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א .הצעות לסדרהיום
)הקיצוב בהלבשה והנעלה הבניה בירושלים(
ישנה עוד סיבה .למה אני בא להעלות את השאלה
הישיבה המאהושבעים היום .יש לי הרושם  ושוב ,כל עוד לא נקבל אינפור
>

היו"ר

י.

שפרינצק:

אני מתכבד לפתוח
ושלוש של הכנסת הראשונה .אמרתי שהיום אביא את
ההצעות לסדרהיום .הוכנסו הצעות לסדרהיום בענין
הקיצוב בהלבשה ובהנעלה ; עלידי תנועת החרות' מטעם
את

סיעת מפ"ם ,מטעם סיעת הציונים הכלליים ,מצד חבר
הכנסת וילנר

;

ארבע ההצעות לסדרהיום נוגעות בנושא

אחד.

רשותהדיבור לשרהאספקהוהקיצוב.

שרהאספקהוהקיצוב ד .יוסף:
הממשלה אינה רואה כל סיבה לא להסכים לבירור
מקיף בשאלה זו .כיון שכמה סיעות הגישו הצעות לסדר
היום ,בהן הן דורשות לקיים דיון בענין זה ,הריני מודיע
בשם הממשלה שאנו מסכימים לדיון כזה שיכלול את כל
השאלות שבהן רוצות הסיעות לדון .אין צורך איפוא
שינמקו את הצעותיהן ,כי יש הסכמה להעמידן על סדר

היום!._ .

היו"ר י .שפרינצק:

מאציה מוסמכת איני יודע אם הרושם הזה הוא נכון
או לא  שהבניה בירושלים סובלת מפיצול הגורמים
השונים המטפלים בה .אדם או קבוצת אנשים הרוצים,
נניח' להקים שיכון בסביבות ירושלים ,צריכים לפנות
למפקח על הרכוש הנטוש ולמצוא שם קרקע; אחרכך
צריך להעביר את הקרקע הזה לקרן הקיימת לישראל;
ואחרכך צריך לפנות למשרדהאוצר לשם קבלת הלוואה,
משכנתה .בינתיים מתערב מינהל התכנון בענין ,כי
אינו בטוח עדיין אם דוקא במקום זה לא יעבור הכביש.
הדברים האלה הם אולי פעוטים ,אולם הם מקשים .אני
חושב שדוקא מפני שהקשיים הללו הם פעוטים ,יש ויש
אפשרות להקל את הדרך על אלה הרוצים לבנות 
באמצעות ארגון פשוט יותר בתכנון ,ובאמצעות הקלות
ומניעת איבוד זמן.
חוץ מזה ,יש עוד קושי נוסף .הקבלנים בירושלים

אינם מעוניינים בקבלת עבודות .איני מייצג כאן את
הקבלנים ,ואיני יודע מדוע אינם מעוניינים ,אולם עובדה

היא שאין התחרות גדולה בין הקבלנים לקבלת עבודות

בירושלים .אחת הסיבות היא ,אולי ,חוסר פועלים מקצו

אנו עוברים ליתר ההצעות לסדרהיום .חברהכנסת
גיל הגיש הצעה בענין האספקה לבעליחי .כיון שהוא

עיים ,וגם זאת היא שאלה חמורה .מדוע לא ייעשה הדבר
הנראה לעין כדי לפתור את שאלת הפועלים המקצועיים 7
מספרים שיש ממש שוק שחור בקבלת פועל מקצועי,
וכל קבלן מנסה "לתפוס" את הפועל המקצועי מקבלן

חברהכנסת ז'בוטינסקי בענין מצב הבניה בירושלים.

אחר,

הדיון הזה יתקיים מחר.

