
החמישית הכנסת של השלושמאותותשעיםושלוש הישיבה
(1964 אוקטובר 12) תשכ"ה חשון ר שני, יום

16.02 שעה הכנסת, בנין ירושלים,

א. דברי הספד על אברהם דרורי וצבי יהודה ז"ל
לוז: ק. היו"ר

אני החמישית. הכנסת של הרביעי המושב את פותח אני
לעבודה. לשובם הכנסת חברי את מברך

כבדים. אסונות הפגרה בתקופת אותנו פקדו הפעם גם
שבימיו דרורי, אברהם רפאל חברהכנסת ימיו בדמי נפטר
מעשים ולחולל גדולה יכולת להראות הספיק הקצרים
החירות, בתנועת באצ"ל, בבית"ר, הפעילים מן היה רבים.
תנועת של כללי מזכיר העצמאות, במלחמת סרן רב
חבר ז'בוטינסקי. בית להקמת הצוות בראש עמד החירות.

והחמישית. הרביעית הכנסת
שבע הראשונה, הכנסת חבר יהודה, צבי עמיו אל נאסף
ציבור של ביותר הבולטות הדמויות מן פעלים. ורב ימים

השניה. העליה

הנפטרים זכר את מכבדים הכנסת (חברי
בקימה)

לנפטרים. הספר דברי נשמע
חברת תשא דרורי אברהם רפאל למנוח אזכרה דברי

רזיאלנאור. הכנסת

החירות): (תנועת רזיאלנאור אסתר
היקרה. דרורי משפחת נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
רפאל חברהכנסת חברנו של אישיותו על לעמוד הבא
איש כמותה. רבות שלא בתופעה ייתקל ז"ל דרורי אברהם
והקטנטנים הקטנים בפרטים המעשה, בעבודת שקוע ימיו שכל
התנועתיים, הציבוריים, בחיינו וסערותיהם יום היום חיי של
וביסו באורךרוח ופרט פרט בכל המטפל איש הפוליטיים,
לא ואףעלפיכן ולעומקן, הבעיות לשורשי יורד דיות,
יום, היום וטרדות החולין חיי למרות מעולם. ימיו האפירו
שהיה בתנועה גם הלך, שלאורו החזון את בנפשו נשא תמיד
בכנסת גם האחרונים, רגעיו עד נעוריו ימי משחר בה קשור
לפניו שניצבו הבעיות עם נאבק הוא הפרטיים. בחייו וגם

להן. ויובל
לתקו בשובו גם וניסה, הקשיים, למרות לכנסת בא הוא
לעורר פעיל, להיות לעבודה, להירתם ביותר, קצרה פה
בעיות, להעלות שאלות ולהשיג תשובות. כי החזון נהפך

חזון. והיה נמשך והמעשה למעשה,
יבוא החיים "באמצע הרצל: כתב ביומנו, ימיו, בספר
התראה, בלי זלעפות, רוח תפרוץ לפתע קרה. בך המוות".

הארז. נגדע  מראש הודעה בלי
היה. בית"רי נעוריו. ימי משחר בתנועה היה קשור
במרי יום יום נתקל להיות הזרם, נגד ללכת ההם בימים
ומרירות ולשאת את הראש אל על  היתד. זו סגולה, היתה

חינוך. פרי רק ולא אופי תכונת זו

של העבודה לפלוגות כחלוץ והלך ארצה הגיע הוא
ההרים בצל ושם זכרוןיעקב, בפלוגת שירת בית"ר.
והולך, הנמשך הגבורה וחוט קדומים הוד אפוף הגבוהים,
בטיפול בשמירה, בהדרכה, בארגון, כשרונותיו את הראה
של ותקציב עבודה יום להשגת במלחמה בטחון, בבעיות
בכרמי עבודה בכיבוש בפלוגה, לחבריו זעומות פרוטות
באימונים. חושך, בלילות מעפילים ספינות בהבאת השומרון,
היוצר בית שוני, מבצר שריד ניצב מזכרון הרחק לא
להבנת בנשק, לאימונים קורסים הלחימה, כוח להכנת

האצ"ל. לשורות וחיילים מפקדים
אבל מפקודיו, מחניכיו, מאנשיו, דרש רבות היה. מחמיר
בראש אולם בפרך, כולם את העביד מעצמו. כל קודם
,,אבא". לו קראו וחניכיו פקודיו כן, על עצמו. את וראשונה
והתרבות החינוך לוועדת מיד והצטרף לכנסת בא הוא
ושבוע יום יום בהן מוטרדת שהוועדה הבעיות לכל ונכנס
והצעו השגותיו רעיונותיו, הגיגיו, את העלה אחת לא שבוע.
את ותבעו ודרשו אותו העסיקו הבעיות כי בכתב, תיו
דברים לדחות ולא פתרון לבקש היה רגיל והוא פתרונן,

הצדה.
בהיותו הספירט. לעניני הקבע ועדת חבר היה גם הוא
של וחשיבותו ערכו את נכון אל ידע בצה"ל קרבי קצין
של וערכו חשיבותו ואת הצעיר, החייל להכנת הספורט
המשחק. בשדה לבבות וקירוב גלויות מיזוג לקידום הספורט
הדאגה המתמדת לכושר, למצב היכולת הגופנית, מלווה היתה
העבריינות של והמדאיגות המכאיבות לבעיות מעמיקה חדירה
הגוברת ופושה בקרב הנוער. באלה ובאלה טיפל וביקש

פתרון. וביקש חשבון
רוחו בדוחה היתה תמיד. בתשחוק ריחפה על שפתיו,

גילה. לא הנאמנים לבבו מדווי את
העמוד לא אם העמודים, אחד הוא היה התנועה בחיי
למלחמת הכנה סער, בימי עליו. נשען התנועה שבית הימני
מנוח, ידע לא זמן, ידע לא בחירות מערכת בימי בחירות,
ניתוחיו, ולילה. יומם עבד שלווה, ידע לא בית, ידע לא
מאנשי ולהערכה להוקרה זכו ערך, אשר הסקרים השגותיו,
החירות לתנועת רק לא אבןבוחן ישמשו ובוודאי מקצוע,

בארצו. וחירות שלום שוחר אדם לכל אלא
הצבאי בארגון גם קרבי וקצין קרבי חייל היה הוא
בכיבוש בפועל השתתף לישראל. הגנה בצבא וגם הלאומי
לא רבים רסיסים נשא באילת. וגם בגליל גם בשומרון, גם
עפו הפגזים כאשר הימים מאותם בגופו, גם אלא בנפשו רק
קלט ביותר אולי המכאיבים הרסיסים את והתפוצצו. סביבו
"אלטלינה". הנשק ספיגת שהובאה יום באותו בחוף אישם
כרויה אוזן בו. ונתקל נפגש אשר לכל היה וידיד חבר
עצה, ביקורת, בקשה, לקלוט לשמוע, לספוג, וקשבת



הבדל בלי השתייכות, הבדל בלי אדם ולכל אדם מכל הדרכה
שייכות.

עניים יותר, דלים אותנו והשאיר מאתנו הלך הוא
שהיינו. מכפי יותר

היו"ר ק. לוז :
נכבדים. אורחים הכנסת, חברי

בפעולה התחיל  זלצמן הקודם שמו  יהודה צבי
שבאוק אומאן בעירו עממי ביתספר תלמיד בעודו ציונית
ראינה, בו הקים אגודת נוער ושמה "צעירי ציון". בעוזבו את
ביתהספר עמד בראש "צעירי ציון" בעירו. עלה ארצה עם
תשעעשרה. בן אז והוא 1906 בשנת השניה העליה ראשוני
הבולטים מן יסודות, מניח בראשית, מאנשי היה הוא
שבקרב בני העליה השניה : הוא היה פעיל בעבודה, בהגות,
תנועתיים. ומוסדות מפעלים ארגונים, ישובים, בייסוד בארגון,
הפועל מפלגת ממייסדי במושבות, העבודה מכובשי היה
בנטיעה שהשתתפו הרומנאית הקומונה מחברי הצעיר,
בבן הרצל יער של לישראל הקיימת הקרן מטעם הראשונה
דגניה, מראשוני כנרת, בחוות הפועלים מראשוני היה שמן.
מחברי ועד הפועלים בגליל, ממייסדי נהלל וחברה עד יומו

האחרון.
השתתף החקלאית, ההסתדרות בעבודת חלק לקח הוא
את זוכרים השלישית העליה אנשי לחוץלארץ. בשליחויות
טיפל כאשר הראשונה, מלחמתהעולם אחרי בווינה פעולתו
וכל ארצה בדרכם העולים את ואירגן בילדיו כאב בהם
בארצות תנועתיות שליחויות קיים הוא עליו. היה מחסורם
"חירות לייסוד עולים קבוצת אירגן מהן ובאחת הברית,
בקונגרס החל ציוניים בקונגרסים ציר היה הוא אמריקה".
אחרי מיד בפראג הידוע בכינוס השתתף .1913 בשנת ה11
של הראשון המפגש היה אשר הראשונה, מלחמתהעולם
כאן באירופה. אוהדיו עם ישראל מארץ הצעיר" "הפועל

נפגשו אהרן דוד גורדון, יוסף שפרינצק, צבי יהודה, זכרונם
הוגו בובר, מרטין עם ישראל, מארץ אחרים וחברים לברכה,
חיים קפלן, אליעזר ארוכים, לחיים ייבדלו ברוד, מכס ברגמן,

לברכה. זכרונם ארלוזורוב,
עבד בו בנהלל מפואר משק הקימו נדיה ורעייתו הוא
עבודה לצורך בהפסקות האחרון, יומו עד יהודה צבי
ובתנועת במושב פעיל היה במשק עבודתו מלבד תנועתית.

המושבים והיה מחברי מזכירותה ומנהל קרן המושבים.
בפעילות והשתתף רבים נאומים נשא הראשונה בכנסת

 הרבים: מנאומיו אחדות שורות אקרא בוועדות.
להביא במקום בנינו, בדם שכבשנו העצומים "השטחים
עוב לידיים ומחכים שוממים עומדים ולבוניה, לארץ ברכה
את המחרשה, את להן לתת בידנו אין אך ישנן, והן דות,
לשם להביא באפשרותנו ואין הטרקטור, את העבודה, בהמת

ולהחיות". להפרות להשקות, מים
החייאת למען בפעולה חלק לקחת יהודה צבי זכה והנה

חדשים. ישובים מאות קמו בהם האלה השדות
חברי משכורת על בוויכוח מנאומו אחדות שורות ועתה

 הכנסת:
הרחבות. בשדרותיו חי שהעם כפי לחיות רוצים "אנו
לשלם צריכה והיא משכורת לנו תשלם שהמדינה רוצים אנו
חושב "אני פלונית: הכנסת חברת ולדברי משכורת". לנו
משכורת לקבל שהסירוב מכיוון משכורת, לקבל מצווים שאנו
העם בפני להופיע רוצים אנו התנשאות. דעתי לפי הוא
נשתמש לא לנו. שניתנה הגדולה בזכות בנפשנו שלמים
לכנסת. שנבחרנו עד שחיינו כפי ונחיה כלכלית בפריווילגיה

.". לנפשותיכם.. מאד ונשמרתם
אמת דובר ומגשים, הוגה בראשית, איש לעולמו הלך

ברוך. זכרו יהי מישרין. והולך
דקות. עשר של הפסקה על מכריז אני

ובטחון מדיניות עניני על הממשלה ראש הודעת ב.
היו"ר ק. לוז:

הישיבה. את מחדשים אנחנו
חולים, רופא ברוך בברכת הממשלה ראש את מקדם אני
סדר של א' בסעיף דברו את לשאת לדוכן אותו ומזמין

הממשלה. הודעת  היום

אשכול: ל. ראשהממשלה
על תודתי את מביע אני נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני

לתפקידי. ניגש ואני הברכה,
בעקבות מדיני דיון הכנסת קיימה הקודם המושב בשלהי
ומצרפת. מארצותהברית בשובי שמסרתי הדיניםוהחשבונות
לענין בצמידות נערך הוא שגם אףעלפי היום, דיוננו
מדיני מסויים אחד, הריהו במידה רבה המשך לדיון ההוא.
מרכזי מדיני לענין התייחסות מתוך דברי את איפוא אפתח
הפיסגה לוועידת כוונתי בינתיים. הממשלה את שהעסיק אחד
זה בענין פרסמה הממשלה ולתוצאותיה. השניה הערבית
הכנסת לחברי זכורים ובוודאי בערך, ימים חודש לפני הודעה,

הודעה. באותה העיקריים היסודות שני
מתכנסות באו"ם החברות שמדינות העובדה, את הוקענו
היא גם אחרת, מדינה להכחיד מזימה על בגלוי להכריז
בידן; ממחה הביןלאומי שהארגון בלי באו"ם, חברה
וגמור מנוי כי מקאהיר, האיומים נוכח קבענו,  והשנית

בתכ שנקבעו הכמויות במסגרת הכנרת מן מים לשאוב עמנו
ובלתיחוקיים חדצדדיים לצעדים נתנגד וכי המאוחדת, נית

החיוניות. זכויותינו לשמירת ונפעל ערב מדינות מצד

הערביות הפיסגה ועידות שתי של הסיכום בהערכת
של אחד צד עוד על להצביע רוצה הייתי זו, במה מעל
לחשב באים כשאנו בשבילנו, לו מיוחדת שחשיבות הבעיה,

הבאות. לקראת דרכנו את
דוברים עצמם על גזרו כאילו הדבר נראה באחרונה הנה
מיידית. תוקפנות על בדיבורים צנע קצת שונים ערביים
בפרט והנכתבים, הנאמרים בדברים פכחון סימני כעין נראים
להעריך לדעת צריך הזה הפכחון את ודווקא במצרים.
נהפוך חיובית. התפתחות משום בכך אין כי ולהבין כערכו
לאומניות, מסיסמות הכובד נקודת להעברת עדות זוהי הוא:
הבנה של לשיטה ממשי, כיסוי להן להיות) יכול (ולא שאין
בשעה אלא מיד תבוא שלא מכרעת, להתמודדות יסודית

אתם. כוחם כי המצרים שיחשבו

הם מכירים הקיים הכוחות במצב כי להדגיש, צריך
לכן כמות. מול איכות להעמיד וביכולתנו המרתיע בכוחנו
הפיכת של ומכוון מדוד בתהליך מבטחם את המצרים שמים
המשאבים מן התועלת מירב הפקת של לאיכות, הכמות
במתינות. זאת לתאר מנסה מישהו שלהם. הגדול ומכוחהאדם



אינם הללו המדומים ה"מתונים" ומסוכנת. מטעה אשליה זוהי
משותף קיום למען פתרונות חיפוש של במונחים מדברים
בעתיד, אלא של הכרעה מלחמתית בעתיד: ההבדל בין
בדרכים אלא במטרה איננו האחרים לבין כביכול המתונים
להשגתה, ועצת המתונים היא המסוכנת מן השתיים. לכן,
משית לדעוך שסופה בתרגע, להזדעקות מקום שאין בעוד
מלהיתפס לנו חס למחר, מלחמה לנו מייעד איש אין כי ברר

לשאננות.
דעתי, לפי זיהי, באשר האלה הדברים את הקדמתי
ולמזימו האויב להתעצמות הנוגע דיון לכל הנבונה המסגרת
הישיר המניע שהיתר התפתחות לאותה הרקע גם זהו תיו.
עלידי שניתנה לתשובה כוונתי : בכנסת זו הודעתי למסירת
ראש ממשלת מערב גרמניה, הד"ר ארהארד על שאלת עתונאי
העוסקים הגרמניים המדענים את להחזיר האפשרויות בדבר

במצרים. לחימה אמצעי בפיתוח
העמידו לא התשובה סביב הבולטים שהפרסומים מכיוון
הבית לפני שאביא ראוי דיוקם, על ארהארד הד"ר דברי את
מצטט; ואני  שנאמרו כפי הדברים עצם את כל קודם
לענות היה קל ויעילות, מעשיות אפשרויות רואה הייתי "לו
ואף המדוכה על המשפטנים ישבו כאן אולם השאלה. על
האפשרויות ומה שם הדברים פני מה אחרות בארצות שאלו
ולחוקק אין, מעשית אפשרות בחשבון. שם לבוא העשויות
תשכחו נא אל  לדעתי," הוא, בלבד למראיתהעין חוק
מצטע שאנו מאליו מובן מגונה. "דבר  מצטט עדיין שאני
היא שבו באזור אותה שעושים כמה עד זו, פעילות על רים
עלולה להפר את שלום העולם, ושומה עלי לבטא זאת
האפשרות נמצאת עדיין שני מצד ואולם, גמורה. בבהירות
הצעת קיימת בזה. יעסוק הבונדסטאג גם בבדיקה. הישירה
משפטית מבחינה אבל הגרמנית, הסוציאלדמוקרטית המפלגה
את הוצאנו כבר חוק איזה חקיקת שעם לערוב איאפשר

האנשים או שהחזרנו אותם לגרמניה".
אפשר גרמניה. מערב ממשלת ראש של לשונו כאן עד
של השלילית גישתו בעצם שינוי חל לא כי להסיק איפוא
ספק הבעת כאן יש המדענים. לפעולת ארהארד ד"ר

המוצעת. שבחקיקה האמצעים ביעילות
ארהארד הד"ר בעבר, זה בענין שהשמיעו הדברים גם
המדענים את שגינו אדנאור, הד"ר בתפקיד וקודמו עצמו
אחר. פירוש על מצביעים אינם  זה בענין לפעול והבטיחו
בקשר עובדות קצת כאן להזכיר למ1תר לא אולי
מוטב (ואולי לענין המערבית גרמניה ממשלת של לגישתה
כזכור, הראשונות, הידיעות ועובדות). מעשים לומר:
לחימה אמצעי בפיתוח העוסקים הגרמניים המדענים על
וכעבור בערך, שנתיים לפני אצלנו נתגבשו במצרים,
בכנסת. הודעה החוץ שרת זה בענין מסרה אחדים חודשים
את מגנה ממשלתו כי בון ממשלת דובר הודיע לכך בסמוך
להחזרתם, השפעתה את הפעילה שהיא המדענים, פעולת
כעבור נתפרסמה זו ברוח זה. בכיוון במאמציה ותמשיך
ובה בבונדסטאג, הסיעות כל מטעם הודעה אחדים ימים
כדי יכולתן כמיטב יעשו הסיעות שלוש כי : הנוסף היסוד

הדרושים. התחיקתיים ההסדרים את מיד לממש
פורסמה רוח באותה בון ממשלת דובר של הודעה עוד
את המערבית גרמניה ממשלת ראתה אז .1963 שנת בסוף
יצא לא כידוע, הדרכונים. חוק בהרחבת ביותר הטובה הדרך
המדענים של מפעילותם והסתייגות גינוי דברי לפועל. הדבר
בטלוויזיה מתפרסמים, ועודם נתפרסמו, במצרים הגרמניים
אישי המערבגרמניים. העתונים ובמרבית הגרמני, וברדיו
והביעו חזרו מקצועיים, ואיגודים מפלגות מנהיגי ציבור,

מעשית מבחינה אך המדענים. פעולת על השלילית דעתם את
דבר. לצערנו, נשתנה, לא

שיגרתי אחדים שבועות לפני כי שידוע, מה כאן אוסיף
המערבית. גרמניה ממשלת לראש זה בענין אישית איגרת
ד"ר של דבריו על ראשונים הדים כשהגיעו ולאחרונה,
הודעה גם זה בענין פורסמה עתונאים, במסיבת ארהארד

שלנו. החוץ משרד דובר של
נוכח כולנו בלב העוברת ההתמרמרות הכנסת. חברי
המלחמה מכונת בשירות גרמניים מדענים של פעולתם
למשמע החרדה  כל קודם מקורות. משני נובעת המצרית
שורשים לה יש נגדנו" התנכלות ומזימות "גרמנים הצירוף
אירופה, יהודי גולת חורבן למחיה. ניתנים שאינם היסטוריים
הגרמני, בעם המאורות ליקוי של בשנים גרמניה שחוללה
יחד. גם והאישית הקיבוצית מתודעתנו חלק לעולם יהיה
מבינים וממשלתו הגרמני העם טובי כי התקווה את אביע
כי ולקוות מהם לתבוע אנו וזכאים זו; לתחושה היטב
היהודי, בעם גרמנית יד שתישלח עוד ייתכן שלא ההכרה
וכי כולו, הגרמני העם של והתחושה התודעה לעומק תחדור

בעקיפין. ולא במישרין לא ייעשה לא הדבר
פעולת על המוסרית התקוממותנו את יפטרו ואל
מה עליו שעבר עם, גרידא. אירציונלית כגישה המדענים
וכאשר אחר. מסוג להבנה אלה בענינים זכאי עמנו, על שעבר
נאמר, הסכנה בגודל מפריזים אנו כי אותנו ומנחמים באים
אפס מפני מזהיר והיה השלושים בשנות מישהו בא אילו כי
בימי באירופה היהודית הגולה את שפקד החורבן של קצהו
שזוהי רק לא בידידינו הטובים אומרים בוודאי היו המלחמה,
והמזהיר. האומר של בינתו נסתתרה שבוודאי אלא הפרזה,
בטענה לבוא איאפשר כזה היסטורי נסיון בעל עם אל

אירציונליות. של ובטענה הפרזה של
מכונת בשירות המדענים של מספרם כי לנו אומרים
הם כמה יודע (ומי מועט. כיום הוא המצרית המלחמד.
עלול הוא  מועט הוא כיום אם גם נניח. אבל בדיוק).
הגרמני העם מנמושות הם שם הפועלים כי אומרים לגדול.
 זאת האומרים ליד יתקע ומי יתקע, לידנו מי אולם
חשובים יבואו לא שבעתיד  טובה כוונה מתוך לאומרים גם
בכלל היא המדענים שפעולת לטעון שהתחכמו גם היו ? מהם
כאלה ו"חכמים" שמעתם. הנימוקים ואת  לטובתנו אפילו
נמצאו אפילו מחוץ לגרמניה. לא אכנס אתם בוויכוח : מספיק
הטון הסארקאסטי שלי ביחס ל"חכמים" אלה. די שנעלה
כושר עם עיוורת ערבית משטמה של הצירוף את בדעתנו
הביצוע הרצחני שבימי היטלר, כדי שתוחוור לנו התמונה.
ארץ מכל זה מסוג ובמומחים במדענים אמורים הדברים

בגרמנים. וכמה כמה אחת על שהיא;
בענין ולחרדתנו לדאגתנו השני למקור מגיע אני וכאן
כשנזכור בפרט שבפעולתם, הסכנה עצם וזה: המדענים,
הערבית המלחמה במכונת ארוך לטווח תכנון על ההדגשה את

נגדנו. המכוונת
המדיני הוויכוח על שהשיבותי בעת בכנסת, אמרתי כבר
לגבי כי אחרות, בהזדמנויות וגם הקודם, המושב בשלהי
עם גם חילוקידעות לנו יש המדענים של פעולתם ערך
הישירה הסכנה אין כי לנו המסבירים בחוץלארץ, ידידים
עידוד ומכל חיזוק מכל להתעלם יכולים אנו אין מרובה.
מטרה מתוך המתעצמת הנאצרית, המלחמה למכונת הניתן

ישראל. את לתקוף מוצהרת
ואין עצמי, מכוח דלים אנו אין שיזכרו: טוב אמנם,
בחלומות נפשו את והמשעשע בעולם. ידידים חסרי אנו
אין בעלהבית. פלי החשבון את עושה  ונקם תוקפנות



בטוחים שאנו אף כוח' למבחן נפשנו את נושאים אנו
כיאות. בו לעמוד ביכולתנו

ואף קשה ימינו של המדינית במציאות כי להזהיר וראוי
שתיפתח מלחמה בלבד. לוקאליים סכסוכים על לדבר מסוכן
גרמניים, מדענים ובעזרת ישראל, נגד ערבית תוקפנות עלידי
שיקול רבתממדים. בתבערה ולאיים האזור מן לחרוג עלולה
להפסקת המיוחדת לתביעתנו הן תוקף, משנה מוסיף זה
המלחמה מכונת בשירות הגרמניים המדענים של פעילותם
החימוש מירוץ להפסקת הכללית לתביעתנו וכן המצרית,
חילוקידעות כל לפתור לחובה מקיף, כללי, תוקף ולמתן
כללי תוקף ואומר: חוזר אני שלום. בדרכי ביןלאומיים
שמרשה כפי הכלל, מן ישראל את להוציא בלי ואוניברסלי,

מצרים. שליט זאת לעשות לעצמו
הקרה המלחמה מתיחות בהפגת לבה בכל תומכת ישראל
להימנע הגדולות המעצמות על בפרט. ובאזורנו כולו בעולם
בתוקפנות המאיימת באזור מדינה לכל התקפה נשק מלספק
שכנו כל עם שלום יחסי לקיים והממאנת אחרת, מדינה על
הדדית. הסכמה מתוך החימוש למירוץ קץ לשים יש תיה.

