
הישיבה המאהושלושיםושתים של הכנסת השניה
יום שלישי, ט"ז חשון תשי"ג (4 נובמבר 1952)

ירושלים, בנין הכנסת, שעה 16.05

ותשובות שאילתות א.
שפרינצק: י. היו"ר

הכנסת. של השניה הישיבה את לפתוח מתכבד אני
ותשובות. בשאילתות נתחיל

1. ריכוז ביצים בכפרים
שרהמסחרוהתעשיה את שאל טובי ת. חברהכנסת

:(1952 באוגוסט 4) תשי"ב באב י"ג ביום
הערביים, הכפרים על מטילים המזונות מחלקת במשרדי
ביצים 43 בשיעור ביצים מס הארץ, של השונים בשטחים
מנת קבלת בזמן המכולת לחנות לשלם יש אותו לגולגולת,
התושבים כל על כללי באופן מוטל זה מס החושית. המזונות

אין. או תרנגולות לתושב יש אם בכך להתחשב בלי
אס ממושך לזמן עיכבה המזונות שמחלקת מקרים היו
המס את לשלם הצליח לא מהתושבים חלק כאשר מזונות 0קת

הדרוש.
מספוא, הערביים לפלחים מספקת אינה והממשלה הואיל
כן כמו ביצים. עודף למסור ביכלתם אשר הפלחים הם מעטים
שאין בעונה אפילו ביצים, הערבי לכפר מספקת הממשלה אין
דרושות המעטות הביצים וכמויות ביצים מטילות התרנגולות

במקום. הפלחים לצרכי
: השר כבוד עמי המסכים אלו, עובדות לאור

העופות בעלי מפקד כפר בכל לערוך צורך שיש א)
ביצים עודף יש למי ידוע יהיה אז שברשותם, העופות ומספר

? לממשלה למסרם חובה תוטל ועליו
הד המספוא את העופות לבעלי לספק ההכרח שמן ב)

רוש עלמנת שיוכלו לספק את הביצים ז
למשפחות ביצים לספק צריכה המזונות שמחלקת ג)

? וכלל כלל עופות מגדלות אינן אשר

יוסף: ד. שרהמסחרוהתעשיה
הנזכרים הכפרים לתושבי הביצים הקצבת סדרי א)
בהת מהם. אחד בכל שנערך מפקד יסוד על נקבעו בשאילתתך
הוטל עליהם  העופות מגדלי מספר בחשבון נלקח לכך אם
אחר כל אותן המרכזים המכולת לחנווני הביצים את לספק

בכפרו.
נוצר בהם אשר בחדשים בעיקר נעשה הביצים ריכוז
מכל נדרשו כלל בדרך זה. מיצרך של בכמויות רציני עודף

לחודש. ביצים ארבע עד שתים מטילה

שאין לצרכנים ביצים מספקים הנזכרות הכמויות מתוך
תרנגולות. להם

האפ את משרדהחקלאות מחלק לי שידוע כמה עד ב)
העו להזנת לדאוג באפשרותם אשר החקלאים לאותם דוחים

פות מאספקה עצמית.
בכפרים המכולת חנווני באמצעות הביצים ריכוז ג)
מגדלים שאינם לצרכנים אותן לספק  כאמור  מאפשר

עופות.

בארץ התזונה מצב .2
חברהכנסת ג. פלש שאל את שרהמסחרוהתעשיה

:(1952 באוגוסט 29) תשי"ב באלול ח' ביום
מסקנות על כתבות הופיעו ה15.8.52, וי, יום בעתונות
של שתזונתו מסתבר שלפיהן תזונה, לעניני העליונה הוועדה

מספקת בלתי היא בארץ הישוב
המועצה בדיןוחשבון לעיין כבודו הספיק כבר האם .1

לתזונה.
המו המלצות את ולקבל להתחשב כבודו בדעת 2,האם

עצה.
3. האם אין כבודו חושב שהדיןוחשבון של המועצה
על ובעתונות בראדיו להודעותיו גמורה בסתירה נמצא

מספקת. תזונה
האינפור את לכבודו סיפקו אשר המקורות הם מה .4
המו דיןוחשבון לאור הוכח, אשר התזונה, מצב על מאציה

עצה, שהיו בלתימדוייקות.
5. מה חושב כבוד השר לעשות כדי לחסל את המחסור
האמ למעוטי וביחוד בארץ, לישוב ולהבטיח מספיקה בתזונה
מזון אספקת כלכך, לכולנו החשוב האנושי המלאי זה צעים,
הגופני ובושה? כוחה מספר שנים כעבור יתערער פן סדירה,

האוכלוסיה. של

יוסף: ד. שרהמסחרוהתעשיה
הנך עליהן  העתונות פרסומי מתוך הלקוחות ההנחות
מבסס שאילתתך הנדונה  אינן מדוייקות ומתאימות לאמת.
שבן למעשי' היו מאוחדים חברי המועצה הרפואית בדעתם,

האוכלוסיה. בקרב תזונתי מחסור סימני כל לראות שאין
שונות, בהזדמנויות הודעתי כבר זו שאילתתך הגשת מאז
החל גם ומשרדי הרפואית המועצה המלצות את שקיבלתי
המועצה. דיוני כדי תוך  למעשה הלכה  רובן את לבצע
מספי בתזונה "המחסור על לגירסתך יסוד אין כאמור,
אספקת בעתיד גם לקיים כדי האפשר ככל עוסק משרדי קה".
לכל שוות ובמנות ותקין סדיר באורח היסודיות המזון מנות
נפש כעשיר כעני. חרדתו למעוטיהיכולת תמוהה, איפוא,
בעיני. עלכלפנים אין היא עולה בקנה אחד עם המדיניות
שהנך דוגל בה  העומדת בניגוד מוחלט לשיטת קיצוב ופי
קוח על מחירי המצרכים החיוניים, אשר רק היא עשויה להב

נפש. לכל שווה במחיר המוקצבים המזונות סל את טיח

נייר הקצבת סדרי .3

שרהמסחר את שאל בריהודה י. חברהכנסת
:(1952 בספטמבר 5) תשי"ב באלול ט''ו ביום והתעשיה

1. הנכונה הידיעה בעתון "דבר",כי "קיימת ועדה מור"
כבת מבאיכוח משרדהמסחרוהתעשיה, משרדהחינוך התר
הנייר יבוא על מפקחת זו ועדה והסופרים. המו"לים בות,
המו''ל שהתאחדות אחרי הנייר", חלוקת על וממליצה לספרים



ים לא הוזמנה ולא משתתפת בשום ועדה כזו, וכנראה גם לא
? הסופרים הסתדרות

ומה הרכבה מה הוועדה, את הרכיב מי  נכונה אם .2
? סמכויותיה הן

צנזורה לוועדת תיהפך לא זו שוועדה הובטח האם .3
הספר? תוכן על

האחרונה השנה בחצי שנמסר הנייר כמויות הן מה .4
הכללית בכמות מהווה זה אחוז ואיזה ספרים הוצאת לצרכי

? שחולק נייר של

יוסף: ד. שרהמסחרוהתעשיה
לא ידיך על והמצוטטת ב"דבר" שהופיעה הידיעה נ.

היתה מדוייקת.
יהיה שמתפקידה ועדה מיניתי שבינתיים הוא, נכון .2
ספרים. להדפסת נייר הקצבת בדבר המוסמכת לרשות לייעץ

לסוגי כיחס עדיפויות סדר על בייעוץ בעיקר תעסוק הוועדה
ספרים כגון: ספרי לימוד, ספרי מדע, וכן חלוקת ההקצבות

הכלליות למו"לים השונים.
אין כל מקום לחשש שמא תיהפך הוועדה לוועדת צנזורה

הספר. תוכן על
: הוא הועדה הרכב .3

מר א. ברוידס, מר מ. גורדון, מר פלאי, מר קופלביץ,
גולדמן. הרב פוזננסקי, א. מר אבירור, מ. ד"ר

ידי על הוקצבו 1952 ינואריוני החדשים בששת .4
1,200  עתונות דלקמן: למטרות נייר טון 4,100 משרדי
לבתי מהכרות טון, 364  ספרים טון, 300  עת כתבי טון,
נייר מעטפות, טון, 386  משרדיים צרכים טון, 50  ספר
כתיבה, נייר הכפלה, נייר ציוד, נייר העתקות שמש וכו' 
בסך % טון 800  מלט שקי טון, 600  אריזה נייר טין, 400

הכל חילק משרדי  4.100 טון.

לארץישראל, היהודית הציוניתהסוכנות ההסתדרות מעמד חוק ב.
תשי"ג1952*)
ראשונה) (קריאה

היו"ר י. שפרינצק:
הסוכ  הציונית ההסתדרות מעמד בחוק לדיון נעבור

לארץישראל. היהודית נות

הכנסת): ועדת (יו"ר בררבהאי דוד
ועדתהכנסת דנה כרגיל נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
ההסתדרות מעמד על החוק בהצעת לדיון הזמן מסגרת על
איך, כללית: שאלה התעוררה בוועדה לדיון בקשר הציונית.
חוק הצעות מחדש להגיש הממשלה יכולה תנאים ובאילו מתי
באחד בחזרה פעם אותן לקחה שהיא לאחר בכנסת, לדיון

בכנסת. הדיון משלבי
לאחר הדיון החליטה ועדתהכנסת שלא לעורר שאלה זו
לגבי הצעת החוק העומדת היום על סדרהיום, ולהטיל על

בכללה. זאת בשאלה לדון תקנון לעניני ועדתהמשנה
שעות. שש להקציב הוחלט זו חוק בהצעת לדיון

בןגוריון: ד. ראשהממשלה
ההם מעמד חוק הצעת חבריהכנסת. היושבראש, אדוני
שא הדברים .1952 במאי כ5 לכנסת הוגשה הציונית תדרות
צורך כל לי נראה לא  ההצעה על הוויכוח בפתיחת אז מרתי
לסעיף אחדות הערות רק אעיר מהם, לגרוע או עליהם להוסיף
בכ 1952 באבגוסט 11 ב שנתקבל  תיקונו בגלל אשר ג',
ההצעה חזרה הממשלה לקחה  27 נגד 31 של ברוב נסת,
לדעת זה תיקון כי תיקון, ללא לכנסת שוב אותה מגישה והיא
ולא החוק, של ומשמעותו רעיונו משבש אלא אינו הממשלה

בלבד. החוק של רק
החוק המוצע לפניכם איננו חוק רגיל, אלא אחד מחוקי הי
לשמש שנועדה כמדינה זו מדינה המייחדים המרכזיים, סוד
הוראות כך משום כולל הוא ישראל. לגאולת וסדן מכשיר
על שנענשים חוק של פורמאלי תוכן להן שאין עקרוניות,
פגיעתו או עבירתו, אלא הן ממצות משמעותה ההיסטורית
המיוחדת של מדינתישראל וקובעות זיקת המרינה לעםישר
ממ זכויות העולמית הציונית להסתדרות מקנות גם הן אל.
לכוויות בתוך מדינתישראל: הזכות לפעול במדינתישראל

ולתיאום התפוצות מן עולים לקליטת ויישובה' הארץ לפיתוח
בתחומים הפועלים ואיגודים מוסדות של בישראל פעולותיהם

אלה,  שבדרך כלל הם ענינה של המדינה עצמה.
אמר דוחים, שאנו התיקון בעל הררי, חברהכנסת
הממ התכוונה למה יודע שאינו ,1952 באבגוסט ב11 בכנסת
בהסתדרות מכירה מדינתישראל כי ג', בסעיף באומרה שלה
לפיתוח במדינתישראל לפעול המוסמכת כסוכנות הציונית
זאת בהגדרה יש הררי חברהכנסת של לדעתו וכו'. הארץ
והוא, ביותר הפשוט הדבר את יפה הסוואה "להסוות כוונה
שמדינתישראל מכירה בהסתדרות הציונית העולמית כנציגות
מדבר (אני הכוונה הפעם. טעה הררי חברהכנסת היהודי". העם
לדבר מוסמך שאיני הוועדה, כתנת ולא הממשלה כוונת על
כנ הציונית בהסתדרות הסוואה דרך להכיר היתה לא בשמד.)
מהכרה להימנע מפורשת כוונה היתה אלא היהודי, העם ציגת
הרעיון סילוף יש המדינה מצד זאת חוקית בהכרה כי כזאת,

כאחד. המדינה ורעיון הציוני
למען ונוצרה היהודי העם של יצירתו היא מדינתישראל
המ תקומת לידי שהביאה המרכזית העובדה היהודי. העם
דינה וגם לידי קיומה של ההסתדרות הציונית היא, קיומו
הקמתה. ולאחר המדינה היות לפני ישראל עם של המתמיד
העם היהודי אינו רעיון או חזון, אלא עובדה  עובדה היס
ובזכותה ציונים אגו בזכותה קיימים, אנו שבזכותה טורית
אנו בונים המדינה. והעם היהודי מייצג את עצמו ואין שום
באיזו משמשת  הציונית ההסתדרות לא גם  הסתדרות
העט, קיום של העם, נציגות של העם, של תחליף שהיא מידה
הציונים וההסתדרות הציונית לא היו ולא יהיו נציגיו
ובעליו של העם היהודי, אלא מתנדביו וחלוציו, עושי דברו
היהודי העם למען פועלים הם ההיסטורי. רצונו ומביעי

במקומו. ולא
מדינתישראל אינה לוקחת לעצמה, ואינה זכאית לקחת
העם נציגות היהודי. העם נציגות לקבוע הסמכות לעצמה,
היהודי היא זו שהעם קובע, במידה שהוא קובע ובתנאים

קובע. שהוא

.) "דברי הכנסת", חוב' מ"א (מושב ראשון).



לע הוא באשר יהודי כל של בזכותו מכירה המדינה
כמה אחת ועל שאיננו, ובץ ציוני שהוא בין לארץ, לות
חיזוקה המדינה' לבנין לעזור בזכותו מכירה שהיא וכנה
וגידולה, בכל דרך שניראת לו ובכל צינור שמקובל עליו.

שני מייצגת הציונית שההסתדרות תקבע המדינה אם גם
מחו זו קביעה תהיה בריתהמועצות, יהודי של המיליונים
סרת כל טעם, יסוד וממשות, ותיתקל בהתנגדות מוצדקת מצד
אלה המדברים בשם יהודי רוסיה, שיטענו '"מי שמך". והוא
להם יש היהודים כאן ארצותהברית. ליהודי ביחס הלין
במילה רבה זכות ההגדרה העצמית, ונשבש האמת המציאו
מיי באמריקה הציונית שהמועצה נגיד' אם והמעשית תית
צגת 5 מיליון היהודים, אם 5 מיליון היהודים אינם אומרים

זאת.
היהו* העם של ההיסטורי חזונו נושאת הציונית התנועה
התגבשות עם גם מהתקיים פסק לא היהודי העם אבל לי,
התנועה הציונית. כל נסיון להוציא יהודים שאינם חברים
בהסתדרות הציונית מכלל העם היהודי ומכלל עזרה ישירה
למדינה ומגע ישיר אתה,  הוא לא רק משגה פוליטי' אלא

הציוני. הרעיון של שרירותי סלף
כאמ ידינו, על הנדחה תיקונו הציע הררי חברהכנסת
דמות המעטת הציונית. ההסתדרות של דמותה המעטת נגד צעי
עלידי : ויחידה אחת בדרך רק תיתכן הציונית ההסתדרות
חוסר פעילות ציונית ועלידי חומר הכרה ציונית בקרב חב
של ומעמדה מקומה השפעתה, ערכה, הציונית. ההסתדרות רי
עלידי ורק אך ויימדדו ייקבעו היהודי' בעם הציונית התנועה
כושר הפעולה, עומק המחשבה הציונית והסגולות החלוציות
של נושאי הדגל הציוני; לא חוקי המדינה, אלא יכולתם המ
חנכת והמבצעת' נאמנותם האישית והמגשימה לעקרונות
הציו התנועה של דמותה יעצבו בעמם הציונים של הציוניים
בעם. מעמד הציונית להסתדרות ויקנו ישראל/ בתפוצות גית
להסתדרות להקנות מכוון ג' בסעיף שלפנינו החוק
ההסתר על אלה זכויות  העם, בקרב זכויות לא הציונית
רות לרכוש עלידי מעשה היא,  אלא זכויות במדינת
ובהת בעליה המדינה במקום כאילו לפעול הזכות ישראל'

המדינה. המקת לפני פעלה כאשר יישבות,
שמתוך אלה, כל הציונית להסתדרות יעשו דוב שירות
הציונית ההסתדרות להפוך ינסו משובש, ציוני פאטריוטיזם
להפעיל במקום ישראל, עם וביו מדינתישראל בין למחצה

העם. ובין המדינה בין כדבק הציונית ההסתדרות
והמשטרים הסידורים רק קובעים מדינתישראל חוקי
הררי חבריהכנסת עלידי שהוצע התיקון המדינה. בתוך
הרע נובע שממנו עצמו המקור סותר היותו מלבד ובריהודה,
וחופש רצונו היהודי' העם של קיומו כלומר  הציוני יון
הריבונית הסמכות מגדר חורג הוא הרי  העצמית הגדרתו
ולהחליש הציונית לתנועה להזיק עלול הוא הנדינה. של
אותה במקום להועיל לה ולהגביה; הוא עלול גם לפגוע
מדינות עם יחסיה ולשבש המדינה, של הבינלאומי במעמדה

ידידותיות.