אינו נוכח עכשיו כאן ,אני עובר להצעה לסדרהיום של
ערי ז'בוטינסקי )תנועת החרות(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .לא בכל שאלה

שהאופוזיציה מעלה על סדרהיום ,כוונתה דוקא להתקיף
אה הממשלה .בבואי להציע לכנסת לדון בשאלתהבניה
בירושלים ,הריני מתכוון ביחוד לקבלת הודעה מטעם הממ
שלה ,מאנשים מוסמכים ,על המצב בענין זה .אני רוצה
להסביר בכמה מלים ,למה אני בא ושואל בענין האמור.
העובדה העיקרית והבולטת לעין היא זו :כאשר
אתה בא לירושלים מתלאביב ,מחיטה ומכל מקום אחר
בארץ ,אתה רואה שבירושלים מעטה הבניה מאשר במ
קומות אחרים .אני מכיר את העיר ויודע .מה שנעשה
אני יודע שנבנה שיכון עליד שכונת מונטי
ברוממה
פיורי ,שבנו צריפונים ב"אלעלמיין" ,אולם כל אלה,
.,

ואף אם נוסיף לכך גם את הבנינים הבודדים שאתה רואה
ברחובות השונים של העיר ,ואם אפילו נוסיף על זה את
כל אלה אינם משתווים עם מה שגעשה
תכניות הקריה
במקומות אחרים בארץ .יש לכך סיבות רבות ,ואיני טוען
שבכל הסיבות הללו אשמה הממשלה .אולם אני רוצה
לדעת באופן ברור ,מה הן הסיבות,



לכן אני מבקש מאת הכנסת .להסכים לכך ,שייקבע
דיון בשאלת הבניה בירושלים .הבניה בירושלים אינה
דבר לוקאלי ,אינה דבר המעניין אך ורק את ירושלים
ואת עירייתה זהו דבר המעניין את הארץ ,זהו דבר
שיש לו חשיבות פוליטית ממדרגה ראשונה ,חשיבות
אסטראטגית ממדרגה ראשונה ,והכנסת חייבת להתעניין
בשאלה זו ולדרוש מן הממשלה בירורים .אם יתקיים דיון
שכזה ,תינתן אפשרות לגורמים שונים להביע כאן את
דעותיהם.
לעצם הענין :אני משאיר לעצמי את האפשרות
להביא מספר הצעות על שינויים במבנה הארגוני של
כל בעיית הבניה בארץ .מכל מקום ,אני מקווה שהכנסת
תסכים שזהו נושא הראוי לבירור במליאה.
,.

שרתהעבודה גולדה מאירסון;
כנסת בכבדה .אילו חשבתי שבנין אחד נוסף
ייבנה בירושלים עלידי הדיון בכנסת ,הייתי תומכת

בכל לבי בדיון .אך עלפי השאלות שנתעוררו כאן
עלידי המציע ,אין לי כל הרגשה שהדיון בכנסת
עלול לקדם באיזו מידה את הבניה כירושלים.

הרשונא לי למסור מד .מצב הבניה בירושלים,
ומה הן תכניות הממשלה וביצוען של תכניות אלה
כרגע ,ביחס לבניה של הממשלה' ולבניה שהממשלה יש
לה שליטה עליה ,או שהיא נעשית בעזרתה.
בניה לעולים :תכניתנו היא ,להקים השנה 500
יחידות ,ו 200יחידות מוקמות עכשיו עלידי חברת
עמידר .עוד  500יחידות יקימו בקטמון ובנייתן תתחיל
בעוד שבועיים או שלושה שבועות .נוסף לכך ,יקומו
בירושלים בעזרת הממשלה עוד כ 800700יחידות
לוותיקים ,עלידי הלוואות של הממשלה.
בניה לעובדי המדינה; הממשלה החליטה לבנות
 500דירות בנות שניים ,שניים וחצי ,ושלושה חדרים.
מאה יחידות הן כבר בבניה ,ובשבועות הקרובים ית
חילו גם ביתר הבתים.
נוסף לכך יש תכניות בניה ,שחלק מהן כבר
בביצוע של חברת "רסקו"" ,שיכון" ,וגם בניה פרטית.
אינני יודעת ,מדוע קבלנים פרטיים אינם מקבלים
עבודות בירושלים ,אך בבניה בירושלים ישנם קשיים
שאינם במקומות אחרים .אנו יודעים אותם .הבניה
היא יקרה יותר ,הכנת המגרשים והיסודות יקרים יותר,
ולפי דברי המומחים מוכרחים לבנות בירושלים לכל
הפחות קיר אחד כפול ,אם לא שנים .והבאת החומר,
גם היא פרובלמה .אך מה שנוגע לתכנית הבניה של
הממשלה ,אין אנו מתחשבים בכך ,שיחידת בניה בילו

שלים עולה אולי ב 70%60 %יותר מאשר יחידה
במקום אחר .ואין אני מדברת על בניה באבן.