קל לתוקפן, הניתן סיוע בבל אמורים הללו הדברים
למדינות דווקא, גרמניים מדענים בידי המושטת בעזרה וחומר
להמשיך מתכוננים בעצם הם ובכך נגדנו, תוקפנות המתנגנות
מקווה, שאני כפי הגרמני, העם שטובי מדם, עקוב חשבון

הימנו. ליטהר מבקשים
המדענים פעילות הערכת שבעצם ספק אין הכנסת, חברי
כללית הסכמה יש להפסקתה, ובתביעה במצרים הגרמניים
את להדגיש מחובתי זאת עם פטור איני אולם הזה. בבית
שבינינו והדברים הדין את להעמיד החייבים השיקולים
בהקשר דהיינו, הנכון, במקומו זה כאוב בענין גרמניה לבין

עמנו. של המדיניתהבטחונית המסכת של הכולל
מקור הכיוון. חוש בשמירת אנו חייבים  כל וקודם
להבטיח בנסיונותיה קאהיר. הוא כיום התוקפנות מזימת
דגל את הניפה היא ערב, במדינות ההגמוניה את לעצמה
לשלבן ומנסים ערב בבירות סובבים משולחיה המלחמה.

יחד. גם ובאיומים בפיתויים בישראל המלחמה בתכניות
כביכול, ממתנת השפעה שאמרתי, בפי מפעילה, מצרים
להילחם כדי אלא שלום, של פתרון לידי להביא כדי לא
בתנאים נוחים יותר, כפי שנראה לה. הסעד המוסרי והממשי
ידיו את מחזק אדירות, מעצמות מצד מצרים לנשיא הניתן

תאוותו. את למלא תקוותיו את ומגבש להשתלטות
הארגוני בביטויו כולו, התרבותי העולם כי נזכיר, ושוב
לסבול מוכן הוא שאין ברורה בלשון הורה לא עדיין באו"ם,
הדיבורים את לקבל יכולים אנו אין בקרבו. כאלה מזימות
חד הוקעה בצדם אין אם בעולם, השלום קיום על הרמים
מזימות ולגבי ומוצהרת גלויה תוקפנות לגבי משמעית
האו"ם מגילת בעקרונות להחזיק איאפשר וחורבן. מלחמה
גלי בריש מזימות לחרוש באו"ם החברות למדינות ולהניח
ובאין מפריע : אין ליישב השתתפות בעצרת וישיבה במועצת
תוקפניות ידיים אימוץ עלידי הזה הבטחון הפרת עם הבטחון
המסייע גורם מכל התביעה את ונמצה נגביר שונות. בדרכים
במעשה סיוע אם שלה, התוקפנות מכונת בחישול למצרים
זאת יפסיק למען בדיבורפה. סיוע ואם במחדל סיוע ואם
שותפות, שהיו המדינות מן רבות כי מאתנו נעלם לא לאלתר.
כגון ראווה, להחלטות ביותר, הקרוב ובעבר הלארחוק בעבר
ובוועידות הבלתימזדהים, בוועידת בקאהיר שנתקבלה זו
שהשלימו אף אולם אתן. שלמות היו לא כן, לפני דומות
הסחט בלחץ סלידה, ומתוך באירצון ולב, בלב ההצהרה עם
מתשלום שיימנעו מהן גם לצפות יש והערבית, המצרית נות

לתוקפן. מסשפתיים
במכלול כרוך והוא ולציינו, להביאו שרציתי שיקול ועוד
אסור היום. של גרמניה לבין שבינינו המיוחדים הקשרים
רק זו סוגיה מתמצית כאילו הציבור' בדעת רושם שייווצר
קומץ של פעולתו סביב אצלנו שנוצרו ובזעם במרירות

ומעצור. מצפון חסרי מדענים
בתוך המערבית גרמניה של והמדיני הכלכלי מעמדה
עם קשרינו בהידוק מעונינים אנו והולך. גובר אירופה
הכלים על המשותפים, מוסדותיה על מדינותיה, כל על אירופה
גרמניה כאשר מקימה, ועודנה שהקימה, השלובים הכלכליים
ישר של ענינה את תשרת לא בהם. המכריעים הגורמים אחד
הכוללת המערבית אירופה לבין בינינו מתיחות יצירת אל
משמעות יש בינינו ליחסים בתוכה. המתחדשת גרמניה את
כבדתמשקל לגבי התעצמותנו בכל התחומים. התפקיד השמור
ובאירופה, המערבי בעולם המערבית לגרמניה זו מבחינה
מחייב הערכה והתחשבות ענינית ומקיפה. ועל הכל  הרי
אנו מדברים בעם בן עשרות מיליונים, שפורצים בתוכו כוחות
פרקים גם לו שהיו הקרוב, העבר מן והתנערות התחדשות
אחרים בעברו וביחסיו עם עמנו: מותר לקוות שיש בו כוחות
להגברת נפשו את נושא אינו הוא ושגם לעתיד גדולים גנוזים
הגרמני והעם כולו, בעולם היהודי העם לבין בינו המתיחות
העם ובין בינו כזאת במתיחות מעונין להיות צריך אינו

כולו. בעולם היהודי
תביע מעוצמת למעט כדי לא הללו הדברים כל את אמרתי

המוסרית תנו

החירות): (תנועת לנדאו חיים
יותר. עוד

אשכול: ל. ראשהממשלה
מלח במכונת גרמניים מדענים של שיתופם
עצות להשיא רוצה איני ובגלוי. במוצהר נגדנו המכוונת מה
האמצעים הם מה ולעמה, לנבחריה גרמניה' מערב לממשלת
ועליהם זו מדוכה על יושבים הם זו. לתכלית ביותר הטובים
שייבצר ייתכן לא כי נאמר, זאת עם הפתרון. את למצוא
פעולת אל המוצהר השלילי יחסה את להביא אדירה ממדינה
מעם שייבצר ייתכן לא ומוחשי. חוקי ביטוי לידי המדענים
ולהו הקרוב עברו מול פנים אל פנים להתייצב החייב שלם,
זה לעבר למצוא המתנכל מנוון, איבר מתוכו ולהקיא קיע

שלנו. בימינו המשך
דרך לעצמו סולל הגרמני העם כי לקוות רוצים כולנו
העם אל הקריאה תצא המחריד. עברו חורבות על חדשה
ולא תום עד עברו עם הדין את למצות ממשלתו ואל הזה
הנוער, העם, המוני ולעלות. לשוב הזה לעבר עוד להניח
נשים ואימהות, העתונות, הרדיו והטלוויזיה, מיליוני החברים
המדע פעולת את שגינו עצמם המקצועיים האיגודים באותם
כל  הדרגים בכל ומוריו הלומד הנוער המשכילים,  נים
גרמני, איש כל שתעורר האווירה את ליצור בכוחם יש אלה
סעד מלתת ידו את לאסוף אדם, וסתם טכנאי מדע, איש

בנפש. לאויבינו
שייך שלו עברו עם הגרמני העם של חשבונו ולענין
לחול העתידה הנאצים, פשעי של התיישנותם דבר גם

הקרוב. מאי בחודש המערבית בגרמניה
ביתהמשפט שופט של מגרונו דיברה כולנו תחושת
שלושה לפני כשאמר זילברג, משה הפרופסור העליון,
הבאים: הדברים את פלילי בענין בפסקדין בערך שבועות
יתיישנו בו היום ,1965 במאי 8 יום ומתקרב הולך "הנה
שרישומם מה למרות הנאצים, פשעי כל הגרמני החוק עלפי



עדיין ניכר, וארסם עודנו מפעפע, בשכבות שונות של האוב
המרי ארגוני של המשפטית הוועדה איפוא צדקה לוסיה.
,1964 ביולי 2 ביום בפאריס שהתכנסה והביןלאומי, הצרפתי
לבטל הנאצים של המקלט" "ארצות ושאר מגרמניה ודרשה
לפחות' או, ועוזריהם הנאצים פשעי של התיישנותם את כליל
שנה, לשלושים מעשרים התיישנותם תקופת את להאריך

.1975 מאי חודש עד היינו
כי כן, לפני הגדיר זילברג הפרופסור לשונו. כאן עד
הניאוגרמניים", הברברים של המפלצתיים הפשעים "לגבי
קצרה היא ההתיישנות "תקופת כי המציאות, נסיון מעיד
את לעמם או העבר פצעי את להגליד בידה סיפק ואין מדי

זכרם".
אמנם דברי, בראשית שהזכרתי עתונאים מסיבת באותה

המצוי בחומר בהתחשב כי גרמניה, מערב ממשלת ראש אמר
כמעט משפטיים בהליכים לפתוח יהיה אפשר ממשלתו בידי
בכל המקרים הללו. עם זאת הוא חיווה דעה אישית, שיש
מעשי ולגבי רצח לגבי ההתיישנות תקופת את להאריך צורך
שהחומר הפושעים אותם גם מעונש יתחמקו שלא כדי זוועה,

במאי. 8 אחרי יתגלה להרשיעם

הפרופסור של זאת אישית דעה כי לקוות, אני רוצה
ארהארד תהיה לנחלת העם הגרמני וממשלתו, לנחלת בית
הפוש מעשי להתיישנות מעבר גרמניה. מערב של הנבחרים
מתיישן אינו כזה פשע ההיסטורי. הפשע בעיית קיימת עים
נחלת זה דבר שיהא הגרמנים רוצים אם קאלנדארי. באופן
על ההתיישנות תחול שלא לדאוג עליהם חובה  העבר

עצמם. והרוצחים הפושעים

דיון
היו"ר ק. לוז:

בגין, לחברהכנסת הדיבור רשות לוויכוח. עוברים אנו
ואחריו לחברהכנסת רימלט.

החירות): (תנועת בגין מנחם
להח אשר  ראשהממשלה היה לו היושבראש. אדוני
ואפילו, האומה, עם הכנסת, עם כן  מברכו אני למתו
הודעתו את היום פותח היה  עצמו עם לומר, לי יורשה
אנושית בהודאה במצרים הגרמניים המדענים פרשת על
ראש כלפי הסגנון, את לי אימצתי לו ודאי, טעינו. פשוטה:
בביטויים משתמש הייתי קודמו, בפי הנקוט דהיום, הממשלה
כגון: אחיזתעיניים, גניבת דעתהקהל, הונאת הציבור. אבל
בוחר אני בסגנונו. איש כל וישתמש בדרכו, אדם כל ילך

השערתי. בניסוח
מצד טעות בשום להודות אבה לא הממשלה ראש אולם
רושם, היום יצר הוא בהודעותיה. במדיניותה, הממשלה,
שהכניסה היא הגרמני הקנצלר של האחרונה הודעתו כאילו
בטעות, הודה לא ואם זו. בפרשה המכריע, החדש, הגורם את

הממשלה. פני על להוכיחה חובתי
הודעת כאשר הממשלה, ראש אדוני פורתא, דקת לא
של פעילותם על הידיעות נתגבשו שאצלנו הכנסת, כפני
נכון. זה אין שנתיים. לפני במצרים הגרמניים המדענים
שנים. שלוש לפני כבר זו נפשעת פעילות על ידעה הממשלה
"ג'רוסלם למפלגתך, הקרוב העתון את השאר בין קרא
הבאה: הידיעה את תמצא ובו ,1962 ביולי 22 מיום פוסט"
ידוע "היה (1961 בנובמבר (כלומר אשתקד" בנובמבר "כבר
במצ הגרמניים המדענים של פעילותם על ישראל לשלטונות
נשלחו אלה טילים חלקי טילים. בפיתוח לנאצר העוזרים רים
ההיא, השנה כל שבמשך היא האמת אולם מגרמניה". למצרים
חברי רבותי ניסיתם, 1962 נובמבר ויעד 1961 מנובמבר
לכנסת, לא עליה, סיפרתם לא זו. עובדה להשתיק הממשלה,

בעולם. הנאורה לדעתהקהל לא לאומה, לא

הפרשה את העלינו אנחנו ,1962 בנובמבר שנתיים, לפני
סיעותיה. על הכנסת חברי ועדים  הראשונה, בפעם הזאת
אזהרתנו. את זו במד. מעל השמענו 1962 בנובמבר 12 ביום
הדברים בחומרתה. המעטנו לא הסכנה. בהיקף הפרזנו לא
יותר מהם חשוב אולם חשיבות. חסרי אינם אז שהשמענו
הוא מה שאתם אמרתם : ועוד יותר חשוב הוא מה שאתם
עלה ביותר הנכבדים ותומכיה הממשלה מדוברי אחד עשיתם.
"כי ואמר: שנתיים, לפני בנובמבר, 13 ביום זו במה על
של ובמדיניותה אירופית במדיניות יותר או פחות שבקי מי

ידה נתנה לא גרמניה שממשלת בכך יפקפק לא גרמניה,
להחדרת טילים למצרים, לא ישירות ולא עקיפות". אגו הצענו
המדענים להוצאת פעולה על להחליט לכנסת ההוא ביום
הגרמניים ממצרים. דחיתם הצעתנו  ברוב גדול: 48 נגד
להתפרש זה, מעשה היה יכול איך אלה, דברים יכלו איך .13
חומרה שום רואים אינם בשמה המדברים ואלה ישראל ? בבון
האופוזיציה במצרים. הגרמניים המדענים של בפעילותם
הצעתה. שלל בממשלה התומך הרוב לפעול. להם הציעה
עלפי אלא חשאיות, ידיעות לפי לא  אמרה האופוזיציה
לא גרמניה שלטונות כי כלל ייתכן שלא  הישר השכל
פילץ, זנגר, כמו מפורסמים כה מדענים של נסיעתם על ידעו
"המכון הקרוי בשטוטגרט הידוע במכון הקשורים גרקה,
נסיעתם תכלית על למצרים, הקרנה" ומפעלי הפיסיקה לחקר
לא גרמניה ממשלת אמרתם: אתם אבל פעולתם. ומהות
גמור פטור זה האין עקיפות. ולא ישירות לא כך, על ידעה
לאמור: זו, לשערוריה המערבית גרמניה של אחריות מכל
היהו אויבי בידי נותנים מדענים, גרמנים, אושוויץ, של בדור

דמם? לשפוך אמצעים דים
מסיבת נתקיימה ההוא הדיון לאחר שבועות שלושה
את בה הכבוד אורח את שאלה המסובות אחת עתונאים.
נקטה צעדים אילו ישראל לממשלת "הידוע הבאה: השאלה
בידי לסייע שלא אזרחיה על להשפיע כדי גרמניה ממשלת
לשאלה והתשובה ? ישראל" נגד השמד נשק בייצור מצרים
אינני לבן זו... משאלה גט מריח גזענות "ריח היתד.: זו
על אחריות ולהטיל במצרים נאצים שנמצאו הזד. הזעם מקבל
עכשיו". של הגרמנית והמדינה עכשיו של הגרמני העם
השואלת היתה הסופרת של עתון "דבר" הנגועה בגזענות:
מר אתה, לא הבטחון, ושר הממשלה ראש היה המשיב

אשכול.
גמור אליבי בהם אין האם לבון. הגיעו האלה הדברים
מפעל בהקמת עוסקים השניה, השנה זו שמדעניה, לגרמניה
ישראל ידיד היד. ההם בימים לו ? נאצר בשביל טילים
של אוזנה את ומעיר לבון בא בבריטניה, בצרפת, באמריקה,
ממשלת גרמניה לתופעה חמורה כלכך, מה צריך היד. הגרמני
את בנובמבר, 13 מיום הדברים את לצטט לא אם לו, לומר
בדצמבר 1 מיום ההודעה ואת ההוא היום מן ההחלטה

? 1962

ולא קיסר לא נרצח לא מארס. של ה"אידים" הגיעו
ידעתם שאתם הזו, השערוריה בשווייץ. בןגל נאסר  נשיא
זו מבחינתכם, פרצה, ומחצה, שנה אותה והשתקתם עליה
בעולם, ודעתהקהל בארץ הציבור לגבי הראשונה, הפעם



הידיעות את קראנו מספר ימים במשך אדיר. רעש בקול
ביותר: המזוויעות התמונות את וראינו ביותר המחרידות
כל כימיים. רדיואקטיביים, ראשיחץ טילים, חיידקים, גאזים,
עם בקשר הממשלה, של ביותר הרשמיים המקורות מן זאת,

במצרים. הגרמניים המדענים של פעילותם
אז, או נתקיים. והוא ! בכנסת דיון לקיים תבענו שוב
החלטה. קיבלה והכנסת דברה את החוץ שרת השמיעה אז, רק
עוד היה לא הכנסת ובהחלטת החוץ שרת של בדבריה אך
להודעה ולא הקודם בנובמבר 13 מיום האומללים לדברים הד
לדברי הד היה בשניהם .1962 בדצמבר 1 מיום האווילית
: לאמור החליטה והכנסת ,1962 בנובמבר ב12 שאמרנו האמת
של להמשכתה מאחריות עצמו לפטור יוכל לא הגרמני "העם
פעילות נפשעת זו: מחובתה של הממשלה הגרמנית להפסיק
דובר עור לא אזרחיה''. מצד זו מסוכנת פעילות לאלתר
אחראית אינה עכשיו של הגרמנית המדינה אשר נאצים, על
והאופו הקואליציה כולנו, בשם במפורש, נאמר אלא להם,
מאחריות עצמו את לפטור יכול אינו הגרמני העם כי זיציה,
להוציא חייבת הגרמנית והממשלה הזאת הפעולה להמשך

.1963 במארס ב20 זאת כל ממצרים. האלה המדענים את
ימים כעבור שנה. אותה של אפריל חודש הגיע אולם
הכנסת, של כזאת, מכרעת גורלית, החלטה לאחר מספר,
אותה. לנהל ציוותה הכנסת אשר המערכה באיבה הופסקה
ההיא. במערכה הפסקה שחלה היום עד מכחישה הממשלה
טיימס" "ניויורק הגדול האמריקני לעתון היום אותה אפנה
ראש של שובו עם "מיד כותב: אשר באפריל, 1 מיום
"הוכרה  אשכול מר הכוונה, אליך לא  הממשלה"
ראש למה הוא ברור שלא מה ובעתונות. ברדיו השתקה

."? בן לפני פעל לא המתרחש, על שידע הממשלה,
אחד הזאת הבמה על עמד ,1964 במאי ב4 שנה, כעבור
"לפני לאמור: ועדה עם קבל הודיע והוא הקואליציה, מאנשי
המדענים נגד ופוליטית ציבורית בפעילות התחלנו משנה יותר
לצערנו". בזמנה, הופסקה הפעולה אך במצרים, הגרמניים
ראש אדוני היום, האם ? המערכה את אז הפסקתם מדוע
קיבלתם אחריות איזו ? לכנסת זאת להסביר ניסית הממשלה,
וגאזים וחיידקים טילים על עצום רעש אותו לאחר עצמכם על
הפסק מדוע לכנסת היום הסברת האם ? רדיואקטיבי וחומר
טיימס" "ניויורק של העדות עלפי הזאת, המערכה את תם
היושב הקואליציה איש של עדותו ועלפי מונד", ה"לה ושל

1 אחת בממשלה אתכם
ולש לתעתע גרמניה ממשלת החלה אלו עובדות לאור
לחלוטין להתעלם יכלה לא כמובן, היא,  מתחילה בנו. מות
הודיעה מתחילה  נוצרה שכבר דעתהקהל לחץ של ממידה
איאפשר בלעדיה אשר חוק, הצעת תכין הממשלה, שהיא,
26 סעיף קיים אמנם ממצרים. הגרמניים המדענים את להוציא
לפיתוח יד לתת גרמני אזרח על האוסר הגרמנית, בחוקה
להם הוכח לא עוד ראשית, אולם, תוקפנית, למלחמה נשק
לא ושנית, תוקפנית, במלחמה מאיימת שמצרים לגרמנים,
מיועד הגרמניים המדענים עלידי המיוצר שהנשק להם הוכח
לאותו אכזקוטיבי חוק אין מקום, מכל כזאת. למלחמה באמת

המערבגרמנית. הרפובליקה של לקונסטיטוציה 26 סעיף
הדברים  אנחנו בברכה. הזאת ההודעה את קיבלתם
זוהי כי זמן, באותו אתכם הזהרנו  חרותים כתובים,
מספר אחרת ממדינה להוציא הרוצה ממשלה כל כי הטעיה,
של רב מספר  לרוחה אינה שפעילותם אזרחים של מסויים
לא כך לשם הזאת. המטרה את להשיג כדי בידה יש אמצעים
זו. לאזהרה גם שעיתם לא אתם אולם חדש. חוק שום דרוש

בירכתם על האפשרות שממשלת גרמניה תגיש אולי בקרוב
ההטעיה את להבין צריכים שהייתם סובר אני חוק. הצעת
זה היה כי לטעון, יכולתם ניחא, אבל מראשיתה, הזאת

הראשון. הנסיון
תגיש הממשלה שלא מבון נודע מספר חודשים כעבור
הצעת חוק, אלא שלוש המפלגות מהן מורכב ה"בונדסטאג"
בכנסת כך על דיון היה שוב הזאת. ההצעה את יכינו כיום
ושוב אמרנו לכם: לכו אל השכל הישר, שאלו את הוד
היא  פשוט דבר עושה בחוק, הרוצה ממשלה זה. מעלתו
מגישה את הצעת החוק: ממשלה מסתפקת בתמיכת הרוב,
האופו גם גרמניה, טוענת דנן, במקרה לצדה. ברגיל שהוא
רוצה הפרלמנט שכל הדבר, פירוש זו. בהצעה תתמוך זיציה
הממשלה זקוקה איפוא למה הגרמניים. המדענים נגד בחוק
את להגיש היא יכולה הרי ? פרטית חוק הצעת שנקרא למה
נסיון לו שיש מי לכל כידוע קבלתה, את ולהשיג החוק הצעת

ספורים. ימים במשך כלשהו פרלמנטרי
רוצה הגרמנית שהממשלה לכם אמרנו ? כך זה האין
הגשנו לא עדיין אומרת: היא בעולם. דעתהקהל את להרדים