הציו ההסתדרות בהסכמת נעשה עלידינו המוצע הנוסח
זו הצעה להעביר מציעים אנו דעתה. ועל העולמית' נית
המ לחוק בקרוב ההצעה תיהפך למען מהיר, לדיון לוועדה

השבות. חוק עליד מקומה ותתפוש דינה,
חבר של אחד תיקון מקבל אני : להוסיף רוצה אני
הכנסת הררי, והוא למחוק בסעיף א' המלים: '"המייצגת את
תושביה בלבד" הבאות אחרי המלים הראשונות "מדינת
"מדינתישראל : כך ינוסח הראשון שהסעיף באופן ישראל".

בהת פתוחים ושעריה כולו, ישראל עם כיצירת עצמה רואה
אם לחוקיה לכל יהודי הרוצה לעלות אליה".

שפרינצק: י. היו"ר
אנו עוברים לדיון. רשותהדיבור לחברהכנסת סרלין,

ציזלינג. חברהכנסת ואחריו

הכלליים): (הציונים סרלין יוסף
שהדיון לאמר, לי קשה נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
מעמד מוסיף הציונית ההסתדרות של המעמד בחוק המחודש
שהיתה לאחר לממשלה מותר אם בעיה, רק כאן ואץ לכנסת.

כבר קריאה שלישית לקחת בחזרה...

פנחס רוזן (המפלגה הפרוגרסיבית):
שלישית. קריאה היתה לא

הכלליים): (הציונים סרלין יוסף
להיכנס רוצה אינני יחד. הן אצלנו ושלישית שניה קריאה
לעשות רשאית היתה פורמאלית מבחינה אם לבעיה, עכשיו
רשאית שהממשלה הוויכוח, לצורך להניח, מוכן אני זאת.
את מחדש ולהכניס בכנסת, שהיה זה בשלב חוק בחזרה לקחת
שואל שואל, אני אולם בכנסת. שנתקבלו התיקונים בלי החוק
לגי הדרך זוהי האם הממשלה: את שואל ראשהממשלה, את
הד על לשמירה הדרך זוהי האם בישראל' ה הדמוקראט צור
הכנסת, אושיות תחת חותר זה האין ז בישראל מוקראטיה

ומעמדה? סמכותה
מס שבועות לפני רק כי אלו, שאלות לשאול רשאי ואני
לה ראשהממשלה ניסה הקואליציה, להרחבת בנסיונותיו פר,
ועקרונות יסודות משאומתן, וניהל ישב שאתם אלה בפני ביא
אטיה הדמוק. על שמירה  היה העקרונות ואחד לקואליציה,
בישראל. אני יודע שישנם בכנסת כאלה, והם אינם בספסלי
מפא"י, המנצלים את הדמוקראטיה על מנת להרוס אותה.
אולם זה מחייב גם את אלה הדוגלים בדמוקראטיה  ואני
מאמין להם שלם דוגלים בדמוקראטיה. הייתי אומר לכם:
את ליטול הולך שאתה לפני עיניך, מבין קורה, לא קסם, טול

אחרים. עיני מבין הקורה
דרך זו אינה דרך דמוקראטית, דרך זו איוה מוסיפה
הזה, המחודש שבדיון השלילי הצד לדעתי זהו לדמוקראטיה.
אולם ישנו גם צד חיובי בדיון המחודש: ההזדמנות הניתנת
בסיכום שנאם ראשהממשלה של התשובה נאום עם להתווכח
הדיון על חוק מעמד ההסתדרות הציונית במושב הקודם. ואני

אנסה להפריך כמה מהנחותיו.
 פולמוסי באופן  ז בינינו הפלוגתה בעצם מה על
אפשר  קרובות לעתים זאת לעשות נוהג וראשהממשלה
ואחת ענין של לגופו איננו שהוא ולומר, הוויכוח כל את לבטל
כוונתו  לנגח את הממשלה. גם היום שמענו מפי ראש
הממשלה שהמתווכחים בדיון הקודם רצו להפגין את פאטריו
טיותם לתנועה הציונית, פאטריוטיות שהיא תולדה של מחש
בה משובשת; באופן פולמוסי אפשר לומר  וראשהממ
היה אז בכנסת שהתקיים הוויכוח שכל  זאת אמר שלה
הציו לתנועה בפאטריוטיות התחרות של הצגתראווה מעין
דבר לאמיתושל פולמוס. זהו משכנע, נימוק איננו זי' נית.
קיומנו של היסוד לבעיות הגישה עצם על היא הפלוגתה

וכעם. כמדינה
שאני והממשלה, ראשהממשלה גישת והיא גישה, ישנה
הייתי קורא לה גישת "העולם הזה"; גישה למצוא פתרונות
להגדיר שאטשר גישה וכללן כלל זמניים שאינם לקשיים זמניים
ארוכה שהיא הקצרה, בדרך ללכת הידועה: במימרה אותה
מאד. וישנה גישה שהיא גישתנו, גישה  נאמר  של "חיי



עולם''. דרך זו, מטבע הדברים, שהיא ארוכה בד.רבה# אבל
היא הפלוגתי. בהרבה. יציב ופתרונה שקולה יותר הרבה היא
איפוא על עצם הגישה, הממשלה עסוקה, הממשלה טרודה,
ואין שעה, ושעה יוטיום מנוחתה את מדריכות השעה בעיות
לתת היא מוכרחה כן ועל ארוכים, לחשבונות ושהות זמן לה
לבעיות ביותר, כנוח מסויים ברגע לה שנראה זמני, פתרון

יסוד. פתרונות התובעות יסוד
בהרבה נתקלת הממשלה במדינה. קשיים הרבה ישנם
נערמו אולם בקיומם; אשמה היא שלא אובייקטיביים, קשיים
ושהממשלה אותם יצרה הממשלה שמדיניות קשיים, הרבה גם
אתם נותנים המעמסה את עליכם להקל וכדי בקיומם. אשמה
בזה לא הרע, מקור בזה לא קלים. פתרונות זמניות, תשובות
אידיאו מצרפים אתם הזמני שלפתרון בזה היא הצרה הרע.
שנעשתה כזו אידיאולוגיה ועל מסולפת. לרוב שהיא לוגיה,
את אתם מחנכים הרגע, לצורך זמנית' נוחיות לצורך ונתפרה
אסון. אני רואה זו, בשיטה בזה, הצעיר. הדור ואת הציבור

הציונית ההסתדרות מעמד בבעיית מתבטאת אינה זו גישה
אחרות בעיות בהרבה קרובות לעתים מופיעה היא בלבד.
השילומים. בעיית אחת: דוגמה רק אביא בהן. נתקלים שאתם
לקבל לא או מהגרמנים כסף לקבל צריך אם להתווכח אפשר
מהם כסף, אבל אתם יצרתם אידיאולוגיה, אתם יצרתם אידיאו
להו במקום השילומים, בקבלת גאים שאתם ומכריזים לוגיה
לכסף, זקוקים והייתם כספית במצוקה שהייתם באמת דות
"מאלום אם כי אידיאולוגיה לא לשילומים. הסכמתם כך ומשום

נצסאריום" . רע הכרחי.
אז, אמרתי הציונית. ההסתדרות למעמד בקשר הדין הוא
ליושנה. העטרה את להחזיר חייבים שאנו הראשון, בוויכוח
נחזיר, לא ליושנה העטרה את ראשהממשלה: לי ענה זה ועל
ויותר מבריקה יותר מזהירה, יותר עטרה עכשיו ישנה כי
מדינת של המשיכה שכוח אתו להסכים מוכן אני מושכת,
הת של משיכתה כוח על עולה כיום, עוד אפילו ביום, ישראל
תקינים, בתנאים שאפילו אתו להסכים מוכן אני הציונית. נועה
הציר התנועה ובין ישראל ממשלת בין כאלה, קיימים היו אילו
משיכתה כוח על עולה היה המדינה של משיכתה כוח נית,

הציונית. התנועה של
היא הבעיה ראשהממשלה. אדוני הבעיה, זוהי לא אבל,
לערוב מישהו יכול עד לעולמי אם היסטורית בתחושה לחוש
משיכתה כוח על יעלה מדינתישראל של משיכתה שכוח לנו
שלנו, אובייקטיביים, שתנאים ייתכן הרי הציונית. התנועה של
מה להתרחק יהודים על יכופו עליהם, שליטה אין למדינה,
דבר. ועוד זה הציונית. התנועה לנו נחוצה תהיה ואז מדינה,
כי אם אתכם, להרגיז כדי ולא מלים, כמה לומר ברצוני
כנאומך אתמול וגם להרגיז, אוהב אתה ראשהממשלה, אדוני
אתם האם אחת: שאלה אתכם לשאול ברצוני הרגזת; בכנסת
בה מקיימים שאתם במשטר שמדינתישראל, בטוחים כלכך
יעלה בשלטון, תהיו עוד כל בו להמשיך עליכם חזקה ואשר

ירד? או בגולה מדינתישראל של המשיכה כוח

דבורה נצר (מפא"י):
יעלה!

הכלליים): (הציונים סרלין יוסף
תאמרו שאתם ידעתי אחרת, לתשובה ציפיתי לא אני כן,
ירה המשיבה כוח כי לבם, אומר אני אולם יעלה. הוא כי

שמחה, מתוך זאת אומר אינני

בןגוריון: ד. ראשהממשלה
לבו, מהרהורי מדבר אחד כל

יוסף סרלין (הציונים הכלליים):
מהסתכלותו, גם אלא לבו, מהרהורי רק לא אולם ודאי,
אתם כיצד גם יודע אני מנסיעות. אנשים, עם ומשאו ממגעו
לארצות ויזה לקבל כדי אבל שלנו, הנסיעות פרשת את אוהבים
חוץ אין עוד צורך ברשומכם, ואנו נוסיף לנסוע. אגי אומר
תהיה במדינה הזה המשטר יימשך וחלילה חס שאם לכם,
לבין מדינתישראל של המשיכה כוח בין הפוכה פרופורציה
חשבון לעשות אתכם מחייב זה דבר שלכם. המשטר אורך
המ של המשיכה כוח יעלה תמיד שלא מאד ייתכן כי הנפש,
כזו ומאפשרות הציונית. התנועה של משיכתה כוח על דינה

אובייקטיביות. מסקנות להסיק חייבים
בעצם הרי אידיאולוגיה. יוצרים אתם זה במקרה גם אולם
לא הסטאטוס בעיית כל נכון יותר או הסטאטוס, תולדות כל
נולדה אלא בענין היחסים בין הממשלה ובין התנועה הציונית.
ואילו היה הדבר נוצר רק בגלל זה בלי כל תוספת של אידיאו
אי מוסיפים דבר לכל אתם אבל בכך. אסון היה לא לוגיה,
דיאולוגיה, ואפרש את דברי. הרי כאן במדינה נחתך הכל לפי
למ טוב  למפא"י שטוב מה כל מחסידיו: שאינני עקרון
העקרון זהו למדינה, רע  למפא"י שרע מה וכל דינה,

שלטונכם. מושתת עליו כביבול, "האובייקטיבי"

לבון: פנחס השר
להיפך, כל מה שטוב למדינה טוב למפא"י.

יוסף סרלין (הציונים הכלליים):
והנה רצה הגורל שעם קום המדינה היתה מעין דיספרו"
פורציה בין כוחכם בארץ לבין כוחכם בגולה. בארץ שלטתם 

לא. בגולה
קום עם שאילו ראשהממשלה, אדוני לך, מבטיח אני
המדינה היתה מפא"י שלטת בתנועה הציונית בתפוצות, אתה
לרומם, לנשא, צריך איך אידיאולוגיה יוצר היית בכשרונך

בגולה. הציונית התנועה את ולהאדיר לגדל

מאירסון: ג. שרהעבודה
ומה היית אתה אומר?

הכלליים): (הציונים סרלין יוסף
ראשהממ את מצדיק זר. אין אבל ההיפר, להיות יכול
אני ונראה. באופוזיציה תשבו אתכם, להתחלף מוכן אני שלה.
יכריחו קצת לעולם, הטוב ברצונכם ייעשה לא זה שדבר יודע
אתכם, אני יודע זאת, בענין זד, אין בינינו חילוקידעות. אולם
בתנועה אך מפא'יי, כאן שלטה המדינה קום עם אסון; קרר.
הציונית בגולה לא שלטה מפא"י, והיד. ידוע שהמדינה זקוקה
ראש* זאת אמר אתמול ורק  רבות שנים במשך עוד תהיה
הולכים כאן גם יחד. גם וגויים יהודים לעזרת  הממשלה
אתה יוצר ראשהממשלה, אדוני כאן, גם מסוכנת; בדרך אתם
 עזרה מקבלים שאנו גאה שאתה אתמול אמרת אידיאולוגיה.
זקוקים שנהיה ידוע היה המרינה קום עם כך. על גאה איני אני
לקבל שתצטרכו העזרה אותה שמא פחדתם ואז הגולה, לעזרת
לא אמנם שובר שובר, עם עזרה תהיה הציונית, מהתנועה
ולא התערבות, של חסוחלילה שובר, לא קשה. ולא גדול
הגולה, לציוני במדינה הצבעה רשות של חסוחלילה שובר
אלא הבעת דעה בלבד. אבל גם מפני המעט הזה פחדתם. הואיל
ואתם מבכרים פתרונות זמניים  וזוהר המדינה היה גדול,
סתם לאציונים, גם למדינתישראל, לעזור רצו ציונים רק לא
יצרתם אז  דעה הבעת על גם שמוותרים ויהודים יהודים
הציונית התנועה שאין שוב, אותה שמענו והיום אידאולוגיה,
כאילו יהודי, עם ישנו יהודים, ישנם אלא העם, את מייצגת
לא ידענו על כל זה לפני חמישים שנה, כאילו לא ידענו לפני



קום המדינה שיש עם יהודי, ובכל זאת טענו לעצמנו ותבענו
ארץ לגבי כולו העם כנציגת הציונית בתנועה להכיר מאחרים
מיעוט היא הציונית שהתנועה ידיעתנו אף על זה וכל ישראל,
קיבלנו לא פנים, כל על רשיון, שום ביקשנו לא היהודי. בעם
לא היא הסכנה ומהלאציונים. מהאנטיציונים לכך רשיון שום
בזה שאתם רוצים לבטל זמנית את התנועה הציונית ; הסכנה

ראשהממשלה. אדוני שלך, באידיאולוגיה היא
הסטאטוס בעיית שכל אמרתי הסטאטוס' על דנו כאשר
נוצרה במידה רבה בגלל היחסים הבלתיתקינים שהיו בין
עלה ראשהממשלה כאשר הציונית. והתנועה ישראל ממשלת
על הבמה כדי להשיב למתווכחים, אמר: "יחסים בלתיתקינים?
היו יחסים מצויינים; אם רבו קצת' הרי זה דבר של מה בכך.
תמיד רבים, גם בממשלה רבים, גם ביני ובין חברי יש ריב".
יח של דוגמה נתת שלך, התשובה בנאום עצמו, נאום באותו
סים בלתיתקינים, כי איך דיברת על הסתדרות ציוני אמריקה,
איך דיברת ואיך נימקת את הירידה בזי. או. אי.? זקפת את
"פועלי האם אתנו. ההזדהות חשבון על חבריהם מספר ירידת

? אתכם מזדהים שהם משום גדלים אינם באמריקה ציון"

אולי סבור אתה שעכשיו, כשיש להם ל'"פועליציון",
פרזידנט שהוא רב רפורמי, כוחם יעלה? איני חסיד של רבנים
מטבעי כי אם איש; של חסיד להיות יכול אני אבל רפורמיים,
אני מתנגד בן מתנגד. יכול להיות שעכשיו "פועליציון" יג
דלו' על כל פנים, ההזדהות שלהם באמריקה אתכם כאן לא
בהזדהות איפוא, הרע, מה לרעה. ולא לטובה לא השפיעה
רוצה ואיני ? תקינים דיבורים הם אלה האם ? אתנו אי. או. זי.
קראת פושטירגל הזאת, הבמה מעל שהשמעת מה לך להזכיר
הב את לי מזכיר זה תקינים? יחסים קורא אתה ולזאת להם.
את תינה והאחד שנפגשו סוכנים שני על המפורסמת דיחה
אותי שהעליב אחד לקוח ביקרתי היום השני: בפגי צרותיו
באופן קשה. הוא אמר לי, שהסחורה שמכרתי לו היתה מזו
עשרות כבר זה במקצוע עובד אני השני: הסוכן לו ענה ייפת.
רמאי, לי קראו גנב, לי קראו במקלות, אותי גירשו כבר שנים,
"יחסים על המושגים גם כנראה אותי. העליבו לא מעולם אך
יחסים של המושג את מבין אני מאד. רלאטיביים הם תקינים"
אבל אחרת. מבין ראשהממשלה ואתה אחרת' קצת תקינים
שה אומר אני מסופק. אני  תקינים יחסים היו אלה כל אם
יחסים הבלתיתקינים, אדוני ראשהממשלה, הביאו לבעיית
שיזמת ידענו עכשיו עד בכנסת. חדש תקדים נוצר הסטאטוס.
דנים אנו ועכשיו הכנסת, ובידי הממשלה בידי נמצאת החקיקה
וחלי חס זר' גוף לא אחר, מגוף באה לחקיקתו שהיזמה בחיק

נפשה. על המבקשת הציונית, מהתנועה באה היזמה לה.

