל הקרוב שבזמן מאוד מקווה אני החקיקה. את יאיץ גם
של הבעיה את לפתור כדי הפנים משרד של חוק הצעת להביא

תודה. האלה. הכפרים

ולשוויון):' לשלום הדמוקרטית (החזית טוכי תופיק
י עילוט עם מה

דרעי: א' הפנים שר
לעילוט. אתייחס לעילוט, שאתייחס רוצים אתם אם

עם היתה סולודר, עדנה הכנסת חברת שאמרה כפי עילוט,
לנצרתעילית. לא לנצרת, שייכת היתה היא מוניציפלי; שיוך
בהם. טיפלה לא שנצרת היות מנצרת, להתנתק ביקשו הם

ולשוויון): לשלום הדמוקרטית (החזית טובי תופיק
טיפלה.

(המערך): סולודר עדנה
בהם. טיפלה לא היא טיפלה, לא

דרעי: א' הפנים שר
אני ? נוספות סיבות רוצה אתה טובי, תופיק הכנסת חבר
התושבים ולכן בעילוט, טיפלה לא נצרת הסיבות. את לך אגיד
מסים עוד לשלם רוצים לא אנחנו ואמרו: בצדק, התמרדו,
שם מרגישים אנחנו בנו. מטפלים כשלא לנצרת שייכים ולהיות

אותם. ניתקנו הסכמנו, בן. הלוואי  חורג כבן

שנים, שנתיםוחצישלוש לפני כבר בזמני, הגעתי
ונתתי מוכן היה והוא עמקיזרעאל, המועצה ראש עם לסיכום



כול, קודם עילוט. בשביל ולתשתיות לפיתוח מיוחד תקציב לו
אותם. נרים בואו מקומית, מועצה להם שניתן לפני אמרתי:
עם מקומית מועצה לקבל שיוכלו להם, נעזור בואו כול, קודם

אפס. עם לא משהו,
אחרי האזוריות, ובמועצות העניין, הסתדר לא לצערי,
על לשמוע מוכנים לא שלהן, המשבר עם הזה, החוק שעבר

בצרותינו. לנו די אומרים: מסגרת. הרחבת שום

סיכמתי ואשר עילוט, לגבי לנו הנראה היחיד הפתרון לכן,
תודה. בעילוט. מקומית מועצה הקמת הוא עליו,

מסאלחה: נ' היו"ר
את סולודר, עדנה הכנסת חכרת השר. אדוני תודה,

י הפנים לוועדת הצעתך את להעביר מסכימה

(המערך): סולודר עדנה
כן

היו"ר נ' מסאלחה:
מעמיד אני .15 מס' הצבעה מצביעים, אנחנו הכנסת, חברי

להצבעה את ההצעה להעביר את ההצעה לסדרהיום של חברת
הסביבה. ואיכות הפנים לועדת סולודר עדנה הכנסת

ה ע ב צ ה
את להעביר ההצעה בעד

6  לוועדה הנושא
אין  נגד
אין  נמנעים

הפנים לוועדת הנושא את להעביר ההצעה
נתקבלה. הסביבה ואיכות

מסאלחה: נ' היו"ר
קובע, אני הכנסת, חברי נמנעים. ואין מתנגדים אין בעד, 6
הועברה סולודר עדנה הכנסת חברת של לסדרהיום שההצעה

הסביבה. ואיכות הפנים לועדת
שני, ביום  הבאה הישיבה זו. ישיבה של סדרהיום תם
ישיבת .16:00 בשעה ,1989 בדצמבר 25 התש"ן, בכסליו כ"ז

נעולה. הכנסת

.17:55 כשעה ננעלה הישיבה



נספחות

קכ"ח  קכ"ו לישיבות סדרהיום א.
בעלפה. שאילתות א.
ותשובות. שאילתות ב.

הממשלה משרדי של היערכותם על הממשלה הודעת ג.
מאתיופיה מבריתהמועצות, רבתי עלייה לקליטת

התיכון. המזרח ומארצות
,1989 הכספים לשנת (2 (מס' התקציב חוק הצעת ד.

ראשונה). (קריאה 1989 התש"ן
1989 התש"ןט הוותיקים, האזרחים חוק הצעת ה.

שלישית). וקריאה שנייה (קריאה
1989 התש''ן ,(27 מס' (תיקון העונשין חוק הצעת ו.