את הצעת החוק: המפלגות שלנו מטפלות בה.
להוקיע במקום ? הממשלה חברי רבותי אתם, עשיתם מה
של יזמתן את שיבחתם נוספת, הטעיה של הזה המהלך את
הממש בישיבת הכנסת, במת מעל הגרמניות המפלגות שלוש
בכנסת דיון נתקיים ההם הימים באחד וברדיו. בעתונות לה,
הדברים את הממשלה ראש אמר ביוני ב26 זו. בעיה על
לדעת עשויה, המפלגות, עלידי החוק הצעת "הגשת הבאים:
הייתי לא לעכבו. ולא החקיקה תהליך את להחיש דבר, יודעי
עמוד על טיעונו כל את לבנות בגין לחברהכנסת מייעץ
זה שמא יתמוטט. ויש לי יסודמה לאזהרה זו". הרי, מר
ביון שירותי לרשותך ממשלה, ראש אתה הנכבד, אשכול
אינם וצירים. שגרירים של סודיים דיניםוחשבונות חשאיים,
אשליות. ללא העובדות את ניתחנו אנו לרשותנו. עומדים
ואתה מצוייד בידיעות כאלו. אמרת ביום ההוא לכנסת שדווקא
את תחיש המפלגות שלוש מטעם החוק הצעת של זו תכנית
ולהתמוטט. להתפורר כביכול עומד שלי ושהעמוד קבלתו,
של העליון באינטרס היה המדובר הן  קראתי ממקומי
פור שלך העמוד לצערי, ויתמוטט". "הלוואי  מדינתנו
אפילו הזאת. האשליה זכר אלא ממנו נשאר ולא התפורר
אמרת לי בבטחון רב: "ויש לי יסודמה לאזהרה זו". איזה
הוטעית, אם לכנסת. היום לפחות זאת ספר ? לך היה יסוד

אותך? הטעה מי

לא הגרמניות המפלגות ששלוש נודע ימים שבוע כעבור
יחליט זו תחיקתית יזמה במקום אלא החוק, הצעת את יגישו
של לפגרה צאתו ערב ממש ,1963 יוני בסוף הבונדסטאג
על להטיל ביותר, החגיגי באופן אחה פה חודשים, שלושה
החוק, הצעת את להגיש הפגרה, אחרי גרמניה, ממשלת
והממשלה אותה, הכינו כבר בה התומכות המפלגות ששלוש
נוספת. הטעיה להגישה. הבטיחה לשנה קרוב לפני הגרמנית
א' ביום מתכנסת אףעלפיכן רביעי. או שלישי רמיה תכסיס
לעתונות הודעה יוצאת וממנה בירושלים, הממשלה ההוא
הבונדסטאג החלטת את בחיוב רואה הממשלה כולו: ולעולם

הזאת.
יכלו מה הפשוטה: לשאלה נשוב הכנסת, חברי רבותי
ללחוץ שרצו ובאנגליה, בצרפת באמריקה, ידידינו לומר עוד
על ממשלת גרמניה ? היא ניהלה מערכת השהיה ורמיה:
האם ירושלים. עלידי בברכה נתקבל שבה שלב כל אבל
לדאוג צריכים  הצרפתים האנגלים, האמריקאים,  הם



אומרים הם ? עצמם הישראלים מאשר יותר ישראל לבטחון
הישראלים, עלידי עלידינו, מתקבל עושים שהגרמנים שמה

בהבנה. בהכרה' בברכה,
לאחר מבון, נודע אז זו. שנה באפריל 23 ליום הגענו כך
הצעת כי החוק, הצעת את לוועדה מוועדה שלחה שהממשלה
חוק זו לא תוגש לבונדסטאג : אין בה תועלת : היא תהיה
יצא מסויים עתון החוקה. את האזרח, זכויות את נוגדת
הוא 1964 באפריל 24 ביום סבלנותו. פקעה תמה, מגדרו,
שאננו בפעם נתבשרנו, "שלשום האלה: הדברים את כתב
שתשים החוק הצעת בגיבוש נוספת השהיה על יודעיםכמה,
על חודשים עברו במצרים. הגרמניים המדענים לפעילות סכר
לבונדסטאג הכדור את הממשלה העבירה שבהם חודשים גבי
לממ ומהוועדה לוועדה ומהממשלה לממשלה ומהבונדסטאג
לממשלת כי מהרושם להימנע קשה חלילה... וחוזר שלה
כבר שהיא לה נראה השום. כקליפת נוגע זה דבר גרמניה
ובדעת הדמוקרטיים העמים במשפחת הצורך די נתבססה
הבזוי המשחק את לעצמה להרשות שתוכל כדי שלהם, הקהל
עלולה היא בי נדמה, לנו המדענים". ב"חוק התחסדות של
טריות עדיין הנאצית גרמניה של זוועותיה בטעותה. להיווכח
יהיה שאפשר מכדי הרהיין, עד מהוולגה האנשים בזכרון
זו". בפרשה בון שמגלה הציניות את תגובה בלי לשאת
אדוני "חרות", אינו שמו האלה הדברים את שכתב העתון
היושבראש: שמו  "דבר". העתון הזה רק לא הסביר
של להתבססותה זו ממשלה של מדיניותה תרמה תרומה איזו
שתוכל כדי הדמוקרטיים העמים של בדעתהקהל גרמניה
הזה, הבזוי המשחק את הזאת, הציניות את לעצמה להרשות

המדענים". "חוק קראו שהם במה
מלדרוש פסקנו לא כולה. זו בפרשה דיון שוב תבענו
על נקראה והכנסת במאי, ב4 נתקיים הוא דיון. הכנסת מן
התוכן על חזרה היתה שמעיקרה שניה, החלטה לקבל ידיכם
4 אחרי עשיתם מה .1963 במארס 20 מיום ההחלטה של
נסע ביוני ? הכנסת של השניה ההחלטה עם 1963 במאי
ההחלטה שבעקבות ציפינו כולנו לאמריקה. הממשלה ראש
בעתו בטלוויזיה, ברדיו, הבעיה את יעורר הכנסת של השניה
בפני דעתהקהל, בפני הממשלה, בפני הנשיא, בפני נות,
מיליוני היהודים באמריקה: ציפייתנו היתה לשווא. משחזר,
הממשלה ראש השיב וכאשר ? החרשת למד. אותו: שאלנו
מומחים כי כולו לעולם להודיע לפתע לנחוץ מצא דברינו, על
חשיבות למעשה שאין אומרים ואחרים, אמריקאים חשובים,
המומחים המצרים. בידי נותנים גרמניה שמדעני האלה לטילים
הדברים, את אמרו הם פיהם. פתחו לא ההוא היום עד האלה
ציין רק הממשלה ראש חדרים. בחדרי עליהם, שנאמר כפי
אותם, מפרסמים הם היו לו דבריהם. את לפרסם עלולים שהם
הבטחון ושר הממשלה כראש להשיב, צריך היית בעצמם, הם
לבטחון אחראים המומחים, רבותי אתם, לא ראשית' בישראל:
תוכלו אתם לא אחראים. אנחנו שבה. הילדים לחיי ישראל,
בטחו סיכון מבחינת רציניים אינם האלה שהטילים לנו לומר
שבשנות זוכרים אתם האין שנית, כך. על נשפוט אנחנו גנו.
ביותר, המובהקים מן צבאיים, מומחים האחרונות השלושים
שרשרותיהם הנאצית, גרמניה של שהטנקים ידיעות פרסמו
"ארזאץ". פחתחליפים, עשויות שלה הפצצות במסעם, נופלות
את שזוכר מי כל בחשיבותו. מפריזים  שלה שהנשק
ועד 1939 ומשנת ההן. האכספרטיזות את זוכר ההם, הימים
לשלם ובמזרח, במערב אנשים, מיליוני צריכים היו 1945
המומחים האמינו שלא נשק, אותו על להתגבר כדי בדמם,

ברצינותו.
להצדקת אות הפעם בתיתך היום, הנכבד, אשכול מר
סיפרת אתה נוסף, בנימוק אפילו השתמשת אתה אזהרתנו,

אומר מישהו היה אילו השלושים, שבשנות ולעולם לבית
חושבים היו הגרמנים, מידי אירופה יהדות השמדת שתבוא
? אומר שפיך מה בדיוק השמעת דעתו". "נסתרה הזה שהאיש
במולדתנו, שלנו, במדינה נושמד שאנחנו סובר אינני אני
לנו די מקצתיה. ולא מניה לא בגולה. עמנו שהושמד כפי
אויבינו, יתקיפונו אם להיפך. ישראל. השמדת על בדיבורים
אם אבל השלמה. לגאולה ונזכה כולה ארצנו את נשחרר
לעם הצפויה בסכנה אנשים זלזלו שאז זו, דוגמה נתת אתה
אפשרות חוזה שאתה הדבר פירוש הגרמנים, מידי היהודי
הגרמ המדענים מפעילות כתוצאה מיליונים דמי שפיכת של
נים. אני סובר שהיתה זו הפרזה, אבל בוודאי אלפים, אולי
מכוונים החץ וראשי הטילים להיפגע. עלולים אנשים, רבבות
הגדולות. הערים נגד האוכלוסין, ריכוזי נגד אלא צבא נגד לא
 ובוודאי כימיים, יהיו אם ביחוד יפלו, אלה חץ ראשי ואם
עלולים הם נוקליאריים, יהיו אם  לקרות עלול זה גם
של סכנה מידת באותה חשת לא אך גדולים. אסונות להביא
דבריך, כאשר לפתע הודעת שמומחים אומרים : הטילים האלה
בעצמך אתה הלא ? ממך זאת ביקש בעצם מי ? חשובים אינם
בסופו  מיידית, לא אולי אמיתית, רצינית, שהסכנה טוען
הנראה בעתיד  שאול זמן על חי אינו עם שום דבר של

הימים. ברבות אפילו לעין,
בעל היסטורי מסמך אלה למומחים להזכיר רוצה הייתי
בריטניה ממשלת ראש אידן, אנטוני מר גילויית. משמעות
את אלה בימים מגלה דיקטטורים" פני "מול בספרו לשעבר,
"עתה, כותב: הוא וכך הלאנאצית. גרמניה על האמת
החל האיומים הטילים בשטח המחקר כי יודעים אנו למשל,
כל תקציביות מגבלות עלידי שיופרע בלי 1930 בשנת עוד
תשע במשך הבריטי האינטליג'נס נאצית". השראה ובלי שהן
לא  תמימות שנים ארבעעשרה סליחה,  תמימות שנים
ברפובליקה ,1930 משנת כבר הנאצים, לא שהגרמנים, ידע
שהגיעו עד הטילים, בשטח המחקר את החלו הוויימארית,
לתוצאות מסויימות כלפי לונדון. האין ללמוד מעוברה זו

? לקח
 לשער גם אפשר אידן אנטוני של אלה דבריו בעקבות
מדענית בפעילות מעונינת שגרמניה  לכך הוכחה לנו אין
אחרים ישראל ואויבי מצרים בעיני חן למצוא כדי רק לא
אם וביחוד, היא. חשבונותיה למען גם אלא התיכון, במזרח
השר של היושבראש, אדוני כזה, קטן מכתב קוראים אנחנו
סגן עמיתו אל ,1963 ביוני 26 מיום המדע, לפיתוח הגרמני
המפל שלוש של החוק הצעת מיוזמי הבונדסטאג, יושבראש
שלילית השפעה טעונה שלך החוק "בהצעת לאמור: גות,
אף והיא בגרמניה המדעי המחקר התקדמות לגבי וחמורה
סביר יחס בשום עומדים שאינם הפסדים לנו לגרום עלולה
להשיג". מבקש אתה שלך החוק שבהצעת החיוביות למטרות

גרמניה. בממשלת שר מפי כדורבנות דברים
אבל כאשר ידעתם על פעולה זו במשך שנה  שתקתם:
כאשר בעקבות מאסרו של בןגל פרצה שערוריה  הכרזתם
על מערכה וכעבור שבוע הפסקתם אותה: כאשר ממשלת
בירכתם  חוק שדרוש התחמקות, מתוך הודיעה, גרמניה
אותה: כאשר היא הודיעה שלא תגיש הצעת חוק אלא
שלוש המפלגות תעשינה זאת  עודדתם אותה: כאשר
החליט והבונדסטאג החוק הצעת על ויתרו המפלגות שלוש
יזמה חייבתם  אותה להגיש גרמניה ממשלת על להטיל
זו : כאשר נודע שהצעת החוק לא תוגש והכנסת קיבלה
איננה הסכנה כי אומרים שהמומחים אמרתם שניה, החלטה

רצינית. סכנה
נתתם, פטור נתתם, אליבי הן הממשלה, חברי רבותי
היושב אדוני ואני, ההשהיה, תכסיסי בכל גרמניה לממשלת



ראש, הבאתי את העובדות האלה, הזכרתי את התאריכים,
בלבד טעותכם את להוכיח בדי לא המסמכים, את ציינתי
אומרים יש אנטיתיזה. נגד תיזה להעלות כדי גם אלא
זאת אמר במשתמע ובעצם פרי. תשא לא הזאת שהמערכה
הוא הסכנה. על אותנו העמיד הוא הנכבד. אשכול מר היום
השנתיים במשך אותם השמענו שאנחנו דברים כמה אמר
גדולתה את שיבח אחרכך עליו. הברכה תבוא האחרונות.
רק מאוחדת. אירופה על לנו סיפר הוא דהיום, גרמניה של
מלה אחת לא אמר: תהיה, או לא תהיה, מערכה בכל העולם
החלטות עלפי תפעל הממשלה 7 הגרמניים המדענים נגד כולו
תסתפק או במאי, ארבעה ומיום במארס עשרים מיום הכנסת
חלפו שנתיים השאלה. זו הן אשכול? מר של זו כהודעה
עכשיו, ? התוצאה ומה  הכנסת לפני הענין את הבאנו מאז
שהטל התקווה את מביע הבטחון ושר ישראל ממשלת ראש
בגרמניה" ישר "איש וכל העתונות הרדיו, הגרמנית, וויזיה
הבזויה. במלאכתם יעסקו שלא במצרים המדענים על ישפיע
השנתיים של הנסיון ? האחרונות בשנתיים קרה מה אבל

כלום? ולא לכם אומר אינו האלה
אבל פרי, לשאת יכולה הזאת שהמערכה חושבים אנחנו
הפסקתם  וחצי שנה לפני עליה החלטנו התנהלה. לא היא
לא  זו שנה במאי בארבעה שנית עליה החלטנו אותה.
לממשלת עידוד עדויות יצאו מכאן להיפך. אותה. חידשתם
מדעתהקהל רציתם מה שלה. ההשהיה תכסיסי לכל ביחס בון
האופוזיציה ראש ? האנגלית או הצרפתית או האמריקנית
וילסון, מר שהוא, יום דגלם לסיר אמר האנגלי בפרלמנט
ולשלום לישראל הסכנה את לממשלה מזכיר כבר שנתיים
מה אבל הגרמניים. המדענים מפעילות כתוצאה העולם
כל להיפך, אלא המערכה את מנהלים אינכם אתם אם התוצאה
 ? ההשהיה לתכסיסי יד מתן היה עכשיו עד שעשיתם מה
תוםלב. מתוך  ? קודמך אומר איך  רע. ברצון ולא
לטלוויזיה פונים אתם אלה כל לאחר אחת. היא העובדה אך
הנפשעת מידם תצילנו שהיא ? אותנו תציל שהיא הגרמנית

להטעיה. לה אוי לאשליה. לה אוי ? גרמניה מדעני של
הכנסת כל מטעם  בלתישכיחה  משלחת השלחנו
להעמיד וביקשנום הגדולות, המעצמות ארבע של לפרלמנטים
? העולם יהדות אל הענין את ההבאנו ? הסכנה על אותם
לצאת הנקראו חייהם.  שבטחוננו יודעים העולם יהודי
הגרמניות, והקונסוליות הצירויות, השגרירויות, ליד בהפגנות
הודעות הופיעו בעולם הגדולים הבעתונים תבל? רחבי בכל
? המערכה היכן הזאת? הסכנה נגר מתמיד באופן אזהרה

נקודות. להעמיד אפשר שאלה, סימני במקום
אנחנו מציעים לעשות את הדברים האלה באופן מתמיד
כל כי הבטחון, בלבנו שיש נאמר לא האמת. הכרת ומתוך
את ננהל כל קודם אבל התוצאות. את יביאו האלה הדברים
אותה, ניהלתם לא אם הסכנה. ברצינות ברצינות, המערכה
אפשר איך ? בתוצאות רוצים אתם איך אותה, הפסקתם אלא

? פרי תישא לא הזאת המערכה לטעון:
לכנסת לומר לסיכום, חייב, אתה הממשלה. ראש אדוני
גרמניה מדעני של פעולתם דעתכם, לפי פשוטה: בעברית
אם לא. או ואוכלוסייתה, ישראל בטחון את מסכנת במצרים
שלישית שניה, פעם תביאו אל סכנה, זאת שאין חושבים אתם
תצרפו ואל החלטות תבקשו אל לכנסת. הענין את ורביעית
את קבלו זאת. את אמרו זולתכם. של להצעות ידיכם
אתם או רציני. יהיה והוא בינינו, דיון יהיה ואז האחריות.
עלולה זו שפעילות רצינית; אמיתית, סכנה שזוהי סוברים
להביא לידי תשפוכת דמים. ודאי, גם אז נגבור על האויב.
זו אם מחרידה. להיות עלולה שתישפך הדם כמות אבל
נהלו מסקנה. הסיקו  הימים ברבות מיד, לא הסכנה,

עשו. דעתהקהל. אל פנו ההשהיה. תכסיסי את ראו מערכה.
אין דרך שלישית. מצד אחד לטעון: יש סכנה : מצד שני
חלק היא שגרמניה ב"אירופה להתחשב עלינו אבל לומר:
ממנה". להחליט על מערכה  לא לנהל אותה: להחליט
בכך אין רב. בלבול בזאת יש בה. לפתוח לא  שניה פעם

הגרמניים. ההשהיה לתכסיסי עזרה בכך יש תשועה. שום
 השניה הגרמנית לבעיה ביחס היושבראש, אדוני
מציע אני קצרים. משפטים אומר  הנאצים פשעי התיישנות
ארגון בפני הזאת המוסרית הבעיה את תעלה שישראל
משפ אסמכתה לכך יש הקרובה. בעצרת המאוחדות האומות
ארגון חברי חתמו ב1948 מדיני. יסוד לכך יש טיתמוסרית.
הראשון הסעיף עם. השמדת נגד אמנה על המאוחדות האומות
של האמנה הזאת אומר: "הצדדים השותפים לאמנה מאשרים,
בעתות ובין שלום בעתות נעשתה אם בין עם, השמדת כי
הם אותו הביןלאומי, החוק עלפי פשע, הוא מלחמה,

ולהעניש". למנוע מתחייבים
התר תבל עמי אם אבל, העתיד. על חלה האמנה ודאי.
עם, השמדת למנוע גם אלא להעניש רק לא התחייבו בותיים
איך יוכלו הפושעים הללו, הגרמנונאציים, או הנאצוגרמניים,
מתוך בחופשיות להלך זילברג, השופט להם קרא שבצדק כפי

מוחלטת? וכפרה סליחה
"הצדדים נאמר: עם השמדת נגד באמנה החמישי בסעיף
לביצוען דרושה חקיקה לחוקותיהם, בהתאם להנהיג, מתחייבים
ממ עונשין להבטיח ובמיוחד זו, אמנה של קביעותיה של

עם". בהשמדת המואשמים לאנשים שיים
עלסמך סעיף זה יכולה משלחת ישראל להציע לאומות
להנהיג יתחייבו שכולן המאוחדות, האומות בארגון החברות
תחול לא עם השמדת פשע על לפיה במדינותיהם, חקיקה
במערב הרי כי מדיני. יסוד כאמור, לכך, ויש התיישנות.
מבחינתם המעונינים, וקטנים, גדולים רבים, עמים יש ובמזרח
אנחנו לכן וכפרה. סליחה לו תהיה לא 7ה שפשע הם,
המוסרית, הבעיה את להביא האמת, הכרת בכל מציעים,
האומות עצרת בפני הזאת והביןלאומית האנושית היהודית,
של הדוגמה עלפי הדרישה, תצא שממנה כדי המאוחדות
השמדת פשע של האיומות והסליחה המחילה נגד ,1948 אמנת

עם.
הפיטגה לוועידת גרמניה מבעיית  כלשהו מעבר ובלי
הערבית, הפיסגה בוועידת שתיהן. בין קשר יש הערבית.
מהן, האחת החלטות. שלוש נתקבלו היושבראש, אדוני
לדחות אך ישראל, עם מלחמה מצב ולקיים להוסיף משמעותה
יהיו אויבינו כאשר ? למתי האיבה. פעולות פתיחת את
לכך אך בחישובם, טעות לעשות יכולים הם בוודאי, מוכנים.
הנשק דרוש זו להתקפה לכל, מעל ולנאצר, מתכוננים. הם
אוכלוסיה נגד ביחוד, למרחקים. מרחוק להפעילו שיובל

אזרחית.
מדינות של אחיד פיקוד להקים אומרת השניה ההחלטה
וההחלטה הימים. באחד האיבה פעולות פתיחת לשם ערב
לחבל לנסות בקרוב, אותה לבצע ויתחילו ייתכן השלישית,
החלטה עם בקשר הירדן. מקורות הטיית עלידי המים במפעל
כולו, ולעולם לאויבינו מראש להודיע עלינו אמונתנו, לפי זו,
חבלה מעשה עושה שלו הריבונות בתחום מישהו אם כי
לסמוך יכול הוא אין זולתו, של הריבונות בתחום שתוצאתו
הכלל זהו שלו. ריבונותו בתחום החסינות לו שתינתן כך על
ועל מלכתחילה, זאת לומר צריך הביןלאומיים. בחיים הגדול
ידי כך לנסות למנוע את החבלה. ואם אויבינו ינסו לחבל,
בחבלה, לחבל יהיו וחובתה זכותה שישראל, לדעת עליהם

תוצאותיה. את למנוע כדי



האנטי ההחלטה של במשמעותה להפריז מציעים איננו
אחד דבר רק אולם בקאהיר. שלשום נתקבלה אשר ישראלית
ילמד אולי זו החלטה מקבלת הממשלה; לראש אומר
תו את להדביק המדינית התבונה מן זה שאין בדיעבד
מהודעו ללמוד אפשר כן אנטיישראליות. להצהרות המתינות
בהחלטות לזלזל צריך לא גם אבל ישראל. ממשלת של תיה
כאלו. אני סובר שיש חומרה מסויימת בעובדה שעשרות
מדינות, ביניהן לישראל, ידידותיות מדינות ביניהן מדינות,
זאת בכל ישראל, למדינת עוינות שום עתה עד הראו שלא
האימ "מכשיר על זכויות", "שלילת על הנוסח את קיבלו
להפ אין כביכול. גזולות", זכויות "החזרת ועל מריאליזם"

הזאת. התופעה בחומרת להמעיט אין גם אך ריז,

לטעון זה: בכיוון הולמת אויבינו תעמולת לאחרונה
לנו, לא לארץ כביכול, באנו, היהודים שאנחנו העולם באוזני
והשתלטנו על חלק ממנה, ומשום כך צריך "להחזיר" זכויות.
עוברת איננה זו וזוועה כזב תעמולת האמת: את לומר יש
ובעוד כנגדה, לפעול עלינו מפניה, להזהיר עלינו אותות. בלי
כפי הבלתימזדהות, המדינות ועידת לאחר דווקא מועד,
מול ידידותיות. הרב בחלקן לאעוינות, בתוכן שאמרתי,
אמי שתי להעמיד עלינו אויבינו, של הזאת הכזב תעמולת
ארץ על היהודי העם של הנצחית זכותו  הראשונה : תות
ראש אמר איך  על נדבר לא אז אבותיו. ארץ על ישראל,
הממשלה באמריקה ?  "******* **********" (ספרות
בשם כוחנו. מקור היא והזכות נצחית. זכות על אלא עתיקה)
,י שבנו ובשמה ציון לשיבת לבותינו את נשאנו הזאת הזכות
לא בזכות הכוח שלנו הוא חלק של ארץ מולדתנו: בכוח
הזה באזור  השניה והאמת שלנו. כולה היא  הזכות
והמלחמה המרד נס את שהרימונו הראשונים אנחנו היינו
קרובים לעמים, ומופת אות ונתננו קולוניאלי שיעבוד נגד

ממנו. להשתחרר איך ורחוקים,

היו"ר ק. לוז:
רשות הדיבור לחברהכנסת רימלט, ואחריו לחברהכנסת

הכהן. דוד

הליברלית): (המפלגה רימלט אלימלך
אני רוצה כל קודם נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
סימן רואה ואני הממשלה, לראש ההחלמה לברכות להצטרף
בדיון ב"זירה" היום מתייצב הוא אם לאיתנו, שחזר לכך

הקלים. מן שאינו
שעלינו חושב אני הכנסת. חברי היושבראש, אדוני
את להעריך ארהארד, הפרופסור הגרמני לקנצלר טובה להחזיק
הוא ארהארד הפרפסור לענין. ודיבורו כנותו את לבו, גילוי
אחרים, ולא עצמו את לא להשלות אוהב אינו מעשי, איש
הגינונים את עדינים. לנושאים גם ישירה מגישה נרתע אינו
לדובר השאיר הסגנון, חלקת נפתולי את הדיפלומטיים,

פוןהאזה. למר שלו, הממשלה
יעילה אפשרות רואה הוא אין שהנה הודיע ארהארד מר
להפ כדי אחרות בדרכים להשתמש או חוק לחוקק ומעשית
עוד הוסיף הוא במצרים. הגרמניים המדענים עבודת את סיק
 שלדעתו ספק השאיר לא אבל בהצעות, לעיין הוא שמוכן
לפנינו שקרא המילולי התרגום מן גם לעשות. מה אין פשוט
להשאיר יכול ארהארד הפרופסור שאין מסתבר הממשלה, ראש
למש קץ שם הקנצלר תקוות. הרבה הממשלה ראש של בלבו גם
ובין הפדרלי הפרלמנט בין היום עד שהתנהל הבלתיתכליתי חק
ליד מידיים ככדור עברה החוק כשטיוטת הפדרלית' הממשלה
רק לא גם אם כלפינו, גם ארהארד מר התכוון בהודעתו יים.
מר הפנה שאליהן הכתובות כל את יודע אינני כלפינו.