ההסתרות עם הסכם לו שיש הודיע ראשהממשלה אמנם
על הציונית ההסתדרות הנהלת עם רק הסכם לך יש הציונית.
את אמרה היא הרי  הציונית להסתדרות אשר הזה. הנוסח
דברה בקונגרס האחרון, וישנה החלטה' אמנם היא אינה מחיי
שהיא ובפירוש, דברה את אמרה היא אבל הכנסת, את בת
להיות  המדינה קום לפני לה שהיה כמעמד מעמד רוצה
שיש ההסכם לארץישראל. הנוגע דבר בכל היהודי העם נציגת
הקונגרס אותי. מעניין אינו הציונית ההסתדרות הנהלת עם לך
"תנו אלא אחר, דבר שום מבקש אינו והקונגרס דברו, אמר
זה במקום המעמד". את לי החזירו ממני, לקחתם אשר את לי
לת להחזיר צריכה הזאת הכנסת אידיאולוגיה. אתם יוצרים
העם כנציגת מעמדה את ממנה, נלקח אשר את הציונית נועה

מדינתישראל. לגבי היהודי
אך הזה, החוק של אחרים לפרטים להיכנס רוצה איני
יוחזר שגם רוצה אני חשובי אחד פרט עוד על להצביע ברצוני
לכנסת מעמד, מעמד וסמכות לאשר את האמנה אשר הממשלה

הדברים שני את הציונית. ההנהלה עם זה חוק בגין תכרות
הוויכוח תוצאות תהיינה מה יודע איני לתת, אנו צריכים האלה
היום, אבל אני מחשיב את הוויכוח. הוויכוח הזה הוא לא רק
שמאבד מי ויש אחת' בשעה עולמו שקונה מי יש להיום.
תחרוץ הזה החוק על בהצבעתה הכנסת אחת. בשעה עולמו
וקבל התפוצות עם קבל בנגב, והיושב בציון היושב העם קבל
את לקנות ההיסטורי בחושה ידעה היא אם הבאים, הדורות עם
למדינה והנאמן היחידי בןהברית של מעמדו את ולבצר עולמה
הציו התנועה של מעמדה את  המצבים ובכל התנאים בכל

העולמית. נית

אהרן ציזלינג (מפ"ם):
בתוכן, אם כי במנין לא תוכר עם נציגות נכבדה. כנסת
כף רק העם. של לעתידו הייעוד, למילוי ובנאמנות בהכרה
כולו. היהודי העם נציגת היתה או הציונית, ההסתדרות קמה
דעות, מנין עלפי אילו היהודים, רוב הכרת עלפי אילו
מדינת קמה היתה לא  ביצוע נכונות עלפי אילו וודאי
ישראל ולא היתה נסללת הדרך להגשמת ייעודו של העם
ובנין הטריטוריאלי ריכוזו גלויותיו, קיבוץ של בדרך היהודי
העם שליחת היא מדינתישראל במולדתו. ועצמאותו חירותו
גלו קיבוץ עלידי הטריטוריאלי ריכוזו של זו בדרך היהודי
מול לעמוד הכוח בה קם היה לא כן אילולא במולדתו. יותיו
אותה שניסח כפי אינה לפנינו העומדת והשאלה זדוניים. גלים
לבין הציונית ההסתדרות בין מחיצה להציב אם ראשהממשלה,
ההס של השלהבת את להעלות כיצד כיאם היהודי' העם
העם בין מחיצה ולמנוע היהודי העם בקרב הציונית תדרות
שהיא ועתידה ייעודיו למילוי שליחותו נושא ובין היהודי

אחרת, ואין הציונית ההסתדרות
מושגי הם דמוקראטיה על ראשהממשלה של המושגים
עתים המיעוט. במקום ברוב בוחר הוא תמיד לא אגב' סלף.
הוא מוכן להקנות למיעוט את הסמכויות הגדולות במילוי
התפקידים. עלכלפנים, כאיש המדבר בשם מפלגת פועלים,
מע של רובו עם וקשור מעורה היותו של בדרך בחר לא הוא
מד הפועלים בהסתדרותו הכללית האינטרנציונלית כשהיתה
כן; הוא בעט ברוב זה בחר במיעוט עלפי דרכו, ובמקרה

הרעה. דרכו זה

אשכול: ל. שרהאוצר
... ברוב בעיןחרוד בחרת אתה

אהרן ציזלינג (מפ"ם) :
שרהאוצר, ידידי שלך, לאינטליגנציה מתאים זה אין
היה שמוטב לשאלות ועולם עם חזיונות של מושגים להעביר
על בוויכוח בוודאי. זה וברגע לגביהן' לשתוק לפחות' לך,
כבוד וחילול כבודה מחילול נקיות אינן ידיך אשר עיןחרוד'

לשתוק. לך מוטב בה, היהודי העם
שכזו ובתור ייעוד, נושאת היא הציונית ההסתדרות
ההכרה את המפריד והגה. היתה היהודי' העם נציגת היא
המוני לבין בינה מפריד ישראל, במדינת שלה בסמכויות
היא גזע* של אחדות לגילויי מדינתישראל נועדה לא העמ.
היא היהודי העם את לאומיות. שאלות של לפתרונן נולדה
הע ממעמקי אמנם הצומח עתיד' של זו בשפופרת רק רואה
לאומיים חיים של לפתרון ורק אך נועד אולם ומשרשיו, בר
להנ נתונים היינו אילו כן, אילולא חפשיים. טריטוריאליים,
בונים היינו לא הציוני, הקונגרס קם היה לא  אחרות חות
עתה רוצים זו דרך התנועתית. בדרך אותו שקנינו הכוח את
להמיר, בהישענות על שלטון, במדינה, שהוא יבוא במקום

האמת. זוהי העם; בקרב הציונית התנועה



הדרך הזאת אינה מתחילה מהיום ומזמן עריכת החוק
ופא אקטיבי באופן מנע ראשהממשלה עליו. והוויכוח הזה
סיבי במשך תקופה ארוכה חקיקת חוק להחזרת מעמדה של
ההסתדרות הציונית. מיום היות המדינה, עוד בימי הממשלה
הזמנית, כאשר הונחו הצעות בכיוון זה על שולחנה, הוא דחה
הקונ לחץ עלידי לכך משנדחף רק הזה. היום עד אותן ודחה
גרס הציוני, שקיבל את החלטותיו ותבע את תביעותיו, הוא
המ התוכן מן אותה ולרוקן החיצונית הקליפה את לקבל בא
פסוק למעשה אולם אחה בפסוק הדבר מתבטא לפעמים משי.
המחזק מחוק הציונית ההסתדרות מעמד חוק את הופך זה
לחוק במדינתישראל הציונית ההסתדרות של מעמדה את
להתער הציונית בהסתדרות המדינה של מעמדה את המחזק
הופעתה סמכות ואת פעולתה חופש את למנוע בתוכה, גות
בקרב העם היהודי, עלידיכך שהיא שואפת ליצור מסגרות
היא זו דרך הכרות. של בצידן הכרות מסגרות, של בצידן
סילוף תוכן תנועתנו הלאומית מבחינה הכרתית ומבחינה

דמוקראטי. גילוי משום בה ואין יחד, גם ממשית
ממדינות ללמוד קרובות לעתים רוצה הזאת הממשלה
דמוקראטיות כפי שהיא מבינה מהותה של דמוקראטיה. איני
יורע אם קרה עוד מקרה כזד. בתולדות הפארלאניטאריזם,
ואם באנגליה אם לכם, לדוגמה אותו לוקחים אתם אשר
מן אחת הפארלאמנט. בדעת הממשלה תנהג שכך בצרפת,
השתים: אם החלטות הפארלאמנט אינן רצויות לה, הרי היא
היא הרי  לגביה מכריע זה אין אם או להתפטר, צריכה
החל לדחיית רק לא עדים אנו זה במקרה אותן. לקבל צריכה
טות הפארלאמנט של כנסת ישראל, כיאם גם לדחיית הכר*
עות הפארלאמנט היחידי שישנו לעם היהודי  כי עלכל
פנים פארלאמנט לעם היהודי ישנו רק אחד, והוא הקונגרס
הקונגרס קיבל והן עתה. ועד הרצל ימי מאז הקיים הציוני
אשר "מקרי''' ברוב לא נתקבלו הן מפורשות. החלטות הציוני
של המספר הזכרת עלידי לו ללעוג כאן בא ראשהממשלה
56 של מקרי ברוב קיימת איננה ממשלתו כאילו ;27 נגד 31
של המכריע מהצירוף כוחו את יונק הוא כאילו ,120 מתוך

עליה. חולק שאין בצורה ארם המוני
בכנסת, זה בחוק שדנה בוועדה וגם הציוני, בקונגרס
מדובר שבו הסעיף ובתוכם וההחלטות, הסעיפים נתקבלו
בין היחסים את הקובעים הסעיפים כל הרוב. דעת על עכשיו,
על לחזור צריך אינני  המדינה ובין הציונית ההסתדרות
חברי עלידי הקודם בדיון הכנסת לפני הובאו הם סרטיהם,
באורח הממשלה עלידי נמחקו אלה כל  אחרים ועלידי
"דמוקראטי" מאד. ודאי, אין חובה לקבל את כל אשר ההס
במקום באה הציונית ההסתדרות "אין קובעת. הציונית תדרות
לממשלת לה מותר אבל ראשהממשלה, אומר היהודי", העם
היהודי, העם שליח הציוני, הקונגרס במקום להיות ישראל
הצדדים. לשני רצויות להיות שצריכות החלטות אותן בקביעת
אשר ההחלטות למעשה, אולם צדדים, שני על לדבר אקשר
נגד ובלחץ באונס ידוע במובן הכנסת על מטילה הממשלה
ראשהממ מדבר בשמו אשר הזה, הרוב מחברי חלק הכרת
הציוני הקונגרס אשר בכוח זאת עושה היא למעשה שלה,
הקונגרס שאין משום כפיה, של בכוח נגדו, לעמוד יכול איננו

הזכויות. את כאן לעצמו להקנות יכול הציוני
כל עם ביחסיו תקיפות של מסורת יש לראשהממשלה
כוח להחליף יכול שהוא לו נדמה תנועתי. או ציבורי גורם
ציבורי ותנועתי בסמכויות, במידה שהן מרוכזות בידו; במי
הוא לכן חוששני. אותן, יפסול הוא אחרים, בידי שתהיינה דה
הפסול קצה עד מסול והשותף היום, אתו שותף כל מכשיר

למחרתו, משנפרד ממנו. אינני קרוב לדרכו של הרב לוץ
מדינת של וייעודית תפקידיה ובהבנת ובציונות ביהדות
בןגוריון דוד בעיני כשר היה אשר לוין, הרב אולם ישראל.
הציו אנחנו, היום. המדינה נגד להסתה שותף נמצא אתמול,
שאילו חוששני המדינה. אויבי כולם  האגודה הכלליים, נים
לאויבי אותנו הופך היה היהודי, העם בראש עומד הוא היה
העם היהודי. בכל מקום שהסמכות בידו, הוא בא לבטל את
כאשר הימים את זוכר עודני בלעדיו. הקיימות הסמכויות כל
כבודה את אשר ציונית, הסתדרות אותה של בשמה דיבר הוא
סמכות להנמיך כדי להנמיך, לפחות למעשה, היום, בא הוא
וכבוד וכוח ופרסטיז'ה של אורגאניזאציה אחרת : הוועד הל*
מד להיות בחדלו מחר, כי חוששני ארץישראל. ליהודי אומי
בר בשם ממשלה במדינתישראל, הוא יהפוך את הממשלה,

בעינינו. המדינה לאויב בראשה, נעמוד אנחנו אם

מאירסון: ג. שרהעבודה
כזאת. סכנה כל אין יקרה, לא זה

(מפ"ם): ציזלינג אהרן
העם וייעודי יחם יבוא גברתי. יקרה, זה יקרה, זה
ההמונים, לצרכי העונה בדרך הנכונה, בדרך לפתרון יעלו
לצר למעשה, מנוגדים, אינטרסים עם השלמה של בדרך ולא

היהודים. המוני של עתידם כי

אחרת מעריך כנראה, אני, אולם בכוח, מזלזל אינני
התקציב בכוח טמונה אינה כוח של מהותו כוח. של מהותו
ובזאת, הלאומי, הוועד לעומת הציונית להסתדרות שהיה
כוח ראשהממשלה. אז השתמש התנועתית בסמכות ולא
איננה כוח של מהותו בלבד. מספרי במנין גם תלוי אינו
של בגורם  היא כוח של מהותו החולף. השלטוני בגורם
התנד על הבנוי  תנועתי כוח והעממי. התנועתי הרצון
לאאכזב, ולמעיין למקור ליהפך עשוי חלוציות ועל בות
במילוי לעצמאות נאמנים בהיותם לשלטון, וגם לתקציב גם
התפקיד הלאומי ובמילוי התפקיד של שחרור מניצול ומ

העם. בתוך שיעבוד
בדרכה, קדשים כליל בעיני הציונית ההסתדרות אין
יודעים אנחנו בתוכה, אנחנו אם גם ובהנהגתה, בהרכבה
את פגמיה ואת חולשותיה. גם מדינתישראל אהובה עלינו
ממשלתה מהות אף ועל מגרעותיה, אף על  לנו ורצויה
נר היא אשר האמיתיים והייעוד התוכן בגלל  והנהגתה
וה שהמשטר בשעה היהודי, העם של לשחרורו עמה שאת
ההסתדרות מסגרת במדינתישראל. להשתנות עשויים ממשל
הציונית, עברה ומסורתה, הם המקנים לה את תפקידה ואת
תרצו אם וגם לצמצמה, תרצו כאן אתם אם גם סמכותה,
לרוקנה מתוכן. ובתוך ההסתדרות הציונית, אם רוצים להם
ולו גילויים, מולה תציגו בל נאמן, למשען יוצר, לכלי כה
העם, המוני בקרב חיוביים גילויים ישנם חיוביים. גילויים גם
על נבסס לא העם גאולת את אבל לדחותם, מציע איש ואין
קידוח עלידי אם כי חלוף, בני רגעיים תועלתיים יסודות
ומאורגנת, מתנדבת חלוציות של חיים מים באר לחצוב עמוק
אם פורח. לגן מדבריות והופכת סלעים הבוקעת אמונה של
מכ פגמיה. את גם נתקן הציונית, ההסתדרות את נפתח כך
תבי ראשהממשלה לחלקים של ההסתדרות הציונית, נאו
מתוכ החלוציות מושגי הורקת הציונות, של מהותה על מיו
הציו בתנועה מחבלים אלה כל מכוחם, חלוציים ארגונים נם,
על מחדש עכשיו הונח אשר כחוק גם לבטא באים וזאת נית.