חיים לנדוי )תנועת החירות(:

האם זה מבוסס שהבניה בלי אבן עולה ב60%
 70%יותר?

שרתהעבודה גולדה מאירסון:
הדבר תלוי ,איפה בונים! וידוע שבירושלים
עולה הכנת השטח חלק הגון ממה שעולה יחידת דיור
במקום אחר .אנו יודעים שמוכרחים לבנות בירושלים,
כי לא מתקבל על הדעת שחלק ניכר מן היהודים הב
אים עכשיו לארץ לאי יתיישבו בירושלים ,ולא ייתכן
שלא נעשה כל מה שיש באפשרותנו להגדיל את
האוכלוסיה בירושלים ולמשוך כל יהודי הרוצה לבוא
לכאן .וגם אם תעלה ביוקר הבניה בירושלים ,הרי
היא יקרה לנו במידה כזו ,שגם היוקר הזה כדאי לני.
נאמר כאן ,שהיתה סיבה לפיצול רשויות .ולא
שמעתי מהו הקושי המיוחד בירושלים ,שאיננו במקום
אחר .כל מי שרוצה קרקע ,והקרקע שייכת לרכוש
הנטוש ,הרי כמו בכל מקום אחר יש לקבל את הקרקע
מן הרכוש הנטוש ,ואם הקרקע צריכה "עבור לקרן
הקיימת לישראל ,יש לפנות לקרן לקיימת לישראל,
ובכל מקום אותה הפרוצדורה עצמה.
ואשר לפניה לאוצר ,הרי אין חוק ,שמי שבונה
בית מוכרח לפנות אל האוצר בבקשת הלוואה ,אך אם
הוא זקוק לכך ,עליו לפנות אל האוצר.
אשר לתכנון ,לא ייתכן שנעשה חוק מיוחד לבנות
בירושלים בלי תכנון .לממשלת המנדאט לא היתה

תכגית בניה בארץ ,והיא לא הכינה ולא הכשירה שט

חים מתוכננים בארץ ,וגם לא בירושלים .אין כל ספק,
שהעובדה שלא היו תכניות עיכבה את הבניה בשנה
שעברה ,ורק במאמצים יוצאים מן הכלל אנו יוצאים.
לדרך המלך בבניה .אך לזה היו דרושים מאמצים יוצ
אים מן הכלל של האנשים העוסקים בדבר ,של אלה
העושים את העבודה היוםיומית השחורה ,ואני צריכה
לשבח אותם על כך .ואם משרדהתכנון מופיע ואומר,
שפה ושם צריך להעכיר כביש ,הרי לא נבנה באותו

מקום .והיו כמה מקומות של כבישים שאנשים הז



ואינני חושבת שזו הדרך

דרזו לבנות עליהם
הנאותה.
אין לי מושג ,מדוע קבלנים מירושלים אינם
מעוניינים לקבל עבודה .אני מתארת לעצמי ,שאו
תם הקבלנים שישנם בירושלים יש להם בוודאי עבו
דה רבה ואינם יכולים לקבל עוד .אנו צריכים להיות
מעוניינים להכניס לירושלים קבלנים מהחוץ ,וקבל
נים גדולים יותר ,אך אני רק רוצה שחברהכנסת
ז'בוטינסקי וחבריו לסיעה לא יכניסו אינטרפרטאציה,
מדוע הוכנס קבלן זה או אחר.
חוסר פועלים מומחים קיים לא רק בירושלים,

אלא בכל הארץ .חברהכנסת ז'בוטינסקי איננו צודק,
באמרו שלא נעשה דבר נראה לעין להכשרת פועלים.
אני מקווה שעוד לפני צאת הכנסת לפגרה תינתן לי

האפשרות ,כפי שביקשתי ,למסור הודעה בעניני עבו

דה ושיכון ,ובהודעה זו יהיה כלול דיןוחשבון קצר
על ההכשרה.