לירושלים ולא בלבד לבון לא בוודאי אבל דבריו, את ארהארד
רב זמן והכנה הגלויה הבהרתו את שהשהה חבל בלבד.
בשיקול בזהירותו, הידוע מדינאי שאפילו להניח אין כלכך.
שלו, החוץ שר עם בעיקר חבריו, עם להיוועץ כהרגלו דעתו,
יוכל שלא הזאת ההכרה לידי להגיע כדי רב, כה לזמן זקוק
לעשות דבר. פרט מסויים ראוי לציון, אחרי זמן כה ממושך
ועידת שבין בימים דווקא שהודיע מה הודיע הססנות של
הפיסגה הערבית ובין ועידת הנייטראליסטים. על כן יש
ולא לבון רק לא מיועדים היו ארהארד מר שדברי לחשוב,
המדענים יירגעו מעתה, הנה, לקהיר. גם אלא לירושלים, רק
ממשל ברכת את קיבלו לא הם במצרים, הגרמניים והטכנאים
להתמ עתה ויוכלו קיבלו, עבודתם עם השלמתה את אבל תם,
שאינם אלה גם ביניהם, המהססים גם למלאכתם. בשקט סר
לנשק כחברים המצריים, עמיתיהם עם בעצמם, כלכך בטוחים
ועידת לאחר למטרה. וכחברים לעבודה כחברים הנוצר,
חריצותם שפרי לקוות, הגרמניים האומנים יוכלו הפיסגה
אולי אלא במחסנים גנוזים יהיו לא ידיהם ומעשי וכושרם
שמעשי רוצה אומן כל שבעולם, בנוהג בהם. ישתמשו גם
למטרה בהם ישתמשו גם אלא בלבד, לראווה יהיו לא ידיו
בגרמניה מקצועית. גאווה משום בכך יש נועדו. שלשמה
הנאציזם. בזמן גם גבוה, והמלאכה העבודה מוסר היה תמיד
ההשמדה מחנות שערי מעל אפילו התנוססו היטלר בימי
גם יוכלו מעתה העבודה". של המשחרר "ערכה על כתובות
ברורות דיבר גם ארהארד מר כי  הפושעים הנאצים אלפי
אותרו שלא אלה כל ,. לרווחה לנשום  ההתיישנות חוק על
העקרון מן ליהנות יוכלו נגדם תיקים נפתחו ולא עדיין
החופש מן ההיטלריזם: נגד המלחמה התנהלה שלמענו המקודש
הרבה וגילה פירש ארהארד, הפרופסור והסתיר שסתם מה מפחד.
טפחים מר פוןהאזה: לא פרשן פרטי, לא עתונאי, לא איש
בון, ממשלת של הרשמי דוברה אלא וענה, נשאל שבמקרה
ויבש, לאקוני היה לא הוא בממשלה. הבכירים הפקידים אחד
הומאניזם, של נופך אפילו לדברים הוסיף הוא הקנצלר' דוגמת
מיוע היו דבריו כי שבהתנצלות, אדיבות מתוך הסברים
פון מר אשכול. למר כלומר לירושלים, ורק אך כנראה דים
העתונות מן מצטט ואני  מאד מעניינים דברים אמר האזה
מצטערים כולו הגרמני והעם "הממשלה בעצם כלהלן: 
הש את מסכנת שהיא במידה המדענים, פעילות על בכנות
משמעות בגרמנית יש בכנות" "מצטערים לביטוי לום".
בבחינת הוא זה ביטוי בגרמנית בעברית. מאשר פחותה
ובדיקציה באינטונציה שימוש. מרוב שנשחק לשוני מטבע
המשמעות מן קצת למלים להחזיר עוד אפשר מתאימה
ספק להטיל רוצה אינני "כנות". ושל "צער" של המקורית
את כשאמר הנאותה בדיקציה השתמש אמנם שפוןהאזה
מסכן שהדבר "במידה לב: שימו אבל המצוטטות. המלים
ברור זה אין הדבר, הוכח לא עדיין העולם". שלום את
מכאן נשמעת השלום. את מסכנת המדענים שעבודת כלכך
בצורה השלום מיכון על מדובר וכן ברורה. הסתייגות
והתייחסות רמז כל ללא וכללית, סתמית אבסטראקטית,
את שקיבל ממוקד השלום בסיכון כאן שהמדובר לעובדה,
והמדובר ממצרים, עם, הכחדת תורת של ההיטלריזם ירושת
ותקווה מולדת מצאו שבה היהודים מדינת שהוא באובייקט
מר הגרמני. הנאציזם של השואה שרידי גם חדשים לחיים
שאץ כולו הגרמני העם ובשם ממשלתו בשם מצטער פוןהאזה
מה לעשות. איאפשר לחוקק חוק בלי לפגוע בזכויות

? כן הלא ואלגנטי, ויפה טוב האזרח...
לב שם לא שאיש נימוק, עוד הוסיף פוןהאזה מר אבל
והעם "הממשלה הגרמנית: הממשלה דובר אמר וכה אליו.
מלאה ובהבנה מהכלל יוצאת ברצינות מתייחסים הגרמני



לרגישותם של הישראלים, אך מצד שני הם מתאמצים שלא
ישרת לא שאף זעזוע התיכון, במזרח המצב את מחדש לזעזע
שאי מאד, מעניינת פילוסופיה זוהי הישראלי". האינטרס את
כל את מבהירה היא אלא המדענים לענין רק מצטמצמת בנה
שמעו התיכון. המזרח ארצות כלפי הגרמנית המדיניות רקמת
חדשים וזעזועים מתערערת התיכון במזרח היציבות : שמוע
יפקדו את האזור, לפי הגיונם של מר פוןהאזה וממשלתו,
העצום המבנה את משכללים הגרמניים המדענים כאשר לא
 למצרים מספקת הסובייטית שרוסיה הנשק מערך של
אם אלא  הטפחות את מעמידים הגרמניים והמדענים
טענה זו אין אמנם אחרים. יעבדו גרמניים מדענים במקום
דובר זאת להגיד מעז הנה אבל מידידים, אותה שמענו חדשה,
הממשלה הגרמנית. לפי ההגיון של מר פוןהאזה ושל שול
דווקא שניפגע "תובע" ישראל של שהאינטרס יוצא, חיו
מטילים תוצרת גרמנית, **** ** *******. רק טילים
הישראלי" ה"אינטרס את לשרת שלא עלולים אחרת מתוצרת

שמר פוןהאזה דואג לו כלכך.
אינני וה"זעזועים". ה"יציבות" לענין מלים כמה ועוד
יודע מה גילו של מר פוןהאזה, אבל מר ארהארד בוודאי
התביעה יצאה מברלין אלא מבון לא כאשר הזמנים את זוכר
במרכז אחרים עמים של וקיומם בטחונם חשבון על לוויתורים
היתה ומה בעולם. היציבות את "לזעזע" לא כדי אירופה

גרמניה... נוסח "היציבות" של התוצאה
אינני חושב שהנימוק השני של מר פוןהאזה היה מאד
מוצלח, אבל אנו לא נוכל להשיב לדובר הממשלה הגרמנית
משמ לפי  בכנות מצטערים אנו אדיבות. תמורת אדיבות
להבין יכולים שאיננו וברצינות,  העברי הביטוי של עותו
מנהיגי רוצים כיצד זו, הודעה לאחר להבין מסוגלים ואיננו
רק לא שלהם הנוער ואת עמם את לשקם דהיום גרמניה
והיסטו מוסרית מבחינה גם אלא ומדינית, כלכלית מבחינה

להבין. לנו קשה זאת רית.

יותר אולי להגיה רוצים אנו המובע, ל"צער" ואשר
שאינם לעבר, רגישים שעודם בגרמניה חוגים אותם באוזני
וזהו  חובה של העצום שלחשבון חשודים, ואינם מוכתמים
הפדר" הגרמנית הממשלה  הגרמני העם של מזווע חשבון
זה חשבון חדשים. ופריטים עמודות כעת להוסיף באה לית
בלבד אמיתי צער הבעת עלידי לעולם לסלק יהיה איאפשר

ובוודאי לא עלידי מסשפתיים דיפלומטי.
ארהארד למר גילויהלב על טובה מחזיקים אנו אם אבל
המפלגות מן המורכבת הקואליציונית בממשלה ולחבריו
.*** *** **    ראשי התיבות ידועים , לא נובל,
ולחבריו אשכול למר טובה להחזיק וההבדל, השוני כל עם
לא בגרמניה מסתמנת שהיא ההתפתחות ליווי על בממשלה,
על דיוק, ליתר או האחרון, בזמן המערכה ניהול ועל מהיום
במאמ הצליחה שלא לממשלה בטענה באים איננו איניהולה.
ציה: אין זה בידה. אין אנו באים בטענות אליה על שקודם
הגרמנית. הממשלה על שקטה השפעה להשפיע ניסתה כל
מוצנעת פעולה לעשות הראשונה, בתקופה טוב היה זה
להניח אין אבל בון. ממשלת על "אינטימי" לחץ ולהפעיל
מן אחת אחדים. שבועות לפני רק חל בבון לרעה שהמפנה
בבון מתרקם מה ידעה לא שלנו שהממשלה או השתיים:
בענין החוק, וזהו ענין חמור מאד: או שהיא ידעה זמן
אשכול מר של ואיגרתו תפעל, שבון סיכוי שאין ממושך,
להציל האחרון הרגע של כצעד באה לתשובה זכתה שלא
לפני להופיע היה הממשלה של מחובתה הרי דברמה, עוד
פעילות לתכנן צריך היה ואז הסיכוי, חוסר על ולדווח הכנסת
בגרמניה חוגים אותם בקרב ישירה הסברה פעילות אחרת,

האשם, מתודעת עדיין השתחררו שלא לנושא, הרגישים
בגרמניה, הסברה היתה דרושה ההיסטורי. החשבון מתודעת
במקום ואחרים, יהודיים ארגונים הפעלת בעולם, הסברה

לתשובה. זוכים שאינם מכתבים
על  ובצדק  מורתרוח רבות בהזדמנויות הבענו
בגרמניה וציבוריים תרבותיים דתיים, חוגים רוח, שאנשי
לא מחאות, ולא פעולות ראינו לא ומחרישים. שותקים
שאני אלה, מצד בגרמניה נמרצת ציבורית בפעולה הרגשנו
הפדראלית. הממשלה מעמדת נוחה אינה דעתם כי מאמין,
נבוכים, שהם ייתכן לעצמנו: להגיד מוכרחים אנו אבל
המוצנעת הפעילות על ידעו לא שם רחבים שחוגים ייתכן
באין מצרנו, רחבה הסברה פעולת ובאין הממשלה. של
הדגשת הסכנה ומורתהרוח בפני הציבוריות העולמית, ייתכן
לוחץ כלכך לא הדבר כי סברו, בגרמניה ציבוריים שחוגים
מעונינים בעצם איננו כך ומשום  "בוער" כלכך לא עלינו,
שתקו כך ומשום שותקים, אנו כן ועל בגרמניה, ב"רעש"
בשתיקה האשמים הננו אנחנו זה במקרה הם. גם
כאלה ציבור לחוגי לבוא רשות לנו ואין בגרמניה, הכללית

ובטרוניות. בטענות
במדי חידוש זה אין נוסף. דבר לומר אני מוכרח וכאן
התרוצצות וישנה שונות מגמות ישנן כי שלנו, ניותהחוץ
המדענים שבענין אלא כך. הדבר מהום רק ולא קווים. של
נקטו המדענים שבענין מרושם יותר לי יש לשיא. הגענו
היא ומנוגדים. שונים בקווים הממשלה של השונות הרשויות
; החוץ למשרד  אחת מדיניות "כבקשתך": במדיניות נהגה
 אחת מדיניות הממשלה, ראש למשרד  אחרת מדיניות
בבון. הפעולה בשביל  אחרת מדיניות ., הכנסת בשביל
מקביל, באופן זה בצד זה בשלווה מתקיימים והמגמות הקווים
ואם אתה תוקף קו פעולה אחד או קו חוסרפעולה אחד של
תמיד, המוכן השני הקו על לך מצביעים מיד  הממשלה
אשכול למר יש אולי פעולות. ולא כמובן, הכרזות סמך על

בקואליציה... משותפיו אחד לכל מיוחד מדיני קו גם
החוץ שרת של נאומה שבין ההבדל את ראו אדרבה,
היא כאשר המדענים, בענין הקודמים בדיונים מאיר הגברת
האופוזיציה של ביותר הקיצוניים הנואמים עם התחרתה
המאופקים, דבריו ובין אמוציונלי, יהודי לב זעקת והפגינה
שופר מאז כלום היום. אשכול מר של המתוניםמתונים,
והטון אחר שהקו אלא לא.  ? דברמה השגנו כלום ? המצב
לפעמים הרמוניה. זו תמיד לא הסותרים, הטונים ריבוי אחר.
מזיק. גם אלא הדבר, צורם רק לא כמדיניות קאקאפוניה: זו
מרפים... ופעם מותחים פעם ממתנים. ופעם מחריפים פעם

אשכול: ל. ראשהממשלה
משעמם... כן גם ומתמיד קבוע אחד טון

הליברלית): (המפלגה רימלט אלימלך
החליטו זה. את זה המבטלים מקבילים, טונים לא אבל
עם הבעיות מכלול כל של אחד קו לכם גבשו פעם, נא
להת שנוכל כדי אלא אותו, לקבל שנתחייב כדי לא גרמניה,
מוצי  אחד קו תוקפים כאשר עכשיו, ואילו ולברר. ווכח

להיות. יכול לא זה לראווה. שני קו מיד לנו אים
קודמי שעשה כפי אשכול, מר את שואל רק לא ואני
הנכבד, אם פעילותם של המדענים מסוכנת אם לאו. אני מניח
מסוכנת. היא שאמנם משוכנעים, שכולנו כפי יודה, שהוא
עם שבקשר סבורים, אתם האם אחרת: שאלה אשאל אולם
עם שהתרקמו כפי והבטחוניים המדיניים היחסים מכלול כל
בענין לוותר עלינו לישראל, חיוני צורך ושהם גרמניה,
לדעת האם הסכנה? את מאזנים אחרים דברים כי המדענים?



כם עלינו, בלית ברירה, לוותר ולהעלים עין מן המדענים ?
מדיניותכם את פעם הבהירו בגלוי, זאת אמרו הדבר, כך אם
ואל החליטו, אבל דעתכם, את נקבל לא או נקבל תום. עד
הוא הצורך אם יותר. או קולות בשני כמקהלה לדבר תוסיפו

אומץלב! גלו בוויתור,

ציון): העבודהפועלי (אחדות גלילי ישראל
? כזה דבר לקבל אפשרות מניח אתה האם

הליברלית): (המפלגה רימלט אלימלך
אמרתי בקואליציה. תהיה אם זאת תקבל אולי אתה

הממשלה. של דעה כל לקבל מתחייבים שאיננו

והשלילה החיוב של הזה המאזן האם שאלה: ועוד
והולך מידרדר שהוא או סטאטי, הוא גרמניה עם ביחסים
של והכלכלית המדינית החדירה מאמצי בשל האחרון בזמן
בון לביקור, נאצר את מזמינה בון ? ערב לארצות גרמניה
לא האם רגשנות. בלי זאת נראה והבה נאצר, אחר מחזרת
כאשר שונה הוא הוויכוח כי ? בכלל מאזן באפס מחר נישאר
ערב ארצות כלפי גרמניה יחסי של קבוע באיזון בטחון יש
ברירה בלית חייבים, שאנחנו יודעים ואנחנו ישראל. וכלפי
שני דבר לקבל כדי אחד, דבר על לוותר שיניים, ובחירוק
אלה שיחסים לנו יש ערובה איזו אבל ביותר, לגו החשוב
השנתיים במשך ראינו לא האם ? לרעתנו וילכו ישתנו לא
כלפי החיובי הגרמני הקו ? בדברים הידרדרות האחרונות
כמתחזק נראה נאצר עם הקשר ומתרופף, כחולף נראה ישראל

והולך.
יחסינו ברקמת פסוק סוף כבר להעמיד מציע אני אין
מאד. רלבנטית היא האחרונה ההתפתחות אבל גרמניה, עם
ואובייקטיבי מאד ישר מאד, קפדני סיכוםביניים לעשות עלינו

האלה. היחסים מכלול בכל מאד

; גרמניה עם יחסים שום : האומרים עם נמנינו לא מעולם
שום מגעים : התעלמות אבירית נונשאלאנטית מכל צורכי
כל בלי וקשרים מגעים אמרנו: לא גם מעולם אבל בטחון.
ומחדליה מעשיה טעננו: תמיד אמרנו. לא זאת גם סייגים.
נקבעת מדיניות היחסים. היקף את שיקבעו הם גרמניה של
חמורה העכשווית וההתפתחות ומשתנות, חולפות נסיבות לפי
בקרב גם אולי  בגרמניה הרעה ויותר יותר רווחת למדי.
והיהודים הישראלים כלפי דיינו עשינו שהנה  ממשלתה
היא המערבית גרמניה כיום שילמנו. פיצינו, כיפתו, : האלה
יהודיתישרא לרהאביליטציה זקוקה שאינה אירופית מעצמה
תודעת בלוכסמבורג. ההסכם בזמן הדבר שהיה כפי לית
היהודי, העם כלפי הגורלית ההיסטורית וההתחייבות האשם
לגרמנים יהודים בין לדושיח היחידי הגשר את המהווה דבר
אם המדינות, ככל אנחנו אם ומיטשטשת. הולכת  בדורנו
בעולם, הניאוגרמנית מדיניותהכוח בתשבץ חישוב אלא איננו
השליליות להתפתחויות עדים אנחנו אז הגשר. נהרס הרי
דוקטרינת שקיימת להבין ישראל היתד, צריכה אתמול ביחסים.
צריכה שישראל לנו יגידו מחר או היום ., ולוותר  הלשטיין
להבין שנאצר הוא ראש הגוש הנייטרליסטי: מחרתיים אפשר
"אובייקטיבי" כה הוא היחס אם  הכרה לכלל שיגיעו
הגר למדיניות יותר חשובים והערבים שנאצר  ופרגמטי
הבסיס אם לבדוק צריך היהודי. העם מאשר הגלובלית מנית
אנחנו, כמה עד לבדוק צריך היחסים. לרקמת עדיין קיים
הזה הבסיס את הרסנו לא שלנו, ובמחדלנו שלנו במעשינו
לדבר. אנו יכולים שעמו הגרמני העם מן חלק אותו בתודעת
מפני ישראל, נגד מלחמה כלי בהכנת גרמניים מדענים פעולת
והעם ישראל מדינת בלפי עוין אקט זהו גרמנים, שהם
החי. היהודי העם כלפי המושמד, היהודי העם כלפי היהודי,

אינה ממשלתו אם הגרמני, לעם ברורות זאת להגיד צריך
מחר נתאכזב לא זו, בשפה לדבר שנקדים ככל זאת. מבינה
כי שם, לנו ישמע לא שוב ואיש קולנו את להרים כשנרצה

? התעוררתם פתאום כי לבם מה השלמתם, כה עד ישאלו:
לצאת הממשלה על כנסת. חברי היושבראש, אדוני
אלא בעולם, לדעתהקהל פניה עלידי רק לא הסברה לפעולת
גם כלפי חוגים גרמניים שעדיין אוזנם קשובה ומצפונם לא
היום כבר צריכה הממשלה ,י שובע מתוך נתקשח ולא נתאטם
משל את לסגור יש השילומים מועד תום שעם כן גם להחליט
בלתימכובד לתחליף להסכים נתפתה אל בקלן. השילומים חת
מכירה שאחת במידה מדינות שתי בין קיימים רשמיים ליחסים
בחברתה : אל נסכים ליצור בגרמניה כתובת בעלת מעמד של

דיפלומטית". בציבור "ידועה
קל היה לא מעולם קל, אינו המדיני שמצבנו ספק אין
הממשלה ראש שתיארן הנסיבות ונוכח קיומנו. זמן כל במשך
למחשבה מקום יש מדינית. מבחינה כיום קל אינו היום,

רצינית.
הפיסגה הערבית וועידת הנייטרליסטים. בפיסגה הערבית
הוחלט לחסל את מדינת ישראל : בוועידת הנייטרליסטים
משפטיות פורמולות באמצעות ישראל מדינת את לבטל הוחלט
שהיינו מדינות הנה בקהיר. הפתעות והיו שם. שנוסחו כפי
תתמובנה ולא נאצר בתלם תלכנה שלא בטוחים להיות יכולים
מדינות לעומתן, אותנו. הכזיבו הערבית, המצרית באיבה

במבחן. יפה עמדו מהן, לכך פיללנו לא פנים כל על שאנו
תערוך שהממשלה הזמן הגיע לא אם השאלה נשאלת
באפריקה. מדינות וכמה כמה עם שלנו היחסים של סקר איזה
ללא כמובן,  אתן מקיימים שאנחנו ההדדי הסיוע פעולות
במשאבינו הצנועים, בכוחותינו נעשות  מוקדם תנאי כל
כן ועל קטנה למדינה שיש המוגבל בכוחהאדם המוגבלים,
האיבה לראש שמצטרף מי עדיפויות. סולם מעשיית מנוס אין
התור בסוף לעמוד צריך אולי תומכיה בראש ועומד הערבית
בכיס: אצלנו נמצאים שהידידים נחשוב אל כי רשימתנו. של
יהיה מה ולרכוש. לשכנע צריך הבלתיידידותיים את ורק
לתת שאפשר אופנה, תהיה שזאת ייתכן לא ? דבר של בסופו
שאפשר אורח, בה מבקר כאשר בירושלים, לישראל מחמאות
מסויימת, אפריקנית בבירה ישראל לשגריר מחמאות לתת
בקרוב יימצאו זו בדרך בנאצר. בלהט תומכים בקהיר ואילו
יותי נוח זה עולמות. בשני לזכות שירצו נוספים רבים