שלישית). וקריאה שנייה (קריאה

בתשלום) איחור י בעד (פיצוי הקצבאות חוק הצעת ז.
ראשונה). (קריאה 1989 התש"ן (תיקון),

לסדרהיום. הצעות ח.
,(23 מס' (תיקון לכנסת הבחירות חוק הצעת ט.

ראשונה). (קריאה 1989 התש"ן
1989 התשמ"ט (תיקון), חופין מימי חוק הצעת י.

ראשונה). (קריאה
,(3 מס' (תיקון חוץ פסקי אכיפת חוק הצעת יא.

ראשונה). (קריאה 1989 התשמ"ט
1989 התשמ"ט ,(30 מס' (תיקון העונשין חוק הצעת יב.

ראשונה). (קריאה
יג. עבריינותם של ערבים מיהודה, שומרון וחבלעזה בתחום

לין. א' הכנסת חכר הצעת  הירוק" "הקו
יד. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 4),

ראשונה). (קריאה 1989 התש"ן

א' כהן, רן הכנסת חברי הצעות  היוקר תוספת הסכם טו.
שמאי. וי' מזרחי א' רמון, ח' פורז,

הכנסת חברי הצעות  בצפוןהארץ המים זיהום טז.
סולודר. וע' צבן י' טובי, ת' וירשובסקי, מ'

למקם החשמל חברת של המנהלים מועצת החלטת יז.
ארבלי ש' הכנסת חברת הצעת  בצפון כוח תחנת

אלמוזלינו.
חברי הצעות  בדרום הפיתוח בעיירות בתים הריסת יח.

הכנסת ש' אלוני, ע' פרץ וא' גמליאל.
י' אורון ח' הכנסת חברי הצעות  אריאל תושב רצח יט.
ור' דיין ש' לוי, יצ' הנגבי, צ' נאמן, י' סולודר, ע' שריד,

איתן.

הצעות  ציבור נבחרי ועל ערבים על יהודים התקפות כ.
פרץ, ע' שגיא, י' טובי, ת' פורז, א' צוקר, ד' הכנסת חברי

דראושה. וע' ביבי י'
חבר הצעת  דימונה" "טקסטיל במפעל העבודה תנאי כא.

בןמנחם. א' הכנסת
 מצה"ל הפורשים בכירים לקצינים הולמת תעסוקה כב.

מגן. ד' הכנסת חבר הצעת

א' הכנסת חברי הצעות  1992 אירופה הסכמי כג.
שטרית. וש' ויינשטיין

צבן, י' הכנסת חברי הצעות  סיעודיים חולים אשפוז כר.
ארבליאלמוזלינו. וש' כהן רן

הצעת  ירושלים של שלמותה לחיזוק לאומי מאמץ כה.
הלל. ש' הכנסת חבר

כו. הצעות חוק של חברי הכנסת.

ב. הצעות לסדרהיום לישיבות קכ"ז וקכ''ח
הצעות  ודוב"ב אביבים היישובים מצוקת .154150
חברי הכנסת י' פרח, מ' גולדמן, ר' איתן, יצ' לוי וא'

מזרחי.

א' הכנסת חבר הצעת  בישראל חקלאית תוצרת ריסוס .155
ורדיגר.

חברי הצעות  לרפיח מסיני פליטים העברת .158156
כהן. וג' זאבי ר' פורת, ח' הכנסת

ביהודה ערביים גורמים מצד ישראל תוצרת על חרם .159
ובשומרון ובחבלעזה  הצעת חבר הכנסת י' הורביץ.
חבר הצעת  הביטחון משרד של הרכישה מערכת .160

צידון. י' הכנסת

חברי הצעות  בכפריונה ילדים קברות גילוי .164161
גמליאל. וא' רביץ א' כהן, ג' מזרחי, א' הכנסת

הכנסת חבר הצעת  בתיהמשפט של המלא תפקודם .165
שריר. א'

לצאת וקיבוצים אקדמיה אנשי 500 של כוונתם ..168 166
לקהיר  הצעות חברי הכנסת רן כהן, ח' פורת ומ' איתן.
169. הצורך במתן עדיפות ליישובי הנגב  הצעת חבר

לוי. יצ' הכנסת
170. תוכנית האוצר לקיצוץ בקצבאות ולהעלאת מחירים 

הלפרט. ש' הכנסת חכר הצעת
מצא. י' הכנסת חבר הצעת  בירושלים התעשייה עתיד .171
הכלכלי המצב בעניין הפנים משרד שערך המחקר ממצא .172
ביישובים השונים בארץ והפער בין היישובים הערביים

