הישיבה השישים ושלוש של הכנסת השמינית
יום שלישי ,הי תמוז תשל״ד ) 25יוני (1974
ירושלים ,הכנסת ,שעה 15.00

א.
היו״ר מ .בןפורת :
הנני מתכבד
נשמע הודעה על

מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת

לפתוח את ישיבת הכנסת.
המסמכים שהונחו על שולחן

מזכיר הכנסת נ .לורך:
הנני
היושבראש,
ברשות
הונחה היום על שולחן הכנסת
בדבר חריגה ממסגרת הצעת חוק
הכספים.

ראשונה
הכנסת.

להודיע כי
מתכבד
החלטת ועדת הכנסת
התקציב בדיון בוועדת

ב.

בןציון קשת )הליכוד( :
היושבראש ,כנסת נכבדה ,שוב פגעו בנו
אדוני
הרגישות ביותר שלנו  :ילדים ,אשה .ואיש
בנקודות
ואחיותינו
ילדינו
המתוכנן של
צבא .נמשך הרצח
הפרדת
להוכיח שעם
מנסים
שאצלנו
בשעה
וזאת
הכוחות ,עם הוויתורים שוויתרה ישראל ,נגיע לפחות
לרגיעה.
בהריגת חיות
למדינת ישראל להסתפק
אל לה
הטרף לאחר שביצעו את פשען .עלינו להכותן במאורתן
ועלינו להכריח את ממשלת לבנון להיות אחראית למע
האחריות למה
שיהן .ואם לא — לקבל עלינו את
שנעשה בשטחם של המרצחים.
הממשלה ,אמרת — כך קראתי —
אדוני ראש
שכנינו .צר
שאומרים
שעלינו להקשיב בדאגה למה
לי שבזמן שנשמעו דברים אלה מפי דוברינו ,קראתם
לכך זריעת בהלה .אך הרשני נא להעיר לך  :לא
רק להקשיב לדברי האוייב צריך ,אלא גם להאמין לו
להשמידנו ובהתאם
בשעה שהוא אומר שמטרתו היא
לכך לפעול.
ומביירות

לדמשק —

מכבדת

את

)הכנסת
בקימה(
צחים
הדחופות
ההצעות
מיד לאחר
הממשלה הודעה לכנסת על
ראש

זכרם

של

הנר

לסדרהיום ימסור
המתרחש בנהריה.

ג .הצעות לסדרהיום
בבריתהמועצות בקשר עם ביקור הנשיא ניקסון במוסקבה

היו״ר מ .בןפורת :
אנו עוברים לשתי הצעות דחופות לסדרהיום בנו
בבריתהמועצות בקשר עם ביקורו
שא מאסר היהודים
במוסקבה .רשות הדיבור לחבר
של הנשיא ניקסון
הכנסת קשת.

אמנם

וכן
סעיפים
הסביבה

הונחו הסתייגויות לתקציב משרד ההסברה וה
הצמודים לו ,וגם מסקנות ועדת הפנים ואיכות
בעניין הצתות במוסדות דת נוצריים בבירה.

התייחדות עם זכרם של נרצחי נהריה

היו״ר מ .בןפורת :
הנשמות
בדומיה את אותן
חברי הכנסת ,נזכור
הטהורות שנפלו קרבן לטירופן של חיות אדם המת
קראות ״לוחמי חירות״ .נחמתנו לקרובים ,לנו ,לבוא
השלום ,ונשלח ברכת החלמה לפצועים.

מאסר היהודים

שלישית חוק
ולקריאה
כן הונח לקריאה שנייה
התקציב לשנת הכספים  ,1974/75תשל״ד— ,1974שחזר
מוועדת הכספים.

קיבלנו

ידיעות

שברגע

הכ
אחינו
ואל
ושמו
משם

זה אין סכנה לחייהם של שני הצעירים היהודיים
לואים שם .אך אל לנו לשכוח ולוא לרגע את
בסוריה,
ביתסוהר
הנקרא
בגיהינום
הכלואים
נשכח את אחינו הנמצאים בביתסוהר אחד גדול
סוריה .לא נשקוט עד אשר אחרון היהודים ייצא
ויצטרף אלינו במולדת.
היושבראש ,מחר ייצא
ומדמשק למוסקבה .אדוני
בבריתהמועצות ומחכה
ארצותהברית לביקור
נשיא
לו אחת התופעות המבישות ביותר ,והיא כליאת בני
אדם ,שלילת הדרור שלהם ,סגירתם מאחורי בריחים
כדי למנוע אותם מלהשמיע המחאה על הנעשה בברית
שלטונות
ולעלייתם.
ליהודים
הנוגע
המועצות בכל
רוסיה אינם מסתפקים במעצרים ,הם גם פוגעים ,מע
צידאדם
ליבים ומכים .הם פורצים לדירות ,עורכים
ומאיימים בכל מיני עונשים כבדים.
בחוצות
הטלגראפיות אנו לומ
מן ההודעות של הסוכנויות
בבריתהמועצות בי
דים מעט מן המעט על הנעשה
מים אלה  :הק .ג .ב .איים על בנו של פעיל עלייה יהו
די ולאדימיר סלפאק שישברו את אצבעותיו אם יוסיף
במוסקבה .בחודש אפריל
מערביים
לעיתונאים
לטלפן
אבראמנקו מן העיר קיוב ,הוא
נידונו גנאדי וזינה
לשנת מאסר והיא לשמונה חודשי מאסר באשמת ״טפי
לות״ .בני הזוג ביקשו לעלות לישראל ונענו בסירוב
יהודיים
פעילים
עשרות
שהבעל הוא רוסי.
בנימוק
באודיסה וב
בלנינגראד,
במוסקבה,
נעצרו ביום ו׳
קישינוב ,במאמץ למנוע הפגנות יהודיות בעת ביקורו
יהודים
קבוצת
בבריתהמועצות.
ניקסון
הנשיא
של

