צענו למען סלק את התלולות החמורות העלולות ,לפי
הכרתנו ,לחבל קשה במשק המדינה ובאוצרה.

אנו מאמינים שהממשלה תשתמש בזכויות אלה לפי
כוונת החוק ,כפי שאנו מבינים אותה.

התייחסנו ונתייחס בחיוב לעידוד השקעות הון
פרודוקטיביות ,לעלייתו ופעולתו של הון בונה ,פרו
דוקטיבי ,המגביר ומרחיב את הייצור ! למתן הק
לות ועידוד לכל יזמה של פרט המוכנה להשתלב
במערכת הפיתוח של הארץ ,לטובת המדינה וייעודה
המרכזי — קליטת העליה הרחבה וביצורה .ואילו מתוך
וסוציאליסטית לא יכולנו לתת את
אחריות ציונית
ידנו יולא ניתן את ידנו למדיניות משקית הפותחת
פתח להברחת הון מן הארץ ,במתן פיתוי של עידודו.
לא ניתן יד לעודד את היצר של ניצול הארץ במקום
פרודוקטיביות .חוק המתיר
להפרות אותה בהשקעות
להוציא מישראל לא רק את הקרן ,אלא גם את הר
ווחים ,הרבית והפחת ללא הגבלה בזמן — חוק זה
עלול לבטל למעשה את ערכה המשקי של ההשקעה
ודוחף את ההון להשתמש בחוק לרעת המדינה .חוק
ממסהכנסה דוקא לבעלי
המעמיד הקלות עצומות
הרווחים הגדולים ומפלה לרעה את המשקיע הקטן
והבינוני — חוק כזה מעביר את עומס המסים על הפו
שכבותהביניים.
עלים ועל

מהצבעה.

החוק ,כפי שהוגש לפנינו ,אינו הולם את מטר
תו ; עזרה לפיתוח הארץ .הוא מפחית את הסיכויים
ומגביר את הסכנות הנשקפות להרחבת המשק וביי
צורו.

אנו לא נצביע נגד החוק — אנו נימנע
שפרינצק :
היו״ר י.
רשותהדיבור להודעה בשם סיעת הציונים הכ
לחברהכנסת יעקב גיל.
לליים
יעקב גיל )הציונים הכלליים( :
קבלת החוק
היושבראש ,כנסת נכבדה.
אדוני
הזה עלידי הכנסת הוא נצחון ההשקפה של הציונים
הכלליים על דרכי בנין הארץ ועל דרכי בנין הכלכלה
של הארץ .עוד בימים שבאכוח הציונים הכלליים,
ד״ר ברנשטיין ,היה חבר לממשלה הזמנית דרש זאת
בשם כל המפלגה ,והכין גם הצעתחוק .אנו מצטערים
שהחוק הזה הובא במאוחר ואינו שלם ,אבל אנו נצביע
בעדו כי אנו מקווים שההגיון הישר של בנין הארץ
דוקטרינות כלכליות
ושל קליטת העליה יתגבר על
שאבד עליהן כלח ועלולות להביא אסון כלכלי על
מדינתישראל.
היו״ר י.

שפרינצק:

אני מעמיד להצבעה את החוק לעידוד השקעות
הון ,תש״י— .1950חוץ מפרק שני שיובא לפני הכנסת
לדיון לאחר פגרת הפסח.
הצבעה

יוחנן בדר )תנועת החרות( :
עלי הודיע לפני ההצבעה ,כי למרות שאנו רו
אים דבר חיובי בחוק זה ,אנו סבורים שהוא בא במ
איחר ואינו מספק את כל הצרכים .ביצועו תלוי ברצון
הממשלה ,שקיבלה כאן בעצם יפויכוח מלא ,ואין

ז.

חוק בדבר

מניעתו

החוק לעידוד השקעות הון ,תש״י—1950
)חוץ מפרק שני( — נתקבל.

וענישתו של הפשע השמדת עם,
שלישית(
)קריאה

שפרינצק :
היו״ר י.
מן הנכון יהיה לסיים את הישיבה בדיון על החוק
רשות
למניעת הפשע השמדת עם וענישה עליו.
הדיבור ליושבראש ועדת החוקה ,חוק ומשפט.
ניררפאלקס )יו״ר ועדת החוקה׳ חוק ומשפט( :
נחום
כנסת נכבדה ,כזכור הבאתי בשבוע שעבר את
החוק הזה מטעם ועדת החוקה ,חוק ומשפט .היתה
הסתייגות אחת .מתוך דברי ההגנה על ההסתייגות
היחידה לחוק זה וכן מתוך נימוקי ההתנגדות בשם
הוועדה נתברר ,שהענין אינו ברור די צרכו לחברי
הכנסת ,ויש לי הרושם — אף לכמה מחברי ועדת
החוקה.
ועדתהחוקה חזרה ודנה בענין זה עוד פעם וה
גיעה לידי מסקנה מסויימת .אני מביא לכם עתה את
הסעיף שעליו היתה ההסתייגות ,סעיף  ,2שנוסח כעת
ועדתהחוקה.
בהסכמת כל חברי
חבריהכנסת
תשומתלב
להפנות את
ברצוני
לעובדה ,שבדיונים על החוק הזה ,הקובע עונש מוות,
חוב' י"מ
?( ראה , ,דברי הכנסת",

בעד החוק
נגד
נמנעו

לעידוד

השקעות הון

וכן נספחות ע©׳ .1254

— 47
— 15
— 8

לא יכולנו
נש המוות
חוץ מאחד,
ביטול עונש
לגבי החוק

תש״י(*1950

להתעלם מגורל החוק במקרה שיתבטל עו
חבריהועדה,
במדינתישראל ,וכמעט כל
הביעו את דעתם ,שאפילו במקרה של
המוות במדינתנו — לא רצוי לבטל אותו
הזה.