טובי. ת' הכנסת חבר הצעת  והיהודיים
חברת הצעת  מוניציפלי מעמד חסרי ערביים יישובים .173

סולודר. ע' הכנסת



1989 התש"ן הוותיקים, האזרחים חוק הצעת ג.
הגדרות .1

לפי לו שמלאו ישראלי אזרח  ותיק" "אזרח זה, בחוק
ובאשה שנים, 65  כגבר האוכלוסין, כמרשם הרישום

שנים. 60 

תעודה .2

אזרח לכל ותיק אזרח תעודת ינפק הממשלה ראש משרד
ותיק.

יועץ .3

לענייני יועץ ימנה הממשלה, באישור הממשלה, ראש
כפוף יהיה היועץ היועץ);  (להלן הוותיקים האזרחים

הממשלה. לראש

והרכבה מועצה מינוי .4

לענייני ציבורית מועצה ימנה הממשלה ראש (א)
שמספר המועצה),  (להלן הוותיקים האזרחים

מ21. יפחת ולא 35 על יעלה לא חבריה
(ב) לפחות שליש מבין חברי המועצה יהיו נשים.

 יכהנו במועצה (ג)

(1) נציגי משרדי הממשלה ומוסדות אחרים של
בתקנות הממשלה ראש שיקבע כפי המדינה,
הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור
מחברי שליש על יעלה לא שמספרם ובלבד

המועצה;
השלטון מרכז של לפחות נציגים חמישה (2)

המקומי;

(3) .חמישה חברים לפחות שהם נציגי ציבור
מתנדבים; וארגוני

הסתדרות של לפחות נציגים חמישה (4)
בישראל; הגמלאים

בעלי הם הממשלה ראש שלדעת אישים (5)
ותיקים. אזרחים של בבעיותיהם וידע נסיון

5. י:ושבראש המועצה:
המועצה; בראש יעמוד הממשלה ראש (א)

את ימלא היועץ כי לקבוע רשאי הממשלה ראש (ב)
קבע. דרך או מסוים לעניין המועצה, כראש מקומו

המועצה תפקידי .6

כדי בהן שיהיה והמלצות פעולות ותגבש תיזום המועצה
לגרוע בלי הוותיקים; האזרחים של חייהם איכות את לשפר להמליץ היא רשאית האמור, מכלליות
במסים  חקיקה בדרך אף  הקלות על (1)

ובארנונות;
ציבוריים; בשירותים הטבות על (2)

ותיקים. אורחים על שיקל עניין בכל (3)

7. ישיבות וסדריהן
את תקבע היא לפחות; לחודשיים אחת תתכנס המועצה

בתקנות. נקבעו שלא ככל עבודתה דרכי
ותקנות ביצוע .8

להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה הממשלה ראש
לביצועו. תקנות

1989 התש"ן ,(1 מס' (תיקון הגליל חוק הצעת ד.

הכנסת) חברי קבוצת (הצעת
1 סעיף תיקון .1

החוק  (להלן 1987 התשמ"ח הגליל, לחוק 1 בסעיף
יבוא: ''הגליל" הגדרת אחרי העיקרי),

האזוריות: המועצות תחום  "''מרוםהגליל"
ומעלהיוסף; מבואותחרמון מרוםהגליל,

שיתופית אגודה או חקלאי משפחתי". לול "משק
עובדים." במושב לול מכסת בעלי חקלאית

2 סעיף תיקון .2

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 2 בסעיף

המשק לקיום עדיפות תינתן למרוםהגליל "(ג)

הייצור ואפשרות הלול שמכסת באופן המשפחתי
מ50 תפחת לא המשפחתי הלול במשק בפועל
תפחת ולא פטימים משק ליחידת שנתי ייצור טונות
משק ליחידת לשנה מאכל ביצי מ500,000

הטלה.
תהיה הלול בענף למגדלים הניתנת הסובסידיה (ד)
גבוהה ב50% למשק הלול המשפחתי במרום

הארץ. חלקי שאר לעומת הגליל
(ה) יישמר האיזון בין ההיצע והביקוש בענף הלול
מכסה של קביעה המשך עלידי עודפים למניעת
תחול זו מכסה בפועל; לצריכה בהתאם משוחררת