אלפי עולים חדשים וחיילים משוחררים מקבלים
עכשיו הכשרה בעבודת הבנין .לולא כן ,לא היינו יכו
לים בשום פנים להגיע לקנהמידה זה של הבניה היום.
מובן ,שהכמות אינה מספיקה וברור ,שאדם הנכנס
להכשרה ואחרי כן למקצוע הבניה אינו יכול להיות
פועל בנין סוג א' ,אך יכול הוא להיות פועל סוג ב'
ועלידי כך להביא עזרה רבה למדינה.
אנו איננו מסתפקים בכך .אנו רוצים להגדיל
בהרבה .כדי להכשיר פועלים בקנהמידה רחב ,יש צו
רך כבעלימקצוע שישמשו מדריכים ,וגם זה איננו
פשוט .אנו יכולים לעבוד רק עם בעלי המקצוע שב
ארץ ,והם מעטים .אך על אף הכל ,אין זה מוצדק לו
מר שלא נעשה דבר בשטח הבניה ,או שלא נעשה
דבר נראה לעין .אם חברהכנסת ז'בוטינסקי רואה את
עשרות אלפי היחידות ההולכות ומוקמות היום בארץ,

הרי יכול הוא לראות זאת כמשהו חשוב ומועיל ,ויחד
עם זה גם מאפשר הכשרה של פועלים רבים.

ערי ז'בוטינסקי )תנועת החרות(:
אולי תסכים שרתהעבודה לכך ,שהדיון בענין זה
יהיה אחרי הפגרה ,כי אני מבין שהזמן העומד לפני
נו הוא מצומצם?

שרתהעבודה גולדה מאירסון:
כשאמרתי שאינני רואה טעם לדיון ,לא חוסר זמן
היה נימוקי ,אלא פשוט ,אינני רואה מה יוסיף הדיון
הזה .לעומת זה ,אם הכוונה היא לעזרה קונסטרוקטי

בית לבניה ,אני מציעה לחברהכנסת ז'בוטינסקי ולכל
החברים שיהיו מעוניינים בדיון בענין זה ,לפנות לוו
עדת העבודה .זוהי הדרך הקצרה והתכליתית כיותר
להשגת המטרה,

ב .חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י(*1950
)קריאה שביה וקריאה שלישית(

היו"ר י .שפרינצק:
אנו עוברים לסדרהיום.
נתחיל בסעיף ט' של סדרהיום
בנאצים ובעוזריהם ,תש"י





חוק לעשיית דין

 .1950רשותהדיבור ליושב

ראש ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,חברהכנסת ניר.
נחום ניררפאלקס )יו"ר ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,אני
מביא עכשיו לפני הכנסת את החוק לעשיית דין בנאצים
ובעוזריהם ,וברצוני להדגיש בו כמה נקודות.
ההצעה המקורית של הממשלה כללה בסעיף הרא

שון רק סעיףקטן ) (2וסעיףקטן ) ,(3זאת אומרת ,היא
נגעה רק בפשעים כלפי האנושות ופשעי מלחמה .בווע
דת החוקה הציע חברהועדה להכניס במקום שני הסוגים
שנכללו בהצעת הממשלה ,רק פשע אחד  הפשע כלפי
העם היהודי .הוועדה בחרה בדרך שלישית .יצאנו מנקודת
השקפה שמטרת החוק הזה היא לגמור את כל החשבונות
בקשר למלחמתהעולם השניה ,בנוגע לכל פושעי המל
חמה ,הפושעים נגד האנושות ,ובעיקר הפושעים כלפי
העם היהודי .למרות שכבר קיבלנו חוק הנוגע לפושעים
אלה ,החלטנו להכניס גם דבר זה לחוק שלפנינו ,ולכן
הרחבנו את היקפו של הסעיף הראשון בשלושה סעיפים