אלה. במסגרות ישראל למען ללחום מאשר
חמור, המצב מדינית שמבחינה ספק אין דבר. ועוד
העצרת על ומהחלטותיה מקהיר השלכות יהיו ובוודאי
מועד בעוד שהממשלה רוצה הייתי האוי'ם. של הקרובה
נוכל לא הקרובה. האו"ם בעצרת שלנו הטקטיקה את תשקול
כזה לצעד האחרונות. בשנים כמו ב"יוזמותי' ולתמוך להופיע
אסיר אפשרי. יהיה בכלל אם ערך, וכל השפעה כל תהיה לא
של אפולוגטיקה, של התגוננות, של למצב להידחק גם לנו
"אימפריאליסטים" ולא "גזענים" איננו אנחנו שהנה דפנסיבה,
לבחור מסגרת באיזו לשקול צריך "קולוניאליסטים". ולא
לקונפרונטציה לצאת לעצמנו להרשות נוכל האם צורה. ובאיזו
הדו רוחות אף ועל האו"ם, מגילת שבהפרת מדינות/ עם
שמטרתה מלחמה ומכינות במלחמה דוגלות בעולם, קיום
ייתכו היטב. היטב זאת לשקול נצטרך ? ישראל את להכחיד
שעדיין מקובלת, ולא פופולרית, לא עמדה לנקוט שניאלץ
 עכשיו לא אם להחליט. הזמן הגיע אבל בה, השתמשנו לא

? אימתי
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה. אלפי המלים שבהצה
הטילים למאות כמו מוחשית מיידית סכנה להן אין קהיר רות



ואחרים. אוסטריים גרמניים, מדענים בעזרת במצרים הנוצרים
אני מבקש ומציע לממשלה ולכל חברי הבית, לרבות ידידי
פעם שאמרנו מה כל על הדיון בסיכום נחזור אל בסיעה:
לדעת פניות ערך. לזה אין השפעה, לזה אין ופעמיים.
עליהן להכריז ולא לעשות צריך זאת כל  לחוגים הציבור,
עניות לפי שיהיה, מאופק, קצר, בסיכום נסתפק נוספת. פעם
הכנסת חברי לכל להציע רוצה ואני ותקיף. מכובד גם דעתי,
העם את המייצגת "הכנסת האומרת: סיכום הצעת שלי בשמי
ותקווה מולדת מצאו בה אשר ישראל, מדינת ואת בישראל
על הביא הגרמני שהנאציזם השואה שרידי גם חדשים לחיים
מעמדת ומורתרוח אכזבה מביעה העולם, ועל היהודי העם
המדענים של פעילותם בענין הפדרלית הגרמנית הממשלה

הנאצים". פשעי התיישנות ובדבר במצרים הגרמניים

היו"ר ק. לוז:
לחבר ואחריו הכהן, דוד לחברהכנסת הדיבור רשות

אונא. הכנסת

(מפא"י): הכהן דוד
לפנינו שאין פי על אף הכנסת. חברי היושבראש, אדוני
ראש עשה נכון קהיר, ועידת החלטות וניסוח מלא דו"ח
והעמיד הזה הכינוס את לנו הזכיר דבריו שבפתיחת הממשלה
בשנה קהיר. כינוסי מכל לנו הצפויות הסכנות על אותנו
וכינוסה. עונה עונה כינוסים, לכמה ערים היינו האחרונה
או זו החלטה על דעתנו ולתת זו עובדה על לעמוד ועלינו
על דווקא ולאו העובדה עצם על דעתנו לתת עלינו אחרת:
לחיות לא אומר: וכשאני באשליות. לחיות ולא הניסוח,
אחר שולל וללכת להקשיב שאין לומר כוונתי באשליות,
שמ אמת, ידידי כשהם גם ידידים, מצד להחלטות פירושים
ולחוץ, השפה מן בעלמא, דברים רק הם שאלה להסביר נסים

ממש. בהם ושאין פנימית, תצרוכת בשביל

אני רוצה לומר לחברהכנסת רימלט, שאני כמוהו
נשיאים מטעם החלטות פירושי עם להתפשר מוכן איני
כש הזכיר. שאותם זו, בוועידה אפריקניות ממשלות וראשי
של מאירוחו מושפעים כשהם הזה, לעוול ידם נותנים הם
תומכים זאת בכל אבל גרידא, בדברים אולי וכאשר נאצה
אין אופן בשום  לנו עוינת הדעות לכל שהיא בהחלטה
להסכים לכך. עלינו לא להירתע מלחץ ישיר, ובאמצעות נצי
שה להם להסביר עלינו זה אחר זו משלחות ושיגור גינו
רימלט לחברהכנסת מציע הריני זה עם אבל ייתכן. לא דבר
מר מסקנות מכאן להסיק  הצעתו את היטב שוב לשקול
יחסינו בדבר למסקנות להגיע יכולים אנחנו לכת. חיקות
עדי של בשטח אפריקה מדינות עם שלנו הפעולה ושיתוף
להפ או להרבות ארץ ובאיזו לעשות בכוחנו יש מה פויות,
אפריקנית מדינה מצד תמיכה של זה רקע על לא אבל חית,

לנו. נראית שאינה בוועידה בהחלטה אחרת או זו בצורה

של קטע כאן, הנמצא זר, עתונאי לפני הביא הבוקר רק
תביעותיו שבל הכריז שבה נאצר, עם עתונאי של שיחה איזו
או"ם. החלטות לפי למדינתם הפליטים החזרת כביכול הן
מע שבועות לפגי נאצר של הכרזתו צלילי לי זכורים עדיין
טים, בנאום פומבי לחילותיו שחזרו מתימן. הוא אמר להם
הכנה תמרון מאשר יותר לא שהיתה מלחמה שם ניהלו שהם
מחייבים. אלה דברים ישראל. להשמדת המכרעת למלחמה
אינה הפליטים בעיית שפתרון הצהיר, אחרת ובהזדמנות
את אותנו, מעניינת אינה היא אמר: הוא אותו. מעניינת
השמדתה פתרונה עם תבוא לא עוד כל הערביות, המדינות

ישראל. מדינת של הפיסית
לכינוסים דעתנו את היטב לתת שעלינו חושב אני

או מישהו של נסיון כל ולדחות באשליות, לחיות לא אלה,
בלבד. מילוליות הן אלו שהחלטות ולפרש להסביר עצמנו של
ולילה, יום עצמנו, של הבטחונית התודעה את להגביר עלינו
רק לא עלינו במדינה. ואזרח אזרח כל בעיני אותה להגביר
כדי כוחנו, את להגביר גם אלא התודעה, את להגביר
לנצח או מלחמה, של אפשרות כל מפני אויבינו את להרתיע

עלינו. תוטל אפ בה
העיקרי הנושא על דברים מספר לומר רצוני ועתה
הגרמנים המדענים של פעילותם  הממשלה ראש בדברי
של שונות הכרזות לפנינו הביא הממשלה ראש במצרים.
על המשאומתן של שונים ושלבים גרמניה ממשלת ראש
אני ממצרים. הגרמניים המדענים החזרת בדבר חוק חקיקת
ולהכרזותיו האחרונה להכרזתו מאמין שאני לומר מוכרח
מפיו, שמעתי שלא הכרזות ארהארד, פרופסור של הקודמות
השלילי ליחסו מאמין אני בעתונות. עליהן קראתי אבל

במצרים, הגרמניים המדענים של להימצאם המוחלט
החירות): (תנועת לנדאו חיים

? שלך המסקנה מה
(מפא"י): הכהן דוד

קריאות לדחות לנדאו, חברהכנסת ידידי לך, מציע אני
דקות. לעשר הביניים

נסתם שאכן להוכיח החייבת היא היא גרמניה אולם
ונורא, איום אפל, ליל נחלת והוא המזעזע עברה על הגולל
מאמי איננו להוכיח. חייבת היא זה את שוב. יחזור שלא
נתיניה כלפי אמצעים לנקוט גרמניה ממשלת בידי שאין נים
בדרך אם לגבולותיה, מחוץ הם אם גם שהם, מקום בכל
הגר הפרלמנט חברי מפי שמעתי אחרות. בדרכים ואם חוק
מהם כמה החוק. בחקיקת בהם נתקלים שהם הקשיים על מני
שאין אתם יודעים ובוודאי מחוקקים, אתם גם לי: אמרו
במס הארץ נתיני על סייגים המטיל חוק לחוקק פשוט זה
גרמניה. ממשלת של ענינה זה אולם לחוץלארץ. עותיהם
במצרים. הגרמניים המדענים של פעילותם להפסיק חובתה
אינני הרשמיים. ונציגיו הגרמני העם על מוטלת זו חובה
מה  למדעניה תתיר שמדינה הדעת על להעלות יכול
על דו"ח לקבל ולא זרה במדינה לעבוד  הצבאי בשטח גם

ופעילותם. עבודתם

החירות): (תנועת לנדאו חיים
שם. עושים הם מה היטב יודעת היא

(מפא"י): הכהן דוד
הדעת על להעלות יכול אינני ולכן כך, חושב אני גם
מדעניה נגד אמצעים לנקוט תוכל לא גרמניה שממשלת
המד דוגמת מדענים על מדבר אינני אחרת. בארץ הפועלים
אבל להיפך. או לבריתהמועצות מאמריקה העורקים ענים
בגר או בצרפת או באנגליה העובדים אמריקניים מדענים
רגע בכל למדינותיהם. דו"חות מוסרים הצבאי בשטח מניה
שממשלת ייתכן לא מלא. דו"ח למסור מהם לדרוש אפשר
ולא במצרים הפועלים ממדעניה דו"חות תתבע לא גרמניה
מכו למען שם עובדים שהם ברור שם. עושים הם מה תדע
ישר את להשמיד כדי לו הדרושה נאצר, של המלחמה נת
אותם תמסור שלא ייתכן לא אותם, מקבלת היא ואם אל.
כל על מאשר יותר גרמניה, ממשלת על חובה כי ? לנו
חובתה זוהי ישראל. מדינת של לקיומה לדאוג אחרת, ממשלה
קיומה בעצם אמנם, אכזרית ישירה, נגיעה לה יש הישירה.
ללא עליה מוטלת זו מוסרית אחריות ולכן ישראל. מדינת של
בהסברים, להסתפק שנצטרך ייתכן לא בן על פקפוק. כל

חוק... להעביר שקשה



החירות): (תנועת לנדאו חיים
המסקנה? מר. ובכן,
(מפא"י): הכהן דוד

שמעתי את הנואם הראשי של מפלגתך, ולא שמעתי
נבונות. ומסקנות עצות כל ממנו

ווו לפני רק גרמניים פרלמנטרים עם להיפגש לי נזדמן
הגר המדענים ייצאו שאם לי, להסביר ניסו והם וחצי, דש
מישהו סובייטיים. מדענים במקומם יבואו ממצרים, מניים
חרושצ'וב של הצעתו לקבל סירב שנאצר על שמחתו הביע
יכולים איננו שאנו לומר חייב אני סובייטיים. מדענים לקבל
להתפנות לחישובים אלה, ואנו נדחה כל טענה וטרוניה
להיכנס לקומוניזם לסייע כביכול עלולים שאנו נגדנו,

למצרים.
ואני אמרתי כלפינו. גרמניה של חובתה על דיברתי
גר ובין שבינינו ליחסים הערכה מתוך אלה דברים אומר
שגרמניה ההכרזות/ את מחשיב אינני שונים. בשטחים מניה
כיוון לנו. לשלם חייבת שהיא ממה בים טיפה לנו שילמה
ובמד. שעשתה במד. לזלזל יכול אינני הקיימת שבמציאות
במא בחשבון זאת להביא שלא יבול ואינני גרמניה, שעושה
כיצד מבין אינני אבל הביןלאומיים. יחסינו של הכללי זן
רצו עליה כופים הערבים שלמעשה זו, חרפה גרמניה סובלת
מדינה כל או לדוגמה, גאבון, כלפי אתנו. יחסיה בקביעת נם
לשיקולים חשש אין אמריקה, או אסיה באפריקה, אחרת
מפי הקודשים, לקודש שהפכה האלשטיין, דוקטרינת ממצרים.
לנו וגורמת גרמניה מתבזה זו בכניעה גרמניה. על אימה לה

חמור. פוליטי נזק
עמה, את לחנך וראשונה בראש חייבת גרמניה ממשלת
היטלר, של דורו איננו זה שדור ולהוכיח הזה, הדור את
תזועזע אם גם  הסיכון את עצמה על שתיטול עלידי
הכרזותיהם מקבלת שאינה ותודיע  האלשטיין דוקטרינת
במקום ישראל. עם יחסיה לגבי הערבים של והתראותיהם
ישראל, למדינת יחסה את להוכיח ובמקום עמה, את לחנך
יש אם שספק מפוקפקים, שיקולים גרמניה ממשלת מעדיפה
של המוסרית חובתה ממש, בהם היה אילו גם ממש. בהם
העוול על חרטה זיק אותו גרמני כל אצל להדליק גרמניה

מצרים. כלפי כבודה על ולעמוד לנו, שנעשה
עם יפה: להקשיב לנדאו לחברהכנסת מציע אני וכאן
גרמניה ממשלת של הטיפול על הלגיטימית ההתמרמרות כל
וכמו עצמם את שולל הוליכו עצמם שהם והטענה במדענים,
בן אותנו, שאכן ינקטו צעדים : ולאחר ששמענו את מה שא
השו והדרישות הענינים השתלשלות על הממשלה ראש מר
נות בדבר תחיקה ונקיטת אמצעים : ועם כל הטענות שכל
אינני זה כל עם  כלשהן לתוצאות כה עד הביא לא זה
מוכן להיתפס לגירסה הנשמעת אצלנו, שאכן כל זה סימן
מעוניינת ואפילו אדישה, גרמניה שממשלת הוא מובהק
אצלנו נשמעת הזאת הנימה בגרמניה. המדענים בפעולות
בווי פנים כל על הכנסת, במת מעל נשמעה והיא בעתונות,
פעילות חוסר ועל גרמניה על קובל אני אם האחרון. כוח
להאשים חייב אינני  המדענים נגד לנו הרצויה יעילה
דהיינו: לנו, יועיל לא וזה בו, מאמין שאינני במה אותם
שהמדענים נתמכים עלידי דעת הקהל ואפילו עלידי הממ
שלה עצמה. ואני רוצה שחברהכנסת לנדאו ירשום זאת לפ
הזדמנות, בכל אם עצמו' שלו לדוקטרינה מסייע לא זה ניו:
וחוזר בא הוא פומביות, באסיפות או שלו בעתונות או פה

להיפר. כך. על

אליהו מרידור (תנועת החירות):
אותם? מחזירים אין איפוא למה

(מפא"י): הכהן דוד
הן הזכרתי כי איני מקבל הסברותיהם על הקשיים שהם
נתקלים בהם: אינני מקבל אותן, אבל אני מוכן להקשיב.
מאמין אני להיפך, להקשיב. חייב משפטן, בתור אתה, וגם
בע קורא ואני גרמנים, מפי שומע אני שאומרים בדברים
מקלקלים הם אצלם, דופן יוצאי הם שהמדענים שלהם, תוגות
מאמין ואני  גרמניה לממשלת וביחוד השורה, את להם
הנסיונות וכל פנים, אל פנים בהם להילחם וחייב לדבריהם
גרמניה בין דמיון לתאר כנסת, חברי לפעמים פה שעושים
אני לסמוך. מה על להם אין היום, של וגרמניה אתמול של
מספקת הכשרה לא ואולי נתונים די לי שאין להודות מוכרח
של שגרמניה כך, על מוגמרות במסקנות זו בשאלה לבוא
למושבות שזקוקה מיליטריסטית, גרמניה היא גם עכשיו
בפעם שמעתי כן, על יתר עמים. ולדיכוי גבולות ולהרחבת
לעצמה בחרה שגרמניה בעתונות, וגם בוויכוח האחרונה,
בעתיד, שלה התכניות את להגשים נסיון כשדה מצרים את
להו מוכרח אני האלה. המיליטריסטיות המשימות למימוש
דות : ייתכן שחוגים כאלה מצויים בגרמניה : אינני יכול
העם את להכליל מוכן אינני אבל קיימים. שאינם להבטיח
זה. בחשבון גרמניה, ממשלת ואת היום, שהוא כמו הגרמני
ורואה נאצר את מנצלת גרמניה שממשלת האומרת הדעה
האימפריא בעידן שלה לתכניות לה המסייע כשותף אותו
אבסורד, אלא איננה הזאת הדעה  המיליטריזם ובעידן ליזם
זוהי שטות. ואם יש יסוד למדינות כלשהן, בשלבים שונים
במלחמה הקרה, להציג תיאוריות כאלו  אינן יכולות לה
להו כדי להן, שותפים להיות יכולים אנו ואין נחלתנו, יות
שהוא דבר שיעשה דבר, ומארהארד מגרמניה בשנטאזי ציא
המדענים את להוציא  עשה לא עדיין אבל לעשות צריך
אין כי כאלו, לתיאוריות שותף להיות יכול אינני ממצרים.

אמת. בהן שאין משוכנע ואני אמת, בהן

החירות): (תנועת בדר יוחנן
יותר. משוכנע ותהיה יותר, רם בקול זאת תגיד

(מפא"י): הכהן דוד
גרמניה אם בוויכוח להיכנס רוצה אינני אמרתי: כבר
בדר, חבר"הכנסת ברור, אבל שונה. או אחרת היא עכשיו של
תהיה מד. קיימת. היא ושונה. אחרת תהיה שהיא שרצוי

אחרת? שתהיה לכך אתה תרומתך

החירות): (תנועת בדר יוחנן
? טוב יהיה זה  המדענים, בענין אליה אפנה לא אם

(מפא"י): הכהן דוד
שבשט חושב אני אליה? לפנות שלא הצעתי האומנם
למדי הוגן יחס של ביטוי גרמניה ממשלת נתנה שונים חים
אני אבל בהם. לזלזל רשאים שאיננו בשטחים ישראל, נת
האומרים אתם,  אתם רוצים מקלקסמים באיזה שואל:
אח תהיה שהיא לכך להגיע  אחרת איננה זאת שגרמניה

מה? בכוח אותה? ישנה מי רת?

אליהו מרידור (תנועת החירות):
פניה. את להשחיר צריך

(מפא"י): הכהן דוד
הסברה כל על עדיף זד. האם אותה? תשנה זה בכוח

וחיובית? ישירה
דעת בקרב הסבר המחייב נכבד ענין הוא המדענים ענין
לי החשובה הקהל דעת וראשונה בראש אבל העולמית. הקהל
להר רוצה אינני הגרמנים. של הגרמנית, הקהל דעת הריהי



באיזו להסביר כדי מספיק זמן לי ואין הדיבור, את חיב
העו הקהל דעת את ולשכנע להסביר מצליחים איננו מידה
רבים: מאמצים למרות ממש, לקיומנו הנוגעות בשאלות למית
אחרת, או זו פיסגה ועידת החלטות בענין הפליטים, בענין
האו"ם, לחוקת מנוגד שהוא כולו לעולם ברור שהוא בענין
ולמרות  ישראל, השמדת על פומביות הכרזות כגון
להאמין מוכרח אני האם ומצפצף. פה פוצה אין ההסברה
העו עמי של דעתם את תשכנע המדענים בענין שהסברתנו
החשבו את עכשיו רק הסברתי  המדענים בענין הן ? לם
מא הגרמנים מוטב האומרים; העולם, אומות נציגי של נות
וה הצרפתים האמריקנים, של הקהל דעת ממתי הרוסים. שר
שלנו דוברים יהיו למען מהסברתנו תושפע למשל, אנגלים,
בראש אזי  בהסבר ותועלת תוחלת יש אם ? גרמניה כלפי
עצמה. בגרמניה לגרמנים, להסביר עלינו מוטל וראשונה

יו כשאני לפנות מעז אינני בדר חברהכנסת ידידי אל
נד בואו, אומרים: והגרמנים פרלמנטרית בוועידה אתו שב
חבר כי וחבל, מעז, אינני מרישיחכם. כל את ונשמע בר
פעם לא שהוכיח כפי משכנע, שיחה איש הוא בדר הכנסת
מציע אני ובנטוב כרמל חבריהכנסת לידידי גם בכנסת.
נד לא גרמנים עם לא, לי: אומרים והם לפגישה, להיענות
אם הגרמני העם על להשפיע נוכל מקלקסמים באיזה בר.
במערכות לדבר באוניברסיטאות, לדבר בפנים, להיות נימנע
במועדונים, בכנסיות, לדבר בבתיחרושת, לדבר עתונים,
את לראות שלא יכולים איננו הרי ? לנו עוללו מה להסביר
כשזוהי קיימת, לא שהיא ולומר מעמדה, כל עם זו, גרמניה
והעשי באירופה, ביותר החזקה והמעצמה המרכזית המדינה
המע אירופה לכל שלביה בכל משותפת באירופה, ביותר רה

בלבד. המערבית ולא רבית,
טענתם על מק"י, לרבות משמאל, לחברינו פעם הערתי
הגדולה שהשגרירות גרמניה, עם דיפלומטיים יחסים בדבר
לרוסים בבון. יושבת באירופה הסובייטית רוסיה של ביותר
לב צריכים שאנו יחסים, שאין טעם מה ? אסור ולנו מותר
שרה ואת הגרמנים, עם ושיח שיג ומכל יחס מכל רוח
לאל ערביות, שגרירויות לתריסר מסגירים אנו שם הפעולה
רוצים איננו ישראליים סטודנטים כי ? ערביים סטודנטים פי
התעמולה למשרדי הכל להשאיר צריך האומנם שם. שיהיו

? שלהם הפעולה לשדה הערבית, הליגה של
בפ בקיאים שאינם תמימים אנשים בגרמניה גם יש הן
האמת את מקבלים והם האמת, את יודעים אינם ואולי רטים,
משגרי אלא שלנו, מהמקור לא עוינים, אחרים, ממקורות

? היהודית התבונה זאת האומנם ערביות. רויות
העו מצפון את "לעורר כגון סיסמאות, משמיעים אתם
מה ? לגבינו התעורר מתי ? העולם מצפון הוא איפה לם".
ממצ יותר זה בענין לפעולה להתעורר עשוי שהוא הערובה

? במישרין האחראי הגרמני, העם של פונו

אליהו מרידור (תנועת החירות):
המצפון את יעורר הכהן דוד  הגרמני", "המצפון

הגרמני.