הארץ". חלקי בשאר

הסבר דברי
מחוסר סובל בגליל הצפוני ההר באזור המשפחתי המשק
מאפשרות אינן ואקלים מים אדמה, בעיות ייצור. אמצעי
פרחים ירקות, חממות כמו: אחרים, ענפים לפתח לחקלאי
המשפחתי למשק המתאים היחיד הענף אחרים. וגידולים

הלול. ענף הוא זה באזור

מכסתם את להעמיד לחקלאים הובטח שנים עשרות
המשק מבני ואשר המשק קיום המאפשר המינימום על
בפועל, נעשה לא העיוות תיקון לייצורו. מתאימים הקיימים
והעברה מתוכננת של מכסות לול ממרכז הארץ אינה כת

ביצוע.



בגליל ההר אזור נפגע תעסוקה חוסר של אלו קשים בימים
עוד יותר משאר חלקי הארץ בהיותו רחוק ממרכזי תעשייה
תוכן להכניס בא זה תיקון וכדומה. כבישים תשתית וחסר
למתיישבים מעוות תיקון ויאפשר הגליל, כחוק ראשון ממשי

בחבל ארץ זה.
2(ג) לסעיף

סעיף זה בא לחזק משקים משפחתיים קיימים בענף הלול;
סביר, מינימום על השנתית מכסתם בהעמדת קיום להם לאפשר
המוצע התיקון אין במשקים. הקיימים למכנים גם המתאים
חדשים וחקלאים משקים הקיים החקלאים מעגל על מוסיף
משלים התיקון הלול. בענף ייצור עודפי ליצור שלא עלמנת

קיימת. מכסה בעלי לחקלאים מכסה
0)2 לסעיף

אמור שהוא בסיוע יתרון לו מקנים ואקלימו האזור ריחוק

במקומות הניתן לזה שווה יהיה שהסיוע ייתכן לא לקבל.
להגדיל הכוונה אין יותר. נוחים ואקלים תשתית בעלי אחרים,
לחלקה אלא הלול, לענף כיום הניתנת הסובסידיה כל סך את

צודקת. בצורה

2(ה) לסעיף
המשך על בשמירה מותנה בגליל הענף של מסודר קיום
קביעת עלידי מתבצעת זו שמירה עודפים. ואייצירת איזון
לצריכה המותאמת כללארצית, רבעונית משוחררת מכסה
הענף לוויסות זו שיטה תימשך המוצע, התיקון לפי בפועל.
חלקי בשאר המשוחררת הרבעונית המכסה קביעת עלידי
ותהיה במרוםהגליל הקבועה למכסה תיתוסף אשר הארץ,

בפועל. הצריכה כל לסך מותאמת

1989 התש"ן קיץ), לשעון מועדים (קביעת הזמן לקביעת הפקודה לתיקון חוק הצעת ה.
פורז) א' הכנסת חבר (הצעת

2 סעיף תיקון .1
יבוא: הזמן, לקביעת לפקודה (1) 2 סעיף במקום

ככל במאי 31 ועד באפריל 1 שבין בתקופה (א) (1)"
31 לבין בספטמבר 1 שבין ובתקופה שנה
לצורכי השעון יוקדם שנה, בכל באוקטובר
באופן בישראל אחרות ולמטרות החוק

בשלוש גריניץ' שעון שלפי הזמן את שיקדים
שעות;

בכל באוגוסט 31 ועד ביוני ו שבין בתקופה (ב)
ולמטרות החוק לצורכי השעון יוקדם שנה
הזמן את שיקדים באופן בישראל אחרות

שעות". בארבע גריניץ' שעון שלפי

הסבר דברי
לחיסכון מביא בישראל מספר שנים וה המונהג הקיץ שעון
באוריום פעילות של יותר רבות שעות באפשרו באנרגיה, ניכר

יחסי. כאופן הקרירות הבוקר ובשעות
סמכות הפנים לשר מעניקה הקיים כנוסחה הזמן פקודת
הקיץ, שעון יחול שבה התקופה אורך את כצו שנה מדי לקבוע

לאו. אם להנהיגו מקום יש אם שנה מדי לשקול ואף
והתוצאה דיונים, מחדש שנה מדי נערכים שכזה באופן
הקיץ. שעון מופעל שבה התקופה של מלאכותי קיצור היא

בשנת 1989 הופעל שעון הקיץ עד 31 באוגוסט בלבד.