קטנים,
בחוק זה מצאה את ביטויה מחאתנו שלנו ושל כל

העם היהודי נגד הפשעים האמורים ,וביחור נגד הפשעים
שנעשו עלידי הנאצים ועוזריהם במשך מלחמת העולם
השניה .מחאתנו באה לידי ביטוי בחוק זה ,במידה שחוק
יבש יכול לבטא את הדבר.
אנו סטינו מששה עקרונות יורידיים ,המקובלים כמעט
ביל העולם .בחוק הפלילי קיים עקרון ,שאדם גענש
לא על הפשע שעשה ,אם לא עשה אותו במזיד /אלא
צריך שבפשע יתגלה רצון הפושע לעשות אותו הפשע.
בחוק זה לא התחשבנו בכוונה ,כי אם רק במעשה.
הסטיה השניה היא ,שלפי העקרונות הקיימים
עונשים את הפושע במקום בו נעשה הפשע .לפי חוק זה,
אם כי הפשעים נעשו בארצות שונות ,ייענשו הפושעים
הנמצאים במדינתישראל על ירינו.
הסטיה השלישית מתבטאת בעקרון הרטרואקטיביות.
בדרך כלל אין תקפו של חוק ,הקובע שמעשה מסויים נחשב
כפשע ,חל למפרע ,כלומר אינו חל על הזמן שקדם לפרסום
אותו חוק ,כי באותו זמן לא ידע האדם שעשה את המעשה

המסויים שזה פשע .זהו עקרון המקובל כמעט בכל

העולם ,וגם ממנו סטינו בחוק זה.
עקרון רביעי שסטינו ממנו הוא ,שאיאפשר להעניש
אדם פעמיים על אותו מעשה .בדרך כלל ,אם אדם עמר

פעם במשפט על מעשה עבירה ,אין מעמידים אותו שנית
למשפט על אותו מעשה .ובכן ,אם אדם עמד במשפט
באיזו מדינה נאצית בדבר פשע שעשה ,אם הוא נמצא
בידינו ,אפשר להעמיד אותו למשפט בפעם השניה.
בכל החוקים הפליליים שבעולם קיים עקרון ההת
יישנות .אם נעשה פשע ,והפושע אינו מתגלה במשך

♦( ,,דברי הכנסת" חוב' כ' )מושב שני(; נספחות עמ' 2443

מספר שנים מיום היעשות הפשע ,נוהגים לפי העקרון
של "עבר זמנו  בטל קרבנו" .אבל ,בחוק זר .הגדלנו
אה תקופת ההתיישנות בכמה פשעים ,ובסעיפים מיוחדים,
בשני הסעיפים הראשונים ,הנוגעים בפשעים החמורים
ביותר ,ביטלנו לגמרי את עקרון ההתיישנות.
הסטיה הששית היא ,שחוקהחנינה שהוצא עלידי
מועצתהמדינה הזמנית אץ לו תוקף בפשעים האלה.

בששת הדברים האלה ביטאנו את כל ההתמרמרות
והמחאה שלנו ,של העם היהודי ,כלפי כל מה שנעשה לנו
בזמן המלחמה השניה.
שינינו במקצת את התאריך .איני רוצה לעמוד
עכשיו על הנימוקים לשינוי ,כי בחוק שקיבלנו רק בשבוע
שעבר בנוגע לנכסי הגרמנים ,קיבלה הכנסת את תיקונו
של חברהכנסת ורהפטיג ,שתחילת שלטון הנאצים אינה
נמנית מיום קבלת חוקי נירנברג ,אלא מיום עליית היטלר
לשלטון .ואף כאן קיבלנו את התאריך של עליית הנאצים
לשלטון.
בסעיף השני וברביעי כלולים גם פשעים המובאים,
כפ שאתם רואים ,בסעיפים שונים של החוק הפלילי.
הסעיף השני נוגע באותם הפשעים שנעשו בכלל בזמן
המלחמה .הסעיף הרביעי נוגע באותם הפשעים שנעשו
במקום הסגר .השתדלנו לכלול בחוק שלפנינו את הסעיפים
המתאימים מתוך החוק הפלילי הקיים אצלנו ,וכן ניסינו
להוסיף בו עוד כמה סעיפי חוקים אחרים הקיימים
אצלנו .הוספנו איפוא כמה סעיפים ,כגון כפיה לעבודה
וכיוצא באלה.
לחוק זה הוגשו שתי הסתייגויות של חברהכנסת
בריהודה ,י עליהן יענה בשם הוועדה חברהכנסת לם.
אני מבקש מאת הכנסת לקבל את החוק הזה,

היו"ר י .בורג

:

לפני שאתן את רשותהדיבור לחברהכנסת בר
יהודה ,המסתייג מן הסעיפים  10ו ,11אני מעמיד להצבעה
את תשעת הסעיפים הראשונים של החוק לעשיית דין
בנאצים ועוזריהם.