שולחננו.
כבר נזכר כאן: בינתיים  עוד רווח קטן. ראשהממ



אולם דיבה עליו רק אשר הערעור את אלינו הביא שלה
הכנ מפיקוח חפשיות ידיים להרוויח לא מדוע אורחא, אגב
עליו והוצבע הוחלט ככר אשר אחר, סעיף גם יש סת?
הפ הגנה. נאום ראשהממשלה נשא לא דחייתו על בכנסת.
על אלא היהודי, העם על לא גבוהה גבוהה לדבר צריך עם
שהיא הכנסת, כלפי וראשה הממשלה של הסמכות תוקף
פחות לא פנים כל על והמונית, מדינתישראל של נציגה
תנופה של הפנים העמדת בצד זה קטן רתח הממשלה. מן
היסטורית גדולה" מגלה גם את מהותה של אותה אידיאו

לוגיה הנשענת על הערכה היסטורית מסולפת.
שהוחלט וכפי שהוחלט מה כל עם שלמים היינו לא
היסו אותם לקבלת כאן נילחם אנחנו אולם הציוני, בקונגרס
דות שהניח הקונגרס הציוני והביא אותם כתביעה לפגי
את ונתקן בעתיד נבוא הישרה, את תעוותו ואם המדינה.

עיוותם, אשר

(מפא"י): שזר זלמן
מראש, הבינותי לא אודה, נכבדה. כנסת נכבה יושבראש
למה נחוץ היה למתווכחים לדרוש שש שעות לוויכוח הזה
ההצעה של הפרטים כל את וביררו דיברו פעם, דנו שכבר אחרי
קודם ביקשו הזה הסעיף ואת בספק, השנוי אחד סעיף רק ויש
ולכן  לתקן אחדים ולדעת לקלקל אחדים לדעת  לתקן
סעיף על רק לדבר היד, ונחוץ מחדש, ההצעה את העמידו
לאחר אך 7 שעות שש של דיון לכך נחוץ איפוא למה זה.
אפשרות ניתנה כאן כי הבינותי אלה נאומים שני ששמעתי
דבר, בכל להיאחז אפשר כך ולשם התמידי, הוויכוח את לנהל
ולזה כל שעה טובה ואז כמובן אפשר להיאחז בסעיף אחד
הנאומים שני מסוג דברים להשמיע כדי שעות, שש ולדבר זה
ראש עם חשבון סרלין לחברהכנסת למשל היה ששמענו.
שזה ומכיון הקודם, במושב שלו התשובה נאום על הממשלה
היה נאום הסיוט ואז לא היתה לו אפשרות להשיב, בחר לע
ול הממושך. הדיון לו נחוץ ולכן עכשיו, החשבון את שות
חברהכנסת ציזלינג היה צורך לדבר פה עם שרהאוצר על
לדבר צריך היה כך לא הזה. בדיון נאחז והוא אחד כאוב ענץ
אבל  החרדה! בזאת ולא הלשון בזאת לא ההוא, הענין על
בברת את לעשות בחר ועלכן להתווכח צורך לו היה כנראה
שש רק לא לדבר אפשר כמובן אז זה. כביש על גם דרכו
את לעשות מנת על שעה בכל להשתמש אפשר  שעות
לשוב רוצה אני אבל האלה. והנצחיים הצדדיים החשבונות

לדבר. עליתי שעליו לענין
על דיברנו שעבר במושב הראשון בדיון נכבדה. כנסת
במינו המיוחד האופי את יותר עוד מבליט הזה שהחוק כך,
בעולם, המדינות ככל מדינה אמנם היא למדינתישראל: שיש
ואחרת יעודה לפי אחרת העולם, ממדינות אחרת היא זאת ובכל
מתבטא הקונקרטי המיוחד והאופי לה. העומדים הכוחות לפי
את לשרת מנת על רק לא נוצרה היא קודםכל, דברים: בשני
היא אם כי הזאת, המדינה אל נתקבצו שכבר היהודים עניני
את תגמור ולא הגולה, קצתי מכל יהודים לקלוט פתוחה גם
יעלה לעלות, ירצה אשר היהודים אחרון אשר עד זה יעודה

אליה.
פתוחה רק לא היא מדינתנו: את המייחד השני והדבר
המוני על נשענת גם היא אלא בעולם, היהודי העם עולי בשביל
ומרג מאהבתו כוחותיה את שואבת היא בעולם. היהודי העם
תגיע ולא יעודה את תבצע לא והיא היהודי. העם של שותיו
גם לבטחונה ולביסוסה הכלכלי ולפריחתה התרבותית, אם
הסי את היהודי. העם כל כחומתאהבה יתייצב לא לה מסביב
הסימן ואת השבות. בחוק ביטאנו אותנו המייחד הראשון מן
רק זאת מבטאים ואנו תחוקתי, לבוש כל לבשנו לא עוד השני

עכשיו בהצעת החוק שלפנינו. תפקידה של הנעת חוק זו הוא
את לרכז זו: למטרה להגיע הציונית להסתדרות לעזור 
ואונו וחזונו הונו את פעולתו, ואת אהבתו את העברי, העם
עוד זה לעשות. נחוץ עוד זאת את הזאת. למדינה מסביב
להס הניתן מאנדאט הוא ו"הסטאטוס'' שליחות. זאת תפקיד.

לעשות. זאת תוכל למען הציונית תדרות
שינה מה ומישהו אחרת החליט הקונגרס כאן: שאמרו היו
כאילו ציזלינג, מחברהכנסת ושמעתי הקונגרס. החלטות את
באו פה לבטל החלטת הקונגרס. אני מתפלא מאד על חבר
הצי בחיים ותיק הציונית, בהסתדרות ותיק ציזלינג, הכנסת
ואותו הציוני, הפועל בתעד נתקבל כאן שהוצע הנוסח בוריים.
אותה לקונגרס* גם יש  הציוני הפועל לוועד שיש ההרכב
"הכפיה" ואותו הביטוי, ואותו הרכב האנשים, והרוחות המ
זאת החליט הציוני הפועל התעד שם. גם מנשבות פה נשבות
הוד היא והחלטתו כולה, הציונית ההסתדרות דעת על איפוא
לטת ההסתדרות הציונית. והוועד הפועל הציוני בשעה שהוא
והס ודיןודברים משאומתן לאחר אמנם זאת עשה כך, ניסח
החליט הוא אולם וסעיף, סעיף כל ובדיקת וישיבות כמים
הח ברוח מחליט הוא כי הכרה ומתוך הקונגרס דעת על זאת
"נציגות'' המלה את מפרש ראשהממשלה הקונגרס. לטת
פירוש פארלאמנטארי  כחפיפות כל העם ; "מייצג" את
העם, פירושו "חופף את העם". אם "חופף את העם"  אץ
היום בקרבה כוללת שהיא להגיד מתיימרת הציונית ההסתדרות
רוצה היא העם. את "חופפת" לא עוד היא כולו. העם את
הסטאטוס רק קא אותו. חופפת לא עוד היא אבל העם, את לרכז
ומ מאז הקונגרס זאת. אמר הציוני הקונגרס  זאת אומר
קיבל האחרון הקונגרס גם העם. את לרכז נחוץ אמר: תמיד
את לרכז כדי לעשות נחוץ מה הקובעות החלטות של שורד.
העם, להפעיל אותו ולהפוך אותו למציאות. אני בטוח בכך:
רחוק יום זה העברי. העם את שייצג אחד כוח ויהיה יבוא יום
הממשי# במובן כולו העם את שייצג כוח ויהיה יבוא יום מאד.
העברי העם ירוכז שבו היום יהיה זה  "החופף* במובן
ה תנו יש בעם. שליחות יש ההוא היום עד הזאת. במדינה
ציונית המייצגת את רצון העם, המבטאת את חזון העם. הנו
שלי את והמגשימה עם, הוא ציבורי גוף כי הרעיון את שאת
יעודו הגשמת למען כוחותיו את להפעיל בעם: הדור חות
הציונית. ההסתדרות להיות צריכה וזאת הנה זאת במדינתו.

בדברים מבטא שהוא במידה הזה, שהחוק ספק כל לי ואין
בולטים מאד, כי ההסתדרות הציונית "עמדה בראש התנועה
הסוכנות "היא הציונית, ההסתדרות וכי המדינה" להקמת בעם
עו לקליטת הארץ, לפיתוח במדינתישראל לפעול המוסמכת
ואי מוסדות של בישראל פעולותיהם ולתיאום מהתפוצות לים
גודים יהודיים הפועלים בתחומים אלה" הרי הוא מהתה
מטעם גם התנועה על שהוטלה ההיסטורית לשליחות ביטוי
הפועל התעד עלידי ונוסח הציוני הקונגרס מטעם וגם המדינה
מסביב העם כוחות את לרכז נתבעת כולה והציונות הציוני,

למדינה.
עכשיו ונחוץ הזאת. לשליחות כבוד לשתת נחוץ ועכשיו
היא המדינה אומרים: אנחנו אם גומלין. בכוח זאת לעשות
מנוף להגשמת הציונות, הרי התנועה צריכה להיות משענת
הוא דיוק, ביתר זה את אמר ראשהממשלה למדינה"המגשימה.
אמר: המדינה היא מכשיר וסדן, כלי שבו אפשר לעשות את
לריכוזו מנוף כלומר, המלאכה. נעשית שבו ומקום המלאכה,
של העם מסביב למדינה וסדן אשר עליו יחושל העט בתוך
בתוכה עוליט לקלוט ותוכל המדינה תתבסס למען המדינה,
ותמזג אותם בה לעם אחד, ותרומם את פזורי ישראל לעם
פעיל שתעמידו כמשענת למדינה המתבצרת. את זאת אפשר
בן עלילי ושיטתי* פעיל גומלין, רצון עלידי רק לעשות



הפר של כוחה את להבטיח כדי הכל תעשה הציונית שהתנועה
הכלכלי מצבה את תבסס משיכתה/ וקסם שלמותה את דינה'
המדינה, תשקוד זה עם ושיחד התרבותי. גידולה את ותטפח
על כל חלקיה, עלידי הממשלה ומוסדותיה' והכנסת ומפלגו
למען העם בקרב הציונית התנועה של כוחה את להאדיר חיה,
מנוף שיווצר בכך הברכה סוד שליחותה. את להגשים תוכל
הזאת הפעולה  אחרת גומלין. משענת גומלין, סדן גומלין,

תצלח. ולא תיעשה לא
הזה החרש שהסטאטוס בתקווה לחיות רוצים כולנו אנחנו
הציו התנועה תוכל למען הציונית' לתנועה חדש כוח יעניק

למדינתישראל. כוח יתר ולהעניק להוסיף נית
סוד אמיתותו של כל חוק הוא תמיד' בכך, שהוא מבטא דבר
שכל לדבר צורה מנחל רק כאילו שהוא מאליו, מובן כאילו
שנראה עד בהכרה, אצלנו נתגבש שכבר תמיר, בלבו נשא אחד
האם שלפנינו? בחוק הדין כך לא והאם בחוק, חדש כל אין כי
לא חיה אחרות זו בהכרה? הן לא לחינם זה האיש אשר יצר
היהודים"' "מדינת את שכתב האיש הוא הציוני הקונגרס את
המלווה היא ציוני קונגרס כל המלווה תמונתו, התמונה' וזו
ההסתדרות את שליווה ההימנון וזה הכנסת, של ישיבה כל
הציונית מראשיתה, הוא ההימנון של מדינתישראל ואחד
הדגל המנופף על שתיהן בפנימיותן מאוחדות יחד התנועה
ובתזונה בתולדותיה בייעודה, בבנינה' המדינה וזו והמדינה,
זאת ואת אותה, והמציץ אותה המייחד זה ציונית. מדינה היא

החוק. בשפת הסטאטוס עכשיו אומר
רואה "מדינתישראל הראשון: הפסוק כלכר חשוב עלכן
כמכשיר עצמה רואה והיא כולו", ישראל עם כיצירת עצמה

ישראל. עם של וכחוף כמנוף וסח,
רגילים כלכך שהיינו זמן היה בסוף, להגיד לי תרשו
רק העברי, העם בתוך כת רק היא הציונית שהתנועה לחשוב
חלק קטן בו' ואנו נידונים להישאר כת, כי רבים מאד אינם
יכולים כלל להתרכז מסביב לרעיון המדינה. כך חשבנו. בזמן
גלות ראיתי והפעם בגולה, לעשות אפשרות לי היתה האחרון
של בלים נטולת כאילו חדשה, כאילו רחוקה, כאילו שלווה,
בתה עדיין נתונה והיא לאומית, התפתחות ושל עצמאיים חיים
ובאביב חדשה התבוללות ושל ההסתגלות ראשית של ליך
אשליות מוגזמות של האפשרויות החדשות' שההסתגלות מו
שיטה לה, קוראת לה' ותוך כדי קריאה קורעת אותה מתוך
לאהבת מסביב מתרכז שהעם שם ראיתי והנה היהודי הגוש
הגוש שהיא במידה הציונית התנועה לאהבת מסביב המדינה,
והנה ראיתי בעם. השליחות שהיא המדינה, אהבת של פנקה
למפעל מסביב כולו העם את המדינה אהבת לשם לרכז אפשר
בעם וקיומו כעם. לקיומו הערובה היא המדינה אהבת הציוני.
להפ אפשר גומלין ובסוד המדינה. של לביצורה המשענת היא
עיל את הגלות כולה, על כל זרמיה ומפלגותיה, אם באים
ובאמונה לשגשוגה, לעשות עז וברצון המדינה באהבת באמת

ליעודו. והנאמן לגורלו החרד העם בכוחות כנה
ולהת במלואו להתקבל עליו  יצליח הזה שהחוק ובדי
הציונית התנועה את להעמיד מנת על פתוח' לב ברוחב קבל
בקרב לגדל תוכל למען למדינה, וכמשענת לעם כביטוי כולה
ולעורר העליה, כושר ואת העליה, יצר את הפזורה האומה
המדינה אל העליה את המעמידים הכוחות את האומה בקרב
האו בקרב יוגדלו אם זה, וכושר זה יצר עצמה. המדינה ואת
ויביאוה הנכר וקסם הנכר שפל מתוך להרימה יוכלו מה,
רוויה תהא הציונית התנועה אם המדינה. בקרב לעצמאותאמת
חדורה תהא חלקיה כל על המדינה ואם למדינה, אהבתאמת
להג יהיה אפשר הציונית, ההסתדרות את להגביר רצוןאמת
המאנדאט. בזה המבוטאת הזאת הגדולה השליחות את שים

החרות): (תנועת אבניאל בנימין
על להעיר לי גם יורשה נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
סבור אינני זה. בחוק הממשלה שנהגה הבלתינכון המנהג
לאזרחות ישראל אזרחי ואת הבית את תחנך זו שהתנהגותה
טובה ולדמוקראטיה. ברור שיכול להיות רוב מקרי, אבל אם
הרוב המקרי נוצר עלידי כך שחברי הקואליציה לבם נוקפם

. של דעתו עם בבד בד עולה שאינו דבר בעד מצביעים והם
הכנסת באולם בכלל נמצא איננו מהם חלק או ראשהממשלה'
שהצביעו לאחר תבוא שהממשלה ייתכן לא ההצבעה, בשעת
ונתקבל נוסח מסויים, תקח את החוק בחזרה והביאנו שנית
בנוסחו המקורי; אם גם מבחינה פורמאלית מותר לעשות כן,
בצורה אותנו יחנך שזה חושב איני מהותית מבחינה הרי
שזר חברהכנסת וצוק הדיון? מה לשם ננהג, כך אם טובה.
ראש את לשכנע כדי דיון של שעות בשש הצורך מה בשאלו,
יועיל לא וכה כה בין אם האחרים, הכנסת חברי ואת הממשלה
ובזה עצמכם לבין ביניכם מראש תחליטו רוב, לכם יש הדבר?
זה אל זה לדבר מנת על כאן יושבים אנו אבל נגמר. הענין

רעהו. את איש לשכנע ולנסות
אני שבשמה לסיעה לנו, שלפנינו. הבעיה לגוף ועתה
שהיא כפי הציונית ההסתדרות מן להתלהב יסוד אין מדבר,
חושבים איננו בכלל אבל גולדמן... מר עומד ושבראשה כיום
שמכשיר, ויהיה הקדוש והגדול ביותר, איננו לעולם ברשינוי
המכשיר נועד שלשמה והמטרה התנאים אם לשנותו צריך ולא
וגדול הדור מורה גדול, מאד יהודי אתנו היה זאת. מצדיקים
בהסתדות צורך יש הציונות מטרת הגשמת שלשם שטען הדור,
ציונית אחרת; ובין אם צדק בין אם טעה, זאת היתה דעתו של
זכות ולא המסגרת קדושת לא ולכן הנידון. בענין הדור גדול
של שאלה גם זו ואין כיום, בו דנים שאנו ענין הוא האבות
עומ שאנו מר. האם הן: ונקודתהמוקד הבעיה זו. או זו נוסחה
מעמד הציונית להסתדרות יתן המעמד, בחוק עתה לעשות דים
כזה שתוכל לחדש את נעוריה כקדם ולעלות מתהום השקיעה, ישראל במדינת הממשלה קום מיום והשקענוה שקעה בו
לאט כליל שתדעו עד למדחפות יותר עוד אותה שנדחוף או