שנה מדי קיץ שעון בקיום ודאות יאפשר המוצע החוק
והרווחה באנרגיה החיסכון יובטחו בכך מועדיו. לגבי וודאות
ויתאפשר לארלבנטיים, מלחצים המשוחרר באופן הנלווית

ובשירותים. בתעשייה ארוךטווח תכנון
להאריך בארצנו, האקלים לתנאי בהתאם מוצע, כמוכן
להקדים וכן השנה, במשך הקיץ שעון נהוג שבה התקופה את
יוני בחודשים בלבד אחת בשעה במקום בשעתיים השעון את
הימים גם שבהם במיוחד, חמים חודשים  אוגוסט עד

בשנה. הארוכים

היסוד מוצרי מחירי העלאת בנושא: הכלכלה ועדת מסקנות ו.
בתמוז ז' ביום הכלכלה. לוועדת העבירה הכנסת ועדת
התשמ"ט  10 ביולי 1989, את ההצעה לסדרהיום של חברי
בנושא לוי ויאיר ביבי יגאל כהן, גאולה אלוני, שולמית הכנסת

היסוד. מוצרי מחירי העלאת
.1989 בדצמבר 13 ביום בישיבתה בנושא דנה הוועדה
והמסחר, התעשייה משרדי נציגי את הוועדה שמעה בדיון

והחקלאות. האוצר
את לבטל האוצר בכוונת כי לוועדה, מסר האוצר נציג
הסובסידיות לחלב ולביצים ולהפחית את הסובסידיה לפטמים
מ25% ל15%. עוד מסר, כי הסובסידיה ללחם, בשיעור של
25%, לא תבוטל. ביטול הסובסידיה של 4% לחלב תייקר אותו
נמסר. כמוכן ש"ח. מיליון 48 של לחיסכון ותביא אגורות ב5
את המהווים ש"ח מיליון 60 מתוך ש"ח מיליון 20 כי

העימות בקו משקים לסבסוד יופנו לביצים הסובסידיה
ש"ח. מיליון ל40 החיסכון יגיע ובכך ההר, וליישובי

בנושא כי החקלאות, משרד מנציג שמעה הוועדה
הסובסידיות מתנגד משרדו למדיניות האוצר; זאת מאחר
ומאפשר התכנוני, בנושא גם היתר, בין מסייע, שהסבסוד
לביטול מתנגד החקלאות משרד התכנון. את לאכוף לממשלה

ולעוף. לביצים הסובסידיות ולצמצום לחלב הסובסידיות

עלפי האחרונות, השנים חמש שבמשך הוברר, לוועדה
על הממשלתית ההוצאה פחתה האוצר, נציג שמסר הנתונים

הסובסידיות:
לחלב  מ52% בשנת 1985 עד ל4% בשנת 1989:
לביצים  מ53% בשנת 1985 עד ל25% בשנת 1989;



לפטמים  מ40% בשנת 1985 עד ל25% בשנת 1989;
ללחם  מ180% בשנת 1985 עד ל20% בשנת 1989.
חשוב מרכיב הם ומוצריו, חלב עוף, ביצים, היסוד מוצרי
מכשיר וכן התחתונים, בעשירונים משפחות של הצריכה בסל
הסובסידיות ביטול האינפלציה. ולריסון מחירים לאיהעלאת

החברתי. הפער את ויעמיק אלה בשכבות קשה יפגע
האלה: למסקנות הוועדה הגיעה דיוניה בתום

הסובסידיות לביטול התנגדותה את מביעה הוועדה ו.
האוצר. משרד עלידי כמוצע יסוד, למוצרי הקיימות

מחיריהם והעלאת הסובסידיות ביטול כי קובעת, הוועדה .2
בעיקר יפגעו פטימים) ביצים, (חלב, היסוד מוצרי של
בעלות למשפחות נוספת הוצאה ויהוו החלשות, בשכבות

העוני. לקו מתחת הנמצאות ולאלה נמוכות הכנסות
באוכלוסיות הפגיעה על שנוסף מציינת, הוועדה .3
לעליית הסובסידיות וביטול צמצום יגרום החלשות,
האינפלציה ממדי להקטנת בסיכויים ויפגע המדד,

חדספרתית. לאינפלציה
במדיניות לתמוך  צידון יואש הכנסת חבר הצעת

היסוד. למוצרי הסובסידיות את ולבטל ולצמצם האוצר