הצבעה
הסעיפים  91נתקבלו.

היו"ר י .בורג:
רשותהדיבור לחברהכנסת בריהודה להבאת הס
תייגותו לסעיף .10

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
אני רוצה להסביר מה הם חילוקיהדעות בסעיף זה,
כי אני רואה אותם כעקרוניים בתכלית.
לפי סעיף  '10בפי שנוסח עלידי רוב הוועדה ,אפשר
יהיה לאדם נרדף ,ליהודי או גרמני ,או בן עם אחר שהיד.
במאסר ,אשר עשה איזה מעשה או נמנע מעשות מעשה,
הנחשב כעבירה לפי חוק זה ,לטעון שדבר זה בא כתוצאה
מאיום כלפיו ולפי חוק זד .יהיה ביתהמשפט חייב לשחרר

אותו מאחריות פלילית ,כלומר ,לא יראה אותו אחראי
למה שעשה או נמנע מעשות ,אם דבר זה בא כתוצאה של
כפיה ,איום ,לחץ וכיוצא באלה.
אמנם זה לא יחול על הנאשמים לפי הסעיף הראשון
של החוק שלפנינו; אך אני רוצה לקרוא לפניכם על

כנימוק יחידי שבגללו אפשר יהיה לשחרר אדם מאחריות
להשתתפות במעשים השפלים של הנאצים.

אני מציע לכם ,חבריהכנסת ,להצביע בעד נוסח
התיקון שלי ,במקום הנוסח שמציע רוב הוועדה.

איזה דברים יחול הסעיף האמור.

היו"ר י .בורג:

לפי דעת רוב הוועדה ,אם מישהו עשה את אחד
המעשים שאקרא אותם להלן ,בתקופת השלטון הנאצי,
בארץ עויינת ,כדי להינצל מסכנתמוות שהיתה מאיימת
עליו ,צריך ביתהדין לפסוק שאינו אשם ,ואלה הם
המעשים  :א( אונס ,עבירות מין ,עבירות בלתיטבעיות,
אונס בתרמית ,מעשה מגונה בכוח ,גזלת ילד ,הריגה,

רשותהדיבור לחברהכנסת לם ,שידבר בשם רוב
הוועדה.

מעשים המכוונים לגרום חבלה חמורה ,וכו' ,וכו' ; ב(
מסירת אדם נרדף לשלטון עויין.

בכל המקרים האלה ,אם יוכיח אדם שסכנתמוות
ד,יתה מאיימת עליו  והאם צריך להוכיח את הדבר

הוה לגבי רוב האנשים האלה ,שהיו נתונים בסכנה שגם

יוסף לם )בשם הרוב בועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .צדק החבר בריהודה בהדגישו ש
חילוקיהדעות בסעיף הנדון הם עקרוניים .אלו הם
באמת חילוקידעות עקרוניים ,אם כי לא מפלגתיים.
אני מגן על דסעיף ,לא רק בשם מפלגתי  ובכלל לא
בשם איזו מפלגה שהיא  כי חילוקיהדעות בוועדה
לא היו לפי המפלגות.

יושבראש הוועדה ,חברהכנסת ניר ,חלק על

לגביהם ייעשו דברים דומים ?  צריך ביתהדין לפסוק
את שחרורו מכל עונש ומכל אחריות פלילית.
למעשה ,לפי דעת הרוב ,אפשר למחול להם מחילה
גמורה לא רק על העונש ,אלא גם לא לראות אותם
כאשמים .אני יודע שדבר זה קשור לגבי יהודים מסויימים
בכמה וכמה זברונות קשים .כולנו יודעים שה"יודנראטים"
היו ,לצערנו ,עובדה ,ונכשלו בכך מאות רבות של יהודים,
וביניהם יהודים שהיו לפניכן שליחיציבור נכבדים,
במעט מכל המפלגות ומכל החוגים .אבל אני חושב
שנעשה מעשה מכשיל ,גם מבחינה חינוכית וגם מבחינת
הצדק ,אם נאמר ,שיש לשחרר את האנשים האלה
מאחריות ,מפני שעשו את אשר עשו מתוך פחד.
אני רוצה להזכיר בענין זה לאנשים מהחזית הד
תית ,שבתורה שבעלפה  בתורה שהם רוצים לשמור
עליה  נאמר ייהרג ועל יעבור .ישנם דברים שלגביהם