לאט.
של האוניברסיטאי הנאום את ובתשומתלב בעיון קראתי
כאשר עצמי את ושאלתי כאן, הדיון בפתיחת ראשהממשלה
של הזה הנאום כל כזה? סיום לשם זה וכל דבריו: על חשבתי
מן השפעה של כזאת שלילה לשם אלא בא לא הציונות ביסוס
יההסתדרות הציונית? ערכתי מסע בחוץלארץ, הייתי בין
הציונות גחלת ודועכת הולכת כיצד וראיתי מאד, טובים יהודים
או יודע, אינו ראשהממשלה שכבוד או בלבי: וחשבתי בעם.
שמטעים אותו יועציו; הרי אין היום ציונות שבלב; אין היום
תנו ואומרים: אליהם באים אנו למעשה כי שבנפש, ציונות
ולחוץ, השפה מן להם אומרים אנו זאת רק שלא ודאי כסף.
שיתוף של הרגשה בלבם נוטעים אין כך. זהו למעשה אבל
והשפעתם, דעתם את ושמבקשים גורם גם נוצר ושכאן אתנו
אין זו שאלה של מסירת חלק מהסוברניות שלנו, כי אם
אנחנו בעצמנו נותנים להם חלק מההשפעה ומשתפים אותם
ומכוחנו. מדמותנו כך עלידי מפחיתים אנחנו אין בבניננו,

רוצה אני להביא לפני הבית דוגמות הנוסכות, לדעתי,
אור איום על המצב. כולנו יודעים שהעליה היא ציפורהנפש
של בטחוננו וקיומנו הכלכלי והרי למעשה נפטקה העליה
פרסמה סט"א וסוכנות התפאר בלונדון הסוכנות דובר 'כיום.
79 לישארל מאנגליה עלו האחרונים החדשים בששת זאת:
מונה היהודית שהאוכלוסיה לבית להזכיר לי ויורשה עולים,
עלו מארצותהברית הצפונית). אירלאנד (עם נפש 480,000 שם
מתוך 21 מקאנאדה מיליון, חמישה של אוכלוסיה מתוך ,61
אוכלוסיה של 000'201. מאוסטראליה, רק שישה  מתוך



:אוכלוסיה של 56,000 מדרוםאפריקה  היהדות הטובה
;הזאת  עלו רק חמישה' מתוך אוכלוסיה של 105,000 ,ואם
אקח גם את רודזיה, הרי עוד 9,500 יהודים. ומתוך כל המיל
איש. ממאתים יותר קצת רק בארץ להיאחז עלו הללו .יונים
שהקי לי יגידו ואל ומזעזעים? מחרידים הללו המספרים האין
הציו היהדות צריכה ושלכן מדינתישראל, את בינתיים מונו
זאת להפוך יכולנו להפך, שלה. משקלה ירד ולכן לדאוג נית
 אז היהודים את הלהבנו איך זוכרים אתם עצום. למנוף

ישראל. תפארת כאל אלינו ההרגשה כיום דעכה ואיך
: והעליה? וכי כיום יש עליה? הרי במקום מאות אלפי העו
מדינת בזכות הקודמות, בשניט בשנה שנה מדי שהבאנו ילים
יש עליה ומאמציהאיזו ישראל ממשלת בזכות וגם ישראל
למטה בספריה האחרונים המספרים את להשיג ניסיתי כיום? לנו
כיום להשיג אין מקום חוסר של החדשים הסדרים מחמת אבל
בשקים. עודם כולם  הכנסת בספריית סטאטיסטי בוליטץ
שבממוצע והעליתי מספרים; כמה ללקט בכלזאת ניסיתי
1500 מאשר יותר לא האחרונים החדשים תשעת במשך נכנסו
לדיוק אחראי אינני שחזרו. אלה את נחסיר אם לחורש, יהודים
מן רחוק זה שאין בטוחני אבל האלה, המספרים של המוחלט

האמת.
ומספר היוצאים אמנם אינו מגיע לרבבות, כי אץ
יודעים, אתם אבל אחרות, ת לארצו הגירה אשרות להם נותבים
נמצאות בישראל, הזרות הצירויות שבאחת חבריהכנסת,
ממדינתישראל. והגירה לביקור יהודים של בקשות כ73,000
בקשות ובתוכן בקשות, ו73,000 הצירויות אחת לב: שימו
עשינו מה הזאת, המרינה את הבאנו לאן בארץ. ותיקים של
יתר לתת רוצים כאשר המאבק זה על הגולה? יהדות עם
תוקף והשפעה להסתדרות הציונית, לחדש ימי זהרה. ידעתי
שלא רק ה"סטאטוס" הוא הקובע, אלא הפעילות ; אבל אנחנו
את לחדש שתוכל כזה מעמד הציונית להסתדרות לתת רוצים
גם שאם שוכחים אנחנו תנופה. פעולת לה ולאפשר נעוריה,
לא הנה ובנותינו, בנינו בזכות בעיקר המדינה את קיבלנו
ומי הסוכנות, מראשי אחד של ספרו למרות זאת. בזכות רק
מדינה "בשליחות לשעבר, ישראל ממשלת של פקיד שהיה
השחרור מלחמת עובדות את רק לא לטשטש המנסה נולדה",
הבינ בזירה הפוליטי המאבק את גם אלא כאן והמחתרת
של הנהדר מאבקו לכל מקדיש והוא ובארצותהברית, לאומית
הרב אבא הלל סילבר רק שתי שורות, הרי כולנו עוד זוכרים
פה' שלנו למאבק תודות רק לא המדינה' נולדה כיצד ויודעים
אלא גם תודות למאבק של אחינו בתפוצות. והאם אנו
.בטוחים שמחר לא נצטרך שוב לעזרת אחינו אלה? איזו אומה
אפשרות כל מנצל הוואתיקאן אפילו פזורים? אחים על מוותרת
בארצות האירים גם וכן ארץ; בכל קאתולית השפעה של
כל יודעים אנחנו לי: יגידו ואל בקאנאדה. והצרפתים הברית
של הפעילות כנפי את לקצץ בכוונתנו אין הרי אבל זאת,
שיתפוס מה חשוב שיגידו, מה חשוב תמיד לא בגולה. הציונים
בחוק הראשונה בפעם כשדנו בחוץלארץ, הייתי בגולה. יהודי
לי, אמרו אפריקה מציוני והרבה הציונית, ההסתדרות מעמד
חוזר: ואני אותנו. מסלקים ההצעה: פרטי את קיבלו כאשר
ותועלת תכליתיות של שאלה זו אבות, זכות של שאלה זו אץ

המדינה. בבנץ
אומרים לנו: אין עליה מפני שנתחסלו תפוצות המצוקה.
מת לא גם עליה לבוא שיכלה לומר אנו רוצה ראשית
מארצות העליה שאפסה אמת זו אין גם אכל מצוקה. פוצות
המצוקה, בתפוצות המצוקה של ארצות המזרח בלבד עוד נמ
בסךהכל ארצה? באים אינם מדוע יהודים, 560,139 כיום גאים
.560,139 עוד כן אם ונשארו ,889,700 מתוך 329,561 רק הבאנו
מדוע אינם באים? ואל נתלה את כל הקולר רק בצווארם. זו

גם אשמת התנאים אשר יצרנו פה, אבל לא זו בלבד. זו גם
קבל מקצת של למוחם שנכגסה הזרה המחשבה של תוצאה
ניטינו להנמיך את קומתה ואת דמותה של ההסתדרות
יהיה אולי ציונות. תהיה לא הציונית ההסתדרות בלי הציונית.

תהיה. לא ציונות אבל  פחות יהיה זה גם  כסף
לתת לא ברעיון ראשהממשלה נאחז כה מדוע יודע אינני
להסתדרות הציונית מעמד של נציגות העם בעניני הציונות.
היכול מבין: אינני אך בלאושטיין. למר זאת שהבטיח לי אמרו
להבטיח  ראשממשלה של בתפקיד יהא ואפילו  יחיד אדם
יצוייר לא כסף? הרבה נותן הוא אם גם אחר, למישהו כזה דבר
המ של העליון במוסד  בכנסת ובירור דיון בלי כזה ענין
ושאיננו ציוני איננו בןגוריון שמר לחשוד יכול איני דינה.
בחוק הענין את מוליך הריהו ובכלזאת הציונות, בטובת רוצה
לקשר אין כי בגולה, הציונות של איטית דעיכה לקראת זה

כסף". "תנו עם רק יהודים

הציונית להסתדרות ניתן לא שאם איתנה הרגשה לי ויש
אזי  כעת לה לתת שרוצים מה לא  הראוי המעמד את
במקום לרכוש גם לאציונים, שזוהי כפי הנראה המטרה,
כבר הרי הציונים. את גם וחלילה חס שנפסיד תהיה התוצאה
גדול יהודי והיה היהודית, הסוכנות עם דומה נסיון לנו היה
הסוג של הסטאטוס מכל נשאר מה נכוחה. הדברים את שראה
קיים איננו הוא שגם  סנטור ורנר לד"ר פרט היהודית נות
פרי הלאציונים עם הזיווג נתן האם זו. מבחינה פעיל ואיננו

משגה? אותו על לחזור רוצים כן אם למד, הילולים?
אל הממשלה: לחברי ופונה הבית חברי את מזהיר אני
רגש על יתגברו בגולה, הציונות" ב"אזרחי צרה עינם תהיה
הש שמא הפחד על יתגברו למשהו, או למישהו נטירה של
ואל רוצים, שהם כפי בתלם בדיוק תלך לא הגולה יהודי פעת
ציונית הסתדרות לא כי וחשוב. גדול מכשיר כך בשל ישביתו
הנאותה המסגרת אלא .עינינו, לנגד היא כיום, שהיא כפי זו,
דבר לעשות עוד אפשר שמהם  הקדושה והמטרה והרעיון

אותם. תשחיתו אל גדול.

המזרחי): (הפועל חזני מיכאל
וחו  הסבור כל נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
שענין  זו לסברה הנתפסים בבית מעטים שלא ששני
בלבה והוא הוא, במדינה הציונית להסתדרות החוקי המעמד
הציונית וההסתדרות הציונות של היסוד בעיית את מהווה
המס בחוסרזכויותיה או ובזכויותיה המדינה, קום לאחר
המבו שורש בזה רק במדינה, הציונית ההנהלה של פיקות
לע מחוייב שהוא בוודאי כך, הסבור כל  ובעייתה כה
לפנינו. המוצע בחוק אשר ותג תג כל על זו, במה מעל מוד,
התנועה של גורלה תלוי כביכול, הזה, בדוקומנט בו, כי

והתפתחותה. קיומה והבטחת
אמנם הוא המוצע החוק לדידנו, כך. גורסים אנו אץ
באופן מבטא הוא הכל. חזות בו לא אך מאד, ונכבד חשוב
עם העם, בחיי שחל ההיסטורי המערכות שידוד את חגיגי
מכיר והוא והמבצעים; המחוקקים ומוסדותיה המדינה הקמת
ונותן תוקף חוקי למעמדה של ההסתדרות הציונית ומגדיר
דכולי שאליבא במדינה, פעולותיה ותחומי פעולותיה את

בהן. לעסוק תצטרך ועידנים עידן עוד עלמא,

הכל; חזות המעמד שבהבטחת גורסים אנו אין אולם,
בלעדיו אין תקומה לתנועה הציונית, ואתו  מאליהם ית

ההדורים. כל יישרו
אנו סבורים שנקודת הכובד היא לא בזה, אם ההסתד
רות הציונית תשלם או לא תשלם מכם ומסים, אם לנציגיה
להרחיק מעיז אני דיפלומאטי. מעמד יוענק לא או יוענק



באילו ומהותי, יסודי באופן מכריע, זה שאין ולומר לכת
הציונית ההסתדרות תמשיך לא או תמשיך וגבולות מידות
אס וכדומה. הנוער עליית ההתיישבות, הקליטה, בעבודת
תוכן גם לתת שיש כיון בכך, לעסוק צריכה שהיא ברור כי
בעיית כאן לא כאמור, אך, בארץ. ופעולותיה לקיומה מעשי

המבוכה. ושורש היסוד
ההס של היסודי תכנה מהו לדידנו: היא היסוד בעיית
לאחר הציונית, התנועה של  דיוק ליתר הציונית, תדרות
קום המדינה ? מהם תפקידיה המהותיים והראשוניים במדינה
הבכ שאלה: עוד מוסיפים בוודאי אמונה קטני ? ובתפוצות
לל יש לה עוד תפקידים מהותיים, קבועים ועומדים ז תשו
תשובת או בכנסת סיעתי תשובת רק לא והפעם  אנו בתנו
הה היהדות כולה, הדתית הציונות תשובת אלא מפלגתי,
ויש יש ומוחלטת. ברורה היא תשובתנו . תיתהלאומית
ומ הלאומית, התחיה בתנועת הציונית, בתנועה חיים כורח
ההסתדרות : ששמה הארגונית ומסגרתה במכשירה מילא
שכ אומרים, אנו מוסגר (במאמר ובארץ. בתפוצות הציונית
מח ללמוד שנתחיל היה הדין מן בארץ שגם להתבייש אין לל
והאר החינוכיים היסודיים, תפקידיה הציונות). תורת את דש
ול להעמיקם יש אלא עוד, ולא ועומדים, קיימים גוניים

הגדירם.
מהם, אם כן, התפקידים ?  על שני תפקידי יסוד
הציונית התנועה (1 הקודמת: ובפעם הפעם קודמי עמדו
כל של בתפוצות, העם של הכספית יכלתו את לארגן חייבת
חלקי העם  לביצורה החמרי של המדינה. 2) היא חייבת
העם כל של ושוב,  העם של המדינית יכלתו את לארגן
מצר כזו לעזרה תזדקק רב זמן שעוד הצעירה, המדינה לעזרת

התפוצה.
דיים בלבד, מהם אחד כל ואפילו אלה, תפקידים שני
לחזק עלמנת גדול, וארגוני מדיני למאמץ אותנו לחייב כדי
בת ירדו נכון שאל הציונית, ההסתדרות של ביתה בדק את
כל זה בנידון תהיינה נא אל וכבודה. כוחה האחרונה קופה
הקו הדיון בשעת בדבריו, טען אמנם ראשהממשלה אשליות.
הנסי ובכל שתמיד עליו וחזקה יאכזב, לא לעולם שהעם דם,
שלא עבדכם, אני לעצמי, ארשה המדינה. לימין יעמוד בות
אשר הפלא" "ילד שיתבגר שעה זו, בהבחנה בטוח כה להיות
העם משתעשע בו עתה. אני מקוה שראשהממשלה יסכים
מוצק, וארגוני חברתי גרעץ דרוש שתמיר עלכלפנים עמי
נגד העומדת ובלתימעורערת, מושרשת לאומית הכרה בעל
כל רוח מצויה ושאינה מצויה, בזמני ירידה כבזמני עליה,
באדי ולשקוע להתעייף העלול כולו, העם את וידרבן שיזרז
הסתדרות רק להיות יכולה כזה גרעין הזמן. במרוצת שות

ומוגדרים. ברורים ומהות תוכן בעלת חזקה ציונית
אך, לדידנו, לא באלה מסתיים התפקיד ולא בהם, על

והמהות. התוכן בלבד, בהם לא פנים כל
שב נושן, הישן התפקיד את כל קודם להוסיף יש לאלה
היסודי התפקיד זהו  רפה בשפה רק עליו מדברים אחרונה
האר מן עולים, סוגי כל של ובפועל ממש עליה עליה, לארגן
כפי מתמדת, והכשרה חינוך עבודת ולעשות השלוות, צות
ההן מהארצות גם השואה. לפני אירופה בארצות היה שזה
הגיעו אלינו חלוצים שלא נדחפו על ידי מצוקה, על כל פנים

אישית. מצוקה ידי על לא
ול לעצמנו והערב השכם זאת להזכיר עלינו לדידנו,
ברורה. בשפה כך על ולדבר השלוות, בארצות הציונות הנהגת
כמקודם, להיות, הציונית ההסתדרות על הכל, לפני זה, עם
והארגוני החינוכי והנושא בתפוצות העם לארגון הדוחף הכוח
המדיני הצורן בטל גט אט כי הלאומית. התחיה תנועת קול