(מפא"י): הכהן דוד
שליש רבות פעמים זו במה מעל שמעתי אבל לי, סלח
הוכיחו והעובדות גרמניה, עם ביחסים ענין שום אין ראל
זה, לנסיון בהתאם כאן, יבול אינני פניכם. על ההיפך את

יתעורר. לא שהמצפון משכנעת שלילית תשובה לתת
מאד. מחוכמת הצעה איזו על העתונים באחד קראתי
האמת, את יודעים העם" ב"קול כי העם", ב"קול לא אגב,
רשאים אינם מה ועל להכריז רשאים הם מה על יודעים

בגרמניה שלנו פומבית "בעיטה כי כתב, מישהו להכריז.
פומבית בעיטה האם בריתהמועצות". בחסרי אותנו תזכה
במ שלנו פומבית בעיטה או למשל, בארצותהברית, שלגו
על בריתהמועצות? בחסרי אותנו תזכה  אחרות דינות
הזאת האלגנטית" ה"דרך על לדבר מבלי ? נסיון איזה סמך
"בעיטה". על דיבורים  ביןלאומיים ביחסים דיבורים של
הימים סוף עד ישראל ולמדינת לעצמי מציע הייתי
בעתיד לחיות אבל גרמניה, לבין בינינו העבר את לזכור

ישראל. מדינת קיום למען

היו"ר נ. ניררפאלקס:
אונא. לחברהכנסת הדיבור רשות

הדתיתלאומית): (המפלגה אונא משה
הפו בשמינו העננים נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
על לדבר שאיאפשר לי נראה כן ועל הקיץ התרבו ליטיים
הרקע את שנראה בלי במצרים הגרמניים המדענים שאלת
הזאת. המסויימת הפוליטית בשאלה לדון בבואנו הכללי,

השניה, הפיסגה בוועידת גובשה נגדנו הערבית הפעילות
תו תתן לא אם גם בה לזלזל אין ספטמבר. בחורש שנערכה
מאתנו הירדן מי לגזילת התכניות מיידיות. מעשיות צאות
הצפוי הישיר שהנזק ייתכן תכנון. של לשלב הקיץ נכנסו
הליכוד, עצם אולם ביותר, גדול יהיה לא אלה מתכניות

מאיים. זו, לעובדה מסביב ומימוש ביטוי לידי הבא
חדשה ודחיפה חיזוק קיבל הפלשתינאי השחרור ארגון
 מישוריו בשני לשלום יותר מסוכן דבר ואין בוועידה.
של ההתארגנות מאשר ארוך, לטווח  והחיצוני הפנימי
ואין ביןלאומית, להכרה השואף מיוחד, ופוליטי צבאי גוף
חסרות לנו דוגמות לכך לא באפריקה ולא באסיה זה

עינינו. לנגד להיות צריך

מש בעל שהוא הפיסגה ועידת מנושאי השלישי הדבר
מעות ניכרת, זוהי "ועדת המעקב", אותה ועדה שמתפ
והת ההחלטות ביצוע על ורצוף קבוע באופן לעמוד קידה
המדרבן פעיל, לגוף כנראה, הפכה, היא הפעילות. קדמות

ומכוון את הפעולות השונות בין ועידה לוועידה.
ועצם קיבל הערביות המדינות שארגון החיזוק עצם
אחד ספק ללא היוו לו, נתנה שהוועידה הפרסטיז'ה תוספת
ברא ומצרים  הערביות המדינות את שדחפו הגורמים
מלחמתם את להעמיד הבלתימזדהים בוועידת להעז  שן
ואנו ובלתימוסווית. גלויה ובצורה חשוב במקום בישראל
הבי הבלתימזדהים, ועידת הזאת, שהוועידה לומר צריכים
כלפינו, הידידותיות המדינות גם קטנה. לא אכזבה לנו אה
את מבינות שהן הראו לא הזאת, בוועידה השתתפו אשר
שנא האיומים של המלאה משמעותם ואת הענין חומרת

הפוליטי. צבאו את מלכד הוא בהם ואשר משמיע צר

לנצל היודע פוליטי, תכסיסן שהוא שוב, הוכיח נאצר
לתקן יודע ואף לו, הניתנת הזדמנות כל למטרותיו היטב
מעז מתוק להוציא הצבאי, במישור ומפלותיו שגיאותיו
בשני לפעול רוצה הוא ערומה. פוליטית פעולה ידי על
שלבים : הפוליטידיפלומטי  היום, והצבאי  מחר. לדידו
אח באמצעים הפוליטית הפעולה המשך אמנם היא המלחמה
נאצר כיום קלאוזביץ. של הידועה למימרה בהתאם רים,
הצבאית. בזירה מאשר הפוליטית בזירה יותר מסוכן הוא
רווח לו נותנת וגם הסוואה גם הכנה, גם לו משמשת היא

המלחמתיות. למזימותיו להתכוננות זמן
בשי היטלר של חרוץ תלמיד הוא לכך: לב ונשים
שלוש על שניהל המדיניות את בנה היטלר הפוליטיות. טותיו



נבון, כאיש בעולם להופיע צריך  הראשונה הנחות:
במחנהו. הקיצוניים את ובולם העוצר ככוח ושקול, מתון
הפ את לנמק צריך  השניה העולם. אמון רוכשים בזה
סיסמה ידי על במישהו, והפוגעת הבלתימקובלת עולה
ומסתכלים המקשיבים העמים באוזני וחביב מוכר שצלצולו.
הש לכך. לו שימשה העצמית" "ההגדרה סיסמת במעשיו.
הזוועתי לדבר העולם מחשבת את להרגיל אפשר  לישית
תקופה במשך יוםיום עליו בהכרזה מתמידים אם ביותר

ממושכת.
בסוד יודע הוא נאצר. גם פועל נמרץ בדיוק האופן בזה
הנפגשים אלה כל את האישי חינו ברשת ללכוד פוליטי שיח
להרפתקאות ילך לא נאצר, שהוא, הרושם את וליצור אתו
אם אף בעולם. מלחמתיים ולסיבוכים לזעזועים יגרום ולא
במו שראינו כפי  לכיבושים יצא אם גם מלחמה, ידבר

ואחריותו. בתבונתו בטחונם מזדעזע אינו  עינינו
בבירור דובר בד. הבלתימזדהים, ועידת אחרי מיד הנה,
לנו מודיעים נגדה, לנקוט שיש הפעולה ועל ישראל נגד
שחוגי הבית הלבן בארצותהברית מרוצים מנאצר: כי שוב
הוכיח את מתינותו ופכחונו נגד הקיצוניים. שדרשי דרי
שרו במה מאמינים אלה ידידינו לכת. מרחיקות אחרות, שות
אין זאת לעומת נאמין. אנו שגם ורוצים  להאמין צים
נאמרו. לא כאילו משקל, כל ישראל נגר להכרזותיו משווים
פופו סיסמה כיום המשתחררים העמים בין אין שנית,
האנטיאימ סיסמת מאשר אהדה יותר ומעוררת יותר לרית
והמעורר יותר רגישים שכלפיו דבר אין וממילא פריאליזם.
האימפריאליזם מאשר שנאה ואף חשדנות הסתייגות, יותר
ומ הציונות בין לקשור נאצר הצליח והנה בו. הקשור וכל
כתנו הציונות את להציג האימפריאליזם, ובין ישראל דינת
אימפריאליס כמכשיר ישראל מדינת ואת אימפריאליסטית עה
הענין עצם אחד. ומוחה מתנגד אפילו שקם שמענו ולא טי,
ברצינות. אליו להתייחס שקשה כזו במידה אבסורדי נראה
ואינן נשקלות אינן כאלה שסיסמאות יודעים אנחנו אבל
חודרות על פי כללי ההגיון : כאן קובעים גורמים איראצ
נגדית פעולה ולנקוט בחשבון זאת להביא עלינו יונליים.
שייגרמו נסיגות ואף קשיים מפני לחשוש יש אחרת נמרצת,
וביחוד העמים, תוך אל זה דפוסמחשבה חדירת עקב לנו
ביו לנו חשובים וידידותם עמיה עם שהקשרים באפריקה,
הזיוף את להבהיר תדע שלנו ההסברה שפעולת נקווה תר.

נאצר. משתמש שבו השטני
לדעתי הוא נאצר של הפוליטיים מכשיריו בין השלישי
את להשמיע יבול שהוא בכך מצליח נאצר מכולם. הקשה
המפה מן ישראל את למחוק ביותר המפורשים איומיו
האיו מתרגל. העולם מתרגש. אינו אחד ואף ולהשמידנו
והעוב בעולם, ומקובל מותר לדבר לאט לאט נעשים מים
מסכ שהם האו"ם, למגילת משווע בניגוד עומדים שהם דה
הוא החדמשמעי שפירושם והעולם, האזור שלום את נים
מש את איבד כאילו זה כל  איומים דמים ושפיכות הרס
איו על מתריעים אנו כאשר מקבלים שאנו התשובה קלו.
 ברצינות אליהם להתייחס שאין דהיינו  ומשמעותם מיו
לנו המזכירה היא היא הצלחתו, גודל את המוכיחה היא היא

ודוכיו. היטלו של הצלחותיו את
ענין את לראות עלינו אלו פוליטיות התפתחויות רקע על
גרמניה יחסי והתפתחות בפרט במצרים הגרמניים המדענים

בכלל. ישראל
אחרת היום עומדת גרמניה ובין בינינו היחסים שאלת
אירופה, גם שנים. שתייםשלוש לפני לפנינו שעמדה מכפי
שנים. שתייםשלוש לפני של זאת אינה נאט"ו, של זו רק לא

יותר חשובים נעשים הערבי והעולם גרמניה בין הקשרים
בעיני יותר חשובים כן ועל ויותר, יותר והדוקים ויותר
בפיתוח להם להפריע העלול דבר בל הגרמניים. המנהיגים
אנשי עם בפגישה מצדם. יתרה לאהדה יזכה לא אלה, יחסים
בחוץלארץ, החשובים הכינוסים באחד הגרמני, הפרלמנט
נאמר במפורש על ידם ש"אינטרסים היוניים" של גרמניה
כלפי עמדתם את הקובעים השיקולים במנין בהכרח נכנסים
? אלה חיוניים" "אינטרסים הם ומה אלינו. היחסים שאלת
יכירו שהערבים חוששים הם  במזרחגרמניה איהכרה
והק  לו שואפים כאילו שהם האיחוד על יקשה וזה בה,
בענין גרמניה כלפי שלנו הטיעון משקל הערבים. עם שרים
פולי שיהיה בהכרח שלנו הטיעון נוסף. מטעם ירד המדענים
מכוון כזה טיעון מוסרי.  היסודות וביסוד בטחוני, טי,
שעליהם להרגיש חייבים שהם אדם, בני של למצפונם לחדור
את אצלם לעורר צריך הנאצית. התקופה זוועות על לכפר
וקרב מאמצים ודורשת קשה היא אם גם לפעולה, הרצון
תחת הנתבעים את להעמיד בו, להתמיד יש כזה טיעון נות.
שיחדור סיכויו בזה העיקרי, כוחו בזה בלתיפוסק. לחץ
אחד, מצד וההססנית מדי הזהירה פעולתנו משהו. ויזיז
את שינו השני, הצד מן הנפשעת בפעילותם המדענים והישגי
קונסטלציה בשבילנו ויצרו הגורמים של הסגולי משקלם
של לדבויו להסכים יכול איני לצערי, לחלוטין. בלתינוחה
עמ בכנות הבלתימסוייג בטחונו על הכהן דוד חברהכנסת
כיום גרמניה שממשלת לטענה אסמכתה יש גרמניה. דת
 זהירה בלשון לנקוט אם  בך כל רעה בעין רואה אינה
וטכניים, מדעיים הישגים לידי תביא אם הרי זו. בפעילות
שהיום בדברים גם ממנה תועלת פעם תפיק שגרמניה ייתכן
עלול כיום הקיים המצב גופה. בגרמניה אותם לבצע קשה
על לרעתנו. ומשתנה הולך לומר: צריך ואולי להשתנות,
מאמץ בל האפשר ככל מהר היום לעשות אנו חייבים כן
הפר במישור הן הממשלתי, במישור הן לעשותו, ניתן שאך
 והידידותי העולמי הקהל דעת את בעוררנו  למנטרי
התפת בעד לעצור כלשהו סיכוי הנותנת אחרת דרך ובכל
משקל בעל הוא הענין בשבילנו. חמורות סכנות הרת חות
הנובע וכל היהודיהערבי לסכסוך רק נוגע ואיננו עולמי

ממנו.
לבודד המדיני מצבנו של זו בהערכה יכול אינני
יכול אינני ,י הבעיות מכלול את לראות ולא אחד נושא
רבה: משמעות בעלות נקודות שתי עוד על להצביע שלא
כגו הכלכליהמשקי ומצבנו רוסיה עם היחסים התפתחות

פוליטי. רם
צריכה רוסיה עם היחסים לשיפור שהפעולה לי נראה
במקום הפוליטי חשבוננו של סדרהיום על אצלנו לעמוד
סיסמ נובח דווקא הדבר חשיבות להדגיש צורך אין נכבד.
מצד הנשק הספקת ונוכח בדברי, שהזכרתי הערבים, אות
תת זה בכיוון הממשלה יזמת כל הערביות. למדינות הרוסים
סיו אולי האומה. של רחבים בחוגים ובברכה באהדה קבל
לשי סמל יהיו לארצו ושובו הרוסי השגריר פעולת של מה

שיבוא. פור
בי אינו הקיים המשקי הכלכלי המצב האחרון: והדבר
נתונה שבו המדיני שהמצב נאמר, פעם לא ליציבות. טוי
מצבה של פונקציה רבה במידה הוא בעולם, פלונית מדינה
הלאו במשק אנדרלמוסיה הכלכלי, בשטח חולשה הכלכלי.
מבחי והבטחתי. הפוליטי בשטח אותותיהם יתנו בהכרח מי,
וכלל, כלל המצב מן מרוצים להיות יכולים אנו אין זו נה
אי בלל הרחב שהציבור הרגשה ישנה ביותר: שמדאיג ומה

בזאת. חש נו
מדברים אצלנו על שאננות בשטח הבטחוני. לי נראה



שאם יש שאננות מסוכנת, היא קיימת דווקא בשטח הפוליטי.
באזורים הפעילות מה רואים ואין חשים אין מרגישים, אין
מו היא למה מצבנו, לגבי משמעותה מה בעולם, השונים
נתעורר לא אם מחרתיים. אבל מחר, לא היום, לא בילה,
בקרב זו תחושה לעורר עלינו בעוכרינו. הדבר יהיה היום,
לבק חדשות שביתות של זה במשחק להמשיך אין הציבור.
בסחר הגרעון עליית  ועמה החיים, רמת עליית של רים,
החוץ, כאילו לא היתד, קיימת שום שאלה בעולם מלבד אלה.
נוג והן הפוליטי, מעמדנו של שאלות למעשה הן אלה
זו, במדינה החי מאתנו אחד כל כמדינה. לבטחוננו גם עות
החיצוניות הסכנות את לחוש חייב זו, במדינה אזרח שהוא
כי דווקא, הפוליטיות בהתפתחויות הטמונות החמורות
המותרות, את לעצמנו להרשות יכולים איננו הדבר. בנפשנו
הרח האספקטים את לראות מבלי יוםיום בחיי שנעסוק

מעשינו. של הנצחיים, ., אומר הייתי בים,

היו"ר נ. ניררפאלקס:
לחבר  ואחריו ברזילי, לחברהכנסת הדיבור רשות

אזניה. הכנסת

(מפ"ם): ברזילי ישראל
הכנסת של הזד, המושב נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
מצ אדמת על שנתכנסו ועידות שורת לאחר היום נפתח
רים: ועידת האחדות האפריקנית' ועידת הפיסגה הערבית, ועי
את להעריך היה הראוי מן הבלתימזדהות. המדינות דת
שתפסה והמקום המשקל מבחינת רק לא הללו הוועידות
המשקל מבחינת גם אם כי ערבית, הישראלית הבעיה בהן
מקוצר אולם העולמית. המדינית בזירה תפסו שהן והמקום
אתחיל הישראלית. הנקודה סביב בעיקר דברי ארכז זמן

הערבית. הפיסגה בוועידת

והסתה איבד, הכרזות בניסוח מאוחדת היתה זו ועידה
 יותר שחשוב ומה בהן, לזלזל לגו שאסור ישראל, כלפי
ומקובל. טבעי דבר כאל אליהן להתרגל לעולם להניח אסור
מת באו"ם, חברות מדינות, שוועידת ומקובל" "טבעי זה אין
היא אף שכנה, מדינה של השמדה מטרת על ומכריזות כנסות
האו"ם את להעמיד  חוץ כלפי  חובתנו באו"ם. חברה
ערב, מדינות מצד הגלוי האיום חומרת על תבל ומדינות
משווע בניגוד העומד איום ישראל, מדינת כלפי שוב שהושמע
חב כל עצמן על נטלו אשר ולהתחייבויות האו"ם למגילת
באיו הטמונה הסכנה נגד להתריע חובתנו האו"ם. רות
נשק בייצור הקצב החשת עם הגוברת הסכנה אלה, מים
בכלל ערב מדינות עלידי חדיש, צבאי ציוד ורכישת קטלני
ללא בעולם, הסכסוכים שכל לתבוע, זכותנו בפרט. ומצרים
ושלום, משאומתן של בדרך פתרונם ימצאו הכלל, מן יוצא
שתופסק לתבוע, זכותנו בנשק. ושימוש כוח באמצעות ולא
הכוח צבירת כי עולם קבל המכריזות למדינות הנשק הספקת
בבוא שכנתן, את ולהשמיד להתקיף כדי להן נחוצה הצבאי
 חובתנו נשנן איום הכרזת שלנוכח הוא, טבעי ואף העת.
כוח ולחשל מתמדת בטחונית כוננות לקיים  פנים כלפי
בגבולות, התגרויות מפני מפתיעות, התפתחויות מפני מגן

תוקפנות. של נסיונות מפני
ומבפנים, מבחוץ "עצה", כל לדחות עלינו זאת עם
הנשק, שביתת חוזי כיבוד על להבא מדיניותנו לבסס שלא
כביכול, "שגרתיות", בפעולות או הקיים במצב להסתפק שלא
להקדים אם כי בגבול, פקוחה ועין מגן כוח חישול של
כל להתלקחות תקריות להפוך כמובן העלולה למכה, מכה
הטמונה מהסכנה להתעלם לא היא שחובתנו וכשם לית.
הבלמים את נכוחה לבחון גם חובתנו כן האיבה, בהכרזות

הכוח מן איומיהם את להוציא ערב מדינות בעד המונעים
אח להתפתחויות ציפיה מתוך הקרובה, בתקופה הפועל אל
מסויימים. ביןלאומיים בתנאים באזור, יותר, נוחות רות,

שלא ייתכן לא אלכסנדריה ועידת של נכונה הערכה לשם
שהוש יחד, גם והמשניים הדומיננטיים הטונים, לכל להאזין
מקו את להטות אין כי הסורית, ההודעה אפילו שם. מעו
רות הירדן בצפון, מחשש שמא תיפגע "פלשתין, שאליה
כהכרזה רק לא להבין יש פלשתינה", ערביי לחזור עתידים
בשלב לפחות  ויתור כהכרזת גם אם כי ישראל, לחיסול
הנמנע מן זה ואין שלנו. המים במפעל חבלה על  זה
לסי הירדן מן מים ישאבו ירדן וגם ישראל גם למעשה כי
חילוקי ג'ונסטון. תכנית לפי בשעתו עליה שהוסכם המכסה
הצב הסכסוכים ואף הערבי המחנה בתוך החמורים הדעות
אחיד פיקוד תחת עצמם להעמיד האמון חוסר בינם, איים
השני הצד הם אלה כל  אחיד ממקור בנשק המצוייד
כלפי הערבי המערך את לבחון באים כשאנו המטבע של
ב"חרות"' כתב בדר חברהכנסת אפילו זו. בשעה ישראל
היום אפשרית היא צבאית "התקפה כי ,1964 בספטמבר ב27
מב כלומר: הוועידה". ערב אפשרית היתה מאשר יותר לא
ועידת שינתה לא האקטואליות הצבאיות הסכנות חינת
או חברהכנסת של לדעתו מסכים ואני הרבה. אלכסנדריה
מאשר המדינית בזירה יותר מסוכן הוא נאצר שכיום נא'
הבטחו תחושתנו את לחדד היא: והמסקנה הצבאי. בתחום
ויזמות הצעות להעלות ההגנתית, כוננותנו את לקיים נית,
הדבר וחשוב באזורנו. שלום ולהסדרי המתיחות להפגת
מדיניות תהיה העולם בעניני ישראל של הכללית שמדיניותה

הגושים. אחד עם איהזדהות של
כי היא, זכותנו רק לא הבלתימזדהים. לוועידת ומכאן
הוו על וחמורה ענינית ביקורת למתוח היא חובתנו גם אם
רחו הם בה המשתתפים מן שרבים הרכבה, על  עידה,
החלטתה על וביחוד  בלתימזדהים, מלהיות מאד קים
הוועי מארחי של לחצם תחת שנתקבלה האנטיישראלית,
לפת תרומה תורמת שאינה בלבד זו לא  זו החלטה דה.
יוצקת אף שהיא אלא המתיחות, להפגת או שלום של רון
שוקיירי. מיודענו שמפיח וההסתה האיבה מדורת על שמן
מה שברוח זו, החלטה של התעמולתי בערכה נזלזל ואל
מסתפ כשאינן לאו"ם, ללכת ערב מדינות ינסו בה שנאמר
שהן מה תובעות אם כי פליטים, להחזרת בדרישתן עוד קות
ישראל עצמית". להגדרה פלשתינה עם זכות "מימוש מבנות
הקצרה בתקופה  ומאומץ מקיף הסברה מסע על מצווה
זו. מזימה לסכל כדי  האו"ם עצרת לפתיחת עד שנשארה
אולם כדי שיהיה ערך ומשקל להסברתנו, מן הראוי ללוותה
נתי לסלול כדי בהן שיש ישראל, מצד ויזמות בהצעות גם
המתיחות להפגת לפחות הרי מלא, שלום להסדר לא אם בה,
ומה מהאו"ם התביעה את לחדש ישראל על שלנו. במרחב
טריטוריאלית לשלמות ערובה למתן הגדולות מעצמות
למתן לפחות או האזור, מדינות כל של מדינית וריבונות
ערובה למניעת תוקפנות מכל צר שהוא באזור: להעלות
הזיון מירוץ ולהפסקת נשק לפירוק ההצעות את מחדש
ישר על גרעיני. מנשק האזור לפירוז יזמה ולנקוט באזור
לפתרון תרומתה לגבי וריאליסטית חדשה גישה לגלות אל
כמובן, סבור אני בולל. הסדר של במסגרת הפליטים בעיית
הידו הצעותינו את חופפת להיות צריכה זו חדשה שגישה
אחד היא הפליטים בעיית כי נשכח, נא אל זה. בענין עות
שנה מדי בהם נתקלים שאנו החמורים, המדיניים המוקדים
המתקבלות החלטות נוכח בודדים עומדים כשהננו באו"ם,
שיש והמוצדקת החמורה הביקורת עם נגדנו. אחד פה כמעט
לזלזל כלל אין הבלתימזדהות, המדינות ועידת כלפי לנו



כל מצד לה זכתה שהיא וביוקרה העולמית בזירה במשקלה
המעצמות הגדולות, ואין זה מתאים ל"דבר", שהוא כמעט
הבלתימזדהות המדינות ועידת את לכנות ממשלתי, שופר
את שראתה ואשינגטון, "אופרטה". ומזלזל כוללני באופן
שבח דברי מנעה לא קובה, בדבר מההחלטה נפגעת עצמה
מן הוועידה וממארחה. ביקורת ענינית  כן: זלזול  לא.
אנו הבלתימזדהים ועידת ממשתתפי וטובים רבים עם
היו עמהם וקשרינו ידידותיים, ואף תקינים יחסים מקיימים
וחלפו זה. ממחנה חלק אותנו ראו אילו יותר עוד מתהדקים
והמעצמות הגושים של זעמם מעוררת שאיהזדהות הזמנים
כרית וגם ארצותהברית גם הנכון. הוא ההיפר הגדולות.
נקטנו ואילו הבלתימזדהים, מחנה על מתרפקות המועצות
הקיי ליחסים נזק בכך היה לא איהזדהות, של מדיני קו
עם יחסים לשיפור סיכוי בכך היה ואולי המערב, עם מים
ואפריקה. אסיה יבשת מדינות עם היחסים והעמקת המזרח
יחסינו על הדיון את לערבב שלא הנכון, מן זה היה
יחסינו שמסכת משום הכללי, המדיני הדיון עם גרמניה עם
ביןלאומיים. יחסים של הרגיל מהתחום חורגת גרמניה עם
ישר ליחסי יש עוד, קיים ואינו עבר שהעבר מי בעיני רק
או יתר עם ישראל ליחסי ושווה רגיל קנהמידה אלגרמניה
שונה היא גרמניה עם היחסים פרשת בעינינו העולם. מות
ואם בעולם. אחרת אומה כל עם קשרינו מרקמת לחלוטין
האח "גרמניה של אופיה לגבי ספיקות מישהו בלב עוד היו
פעילו נגד ממש של מעשה לעשות נכונותה לגבי רת",
להש סיוע היא שתכליתה במצרים, מדעניה של הנפשעת תם
וטפחה ארהארד הקאנצלר הודעת באה  ישראל של מדתה
לגבי אחרים שולל והוליכו עצמם שהשלו אלה כל פני על
לפרשה קץ לשים גרמניה ממשלת של ונכונותה כוונותיה
ממש בידי שאין ארהארד, של הודעתו זו. ומבישה מחרידה
פעילותם להפסקת יעילות ואחרות חוקיות דרכים בון לת
בי היא לישראל, לחי סטירת היא הגרמניים, המדענים של
וב ומדינתנו, עמנו כלפי חובה הרגשת כל לחוסר ציני טוי
סיוע למעשה בה שיש ממלאכה להירתע לא לנכונות עצם
או שהגה כפי היהודית לבעיה הסופי" "הפתרון להגשמת
גרמניה. של הקודמים הקאנצלרים אחד להגשמתו ועשה תו