כפי שהחוק נוסח כעת ,יש בו קודםכל ,במקרים
ידועים ,הקלות לפושע .ההקלות הן באותם המקרים,
של החוק הפלילי
שלפי הסעיפים 18 ,17 ,16ו19
ישנן מסיבות המשחררות את הפושע לחלוטין מעונש.
לפי סעיף  6לא ביטלנו את השחרור מעונש במקרים
הללו ,אלא קיבלנו אותם בתור מסיבות מקילות ,אך
בהוספת תנאי אחד ,והוא  :שכל מסיבה ומסיבה שע
מותנית ,לפי
עליה מדובר בסעיפים 18 ,17 ,16ו19
סעיף  2בכך , ,אם הפושע עשה מה שעשה בכדי להקל
את חומרת התוצאות שנגרמו עלידי המעשה״ ,זאת
אומרת  :לשם הקלה בדין לא דיה המסיבה המקילה
בלבד ,אלא יש צורך גם בקיום התנאי המובא כאן.
העונש המאכסימאלי והיחידי לאשם
הוא — מוות .אולם במסיבות המקילות

בהשמדת עם
האמורות —

המינימאלי הוא  10שנות מאסר.
העובש
בהתאם לכך ניסחנו את הסעיף בצורה כזו,
שביטלנו את ההוספה שהיתה קודם בסעיף  ,6האומ
רת שהוראות הסעיף  (1)42איבן חלות על החוק הזה.
לפי הוראות הסעיף  (1)42לא יכול השופט לפסוק
עונש קל מזה שנקבע בחוק ,אם העונש המאכסימאלי
לפי החוק הוא עונש מוות .אולם עכשיו ,מאחר שאנו
מתחשבים במסיבות מקילות כנ״ל ,ביטלנו את ההר
ספה הזאת בסעיף  6של החוק הזה ,שהיתה בנוסח
הקודם.

הערה אחרונה  :אנו שיבינו קצת את שם החוק
מבחינה לשונית .שם החוק הוא עכשיו  :חוק בדבר
מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם.
כיון שאין הסתייגויות ,ממליץ אני
לקבל את כל החוק הזה פה אחד.

לפני

הכנסת

הצבעה
החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע
השמדת עם ,תש״י— — 1950נתקבל פה אחד.

ח .ברכת יושבראש הכנסת לחגהפסח
היו״ר י .שפרינצק :
אנו מסיימים ישיבה זו של הכנסת ערב חג
הפסח .הרשוני לברך אתכם לחג זה ,חגהפסח השני
לעצמאות ישראל המחודשת.
זהו הפסח השני שכולנו יחד עושים בעבודת הכ
נסת הראשונה לישראל .תוכן החג הזה  :אביב ,חי
רות ,ומעל הכל — תכנו המסורתי ,יציאת מצרים.
תוכן מסורתי זה יקר לנו ,מפני שהוא ענין אקטואלי
בימינו אלה .אנו קוראים לו  :״קיבוץ גלויות״ — יצי
את מצרים של ימינו.
במהלך עבודתנו בבית הזה מתגלים לעתים חי
לוקידעות .אנו מחולקים בענינים שונים ,אולם בדבר
אחד מאוחדים אבו בלבבו ,בהרגשותיבו ובמחשבותינו—
כמה נאה לנו
בעבין ״יציאת מצרים״ של ימיבו.
לציין ,שמפסח שעבר ועד פסח זה נתקיימה ״יציאת
מצרים״ זו בערך לגבי מאתים אלף יהודים.
בסיסמות.
״יציאתמצרים״ בחג הפסח מלווה
״השתא עבדי ,לשנה הבאה
אחת הסיסמות היא :
מטרתה של הכנסת הזאת היא ,שכל
בניחורין״.
בניחורין"
יהודי יוכל להכריז  :״השתא אנו
הישיבה

ננעלה

הסיסמה השניה היא  :״כל דצריך ,כל דכפין ,ייתי
וייכול״ .מטרת הכנסת הזאת היא ,להביא את הסיס
מה הזאת לידי הגשמה ,שכל דצריך ,כל דכפין ,ייתי
וייכול מפרי עמלידיו מתוך חירות.
חבריהכנסת ,לא נעלים שסיסמה זו עדיין לא
נתקיימה כולה .כל עבודתנו מכוונת לכך ,שבימינו
ולעינינו תתקיים הסיסמה הזאת וכל דצריך מגלות
ישראל יוכל לבוא הנה ולהשתתף ביצירת החיים הח
דשים בארצנו ,חיים שבהם יוכל כל דכפין לאכול,
לבנות ולחיות.
נשלח ברכה מן הבית הזה לבני ירושלים ונ
להתחדשותה ובנייתה מח
ברך אותם לחג השמחה,
דש .נברך את עצמנו ואת בנינו ,שבפסח הבא נוכל
אנו
להגיע להישגים של חיי שלום ובנין שלום.
שכל יהודי יזכה
מברכים את כל גלויות ישראל,
לחוג אתנו את חגהאביב בארץ הזאת.
תהיה עבודתנו במשך השנה הזאת והשנה הבאה
ספוגה כולה יכולת יצירה והגשמת החירות לעם יש
ראל במדינתו.
בשעה .16.20