לא טניט בשום הרי  הלאומי הבית להקמת בפעולותיה
בטל הצורך התנועתיהמחנך להחייאת העט וארגונה להעמקת
הכרתו הלאומית, החדרת ההכרה והאמונה בשותפות גורל.
בערבות הדדית ובאחריות הדדית ו להעמקת התוכן העמוק של
אני  ההכרה ולהשרשת ישראל אהבת ושל ישראל אחרות
מצטט את דברי ראשהממשלה  "באמת ייחודו וייעודו
לאומית לגאולה נביאיו וחזון היהודי העם של ההיסטורי

ואנושית".
וה המושך הכוח הינה קיומה, בעצם הצעירה, המדינה
ולתפוצה: לעצמנו נא נאמר אך האומה. חלקי כל את מלכד
אין כל בטחון שאמנם לעד תהיה המדינה כשלעצמה, על
לראות חייבים אנו והמלכד. המושך הכוח קיומה, עצם ידי
ארבעחמש שתוך המרה העובדה את פקוחות בעינים
ולא  רבים בעיני המדינה של חינה ירד בלבד שנים
עוד מתייחסים אליה כאל "ילד הפלא" של המשפחה 
יהיה מה יודע מי ז בעתיד הדברים יתפתחו כיצד יורע ומי
ז דור חצי בעוד אטילו או דור בעוד המדינה של מקומה
הקמ לאחר שנולדו בתפוצה אלה בעיני מקומה יהיה מה
של הרוחות ובסערת הגדול בזעזוע שותפים היו ולא תה
העם ז התעצור כוח ללכד סביבה את כל העם ולשמור על
הכרתו, ייחודו ויעודו הלאומי ? במלים אחרות: התוכל
ומתמיה עקשני לאומי, חינוך פעולת ללא בלבד, המדינה
כיום גם פה בבל בנו האוכלת התבוללות, נגד תרים להיות
כיום. שאפילו רואים שאנו מתוך שלא. חוששים אנו ז הזה
ועושה המדינה מנם ונרגשת נסערת עודנה העולם שיהדות
אברים נושרים כזו לעת אפילו  כבירים, כספיים מאמצים
אברים מגופה של האומה וההתבוללות נועצת צפרניה יותר
ויותר. התבוללות  זה לאו דוקא "יאהודים" יש גם

אדום. מצבע התבוללות
ההן בארצות ליהודים סכנה שאץ לרגע נסכים גם ואם
לחשל יש זו סכנה נוכח ליהדות. סכנה ויש יש לדאבוננו 
תנועה לאומיתציונית מחנכת וחזקה, היודעת את דרכה ותפ

המהותי. קידה
הציונות שעל  הגדולה לשאלה מגיעים אנו כאן
כיצד התבוללות? נגד לוחמים כיצד עליה: לענות החילונית
והיי בייעוד הכרה מטפחים וכיצד בתפוצות, ציונות עושים
מוד היא למה זו, חינוכית פעולה מתבטאת במה ? מלאומי חוד

ז בגולה הציוני האדם את יום יום בחיי ייבת
שמח שאילו אומרים, אגו ברורה: התשובה לדידנו
יהודי ניויורק על השבת, היתה השבת שומרת עליהם; אילו
לבית באו אילו בגויים; נטמעים היו לא  טריפה אכלו לא

נכריות... נשים נושאים בניהם היו לא  הכנסת

ראשהממשלה ד. בןגוריון:
עליהט. שומרים היו לארץ באים היו אילו

מיכאל חזני (הפועל המזרחי):
שוד ראשהממשלה, אדוני שלך, ההנחה את מקבל אני

ז עליהם לשמור וכיצד מהר, כה יבואו לא גדולים לקים
מכאן שגם מסקנתנו הציונית היא ברורה: התעוררות
דתיתלאומית, היא היא החינוך הלאומי המעמיד נגד ההתבו

האומה. חלקי כל את ומלכד ללות
וציר לאומית חינוך בפעולת צורך יש אז גם אמנם
ישר אמוני משלומי רבים חוגים ישנם לדאבוננו כי נית.
במ אבן מיידים ואף הלאומי למאמץ מנגד העומדים אל,
 וזה כאלה. מעטים לא לדאבוננו, ישנם, הצעירה. דינה
אף על פי שהשואה האכזרית הרסה באופן כל כך טראגי
את התיאוריה של חיוב הגלות ואידחיקת הקץ; ואף על



פי שהנסים הגלויים והנסתרים של תקומת המדינה הראו בע
ליל כי אכן "מאת ה' היתה זאת". אכן סחו עיני האנשים ההם

עיניהם, לפקוח כדי עמוק ציוני חריש ודרוש מראות.

יהו בינתיים כי להסביר' השהות ישנה אלה לחוגים אך
שאי החילוניים בחוגים המצב כן לא הדעות. לכל הם, דים
ישר כלל עם אותם המקשר אחר דבר ואין ארצה באים נם
היכן יודע ואינך אברים אברים נושרים בינתיים מהם אל.

עומד. אתה
חשוב מאה חשוב החוקי המעמד דבר: של קיצורו
ביותה אך אין הוא פתרון לבעיית היסוד הנוקבת של הדור,
בתפיצות, היהדות קיום את להבטיח כיצד אלא: שאינה
וה המקוריים מערכיה ההתרחקות נוכח ואחדותה, המשכה
דתית תנועה כאמור: ברורה, התשובה לדידנו ז מסורתיים
לאומית מחודשת, שתגיע לכל חלקי העם; אולם אותם חלקי
העם, חיי מרכז את ישראלסבא בתורת רואים שאינם הבית
עכשיו שדרושה להסכים חייבים הם אף  ותרבותו רוחו
שהם בדרכים לאומיציוני, וארגון לחינוך מחודשת תנופה

למתאימים. ימצאו
למרינה ביחס מספר מלים עוד להוסיף ברצוני לבסוף
משום לא בשעתו, אחדהעם על חלקגו והמלכד. המושך וכוחה
שבו משום אלא רוחני, כמרכז הישוב תפקיד את ששללנו
כעת, אולם והיהדות. היהודים לשאלת פתרון ראינו לא בלבד
ידי על הזאת לשאלה ההיסטורית התשובה שניתנה לאחר
אינה שבעצם זאת לתורה לחזור מחובתנו המדינה, הקמת
אלא תורה ישנה נושנה: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מי
להציב נשכיל לא שאם לחשוב יש לדעת: זאת כי רושלים".
נש לא אם בחיינו; ושם פה העולים עכורים לגלים סכר
כיל להיות בכל המהירות עם עובד, יוצר ובונה המקיים
את עצמו ; אם לא נשכיל להשליט בתוכנו יחסי חברה תקינים
לשוא אז כי  ולתהילה ולתפארת לשם  ומשופרים
 הציונות של והמדינית הארגונית החינוכית, העבודה תהיה

למדינה. סביב העם כל את ללכד תשכיל לא היא
לטובת והציוני, הלאומי תפקידנו בארץ, אנו תפקידנו לכן
ול עצמנו את להעלות והיהדות, היהודים ולטובת המדינה
שלאורו למגדלור, תהיה שהמדינה באופן חיינו, את שפר
בימי משיאץ שהיו המשואות כאותן  כולה הגולה תתחמם
קדם; באופן, שכל יהודי יוכל להתגאות במדינתו ולהצביע
עליה, בחינת כזה ראה וקדש; באופן, שאם לא גויים, לפחות

לאורה. ילכו יהודים

(מק"י): וילנר מאיר
מיוחד מעמד הענקת בדבר החוק הצעת נכבדה. כנסת
להסתדרות הציונית העולמית, הקרוייה הסוכנות היהודית
מהסוב חלק הנוטל סטאטוס מתן  פירושה לארץישראל,
נבחר שלא לגוף למסור הדבר, פירוש מדינתישראל. של רגיות
עלידי תושבי ישראל, סמכויות נרחבות בשטחים רחבים, כגון
חלקים על שליטה זה לגוף מוסר הוא כן עליה. וקליטת פיתוח
העו ריכוזי וביתר במעברות במרינה, האוכלוסיה של גדולים

לים החדשים.

זכות הענקת של השאלה העמדת בעצם איפוא רואים אנו
המת דבר התושבים, עלידי נבחר שלא לגוף כזאת ממלכתית
המאפשר דבר  הכנסת של המדינה, של בסוברניות נקש
הפנימיים. בעניניה התערבות למדינתישראל שמחוץ לגופים
היא: המכרעת הבחינה היחידה. הבחינה אינה זאת אולם
האם מתן זכויות של "מדינה בתוך מדינה" להסתדרות הציו
נית, יסייע לאינטרסים של מדינתישראל/ לעצמאותה, לפי

תוהה, להעלאת רמתהחיים של תושביה, לבטחונה ולשלומה?
לא. אומרים: אנו כך על

קבלת הצעת החוק תביא למעשה ללחץ נוסף על מדינת
של בטחונה נגד שלומה, נגד מדיניות ניהול של בכיוון ישראל
של המלחמה לתכניות הירתמותיתר של בכיוון מרינתישראל,
ומהוויט בהם תומכים הציונית ההסתדרות מנהיגי אשר אלה,
חלק בלתינפרד מהם. כי מי הם למעשה אלה שיבצעו את
הסטאטוס המוצע כאן ? אלה קבוצות מיליונרים אמריקנים
יהודים, שחלק מהם תומך במסיתהמלחמה אייזנהאור וחלק
האלה המנהיגים שני סטיבנסון. במסיתהמלחמה תומך שני
האינטרסים את מבטאים אינם אמריקנים מיליונרים קבוצות של
האמיתיים של העם האמריקני. אמנם יודע אני ששרהחוץ,
באחד מנאומיו בליגה לידידות עם ה"וולסטריט" אמר, שהוא
מתחרים אלה אנשים שני בה אשר הדמוקראטיה מן מתפעל
שבאמריקה שכח, שרהחוץ אולם הנשיאות. על חפשי באופן
אולם הנשיאות, על להתחרות אולי רוצים שהיו אישים עוד יש
שמו אלה, אנשים שני עלידי המיוצגים המיליארדרים האדונים
של התמונה זוהי בבתיהסוהר. באמריקה המועמדים יתר את

הדמוקראטיה.
הכוחות הם הציונית ההסתדרות את המנהלות הקבוצות
התומכים באחת משתי הקבוצות של המיליארדרים האמריקנים,
אשר הצר המשותף להם הוא, התמיכה בהבנת מלחמתעולם
לעס לקרות שיוכל ביותר הגדול הלאומי האסון  חדשה
הגישה פעמים שלוש זה זאת: מוכיחות העובדות היהודי.
ארצותהברית לממשלת תזכירים האמריקנית הציונית המועצה
עליהם. יודעים שאיננו סודיים תזכירים מלבד 
הסתדרות מבקשת בו ב1951, עוד נשלח הראשון התזכיר
ציוני אמריקה מאת ממשלת ארצותהברית עזרה צבאית ליש
בי ,1952 באפריל מה10 הוא השני התזכיר וארצותערב. ראל
נאמר, כי המזרח התיכון אינו מצוייד די הצורך נגד "התוקפנות
הפיקוד שיוקם בין הנשק, את מבקשים הם הקומוניסטית".
כותבים הם יוקם. שלא ובין המזרחתיכוני האנטיסובייטי
בצורת ולמדינותערב לישראל צבאית עזרה מבקשים שהם שם,
קו התזכיר אסטרטגיות. ודרכים נמלים שדותתעופה, פיתוח
הבינ המדיניות בתחום פרומערבית היא מדינתישראל כי בע,
של במקרה ישראל של תמיכתה את מבטיח התזכיר לאומית.
מלחמה אנטיסובייטית. התזכיר מפרט את כוחותיה המזויינים
של מדינתישראל על מספריהם ועל בסיסיהם הצבאיים, וכותב
ישתמשו שארצותהברית ומציע הצבאית, התחבורה בעיות על
לזכויות מצרים מתנכלת שם המואץ, במקום חיפהאילת בקו
הציונית המועצה של ההנהלה היא מי מוכיח זה תזכיר זרות.
העו הציונית בהסתדרות למעשה הקובע הגוף האמריקנית,

למית.
האמרי* הציונית ההסתדרות הגישה 1952 באוגוסט ב21
מבקשת שם ארצותהברית, לממשלת שלישי תזכיר קנית
אצ'יסון, מר האמריקני, שרהחוץ מאת הציונית ההסתדרות
חוק לטי אמריקני' צבאי לסיוע ישראל ממשלת בקשת את למלא
הוא המדובר פברואר. בחודש עוד שהוגש ההדדי, הבטחון
ב 50,000,000 דולר, שהקונגרס האמריקני העמיד לרשות
וארצות לישראל צבאי סעד להוצאות ארצותהברית ממשלת
ערב גם יחד, להכנת מלחמה אנטיסובייטית. בתזכיר זה כתוב,
הצבא ההתחייבויות כל את למלא מתחייבת ישראל שממשלת
יות הכרוכות בתנאי "חוק הבטחון ההדדי" האמריקני. שט
בית בישראל רואה האמריקנית הציונית המועצה כי נאמר,
היא כי זו, צבאית לעזרה ראויה וישראל החפשי, לעולם היוצר

המערבי. העולם של ההגנה לעניני ותורמת לתרום מוכנה
אלו הן העוברות. ב 15 באוקטובר 1952, לפני למעלה
ההסתדרות יושבראש מילר, אירווינג הרב הכריז משבועיים,



הציונית האמריקנית, בהיותו בלונדון בדרכו לאמריקה* כי
ואר בריטניה של בתבריתן תהיה שישראל הדבר '"חשוב
צותהברית, לא רק במובן צבאי  זה מובן מאליו  אלא
התערבות יש שכאן אומרת* זאת עמוק." סוציאלי במובן גם
גלויה בכיוון ברור ובלתימטושטש, בכיוון של ברית צבאית
וגם ארצותהברית, וממשלת ישראל בין תוקפניות למטרות
התערבות במאבק הסוציאלי והפוליטי שבתוך מדינתישראל.
ית המדינה של "עניניה ואומר: דבריו את מפרש מילר הרב
קואליציה ממשלת הקמת עלידי ביותר הטוב באופן מלאו

בין מפא"י והציונים הכלליים".
אינני פונה לאלה, שמתוך אינטרסים מעמדיים, או מתוך
במלחמה תומכים אידיאולוגי, טירוף  לזה קורא הייתי 
אנטיסובייטית, תומכים בהכנת "מיידאנקים" חדשים לעם
היהודי, מוכנים ללכת בחזית אחת עם הצבא הנאצי המוקם
אל פונה אני אולם לדבר. מה לי אין אליהם גרמניה. במערב
כל מי שהוא בעד שלום : האם אין זה ברור שהפירוש המעשי
הזה, הסטאטוס של המעשי שהפירוש הזאת, ההתערבות של
ההיסטורית בתקופה כלליים, אידיאולוגיים שיקולים לכל מעל
אלא אינו עמנו* וגורל האנושות לגורל המכרעת הנוכחית,
יהו מיליונרים קבוצת מצד ישראל על מוגבר ולחץ התערבות

העולמית? הציונית בהסתדרות ששולטים אמריקנים דים
חפשי, אדם לכל מוכיחות כאן שהבאתי העובדות לכן,
סטאטוס מתן הדבר פירוש . באבסטראקציה לא ~ למעשה כי
לצינור יהודי של הסטייטדיפארטמנט, לאחת הזרועות של
מדינתישראל. של הפנימיים בענינים להתערבות הוולסטריט,

הלאומי האינטרס מבחינת זו לשאלה לגשת צריכים אנו
התחייבויות מדינתישראל. של והשלום הבטחון ומבחינת שלנו
ארצותהברית, ממשלת כלפי הציונית ההסתדרות מצר כאלה
פי המלחמה, הכנות וטיפוח ישראל בטחון סיכון  פירושו
מוכי מה כי הארץ; תושבי של רמתהחיים הורדת הדבר רוש
שקיב העזרה בתוקף כי מוכיחות, העובדות  העובדות? חות
ובצי האמריקניים הממשלתיים בצינורות מדינתישראל לה
נורות אחרים, המבוקרים עלידי ממשלת ארצותהברית 
רמתהחיים לא עלתה כאן ; עובדה היא כי כתוצאה מזה אין
קודם ויורדת. הולכת ורמתהחיים עליה, קליטת אין עליה,
הפסיקה הממשלה אולם הגדולה* העליה בזה אשמה כי אמרו,
את העליה. מהי הסיבה עכשיו שהמצב נעשה גרוע מיום ליום,
הממ עלידי המובטחת היציבות חלה ולא עולים שהמחירים
אותה הא היחידה הסיבה עוד! עליה אין הלא במחירים? שלה
ושל מדינתישראל של האלה בתזכירים המבוטאת המדיניות
נחוץ העולמית. הציונית בהסתדרות השולטים המיליונרים
לעו אנושי סטאטוס נחוץ אלא האלה, למיליונרים לא סטאטוס
כבור מעמד להבטיח יש להם המעברות. לתושבי החדשים, לים

