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א.

העלאת זכרן של שלוש הנשים קרבנות הרצח בקיבוץ שמיר

היו"ר י .ישעיהו :
הנני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.
חברי הכנסת ,במלאת שבעת ימי האבל נעלה
זכרן של שלוש הנשים החלוצות שנפלו מידי מרצחים,
אשר תקפו את הקיבוץ שמיר  :שושנה גלילי ,עדנה
מור ויהודית סינטון ,עליהן השלום.
אחרי רצח הילדים במעלות בא רצח הנשים בקי

ב.

בוץ שמיר .המרצחים השפלים מתכוונים לפגוע ביקר
ובמובחר שבנפשות הישראליות ,בילדים ובנשים ,הלומ
דים או העובדים לתומם והרוקמים בליבותם חלומות
טהורים של חיי שלום ,בניין ויצירה .לא ננוח ולא
נשקוט עד אשר תיגדע כליל זרועם של שופכי דם
נקיים.
)הכנסת

מכבדת

את

זכרן

בקימה(

הודעת הממשלה על ביקור נשיא ארצות הברית בישראל

היו״ר י .ישעיהו:
חברי הכנסת ,בסדרהיום שלנו שני סעיפים  :הס
עיף הראשון ,הודעת הממשלה שביקשה למסור לכ
נסת עלפי סעיף )32ב( לתקנון.
הסעיף השני ,שתי הצעות של סיעות הליכוד
וחזית דתית לאומית להביע איאמון לממשלה ,על
פי סעיף )35א( לתקנון .ראש הממשלה מוזמן לעלות
לדוכן ולמסור הודעתו.
ראשהממשלה י .רבין:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .חובה נעימה היא
לי לדווח היום לפני הכנסת על ביקורם של נשיא אר
צותהברית ריציארד ניקסון ורעייתו בישראל .בבי
קור השתתף גם מזכיר המדינה הד״ר הנרי קיסינג׳ר
ועמהם פמליה שכללה כמה מעוזריהם הבכירים.
שמחנו להקביל פניו של הנשיא ניקסון ביש
ראל .היה זה ביקור ראשון שערך נשיא אמריקני במ
דינת ישראל לשיחות עם ממשלת ישראל .הנני שמח
לציין כי הביקור היה פורה ומוצלח .בתום הביקור
נתפרסמה הודעה מפורטת משותפת ,ישראליתאמרי
קנית ,שהונחה היום על שולחנם של חברי הכנסת.
אבקש לצרפה ל״דברי הכנסת״.
הישראליתאמריקנית המשותפת
אין זו ההודעה
הראשונה .היו כמה הודעות משותפות שקדמו לה ,אף
להודעה שלפנינו משמעות עקרונית ראשונהבמעלה,
באשר היא דנה בכל הסעיפים הראשיים שבמכלול יח
סינו עם ארצותהברית .ההודעה חותמת ביקור של
נשיא ארצותהברית ,שלאורך כל תקופת כהונתו עמד
לימינה של ישראל ,במיוחד בימים הקשים של מלחמת
יום הכיפורים .השבוע ,כשעמדתי בנמלהתעופה בן
גוריון והמתנתי לנחיתת מטוסו של הנשיא ניקסון,
לא משה מזכרוני התמונה מימי מלחמת יום הכי
פורים ,כאשר עמדתי באותו נמלתעופה וצפיתי בנחי
תת מטוסיהענק האמריקניים ,היא הרכבת האווירית
שהורה עליה הנשיא ניקסון.

הננו מייחסים ערך מיוחד

לביקורו של הנשיא ניק

סון בירושלים ,בירת הנצח שלנו ,ובמשכן בית
המחוקקים של מדינת ישראל .בביקור כולו ניכרו
היטב רישומי היחסים המיוחדים המציינים את קשרי
ישראל וארצותהברית.
חברי הכנסת ,בשיחות עם הנשיא ומזכיר המדינה
היתה לנו הזדמנות טובה לשמוע הבהרות ממקור רא
שון על מדיניותה הכלעולמית של ארצותהברית ,על
מאמציה ומהלכיה בנושא השלום באזורנו .לא למותר
יהיה לחזור ולהזכיר שהנשיא ניקסון בא לאזורנו
לאחר שהמדיניות האמריקנית זכתה להישגים ניכרים
ובראשם הסכמי הפסקת האש והפרדת הכוחות בין יש
ראל לבין מצרים ובין ישראל לסוריה .הצגנו לפני
נשיא ארצותהברית את המשימות ואת הצרכים של
ישראל ואת עיקרי מדיניתנו החותרת לשלוםאמת עם
המדינות השכנות .הדיונים בין המשלחת הישראלית
לבין הנשיא ועוזריו יסייעו בלא ספק לחיזוק ההבנה
ההדדית בינינו בנושאים החיוניים לישראל.
הנשיא ניקסון חזר והראה עניין והבנה למצבה
ולצרכיה של מדינת ישראל בתחומים השונים ובראשם
בתחום הבטחון והכלכלה .הוא חזר והדגיש באזנינו
את התחייבותה של ארצותהברית לבטחון ישראל לט
ווח ארוך .הנשיא הדגיש את תקפו של העקרון הב
סיסי שלפיו זכאית מדינת ישראל לגבולות בטוחים ; כי
ישראל חזקה המסוגלת להגן על עצמה היא תנאי חיוני
למניעת מעשי איבה וליצירת תנאים המאפשרים הת
קדמות לקראת משאומתן לשלום .זהו עקרון מושרש
במדיניותה של ארצותהברית ,ומכאן ההבנה לצרכיה
של ישראל בכל הנוגע לציודה באמצעי לחימה.
הנשיא ניקסון חזר ואישר את הרציפות לטווח
ארוך של קשרי האספקה הצבאית בין שתי מדינותינו,
הווי אומר  :רציפות העזרה המוגשת עלידי ארצות
הברית לישראל בנושא החימוש .בהתאם למוסכם
תצא לארצותהברית משלחת של משרד הבטחון הישר
אלי על מנת לעבד יחד עם הגורמים האמריקניים
המתאימים את פרטיה המעשיים של האספקה הצבאית
המובטחת .המשלחת תצא לארצותהברית כבר בימים
הקרובים.