לבל הממשלה את הזהרנו בכנסת קודמים בדיונים
הגרמ המדענים של פעולתם הפסקת על המערכה את תראה
ושכ שתדלנות של רגילה דיפלומטית במערכה במצרים ניים
בעולם הקהל דעת את להזעיק המכוונת במערכה אם כי נוע,
רגילים שכנוע למאמצי סיכוי כל מלכתחילה היה לא זה. בענין
ואם היה אם הדברים. פני את לשנות גרמניה כלפי מצדנו
בלח הוא הרי המזימה, את להפר כלשהו סיכוי עדיין נשאר
ליצור כדי אולם גרמניה. על העולמית הקהל דעת של צה
המס האמיתיים, המניעים את לחשוף חובה כזאת, קהל דעת
בדיון עוד אמרנו כאשר המדענים. פעילות מאחורי תתרים
היא מטרותיה למען מעוניינת גרמניה כי בכנסת, הראשון
סב את לבטל ניסו במצרים, מדעניה של ובניסויים במחקר
בב אמון הכהן דוד חברהכנסת כאן נתן היום גם זו. רתנו
המד פעולת את להפסיק ארהארד פרופסור של רצונו נות
הגרמניים שהמדענים מאמין הכהן דוד חברהכנסת ענים.
אנסה גרמניה. ממשלת של למדיניותה מפריעים במצרים
לממ מסייעים במצרים הגרמניים המדענים כי לו להוכיח

רצונה. את ועושים גרמניה שלת
יושב סגן כאשר עצמה. מגרמניה ההוכחות באו הנה
נגד חוק הצעת להניח ביקש דהלר, ד"ר הבונדסטאג, ראש
בעצה לנץ, ד"ר הפיתוח, שר אליו שיגר הגרמניים, המדענים
כאן. צוטטה כבר שבחלקה איגרת, אדנאור, ד"ר עם אחת

באיגרת זו נאמר: "בהצעת החוק שלך טמונה השפעה
בגרמניה, המדעי המחקר התקדמות לגבי ופוגעת שלילית
יחס בשום עומדים שאינם הפסדים לנו להיגרם עלולים ואף
לה מבקשת שלך החוק שהצעת החיוביות למטרות סביר
אונים חוסר לא לפנינו השק. מן המרצע יצא ובכן, שיג".
מפורש רצון חוסר אם כי ודמוקרטיה, חוק הלכות מטעמי
לגרמנ נחוץ שהדבר משוט המדענים, פעילות את להפסיק
הגר השר של איגרתו לנוסח הכנסת, חברי לב, שימו יה,
המדע פעולת הפסקת עם לגרמניה שייגרמו ההפסדים : מני
סביר" "יחס בשום עומדים אינם במצרים הגרמניים נים
המכוון המוני השמדה נשק לייצור סיוע מניעת של למטרה
ואי יותר? ברורה לשון נחוצה האם ומדינתנו. עמנו נגד
ממשלתנו היתד. זאת ובכל ומעלה. שנה לפני נשלחה זו גרת
בלבד לגרמניה והממשלה הכנסת פניית שמספיקה סבורה
כאשר זה. בענין העולמית הקהל דעת את להזעיק בלי
החוץ שר גם התערב המדענים בענין החוק הצעות הופיעו
מעולם מילאה שלא "גרמניה, הלשון: בזו נגדן שרדר ד"ר
לנחול יכולה התיכון, במזרח קולוניאלית מעצמה של תפקיד
אסור כן ועל וצרפת, בריטניה נכשלו שבו במקום הצלחה
מגמה בעל שייראה צעד נקיטת עלידי בסיכוייה לפגוע לה
דאגה מתוך כי סיפרו, לנו כדרבנות. דברים אנטימצרית".
יכולים הם אין הגרמנית בקונסטיטוציה המובטחות לחירויות
הודה, הגרמני החוץ שר ואילו המדענים, נגד דבר לעשות
מטעמים הזאת הפעילות את להפסיק כלל רוצה הוא אין כי
בפרט. ובמצרים בכלל הערבי במחנה כוח עמדות כיבוש של
שתיהן החוץ, ושר הפיתוח שר הודעות את נצרף אם
חברהכנ של הטוב האישי ידידו אדנאור, הקאנצלר בידיעת
הגרמניים המדענים פעילות כי מתברר הרי בןגוריון, סת
נשק של והניסוי המחקר קידום מטעמי א) לגרמניה: נחוצה
השמדה המוני: ב) מטעמי מדיניות של חדירה מדינית
וצר בריטניה של במקומן עמדות לכיבוש לאזורנו, וצבאית
אינו לדמוקרטיה ודאגה חוקיים קשיים על הדיבור וכל פת.
גרמניה על כופים הערבים לא שולל. והולכת צביעות אלא
בחרה גרמניה ,י הכהן דוד חברהכנסת ומדיניותם, דרכם

מדיניותה. וקבעה בדרכה החופשי מרצונה
מענ אינם במצרים מדעניה לפעילות הגרמניים המניעים
חשובים גורמים של מעניגם גם אם כי בלבד, ישראל של ינה
שפורסם שבראיון ממשלתנו, ראש על אני ותמה כולו. בעולם
השאלה: את המדענים לבעיית בקשר שאל "מעריב" בעתון
לך, נשאר מה וכי ? בזעקות" אתם מאמינים "הבאמת
פר השמעת ? והאזעקה הזעקה מלבד הממשלה, ראש אדוני
הזעקה ? המבורג ברדיו ישראלית מוסיקה וקטעי ספרות קי
הטוב ברצונה מאמינים כאשר רק מיותרות הן והאזעקה
הפ בעד היה שנער ד"ר אם האחרת. גרמניה של וביושרה
כפי עמו, היה נימוקו הרי המדענים, בענין המסע סקת
"בון "מעריב": בעתון שפורסם בראיון הוא אף שאמר
כנראה וזו הראשון". הרגע מן ברצינות לפרשה התייחסה
בראיון הממשלה, ראש הממשלה. של אמונתה גם היתה
על קודמו של לדעותיו למעשה הצטרף ב"מעריב", שפורסם
גרמניה, בנוסח "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה ?",
מע בשל הטובים הבנים על אחריות נטיל מתי עד כלומר:

? הרעים אבותיהם שי
הת בכל גרמניה הנהגת הן מדובר? בנים באילו אולם
ברובה מורכבת  חינוך משפט, צבא, מדיניות,  חומים
שנה ומדי היטלר, בצבא מדים נשא אשר דור מאותו המכריע
המדינה. למנגנון ומצטרפים נאצים ממחבואיהם יוצאים
לתוקפו, ייכנס הנאצים פשעי על ההתיישנות חוק וכאשר
יחזרו אשר פושעים, המוני של ההתגלות חזיון לפני נעמוד



האומנם הנקם. מזימת חדורים כשהם לפעילותם, מורם בראש
סכנה נגד בעולם הקהל דעת את להזעיק שלא אנו יבולים
ההתייש חוק לאחר שנה בורמן ייתפס אם האומנם ? זו
? תשיגו לא והדין הצדק ויד מעונש פטור יהיה  נות
המשפט בשם ושוב, ? התיישנות חוק יחול עם רוצחי על
"חוקים לשאת יכולים שאינם התקינה, והדמוקרטיה הצודק

? מיוחדים"

החוקן את ביטלו וצ'כוסלובקיה פולין המזרחית, גרמניה
המערב ל"דמוקרטים" ואילו לבטלו. עומדות והולנד בלגיה
כל "אנטידמוקרטי" חוק לקיים מצפונם מרשה לא גרמניים
נגד במשפטים לעסוק למעשה התחילה מערבגרמניה כך.
מכך. עייפה וכבר ,1959 בשנת רק הנאציים הפושעים
הראשי האמריקאי התובע סגן שהיה מי קמפנר, רוברט
בבר שבועיים לפני אמר בנירנברג, הנאצים פושעי במשפט
נאציים פושעים אחרי תתחקה שגרמניה הראוי מן כי לין,
חוק של תוקפו יוארך לא אם וכי יותר'/ דינאמית "בצורה
פושעים של מסוכנת "להסתננות חשש יש ההתיישנות,

המערבית". לגרמניה נאציים
להזעיק המצפונית והחובה המוסרית הזכות ישנה לנו
לי וצר ורוצחים. פושעים לחון המזימה נגד העולם את
היד ואזלת מהאחריות הממשלה את לפטור יבול שאינני
בענין גם גרמניה ממשלת נגד העולמית הקהל דעת בגיוס

המדענים. בענין וגם זה
לא הממשלה, כלפי חמורה ביקורת מטיח כשאני גם
מגיע ..,,, : אחד קואליציוני בעתון דווקא שנאמר כפי אומר,
ונעד מעוף חסרת והמטופשת, הכושלת מדיניותה בעד לנו
חיים הסופר עלידי נכתבו אלה (דברים ברורה" מטרה רת

"למרחב"). בעתון גורי
של הכושלת מדיניותה לאחר גם לנו, מגיע לא לא.
עצמה להרדים נתנה הממשלה כי הוא נכון אולם הממשלה.
מצד מבפנים ללחץ ונכנעה מבון, שהגיעו הרגעה בגלולות
מפ"ם של זו כמו אנטיגרמנית "מדיניות כי הטוענים אלה
חברהכנסת כדברי אנטיישראלית", היא ואחדותהעבודה

בןגוריון בסמוך להודעתו האחרונה של ארהארד.
ואחדות מפ"ם של ה"אנטיישראלית" המדיניות לעומת
העבודה, יש לו לחברהכנסת בןגוריון, וגם לידידו הצעיר
יוזף פרנץ של בדמותו אמת" "ידידי הבטחון, שר סגן
כל נתרגש שלא אותנו להרגיע כדי אולי שהוזמן שטראוס,
כך ממעשיהם של המדענים הגרמניים במצרים, שהרי עוס
קים הם בדברים "פרימיטיביים ומיושנים". ובצאת שטראוס
"יחם אין כי אותנו לשכנע ניסו אשר ידידיו, נשארו מכאן
נגד מסע עלידי לעצמנו שנגרום הממשי הנזק בין סביר"
חלילה נדחוף וכי זה, ממסע הצפויה התועלת לבין המדענים
שה ככל במציאות? קרה ומה נאצר. לזרועות גרמניה את
לא שדאגה ככל יותר, ומאופקת מרוסנת היתה ממשלה
את עדינים במאזניים ושקלה מדי, יותר החוט את למתוח
הבלתי הנזק בין הפרופורציה תישמר למען הלחץ, מידות
להזעיק ההזדמנות הוחמצה  המפוקפקת והתועלת נמנע
גרמניה וממשלת בעולם, והכללית היהודית הקהל דעת את
שהגענו עד הציבור", מ"אימת ויותר יותר להשתחרר החלה
גסות להכרזות גם אלא ארהארד, של הצינית להודעתו רק לא
בעיניו כמובן שהוא הקיבוץ, על מערבגרמניה נשיא של

לעצלנים... רק המתאימה חיים צורת
שמילא מי הקיבוץ את רואה שכך להתפלא אין באמת,
תפקידים מסויימים במחנות הכפיה בתקופת היטלר והיה
הנוסח את נא השוו נירנברג. חוקי של היסוד מניחי בין
בון, עלידי בברכה יתקבל עת שבכל נאצר, לגבי הלבבי

יד לא אחת פעם אשכול. מר עם הפגישה לגבי הנוסחאות עם
טרם המועד אך כן, אמנם שניה פעם בכלל. כך על עו
הדברים. נשתלשלו כיצד הכנסת, חברי נא, היזכרו נקבע.
איזה ? מדברים אתם מדענים איזה על שאלו; בתחילה
הבטיחו תחילה ? אסור נשק שזה אמר מי ? מייצרים נשק
כולו, הבונדסטאג  כך אחר חוק, הצעת תביא שהממשלה
להודעה שהגענו עד האופוזיציה, מפלגות  מכן לאחר
שיי הרגע הגיע הכנסת, חברי ועוד, ארהארד. של האחרונה
של נורמליזציה על האוריינטציה ברורה: בלשון כאן אמר
נתפק המדינית, חשיבותם הדגשת מתוך גרמניה, עם יחסים
הכרחיים גרמניה עם קשרים כי הדיבור סבון. כבועת עה
מדינית מבחינה הן ופריז בון כי צרפת, עם קשרינו למען
הדברים את לחלוטין. נתבדה זה דיבור  תאומותסיאם
הנשיא לאחרונה אמר בוןפריז ציר על ביותר הפסימיים
והשפ הצבאית עוצמתה לחידוש חותרת גרמניה דהגול.
מש לה לחפש הכריעה זו מדיניות ובמסגרת המדינית, עתה
ולצדם במצרים. גם  כוח עמדות וכיבוש נשק בניסויי ענת
הגרמני בממשל כאשר הגרמני השלטון עומד המדענים של

ואנטישמיים. ניאונאצים גם שולטים
להתייצב צריכה היתה עמה עם וכנה אמיצה ממשלה
להודות ? מדיניותה בכשלון ולהודות הבית לפני היום כאן
בהתבדות אשליותיה: להודות בעוול שנעשה ל"ממונה" המו
פעו נגד המערכה הפסקת עלידי שנגרם בנזק להורות ,. דח
לתם של המדענים הגרמניים. ואין תוחלת, חברהכנסת דוד
יש אולי גרמניה. ממשלת של למצפונה בפנייתנו הכהן,
גרמניה, על העולמית הקהל דעת של בלחצה וסיכוי טעם
מצ כי הכהן, דוד לחברהכנסת בויגוד עדיין, מאמין ואני
ממשלת של כמצפונה ממש איננו העולם אומות כל של פונן

גרמניה.

עין עצימת בעד אשליות, בעד יקר מחיר שילם עמנו
ששכרה עזרה, של בפתיונות היאחזות בעד אמיתיות, מסכנות
ובת בארץ היהודי העם להזעקת הרגע זהו בהפסדה. יוצא
אסון, נושאות מזימות נגד בעולם הקהל דעת תוזעק פוצות.
חלה שעליהן מזימות הגרמניים, המדענים בפעילות הקשורות
עם גם המתקשרות מזימות גרמניה, ממשלת של אחריותה
אשר ההתיישנות, חוק לביטול והנפשעת החמורה ההצעה

עמנו. ולרוצחי לפושעים דרור יקרא

היו"ר נ. ניררפאלקס:
רשות הדיבור לחברהכנסת אזניה, ואחריו לחברהכנסת

בןמאיר.

(מפא"י): אזניה ברוך
שעוד חברי על חזקה נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
חילוקי על לדיון תרומתם את יתרמו שהם בוויכוח, ישתתפו
המערבית. גרמניה עם המגע בענין בינינו הקיימים הדעות
שהיא דעה, להשמיע רצוני בלבד. אחד בעניי להתרכז רצוני
דעת ובאוזני הכללית הקהל דעת באוזני לכנסת, משותפת
במדינת כי להדגיש חובה בגרמניה. האנטינאצית הקהל
קיים נושאיהן ובין השקפות, שתי אמנם קיימות ישראל
מדינת בין מגע איטיפוח או לטיפוח בנוגע חריף, ויכוח
זו עובדה תביא אל אולם המערבית. גרמניה לבין ישראל
המער בגרמניה רציני גורם כל של בהכרתו טשטוש לידי
בישראל קיימת בהם דנים שאנחנו הענינים שבשני בית,
במצ הגרמניים המדענים פעילות בענין דהיינו דעות, אחדות

הנאצים. פשעי של ההתיישנות ובענין רים
שלוש לראות יש במצרים הגרמניים המדענים בפעילות
אותנו והמטרית? ביותר הגדולה הראשונה, החומרה חומרות.



היהודי ולעם היהודים למדינת הדבר חומרת היא ביותה
במח גרמנים של עיסוקם מעשית. מבחינה גם תבל, ברחבי
בתכנון ייעוץ של ישירה ועבודה טילים של ובחרושת קר
כל הימנו חמור דבר אין  ישראל מדינת נגד השמדה כלי
ושל יכולת של צירוף יש שכאן מפני ישראל, מדינת פי
הגירסה את אקבל שלא ובין שאקבל בין מעצורים. חוסר
סבור אני המערבית, גרמניה שליחי הם הגרמניים שהמדענים
מדינת כלפי ההשמדה בתכנון בפעולתם מעצורים שאין
שיקו לה שיש מדינה שום מאחוריהם אין כאילו ישראל,
אינני אומר: הגרמני הקנצלר אם עוצרים. פוליטיים לים
במצ הגרמניים המדענים פעילות נגד דבר שום לעשות יכול
בשעת פעולותיהם נגד לפעול שיוכל חושב הוא איך  רים,
מכשירים לא לפעולה, מכשירים לו אין אם ? ממש מלחמה
ליצירת מכשירים לא ואף מוסריים, מכשירים ולא פוליטיים
אפילו הגרמניים, המדענים פעולות נגד בגרמניה קהל דעת
אין ? קרבות בשעת רציני, בזמן יעשה מה  שלום בזמן
בו יש במצרים גרמניים מדענים פעילות של זה שענין ספק איפוא
היהודי העם וכלפי היהודים מדינת כלפי יתרה חומרה
במצרים גרמניים מדענים של פעילותם שנית, חבל. ברחבי
לטענה בניגוד אומר הריני זה ודבר למערב. רב נזק גורמת
מדינאים בפי גם אם יודע אינני  פעם מדי שמשמיעים
נזק נגרם לא שלמערב  מערביים עתונאים בפי רק או
הם להיפר, אלא במצרים, הגרמניים המדענים פעילות ידי על
במקומם. שם לפעול המוכנים אחרים, של מקום שם תופסים
כלפי חמורות תוצאות תוליד זו גרמנית שפעילות טוען אני
ארצותהב וכלפי אנגליה כלפי צרפת, כלפי כולו, המערב
מו איננו לנאצר סיוע שבו היחידי המקרה שזה מפני רית,
במי גרמנים ידי על מוגש אלא בעקיפין, המערב מצד גש
את ולעצור למנוע כדי משהו יעשה שהמערב בלי שרין,
איעלב ולא  רבה חומרה שיש חושב אני שלישית, הדבר.
החומרה את בצייני תמים שאני לי יגידו אם וכלל כלל
מדענים בפעילות  ישראל כנסת במת מעל הזאת
המ גרמניה מדינת וכלפי עצמו הגרמני העם כלפי גרמניים
ערבית כולה וכלפי המגע בין ישראל לבין גרמניה המער

בית.

מתוך יוצא אני דברים. שני על לעמוד רוצה אני
כאחד, ובמזרח במערב הגרמני, הלאומי שבאורגניזם הנחה,
להחשיד צריך אינני זו הנחה ולצורך נאציים. חיידקים יש
גרמניה, של אחר או זה בחלק הקיימת הממשלה את דווקא
קיימים נאציים חיידקים המזרחית. או המערבית בגרמניה
היטלר ימי של איומה כמורשה הלאומי, הגרמני באורגניזם
הכנסת, חברי באוזני לא שאלה, שואל אני השואה. ושל
באוזני זו שאלה שואל אני אלא ברורה, התשובה להם כי
המערבית בגרמניה הקהל דעת ובאוזני בעולם הקהל דעת
שגרמנים סכנה, אין האם האנטינאצית: הקהל דעת ובאוזני
החיי את תרבה היהודים, מדינת השמדת במצרים המכינים
אינני הגרמני? העם של הלאומי באורגניזם הנאציים דקים
ששמה מההוויה המושפע גרמני בנוער המזלזלים לאלה שייך
אבל לכפרה. ורצון אשם רגש בו שיש נוער ישראל, מדינת
 בהמוניו גרמני נוער על יותר ישפיע מה שואל: אני
במצר גרמניים מדענים פעולות או ישראל מדינת עם מגע
המ גרמניה של הלגיטימית הממשלה אומרת שכלפיהם ים,
אי של בהכרזה הלא כלום? לעשות יכולה שאיננה ערבית
השלמה השלמה. יש יד, אזלת ספק, שום בלי יש, עשיר.
גרמני, באורגניזם נאציים חיידקים מטפחת דעתי, לפי בזאת,
בחברה הקיימים שהתהליכים מפני דווקא חמור ענין וזה
מאבק המערבית בגרמניה יש חדמשמעיים. אינם הגרמנית

רואה ואינני  ואנטינאציים נאציים כוחות בין פנימי
בגר והאופוזיציה הקואליציה מפלגות בין זה בנידון הבדל
שאני העם, בתוך פנימיים תהליכים הם אלה המערבית. מניה
הוויי הרפובליקה בזמן הפוליטית הווייתו את היטב מכיר
שבלב הנאציזם על להתגברות שהמאבק משוכנע אני מארית.
גרמניים מדענים שמופיעים כך ידי על איומה מכה מקבל
המערבית בגרמניה השלטון בראש והעומדים במצרים,
יכולים איננו זה, דבר נגד לעשות מה לנו אין : מודיעים

לפעול.
שגם  לב בגילוי זאת אומר ואני  סבור אני
לא שלעולם ענין איננו המערבית לגרמניה ישראל בין מגע
גרמניה אם קשות להיפגע ועלול יכול הוא להיפגע: יוכל
ישראל, לגבי חיובית מבחינה שתעשה מה כל עם המערבית,
בעד אני במצרים. הגרמניים המדענים פעולות נגד תפעל לא
שאינני כיוון המערבית, גרמניה לבין ישראל בין מגע טיפוח
דוגמה אביא לערבים. המערבית גרמניה את להשאיר רוצה
פחות מדינה שזו כיוון לגרמניה, להשוותה אין שאמנם מארץ
אנשי שגם חושבני אליה שבנוגע מדינה, יש וחשובה. חזקה
הכנסנו אותה, שזנחנו כך ידי שעל בדעתי, יתמכו "חירות"
בדרך ללכת היינו צריכים לא ואולי הערבי, למחנה אותה
את לעצמה להרשות יכולה איננה שישראל מבור אני זו.
פוליטי כוח כל עם למגע מאמץ כל על לוותר המותרות
זה מגע אבל ישראל. לצד גם להיות עשוי הוא שביסודו
להמ חושש אני אבל זה, במגע מעוניין אני גבולות. לו יש
לפעול תרצה לא המערבית גרמניה אם התקין קיומו שך
של הנפשעת הפעילות נגד ומוסרי פוליטי ובאופן ברצינות