ושיכון, עבודה במדינה'
נמ שבהם הקשים התנאים שלמרות מוכיחות* העובדות
שלוט, של מדיניות של בתנאים זאת בכל אחרות, מדינות צאו
שתפוקת אלבניה, כגון ושגשגו, פרחו אמריקנית, עזרה בלי
תעשייתה היא עכשיו פיחמישהוחצי משהיתה לפני חמש
שלום מדיניות המנהלות אחרות, במדינות הדין הוא שנים.
הא והמונופולים האמריקני המשק להשתלטות כפופות ואינן

מריקניים.
זאת בכל אולם הפעם, תתקבל לא שהצעתנו יודעים אנו
לממשלה. ולהחזירה הזו החוק הצעת את לדחות מציעים אנו
העמים לשחרור לאנושות, לשחרור היחידה שהדרך בטוחים אנו
כולם, הדרך של המארכסיזםלניגיזם, אשר מובילה כבר היום
הדרך שאותה וחפשיים, מאושרים לחיים נפש 800,000*000
שתנצח כשם במדינתישראל, גם תנצח וסוציאלי לאומי לשחרור

כולו. בעולם

הפרוגרסיבית): (המפלגה הררי יזהר
קריאה איזו יודע איני נכבדה. כגסת היושבראש, בבור
זו אין הזה. בחוק בה עומדים שאנו זו לקריאה לקרוא יש
ושלישית. שניה לא ואף התקיימה, כבר היא כי ראשונה, קריאה
על כל פנים, גם אם מבחינה פורמאליתתקנונית היתה הממ
במשטר כללים ישנם בחזרה, החוק את לקחת רשאית שלה
הפארלאמנטארי הדורשים שלא לפעול תמיד לפי האות המתה.
הצעת להציע התקנון, לפי בכנסת* סיעה לכל אפשרות יש הן
אופוזיציה זו. בהצעה לדון מיד יש ואז בממשלה' איאמון
אי הצעת להציע יכולה בתקנון, בזכויותיה להשתמש שתרצה
ההתקדמות את כך עלידי ולהפסיק בישיבה ישיבה מדי אמון
שהאופי הוגן* משחק בפארלאמנט קיים אולם הכנסת. בעבודת
וגם שלה* התקנוניות האפשרויות כל את מנצלת אינה זיציה
את לנצל ולא מאוד להקפיד יותר עוד עליה שומה הממשלה

התקנון. של האפשרויות כל
כך ישראל", ב"קול נתבשרנו ובכן, קרה? כעצם מה
שבגלל לראשונה, הידיעה את הכנסת חברי שמעו בעצם
כך* על דובר בה שהיא, הסתייגות איזו נתקבלה מקרי" "רוב
של המאורגנת הנציגות היא העולמית הציונית שההסתדרות
בח החוק את הממשלה לקחה לכן הארץ. לבנין היהודי העם
בתוספת מחורש, בלבוש החוק את כעת לפנינו והביאה זרה
שימשה אשר הסתייגות שאותה מובן קלים. שינויים שני של
המחודש, בחוק מופיעה אינה בחזרה החוק ללקיחת כגורם
היו הם שגם קלים. שינויים שני מופיעים זאת לעונת אבל
יהיה שלא ,1 בסעיף הוא הראשון השינוי שלי. הסתייגויות
השי בלבד". תושביה את "המייצגת ישראל מדינת שם כתוב
הציו ההנהלה על רק מדובר היה בו ,7 בסעיף הוא השני נוי
העולמית. הציונית ההנהלה על ולא בירושלים אשר נית
המחו בהצעה הממשלה עלידי נתקבלה זו הסתייגותי גם
ההסתיי שתי את דחה אשר הבלתימקרי הרוב ובכן, דשת
על שהחליט. מה שהחליט בשעה צדק לא כנראה שלי. גויות
בלתי היה הרוב שאז סבורה כיום ישראל ממשלת פנים כל

צודק.
יובא ההוא שהנוסח ראשהממשלה כאן הודיע ו עכש
ללא המלים: "המייצגת את תושביה בלבד". את הנימוקים
של הדמות המעטת גם אז* בהסתייגותי ותקראו תטרחו לכך
יר שבירושלים, בזו רק צמצומה עלידי הסוכנות הנהלת

הפרק. מעל דה
המלחמה היא עתה רק נגד הרוב המקרי. ובכן, מאין
צמח כביכול הנוסח המשונה הזה אשר רצה פעם לתת לסוכ
או מייצג של סמכות הציונית להסתדרות או היהודית נות
היה מלבי. זאת בדיתי לא אני ישראל. עם של מאורגן ייצוג
כארבעה ארוכה, תקופה במשך התלבט אשר ציוני קונגרס
ובאותו האלה, בבעיות באוגוסט, ה30 עד מ14 יום, עשר
הציונית להסתדרות הצורך נגד נאמתי כציוני, אני, קונגרס
לקבל סטאטוס, בזה אני תמיםדעים עם ראשהממשלה, כי
כלכך הם הציונית ההסתדרות של ומעשיה פעולתה זכותה,
גדולים לגבי מדינת ישראל, והיא עשתה בשביל המדינה
כלכך הרבה, הרבה יותר מאשר המדינה עצמה במשך חמש
השנים המעטות שהספיקה להתקיים, שאין לה כל צורך בסטא
כי יוחלט זה כל עלאף שאם בנאומי אז אמרתי אני אבל טוס.
אחרי לה. לתת קושי כל יהיה לא כי לי נראה בסטאטוס, רצונה

: והיא החלטה נתקבלה ויתורים והרבה רבים דיונים
סעיף 3 (ב') של החלטות הקונגרס, האומר "שנתן מעמד
העם נציגות בתורת העולמית* הציונית להסתדרות מוכר
של המאורגנת בהשתתפות הקשורים הענינים בכל היהודי

וקליטתה*. בנינה הארץ, בפיתוח התפוצות יהודי



לא אכנס בפיתוח התיאוריה של חברהכנסת סרלין, אם
היתה אילו היה ומה כזו, אינה או מפא"יית כולה היא הגולה
ציר, 446 היו הצוני בקונגרס אבל מפא"יית. הציונית הגולה
הדתיות. המפלגות חברי ו69 מפא"י חברי 161 היו ומהם
האלו המפלגות שתי מוחלט. רוב דהיינו ציר, 230 היוו שיחד
יוש "ציונים", להיות ובלי במקרה, זו. החלטה שהעבירו הן
האלה. המפלגות שתי של נציגים כן גם במדינתישראל בים
מדוע היא: לשאול צריך אשר הראשונה השאלה ובכן,
מפלגות אלה' בשעה שיש להן רוב מוחלט ויותר מזה,
הגיף היא הציונית שההסתדרות סבורות הציוני, בקונגרס
שולחות מפלגות וכשאותן ישראל' עם את המייצג המאורגן
כך בדי עד פסול הזה העניו נעשה פתאום זה לכנסת נציגים
שזוהי להזהיר וגם בחזרה, החוק את ולקחת למהר שיש
הדבר אם להתפטר נאלצת אפילו תהיה הממשלה אשר שאלה

יעבור. הזה
הציונית. התנועה בעניגי בור שאני להיות יכול ובכן,
הציוני והקונגרס  בזה, דן אשר הציוני הקונגרס אם אבל
ועם השונות המפלגות עם מתייעץ אם כי ריק, בחלל דן אינו
ראשיהן והקובעים בהן,  והקונגרס הציוני הזה אך בחודש
בשנה אוגוסט בחודש אם כי ממושך, זמן לפני לא אוגוסט,
החלטה לידי בא העולם, מכל נציגים שכינס לאחר שעברה,
הזה במונח ישראל ממשלת ראתה פסול מה להבין קשה זו,
שממשלת היא האמת הציונית. ההסתדרות של זו ובהגדרה
ההנהלה עם חדש הסכם לידי באתי אני 5 אומרת ישראל
לאחר שהחליט מה החליט הציוני הפועל הוועד הציונית,
ששמע דיןוחשבון מפי יושבראש ההנהלה הציונית, מר
הזמן ראשהממשלה. עם המשאוהמתן ניהל אשר גולדמן, נחום
דב רק לקרוא רצוני אבל דבריו, כל את לצטט לי יספיק לא
של הישיבה פרוטוקול של 122 בעמוד קורא אני בודדים. רים
שנה במאי 15 עד 7 בימים התקיימה אשר הציוני, הפועל הוועד
בהחלה לה הסכמנו לא בחוק, שעשינו העיקרית "הפשרה זו.
ההג בענין בןגוריון עם נאבקתי כשלעצמי אני יתרה. בות
נראה לי הציונית. ההסתדרות של טיבה על שבהקדמה, דרה
אין אך הציונית. התנועה של הגדרה תבוא כי היה שרצוי
כנ הציונית ההסתדרות של הגדרה תהיה שזאת ההכרח מן

היהודי. העם של ציגותו
מיי הציונות היהודים. עם את שייצג מי אין למעשה
ומטעם לא. ותו לגאולה, בשאיפותיו היהודי העם את צגת
באו היהודי, העם של נציגות משמשים אנו שאין מפני זה,
הבמה.* על הטענה את והעלו בממשלה וחבריו בןגוריון
נחום מר אומר שבו ,123 מעמוד מצטט אני עכשיו
בסטאטוס מוצאים אינם רבים חברים כי אני, "יודע גולדמן:
מד הנני פשרה." הןהיו שאף הקונגרס, החלטות לכל סיפוק
שהיו מה בסטאטוס מוצאים הם "אין פשרה. היו הן שאף גיש
את יציע הציוני הפועל שהוועד זה נגד כלום לי אין רוצינז.
כרגע הדבר מסור בעיקר בעיניו. בטובים הנראים התיקונים
לכנסת. אם חברי הכנסת יכניסו תיקונים  הרשות בידם,
אדרבא, ישראל. מדינת של לסוברניות גדול בכבוד מתיהם אני
הפועל הוועד החוק. לתיקון שבאפשרותה מה הכנסת תעשה
יכול, אינו בישראל, בקביעות ופועל יושב שאינו הציוני,
בצורה החוק את נקבל אם בעיקרו. החוק את לשנות לדעתי,

אדרבא."  מתוקנת
והקטע האחרון בעמוד 124: "אני ממליץ בפני חברי
ותש תיקונים שתציעו ההנהלה, בשם הציוני, הפועל התער
פיעו על ידידינו בכנסת''  ואני חושב את עצמי אחד הידידים
זה כי אומר, אינני החוק. בהצעת תיקונים "להכניס  האלה

האחרון. הנוסח

הי הסוכנות הנהלת יושבראש של לדיןוחשבון בהתאם
להצעותיו והסכים החלטה קיבל הציוני הפועל הוועד הודית,
מי שיימצא בתקוה היהודית הסוכנות הנהלת יושבראש של
שהוא בכנסת שגם הוא חושב את עצמו לציוני ויביא תיקונים

הזה. התיקון את הבאתי ואני בחוק,
עם את מייצגת אינה הציונית שההסתדרות כאן, אומרים
עם את  שזר חברהכנסת כדברי  חופפת אינה ישראל,
כתוב האם מייצגת, שהיא כתוב החוק בהצעת האם ישראל.
מכי שהיא הוא, בהסתייגותי שכתוב מה כל 7 חופפת שהיא
היהו העם של המאורגנת כנציגות הציונית בהסתדרות רה
היהודי העם בשם פעלה אשר מאורגנת נציגות יש האם די.
הי ואותם  ישראל למען פועלים רבים יהודים ז בישראל
ולא שלהם מצפונם למען פועלים ישראל, למען הפועלים הודים
מאור נציגות אבל  שהוא סטאטוס איזה להם שנותנים מפני
גנת בשם העם היהודי ישנה רק אחת, ותמיד היתה אחת 
ייצגה לא הזאת הציונית וההסתדרות הציונית, ההסתדרות זוהי
וד האו"ם לפני הופענו כאשר גם ישראל, עם כל את מעולם
מייצ אינכם אתם : שאמרה מדינה נמצאה לא אז מדינה, רשנו

ישראל. עם כל את גים

(מפא"י): כסה יונה
ז מוכרת סמכות זאת מה

הפרוגרסיבית): (המפלגה הררי יזהר
הו או וכבר מוכרת, סוכנות, אם כי סמכות לא ראשית,

זה. מה יורע שאיני בהסתייגותי דעתי
שההסתדרות פתאום, שומעים שאנו הזאת הנימה ובכן,
בישראל, היהודי העם לפעולת המאורגן הגוף אינה הציונית
להגידה. רשאי אדם שכל נימה זוהי ובעזרה, בפיתוח בבנין,
וההסתדרות הציונית התנועה את בהבנתי כציוני, אני אבל
הציונית, אני שמח על כל יהודי שרוצה לעזור, אבל הוא
וה הקבועה למסגרת להיכנס בלי עוזר הוא כציוני, לא עוזר
במס" לעזור הרוצים יהודים ישנם אבל הפעולה, של מאורגנת
בהס רק להכיר מוכן אני הזאת המסגרת ואת מאורגנת, גרת
תדרות הציונית ולא בגוף אחר. אתן גם לגופים אחרים לפעול,
המאורגן בישראל, לפעולה המאורגן הגוף אבל רוצים, הם אם
אולי הציונית. ההסתדרות רק זוהי ויותר, שנה חמישים זה
שמישהו לאחר אבל הניסוח, בתחילת להתווכח עוד אפשר
ברוב קיבלה שהכנסת לאחר זאת; לקבל לא  משהו מציע
הד את לשלול בחזרה, הדברים את לקחת שקיבלה, מה מקרי
מר תיאוריה היא שזו לי נדמה  מום בו להטיל הזה, בר
אינה ישראל כנסת ישראל, ממשלת ובכן, לכת. מאוד חיקה
את להחליט יכולה היא אבל הגולה, בשביל להחליט יכולה
הציוני, הרצון של המאורגנת כנציגות בישראל, רואה, היא מי
אם גם כשלעצמי/ אני בישראל. הציוני החזון הגשמת של
לראות אוסיף בלתימקרי, רוב עלידי נוגדת החלטה תתקבל
בהסתדרות הציונית, כמו שעשיתי כל ימי, את הגוף המאורגן

בישראל. לפעולותיו ישראל עם נציגות של

(מפא"י): ליבנה אליעזר
ממם* חרג הוויכוח נכבדה. כנסת הכנסת, ראש יושב
החוק על לדון צריך הייתי אילו ובצדק. החוק, על הדיון גרת
ראשהממשלה היריבים, שני להערכת מצטרף הייתי בלבד,
להסתדרות זה בחוק צורך יש אם שספק הררי, וחברהכנסת
הציונית, וספק אם יש בו צורך למדינה; הייתי מוסיף עוד
כאן הדיון אולם זמןמה. לחכות לנו מוטב מדוע גימוקים,
אינו על החוק, אלא על נושא הרבה יותר חשוב  על הי
חסים בינינו ובין הגולה. אכן, הגענו למצכ כזה שהיחסים



המדינה את הכרתי, מיטב לפי מעמידים/ הגולה ובין בינינו
ובין בינינו יסודי שינוי חל שבינתיים מרגישים/ איננו בסכנה.
של הראשונות השנים חמש והבלתיציונית; הציונית הגולה/
לגבי לא הגולה, עם יחסינו לגבי אפייניות אינן המדינה קיום
מה שקדם להן, ולא  וזד. חשוב יותר  למה שעומד עכשיו

לבוא.
היחסים א) חלקים: לשלושה דברי את לחלק רוצה אני
והת המדינה בין העבודה חלוקת ב) הגולה; ובין בינינו
בועה הציונית ; ג) על יסוד זה, במד. הערות לחוק שהועבר

לכנסת.
בת מאשר יותר כעת לנו נחוצה הציונית התנועה
יותר ייתכן  עתה זה שהסתיימה  עלייתההצלה קופת
לתפוצות ביחס הרגשתנו כה. ער שהיא תקופה באיזו מאשר
על משנות הושפעו הציונית התנועה לגבי והערכתנו
ייתההצלה. עליה זו בעלת תכונות מיוחדות היתה, תכונות
אותה פרנסה לא ציונית תנועה כל יסודיות. סוציאליות
מרומניה ואפילו מעיראק מתימן, שהגיעו העולים מבפנים.
הקומוניסטית לא באו בעקבותיה של תנועה ציונית ולא
חונכו על ידה ; כך נוצרה אצלנו אשליה שאפשר להמשיך
עליה שנית, ציונית. תנועה בלי וכדוגמתה כזאת בעליה
ציונית; תנועה להתקיים יכולה אינה שם מארצות באד. זו
בעיראק לא במצרים, לא ציונית הסתדרות להקים איאפשר
בהונגריה, ולא ברומניה לא בבולגריה, לא בתימן, ולא
התרגלנו איפוא למחשבה  לאשליה המסוכנת  שאפשרית
המדינה העלאת ואפשרית הארץ בנין ואפשרי גדולה עליה
שהת מבינים, אנו אין ציונית. תנוער. בלי גם לדרגה מדרגה
בט לה (שקוראים עלייתההצלה של והנהדרת הגדולה קופה
עליית עם התחיל הגלויות שקיבוץ אף גלויות", '"קיבוץ עות
ה"מתנגדים" וה"חסידים" לפני 150 שנה.) איאפשר עוד

בה. להמשיך
הבל החלוקה :19521948 זו לתקופה אפייני דבר עוד
תיציונית הבולטת בין גלויות שנתנו את העליה לבין קי
דבר ופוליטית. פינאנסית מבחינה לנו שסייעו גלותיים בוצים
ציו המדינה; את שבנתה הציונית לתנועה אופייני היד. לא זה
נות אירופה במידה זו או אחרת נתנה גם עליה, גם עזרה פולי
התרחשה האחרונות השנים חמש במשך כספית. עזרה וגם טית
כמה הביא אבניאל חברהכנסת כמעט. מוחלטת הפרדה כאן
מת הם אם יודע איני הדבר, את להדגים עגומים מספרים
ייקים, אבל הם קולעים בעיקרם, מצד אחד, גלויות המזרימות
למ ציבוריתפוליטית או כספית עזרה כל נותנות ואינן עליה
אך כספיתפוליטית עזרה הנותנות ארצות שני, ומצד דינה,
הת כך היתד. אילו עליהן. חלים אינם וחובתה העליה הרגל
נועה הציונית במשך חמישים השנים מקונגרס בזל עד 1948,
התהווה 19521948 בשנות מוקמת. הזאת הארץ היתד. לא
עליה אחד מצד למדי: מסוכנת היהודי, בעם מסויימת חלוקה
קאטאסטרופאלית שלא קדם לד. חינוך ציוני, ומצד שני 
עזרה פילאנטרופית פרוישראלית, ובלתיציונית ביסודה. איני
לא עליהם אבל וחבריו, בלאושטיין של העזרה את מבטל
ולא סוציאליסטית לא ציונית, הגשמה של החובות כל חלות

קאפיטאליסטית.
לת תקופה בין עתה מצויים אנו נגמרה. זו תקופה והנה
שלושה במקרה. לא נגמרה זו תקופה חריף. במעבר קופה,
היס שגורמים כשם שסיימוה, הם כבירים היסטוריים גורמים
עד התחסל האלה מהגלויות חלק א) : עוררוה כבירים טוריים
נסגר מהן חלק ב) תימן; תפוצת דוגמת העליה עלידי תומו
עלייתההצלה קצב את מצדיק (הדבר חיצוניים כוחות עלידי
אר למשל, אחרות, מגלויות ג) וכדומה); רומניה מבולגריה,
צות צפוןאפריקה, הגיעו, כנראה, מרבית השכבות שניתן

לארגנן בדרבים פילאנטרופיות, בלי חינוך ציוני, בלי תנועה
ציונית ובלי התעוררות חלוצית. איננו עומדים איפוא במצב
נסגרה אלא אחרת, עליה או כזאת עליה בין ברירה של
אחרות עתה הן ושאלותיה תקופה, ומתחילה ובעיותיה תקופה
יהודים עלית שתבוא או :19521948 שנות של מאלו לגמרי
מהארצות החפשיות, שאנו קוראים להן ארצות המערב, (הנני
מתוך שיתעוררו אנשים כלומר, צפוןאפריקה) את בכך כולל
חפשית הכרעה ועלידי ציוני חינוך בעקב ציונית, בחירה

בכלל. עליה הקרובות בשנים תהיה שלא או
ביטוי היא זו שמדינה הציוני הנסיון מכך: יותר אומר
וחצי מיליון לני יש אמנם, המכרעת. לדרגתו הגיע לא לו,
שאני  וכנסת נציגים שגרירים, ממשלה, צבא, יהודים,
מתכבד להימנות עליה  אך הנקודה המכרעת היא עליית
עדיין עומד הקיים כל המערב יהודי עליית בלי המערב/ יהודי
ציוני, חינוך בלי יקום לא והוא הגורלי, הענין זהו בספק.
בלי תנועה ציונית, בלי התחדשות ציוניתיהודית בגולה,
השקעות תעשינה לא חלוצית, עליה תבוא לא אלה כל בלי

הזה. כיום לפנינו העומד הדבר זה הון;
ציונות בה שתתחדש תקופה לפני שוב עומדים הננו
מקור תשמשנה עצמן גלויות שאותן אומרת זאת  כוללת
גם לעליה, גם לעזרה כספיתפוליטית ויורגש חינוך יהודי בתו
תי הזמן ובמשך בכלל, וציונות עליה תהיה שלא או  כן
חיי אנו מהתפוצות. לישראל ניכרת חמרית עזרה גם עלם
כש הציונית התנועה של תחייתה את לראות איפוא בים
יש את בדליתברירה לעשות צריכים אנו למדינה. גורל אלת
ומבחינה כלכלית מבחינה מושכת היהודים, את מושכת ראל
הארץ של הכלכלי המשטר כל את שהתאמנו כשם רוחנית.
בעלייתהצלה פאטרנליסטי לטיפול בצדק, רבה ובמידה הזאת,
מקצוע, חסרת אמצעים, חסרת חסרתישע, קאטאסטרופאלית,
עתה להתאים יש כך  מודרני במשק התמצאות וחסרת
הארצות יהודי לעליית החברתי בניננו ואת שלנו הכלכלה את
יסוד על רק לא יבואן והם וצרכיהם. ליזמתם החפשיות,
נמ שהם משיכה יסוד על אלא משם, נדחפים שהם דחיפה

מכאן. שכים
החרות): (תנועת שוסטק אליעזר

ולראש למפלגתו זאת הגד ז לנו זאת אומר אתה מדוע
הממשלה.

אליעזר ליבנה (מפא"י):
לך. גם  ציוני אתה ואם ציוני, לכל זאת אומר אני
מפ כענין שאלה כל רואה שוסטק שחברהכנסת מצטער אני
לבך אם מפלגתי. ענין שאינן לאומיות דאגות גם יש לגתי;
בינינו חסרה מפלגתיים, בתכסיסים תום עד מלאים וראשך

משותפת. שפה
החרות): (תנועת שוסטק אליעזר

להצבעה. הדבר יגיע כאשר תנהג כיצד נראה
אליעזר ליבנה (מפא"י):

אחרות עם  החפשיות הגלויות יהודי אל נפנה אם
הנראים דברים או תרומות בבקשת רק  קשר לנו אין
בש ותצטמצמנה, תלכנה התרומות שגם חשש יש כתרומות,
אינדול כעין התרומה מתן נעשה בגולה רבים יהודים ביל
ההג תביעת את ממלאים שאינם על כפרה של ביטוי גנציה,
שמה הציונית. הדבר הקשה לאיןשיעור שאגו עומדים לס
שנשארו מגלויות יהודים במשיכת להתחיל כיצד הוא ניו,
ליצור כיצד הציונית, התביעה את מהם לתבוע כיצד לפליטה,
פי אלא אינו השאר כל כאן. והפעלתם לקליטתם צינורות
עיקר; זה אין  בפירושים חילוקידעות קצת יש ואם רוש,
הכסף האמריקאי הפילאנטרופי לא יעזור בלי עליית יהודים



אמ יהודי כסף הדרושה. במידה לא פנים כל על מהמערב
ריקאי בלי יהודים אמריקאים יעילותו מוגבלת. קודםכל
בתנועה לראות אנו צריכים כך משום. יהודים. לנו נחוצים

המדינה. של העיקרית המשענת את הציונית
הראשון בסעיף הממשלה של תיקונה את חושב הנני
של תשומתלבו עוררתי בשעתו נכון. לתיקון הצעתהחוק של
שרהמשפטים לכך שהניסוח הקודם של סעיף זה מסוכן מב
האפ במידה והעלאתה העולם יהדות של ציוני חינוך א) דים:

לטובה. תוקן הוא
ברצוני לעבור לנושא השני. אינני בטוח אמ בענין זה
שהיי אף הכנסת, חברי בין ספונטאנית כה הסכמה אמצא
חלוקת להיות צריכה מה כזו. הסכמה היתה לו מאושר תי
כה עד דיברתי המדינה? לבין הציונית התנועה בין העבודה
הש לחמש בהשוואה העם עם ביחסנו עתה שחל השינוי על
חמי כלפי גם קטן יותר לא שינוי חל אבל האחרונות. נים
תפקידה היה מה .1948  1897 הציונית התנועה שנות שים
קום עד הציונית והתנועה הציונית ההסתדרות של העיקרי
בי לשם הגולה יהדות את לארגן היה תפקידה ז המדינה
צוע בנין הארץ. במה עסקה התנועה הציונית בתקופת המאנ
בארץ. כאן  בחינוכה עליה, בקליטת בהתיישבות/ ז דאט
היא כי ההגדרה, נכונה זה בענין ? אלה בכל עסקה מדוע
בשעתו התכוון והרצל ייתכן כי אם בדרך", "מדינה היתה
תח שימשה הציונית ההסתדרות זו מבחינה אחרים. לדברים
שההס הפעולות בירושלים, שהוקמו המשרדים למדינה; ליף
סעו היו היהודית, הסוכנות, באמצעות עשתה הציונית תדרות
לות של תחליףמדינה. ובענין זה חל שינויי עכשיו קיימת
ז האלה הדברים כל את המדינה תעשה לא מדוע מדינה.
הארצ יעודה נגמרה. הציונית התנועה של הזאת הפונקציה
תפקי בשלושה עתה הוא הציונית ההסתדרות של ישראלי
דים : א) חינוך ציוני של יהדות העולם והעלאתה במידה האם
שרית; ב) ייצוגם של יהודי הגולה כלפי המדינה, בעיקר בענ
לבין בינינו הדושיח סוףסוף שיתחיל צריך עלייתם. יני
עלינו ז לעלות שיוכלו כדי להם נחוץ מד, המערב, יהדות
יעמידו הם  בתוקף עלייתם נתבע אם תביעותיהם. לדעת
תביעותיהם "הנגדיות". כל זמן שאנו דורשים רק תרומות,
המדינה. כלפי נגדית" "תביעה להם אין דומהתרומות, או
הגו יהדות ארגון : הם הציונית התנועה תפקידי : אומר הווה
תנאים השגת לשם הגולה יהדות ונציגות עליה לשם לה

לעליה.
 זהו הרבה. עליו אדבר לא שלישי. תפקיד עוד יש
אם בעולם. הנשארת ליהדות רוחני כמרכז ישראל של פיתוחה
מפעלים אלה הרי בישראל הציונית לתנועה שטחפעולה יש
שיכון, לא הגולה. ביהדות הקשורים חינוכיים תרבותיים,
לא עבורה, לא התיישבות  זאת יכולה המרינה לעשות
דימוק יותר בדרך אלה דברים עושה והממשלה טוב. יותר
צרי הציונית התנועה הכנסת. של מתמיד בפיקוח ראטית,
רא עומדים שבראשה  ציון למען הגולה תנועת להיות כה
כיון תחליףהמדינה, המשמשת תנועה ולא  הגולה שי
מכאן זה. בתחליף הכרח היה מדינה, התקיימה כאשר שפעם,

מעשית. למסקנה בא הנני
יש בחוק זה  שהוא כפי הגדרת ראשהממשלה, לא
המגדיר (השלישי) סעיף בו יש  הכרזה מעין אלא רגיל חוק
מנ שתהא העולמית, הציונית ההסתדרות של תפקידיה את
 "מנצחת" במדינה. והתישבות קליטה מפעלי על צחת
או אלה מסיבות יהודית. מדינה נוצרה כך לשם ? מה לשם
תקופת היתה שנחוצה ייתכן, תקופתמעבר. התקיימה אחרות

מעבר. כאשר הקימונו את המדינה, ללא נסיון וללא מנגנון,
מיד לידה המדינה קיבלה אילו ופזיז מוקדם זה והיה ייתכן
את התפקידים האלה, ייתכן והיה זה נבון, שזמןמה נשארו
אינו החוק אבל הסוכנות. בידי וההתיישבות הקליטה עניני
דפוסים קביעת לשם מקבלים חוק זמניים. בסידורים עוסק
קבועים. למה לקבוע דבר זה בחוק ? נדמה לי, שבשאלה זו
ממס וחברים ראשהממשלה של לדעתו בניגוד מדבר אינני
לגות שונות. ביחוד אין צורך בפירוטי הסעיף השלישי, באשר
האופוזיציה שלצערי  מאד נבון סעיף יש החוק של בסופו
ערערה עליו  סעיף 7. "פרטי מעמדה וצורת שיתוף הפ
בישראל שנציגותה  העולמית הציונית ההסתדרות של עולה
הסוכנות הנהלת בשם גם הנקראת הציונית ההנהלה היא
שתי באמנה ייקבעו הממשלה, עם  לארץישראל היהודית
כי מציע, אני הציונית*. ההנהלה לבין הממשלה בין כרת
וייתכן % שתיכרת לאמנה כחומר ייחשב 3 סעיף של תכנו
שהאמנה תנסח את הדברים אחרת. ייתכן, שבינתיים תתרכז
תשר לייחד תשאף הגולה, ליהדות בדאגה הציונית התנועה
לע תרצה לא וכלל והעלאתה הגולה יהדות לחינוך מתלבה
בעיקר תשומתלבה את המרחיקים אחרים בענינים סוק
יכולה שהמדינה ענינים תמסור ובחירתה מרצונה והיא יעודה;

יותר. טוב לעשות
מבצעים בהקמת בישראל לעסוק הציונית התנועה על
את לעשות במטרה הגולה, יהדות למען ותרבותיים חינוכיים
הווי אחד ומסתכם הולך בימינו רוחני. למרכז ארץישראל
כוחים הגדולים שהתנהלו בשעתם בין הרצל לבין אחדהעם.
להקמת הכרחית דרגה הוא הרוחני שהמרכז טען אחדהעם
כבי זעזועים תוך תקום שהמדינה סבר, הרצל ואילו המדינה,
החים של מסקנתה שהוא. רוחני מרכז לאיזה קשר בלי רים
הקמת לשם : היריבים שני של להנחותיהם מעבר היא טוריה
המדינה אבל רוחני, מרכז של המעבר היה נחוץ לא המדינה
לא תקתיים אם לא תהיה מרכז רוחני מרתק ליהודי הגולה.
מברן הנני לוועדה. החוק הצעת את שנעביר מציע, אני
ובסעיף 1 בסעיף לחוק, הכניסה שהממשלה התיקונים שני על
לפרש מבלי מחדש, 3 סעיף ייערך שבוועדה מציע, הנני .7
והסוכנות. הממשלה בין המפורטת העבודה חלוקת את בחוק

סרלין: י. היו"ר
זה בלתיאפשרי מבחינה פורמאלית. הרי הקונגרס הח

זאת. ליט
(מפא"י): כסה יונה

הכל. עכשיו להציע יכול הוא פורמאלית מבחינה
(מפא"י): ליבנה אליעזר

גם אפשרי זה הדבר. אפשרי פורמאלית מבחינה רק לא
מהנוסח אחרת היא הקונגרס שקיבל ההחלטה אחרת. מבחינה
הנני הדברים. את ציטט הררי יזהר חברהכנסת שלפנינו.
עם הסכם מתוך נוסף, נוסח לשינויי להגיע שאפשר חושב,
סעי לתיקוני מעבר  זה שוויכוח חשוב הציונית. התנועה
פים, גם מעבר לתיקונים שאני מציע לוועדה  ישמש תרו
עם יעוד, הרגשת עם מחוזקת, ציונית תנועה להקמת מה
מעריכה הישראלית שהציבוריות לה, זקוקה שהמדינה הכרת
את פעלה ורואה אותו כהכרח לקיום המדינה. וזה חשוב
נוסחת את לאשר שנבוא בשעה פלוני, ניסוח מאשר יותר
החוק האחרונה נהיה מוכרחים להתחשב בנימוק זה, כי בינינו
עד לפחות  זמן הרבה עוד קיים יהא הציונית התנועה ובין
ביצוע עליית המונים מהמערב  קשר גורל, לטובה או

לרעה.

.18.55 בשעה ננעלה הישיבה
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