הגרמניים. המדענים
בענין מלים כמה לומר הכנסת, חברי לי, נא הרשו
להב צריכים שאנו סבור אני הנאציים. הפשעים התיישנות
האנטינאצית הקהל דעת של כתובת אותה לפי שוב היר
שהחב המערבית, גרמניה ממשלת של הכתובת לפי בגרמניה,
מהמח יצאו אשר נאצים תוצף כאשר המערבית, הגרמנית רה
יחדיר לא שהדבר כלל ייתכן לא ,1965 במאי 8 אחרי תרת
אחרי גם  הגרמני והנוער הגרמני העם בקרב בקרבה,
השלמה  פשעיו על לכפר וינסה ובקיבוצים בארץ שיבקר
בשע חופשי. ויהלך לתחיה שיקום הנאצי הטיפוס עם מחדש
לי השיב גרמני. עם בשיחה כדוגמה מנגלה את הבאתי תו
שנגדו כיוון הזה, לשיקול מחוץ הוא מנגלה כי גרמני, אותו
יש אבל יתיישנו. לא פשעיו ולכן משפטית פעולה מתנהלת
די טיפוסים "מנגלואידיים" בגרמניה ובכל ארצות תבל. כא
החב תהא בגרמניה' חופשיים יתהלכו והם יום אותו יבוא שר
של החברה זו לגמרי, אחרת חלקיה, כל על הגרמנית, רה
והכרתי. דעתי לפי עצמה, עם הנאבקת המערבית גרמניה

הנאצית. המורשת על להתגבר
פעולת את להגביר שעלינו המסקנה, את מסיק אני
דעת כלפי גם אבל בעולם, הקהל דעת כלפי ההסברה
המערבית שבגרמניה נשכח בל המערבית. בגרמניה הקהל
ערביים. סטודנטים אלפי ידי על נגדנו רבה תעמולה מתנהלת
"ברוגז" משחק ננהל שאם עצמי את לנחם יכול אינני לכן
 לגרמניה מסביב כתובות לפי נפנה אם או גרמניה, עם
לנו אץ כלום. נשיג לא לגרמניה נפנה ואם משהו, נשיג
אחר. בכיוון ולא זה בכיוון לא ערובה או בטחון כל
פטו איננו קיומנו, על נאבקים אנו שכאשר אומר, אני אבל
של הענינים סבך כל את עצמם הגרמנים לפני מלהציג רים
המער גרמניה כניעת של הפשעים, התיישנות של המדענים,
הסבך כל את להסביר מוכרחים אנו הערבים. ללחץ בית המגע בהמשך צורך יש שאם ולומר, הענינים של הזה



לא זה  ובפיתוחו המגע בהמשך צורך יש דעתי ולפי
בעוד לו תסכים ישראל שלפיו חדצדדי, ענין להיות יכול

אחר. בכיוון תלך שגרמניה
שבו פוליטי, בוויכוח ייאמרו אלה שדברים כדאי לבן
אלא הכנסת, של כללית החלטה של בדרך הלכנו לא
בינינו שיש למישהו, סוד בבחינת זה כאילו מחדש, גילינו
דעות חילוקי לנו שיש זה בדיון שגילינו כיוון דעות. חילוקי
חילוקי מתוך להוציא צריך הרי גרמניה, עם המגע בענין
המשות הרעה את  להתווכח נמשיך שעליהם  הדעות
בגרמניה גם הקהל דעת באוזני להשמיע צריך שאותה פת,
הגרמניים המדענים פעילות של לחומרתה בנוגע המערבית,
הת של החמור בענין וגם במעלה, ראשונה שהיא במצרים,

הנאציים. הפשעים יישנות
היו"ר נ. ניררפאלקס:

לוין. מאיר יצחק לחברהכנסת הדיבור רשות

ישראל): (אגודת לוין מאיר יצחק
הקנצלר של הצהרתו הידיעות: שתי נכבדה. כנסת
ארהארד, שאין לצפות לתוצאה ממשית מחוק הדרכונים ,> וכי
הנא פשעי על ה"התיישנות" של תחולתה את למנוע אין
של וזוועותיה מוראותיה את שוב עינינו לנגד העלו  צים

שנה. עשרים לפני רק שנתחוללה השואה
שעברה השואה על מלדבר האפשר ככל נמנע אני
התרגלנו שכבר לי נראה גורם, שהדבר הכאב מלבד עלינו.
חילול כעין שהיא שיגרתית בנימה כך על ומדברים לכך
דבר כעל כך על מדברים בדורנו, אירע שזה למרות הקודש.
הזה. העבר את לשכוח לרצות נטיה ניכרת ולפעמים רגיל.
בכל דמיון לו אין  גרמניה לעמנו שעוללה מה אבל,
תולדות האנושות: וגם בתולדות עם ישראל הרוויים דם
אינו כך, על וסופר שדובר מה ובל לכך. דמיון אין ויסורים
לחשוב יוכל לא המוח באמת. שקרה ממה האלף חלק אפילו
להביע תוכל לא אופן בכל והלשון בזאת, הרבה ולהתעמק

לכך. המתאים בביטוי זאת
לנ עדיין רואה ואני אירופה, יהדות בלב וחייתי נולדתי
וכל רומניה הונגריה, ליטא, גליציה, פולין, יהודי את עיני גד
ארצות אירופה. כשאני חושב על יהודי ורשה, לודז', קרא
אמש פרנקפורט, וינה, ברלין, פרשבורג, קובנה, וילנא, קא,
שרד ומה אז נראו איך  האחרים וכל בודפשט טרדם,
מהם: כשמעלים על הדעת את האכזריות הסאדיסטית בה
רצחו עינו, כיצד האדמה, פני מעל הגרמנים אותם מחקו
ילדים לחצי מיליון ובתוכם יהודים, מיליון שישה ושרפו

ולשתוק? להבליג אפשר איך  נוער ובני
ה"חדשה", או ה"אחרת" כשבגרמניה לשתוק אפשר איך
להתהלך קצר זמן בעוד יוכלו לחשוב, רוצים שרבים כפי
שהש הרוצחים ורבבות אלפי אותם כל ובעזותמצח חופשים

? זה איום בפשע תתפו
שנה עשרים יכולות כלום לזה. קוראים "התיישנות"
? איפעם להתיישן כזה פשע יכול כלום ? "התיישנות" להביא
היום עצם עד תוסס וטף נשים אנשים, מיליוני של דמם
בגרמניה לתוקף ייכנס גם ואם לעולם. לתסוס יחדל ולא הזה
עומד זה כל אצלנו  "התיישנות" של זה חוק ה"אחרת"
יתיישן. ולא יישכח לא ולעולם שבו, והאיום הנורא בכל חי
ודאי קרה. אשר את לתפוס יכולים ואיננו מושג לנו אין
אינו דמנו כי לנו, ברור אולם יובן. עוד שהכל זמן יבוא
גוים "הרנינו הופיע". נקמות אל ה', נקמות "אל הפקר.
אדמתו וכפר לצריו, ישיב ונקם יקום, עבדיו דם כי עמו,

עמו".

ביותר הנורא הכתם רובץ שעליהם הללו, והגרמנים
העושים למצרים, מדענים יצאו מתוכם האנושות, בתולדות
של ההשמדה מלאכת את ושלום חס להשלים כדי הכל
כשנתגלה בה. היושבים היהודים ועל ישראל על היטלר
לתקן רוצים הגרמנים אם כי אמרנו, הגרמניים המדענים ענין
עליהם לנו, עוללו אשר  המיליון בחלק ולו  במשהו
ימצאו  באמת ירצו הם ואם הפרשה. לכל קץ מיד לשים
מספיק אינו הדרכונים חוק כי מיד, גם אמרנו הדרך. את
ובסחבת הדרכונים, חוק של ההמצאה את שיזמו הם כלל.
פעולה כל ללא זאת משכו שנים משך מספר לאין ותירוצים
כחוק אין כי ומכריז, הגרמני הקנצלר בא ועתה  מעשית

אותו. לחוקק טעם ואין ממש כל זה

ובטחון עידוד וביתר הגרמנים, שוב ימשיכו ובכן,
והעולם ישראל. את להשמיד לנאצר לסייע במאמציהם עצמי,

שותקים! אנחנו גם  זאת: לומר ונורא שותק.

העמים כל אשמו אז גם מרים. זכרונות מעלה הדבר
ההש ולמלאכת להיטלר שסייעו ובאדישות, בשתיקה כמעט
כי אמרו, העולם מעמי פעולה תבעו וכאשר שלו. מדה
הושמדו כך כדי ותוך המלחמה. למאמץ תפריע כזאת פעולה
אשר היו יהודיים וארגונים יהודים גם יהודים. מיליון שישה
בספרו לקרוא די אחים. שוועת לקול אוזניהם הטו לא
המזעזע של הרב מיכאל דוב ויסמנדל זצ"ל, על קריאת
וידוי של קולות נשמעים וכבר נענה. ולא שלו האזעקה
אבל זו, בפרשה לומר הרבה לי יש ברבים. בכך המודים

השתיקה. את מעדיף אני זה ברגע
יש וכי והשכל, הרגש בין שיקול ישנו בי אומרים,
לפעול צריך לדעתי, הרגש. לפי ולא השכל לפי לפעול
ואת לגלות, כבר מותר עכשיו יחד. גם והשכל הרגש לפי
הממשלה חברי בין היחיד הייתי בזמנו כי מזכיר, אני חטאי
זו היתד, השילומים. הסכם נגד בממשלה הדיון בעת שהצבעתי

הרגש. עלפי החלטה

החירות): (תנועת בגין מנחם
חטא. לא לאדוני, לכבוד זד.

ישראל): (אגודת לוין מאיר יצחק
בהסכם, אחת לפיסקה להסכים יכולתי לא פנים בשום
שאלתי, אפשר, איך "ווידערגוטמאכונג". על דיברה אשר

"ווידער גוט מאכען" על כל מה שעוללו לנו ?
לצורכי גדולים סכומים השילומים מן נתקבלו אמת,
של דמותה את לשנות בזה עזרנו מעט לא אבל. המדינה.
רבים צעדים ועשינו בעינינו. ואף  העולם בעיני גרמניה
אמנם, העמים. בקהל לבוא הגרמנים את להכשיר שגרמו
והכרח השפעה, ובעלת גדולה מעצמה כיום היא גרמניה
להתחשב בה : אבל, מהתחשבות במעמדם עד ליציאה מן
קיים עוד  דוגמות להביא לי מרשה אינו וזמני  הכלים
אחרי עתה, עד הממשלה של וההשתקה השתיקה רב. מרחק
הצדקה שום להן אין בכנסת, אחד פה הראשונה, ההחלטה

ביותר. החמורות הפאטליות השגיאות מן היו והן בעולם.
שהם מה  לשכוח אסור בוודאי ולנו  לשכוח אסור
מסויימים בשטחים מהם תועלת לנו יש כי אומרים, לנו. עוללו
אין לאופוזיציה כי כך, על ידוע לא לנו עליהם. לדבר שאין
השילומים, הסכם שנחתם בזמן האלה. הענינים על מספרים
את לגרמנים להרשות שאין בכך המחייבים זאת נימקו
לא לעולם דיפלומטיים יחסים אבל ירשת", וגם ה"רצחת
ומבקשים בפתח עומדים שאנו שנים כבר וכיום, ייקשרו.
מן חוששים שהם מפני המסרבים והם  דיפלומטיים קשרים



שישה של חובדם להם יש הערבים לגבי גם באילו הערבים.
נפש. מיליון

אחת ביד אם טובתם מהי  טובות לנו עושים הם ואם
לסייע שלהם למדענים הם מאפשרים השניה וביד לנו, עוזרים
התיישנות על ומכריזים היטלי של מלאכתו בהשלמת לנאצר
פשעי הנאצים  על הפשעים הנתעבים ביותר שידעה ההיס

? מעולם טוריה
בעיני מסתכלים כשהם כלפינו צעד כל מודדים שהם בזה
הם בכך ? הכתם את למחוק רוצים הם בכך  הערבים
מפנה לבוא חייב ? הקרוב האתמול פשעי על חרטה מביעים
אחרי הרבה לשנות עוד איאפשר אמנם, עמהם. ביחסינו
גדולה, מעצמה להיות הפכה גרמניה ה"ווידערגוטמאכונג",
בעיניו עדיפים שלו והאינטרסים השתנה לא הגדול העולם

כלכך. שסבל בעם התחשבות מאשר
בהיסטור אחר עם מכל יותר מהם סבל עמנו הרי אבל,
מעשינו את צעדינו, את כראוי לבחון איפוא ועלינו יה,
מוטל לא אם גדול, יישובדעת דרוש כלפיהם. ומחדלינו
חשבון לערוך צריך עכשיו. אפילו עמדתנו את לשנות עלינו
הלאה. הדברים את לנהל כיצד להחליט, כדי ונוקב, עמוק
ידונו בכנסת, הסיעות ראשי יתאספו בפומבי' איאפשר ואם
בשכל התחשבות תוך במצב, האחריות ועומק הרצינות במלוא

יחד. גם וברגש
לקיום הסכנה שפירושו הפוליטי, למצבנו ביחס ועתה

שלנו. הפיסי
מיליון שמונים בין יהודים מיליון שני פה אנחנו
הם אויבות. מדינות שלושעשרה בין אחת מדינה ערבים,
מגמתם כי יום יום הכרזה ותוך המכריע" ל,קרב מתבוננים
בכל, להם עוזרת גדולה מעצמה ושלום. חס להשמידנו
שהם ככל וכלימשחית ובנשק וכלכלית פוליטית בתמיכה
ו"בלתימזדהה", "נייטרלי" של בתפקיד משחק נאצר רוצים.
ואףעלפי צד. מכל וסיוע נשק ולסחוט זאת לנצל ויודע
אין וכי רומו כי ורואות ומכירות יודעות גדולות שמדינות

בו. התמיכה את מבטלות הן אין  נאצר על לסמוך
ובפרט כולו, בעולם ומתעצם הולך נאצר של מעמדו
הנד. המזרחי. הדמיון רב מקום תופס שם  הערבי בעולם
האפריקנית, הוועידה ואחרכך חרושצ'וב, במצרים היה
של קהיר ועידת עתה וזה  הערבית הפיסגה וועידת
לשלוח הזדרזו המדינות וכל "בלתימזדהות". מדינות חמישים
העובדה למרות ממערב, גם אלא ממזרח רק לא ברכות, לשם

נגדו. בעיקר מכוונת היתד. שהוועידה

ידע בבר הוא והשפעתו. מעמדו את מגדילים אלה כל
נתקבלה ואמנם, יוקרתו. ולהגברת לטובתו הוועידה את לנצל
ישראל. נגד ביותר החריפה מדינות, ושמונה מארבעים החלטה
שהן כמעט המזרחי, מהגוש המדינות את עליהן נוסיף ואם

באו"ם. לרוב מגיעות
להכנות ארצו כלכלת כל את משעבד שנאצר העובדה
אזרחים מיליוני להפקיר מוכן והוא לפיתוח, ולא מלחמה
העובדה אף יותר. עוד לנו מסוכנת היא  ועוני לרעב
פתחון שם ואין קשה דיקטטורה של משטר שורר שבמצרים

לנו. הסכנה את מגבירה לדמוקרטיה, פה
בשעה הערבים. בין השורר בפילוג הרבה לתלות גם אין
מאוחדת כמעט עיראק ונאצר, חוסיין בין התקרבות ישנה זו
בבדי מעמד להחזיק תוכל מתי עד ספק סוריה מצרים, עם
נאצר, עם ביד יד צועדת אלז'יריה מדי, קטנה לבנון דותה,
שלוש כל פנים, כל על מתאוששת. הרפובליקנית תימן ואף

אותן. מאחדת ישראל שנאת  ערב מדינות עשרה

הזמן עתה לא כי סוכם, בקהיר הפיסגה בוועידת
את ומגדילה יותר עוד חמורה זו גישה אבל  למלחמה
דרך על עלו והם למלחמה, מלחתור פוסקים אינם כי הסכנה.
שיטתית. עקביות מתוך ביישובהדעת המלחמה הכנת של
יותר קצת לטווח הרי קצר, לטווח גלויה אינה הסכנה אם
במרץ מתכוננים שהם לזכור וצריך הסכנה. הוגברה ארוך
הגרמניים המדענים כאמור, יושבים, ובמצרים ובהתמדה.

ההשמדה. נשק את ולהעצים יותר עוד לשכלל וטורחים
בקהיר לבדה. ישראל עם בחשבון עתה די לא ולנאצר
חם ישראל, את לחסל רק לא ישראל שונאי נאספים
האנטישמיות את להגביר כיצד ומתכננים דנים אלא ושלום,
העיד שעבר בשבוע בפאריס שנערך במשפט כולו. בעולם
ניאונאציות קבוצות 800 העולם ברחבי כיום קיימות כי אחד,
תורת  ותורתן הקרס צלב הוא סמלן בקהיר, שמרכזן

השלישי". ה"רייך
על מבואנוסאיירס יהודי מפי לשמוע לי נזדמן הנה
משרד שהקימה בארגנטינה, הערבית הליגה של פעולותיה
גדול, תקציב שלרשותו ממצרים שליח של בראשותו מיוחד
את לטפח כדי וגם ישראל שנאת את להגביר במטרה
ספק בלי וכן המקום, ליהודי האיבה ואת האנטישמיות

אחרים. עולם בחלקי
ההרתעה כוח של בכושרו תקווה כיום תולים בעולם
ואכן שלנו, ההרתעה כוח על מתבססים פה גם ההדדי. ובפחד
ההרתעה כוח את לחזק כדי הכל ועושים הכל לעשות יש
ובוודאי גדולה, הסכנה העולמית במדיניות גם אבל, שלנו.
עבר? מכל שונאים של ים המוקף מיעוט שאנו  אצלנו
ועד מתי נוכל לעמוד בהתחרות בלתיפוסקת בזו של מירוץ

? הרתעה וכוח חימוש
למצוא כדי  מאד חשוב וזה  רבה פעולה מתנהלת
בך. על להסתמך אין אבל העולם. בכל האפשר ככל ידידים
והיושר. הצדק מן יותר הרבה בעיניהם שקול שלהם האינטרס
האם אחריהן. שעושים ממד. אחרת מדברים בחירות בערב
? כזה מצפון בכלל יש כלום ? העולם" "מצפון על נסמוך

בכך. לפקפק לנו אומר הארוך נסיוננו
ישנו ארגון האו"ם שהכל חברים בו : ושלושעשרה
מזהי ישראל. את להשמיד שכוונתן בגלוי מצהירות מדינות
וקורא חרושצ'וב מר בא שותק. והוא  העולם את רים
נאצר בא שלום. בדרכי סכסוך כל ולפתרון מלחמות למניעת
 ושוב לישראל. פרט הכל על חל זה כלל כי וקובע,
במדיניו ולתמוך להמשיך לרוסים מפריע הדבר ואין שתיקה.

נאצר. של תו
על שמירה של במטרה בקהיר מתאספות מדינות חמישים
את מתקיפים חבריו, עם יחד נאצר המדברים, וראש השלום,
בדרכי ובפתרון בשלום רצונה על תמיד המצהירה ישראל,
החלטה מקבלים עוד ולבסוף, שותקים. האחרים וכל שלום,
איפוא ניתן כלום ישראל. של קיומה עצם נגד ביותר חריפה

? מצפון של קיומו על לדבר
התעמולה בהסברה.  די לדעתי, עושים, אין אחר בדבר
מניחים אינם הם ומסועפות. גדולות הן הערביות וההסברה
והניוון הסבל להם איכפת ולא הפליטים, בעיית את לפתור
בשביל תותחים" "בשר לשמש שיוסיפו ובלבד  שלהם
להרחיב כדי הבל לעשות צריך התוקפנית. הערבית התעמולה
היום. עד שהיה מכפי לגמרי שונים בממדים הסברתנו את
בכל ולהעמידו העולם את ולהחריד להזעיק וצריך
 חלילה  להשלים חותר שנאצר העובדה על החומרה
של במעשיו ושותף אשם שהיה העולם היטלר. מלאכת את
היטלר שותק גם היום. צריך להחרידו משאננותו ומשוויון



את הולידה אשר היא אז שתיקתו כי לו, ולהבהיר נפשו,
מחישה עכשיו ושתיקתו והמימן, האטום של ההרס אימת

העולם. חורבן את
את יביא כבר שזה לצפות אין זאת, נעשה אם גם אבל,
החמור המצב לחלוטין להשתפר עוד יוכל לא בכך ישועתנו.
זאת, עם רואים, ומה כאחד. וארוך קצר לטווח והמסוכן
שביתות, גבי על בשביתות עוסקים גמורה. שאננות ? בארץ
החיים, רמת את מנפחים הפקרות, של שביתות לפעמים
בזבוז, גבי על בזבוז שלנו, היכולת לפי לא וכלל כלל
התחומים. בכל מוחלטת והתפרקות בידור, גבי על בידור

המחר. על חושבים ואין  ושתה" "אכול מקיימים
במקום המדינה. בראש העומדים מן לומד והציבור
האופף המבוך מן מוצא ולחיפוש חיינו לבטחון הכל לעשות
כמו  יותר מעניינים אחרים, דברים פה ישנם אותנו,
"שלום", "מרבק", "בניישראל", מלחמה נגד הרבנים ונגד
הדת והדתיים בכלל: ועיקר שבעיקרים כיום  בחירות,
והשמצות פנימיות ומלחמות ו"מערך", לבחירות' והקדמות

וכוי. וכוי הדדיות
קצת רחוק, יותר קצת לחשוב השעה הגיעה כבר אולי

? זה מכל יהיה מה : עמוק יותר
פעמים בכנסת אמרתי שכבר הדברים את שוב אזכיר
עוד מסוגלים אין שאולי ואף זאת יבינו שלא אף רבות,
לשמוע זאת. אףעלפיכן, לדעתי, חייב כל אחד להשמיע
 פעם אלף זאת להשמיע אצטרך אם ואף שלו. האמת את
פאניקה, להגביר התכוונתי לא בדברי אחדל. ולא איעף לא
חשבון לעשיית השעה הגיעה אולי בקול, ולשאול לעורר אלא

? עמנו של הנפש

ברוך שהקדוש ומצפים מקווים המאמינים היהודים אגו
הוא לא יעזבנו ולא יטשנו. "וניקיתי דמם לא ניקיתי, וה'
פליטה". תהיה ובירושלים ציון בהר "כי בציון"; שוכן
סומכים אנו אדם, שבידי מה כל לעשות עלינו שמוטל ואף
שישה עלינו. יחוס כי ומאמינים ה' ישועת על רק ובוטחים
לזכות, הכף יכריעו ה' קידוש על המומתים אחינו מיליון
להצילנו הדרכים כל יתברך לה' שהתרחקנו. המרחק אף על
אף יושיענו, הוא איך, יודעים שאיננו אף אויבינו' כל מכף

הטבע. דרך עלפי שלא
פתרון. נראה שאין עד וקשה מסובך המצב הטבע, בדרך
דרך נרצה, לא או נרצה אם לנו, יש רחוק. לטווח שכן מכל
לשאת  והיא פנים, כלפי והן חוץ כלפי הן ויחידה, אחת

השמימה. עינינו
רחוקים אנו אם  לה' להביט אפשר איך ואולם,
בעצמנו שאנו העובדה לי, האמינו ? ממנו כלכך ומתרחקים
מכל מאשר יותר ממנה להיבהל יש קיומנו, את מסכנים
תולדותינו בכל שלנו, הספרים בספר נביט אם השונאים.
בבטחון קיומנו את להבטיח ניתן כי לנו ברור וקורותינו,
ה', בארץ ה', כעם כאן חיינו את לסדר נתחיל אם  מלא

ה'. תורת עלפי
הייתם מאמין, יהודי של לבו בתוך להציץ יכולתם אילו
רואים את הכאב בלבו, השותת דם ורווי אהבת ישראל, תוך

אלה. דברים אמירת
בטוחים. והצלחנו קיומנו ואז לה'! עינינו לשאת עלינו

ניררפאלקס: נ. היו"ר
נעולה. זו ישיבה .16.00 בשעה מחר הבאה הישיבה

.20.19 בשעה ננעלה הישיבה
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