ולדרוש לשחררו מאחריות פלילית ,בטענה שרצו לה

אין לבוא באמתלה של איום בסכנתמוות .יעמוד האדם
בסכנה ,יפול בסכנה זו ,ואל יסגיר את חבריו  מיליו
נים ,בחשבון אחרון  בידי מרצחים ,ואל יסייע להתעלל

יוכל לדרוש שישחררו אותו מאחריות.

:

בהם .נדמה לי שזהו ענין החשבון הפנימי הקשה והמר
ביותר שיש לעשותו בתוכנו.
אני מציע לקבוע רק סוג אחד של אנשים ,שאותם יש
באמת לדון במחילה גמורה .אם תקבלו את התיקון המוצע,
ינוסח הסעיף הנוגע לסוגאנשים זה ,בזו הלשון :אדם
שעשה מעשה או נמנע מעשות מעשה ,והמעשה או אי
המעשה מהווים עבירה לפי חוק זה ,רשאי  כאן לא
מחוייב ,כמו בהצעת הרוב ,אלא רק  :רשאי  בית
המשפט לשחררו מאחריות פלילית על אותו מעשה או
אימעשה  א( אם האדם פעל בשליחותו של ארגון
שמטרתו ,או אחת ממטרותיו ,היתה לארגן התנגדות לשל

טון עויין או לנהל מלחמה בו ; ב( אם המעשה או אי
המעשה בא מתוך כוונה למנוע ,והוא עשוי היה למנוע,
תוצאות חמורות יותר מן התוצאות שנגרמו עלידי המעשה
או איהמעשה.

משמעו של דבר :אנשים שנשלחו עלידי ארגון
מחתרת שנלחם בנאצים ,שנאלץ היה לשלוח את חבריו
לפעולה שהיתה כרוכה בסכנתמוות אצל הנאצים ,כדי
לדרוס אותם מבפנים ,ותוך כדי שליחותם זו היו לעתים
אנשים אלה מחוייבים לעשות גם מעשים כפי שעשו

הנאצים ,שנגדם לחמו  אם זוהי הסיבה ,ייחשב דגר זה

דעתו של מר בןיהודה ,ושנינו ניסינו לשכנע אותו
בשלוש או ארבע ישיבות שאין הוא צודק ,והניסוח
המוצע עלידו עלול לגרום בזק לאדם חף מפשע.
לפני שאנמק את הצעתה של הוועדה ,ברצוני
לעורר את תשומתלבכם לשגיאה אחת ששגה חבר
הכנסת בריהודה ,באמרו שהוועדה מציעה החלטה

המשחררת מאחריות פלילית אדם שעשה מה שעשה
כדי למבוע חבלה גופנית .אץ זה נכון .הצעת הוועדה
משחררת מן האחריות הפלילית רק אדם שעשה מע

שה או במבע מעשותו ,מפבי שהיתה מאיימת עליו סכ

נת מוות מיידי .אין היא משחררת אדם מאחריות
פלילית אם עשה מעשה פלילי כדי למבוע בזק בגוף
או בזק ברכוש ,אףעלפי שייתכן שהנזקים האלה יהיו

קשים מאד .לכן אין אדם יכול לבוא לביתהמשפט
כות אותו ,או שרצו אפילו לנתח את ידו או רגלו .רק
במקרה שהוא עמד בסכנה מיידית של המתה ,רק אז
והגבה זו איבה מספיקה .הסייגים הנוספים בחוק גם
הם מחמירים למדי .החוק ידרוש



עם התקבלו ככ

נסת  שביתהמשפט יצטרך להיות משוכבע שהנ
אשם ,שפעל מתוך אימתמוות ,עשה כמיטב יכלתו
כדי למבוע את התוצאות שנגרמו עלידי המעשה או
איהמעשה .אין זה מספיק שנאשם יבוא ויגיד שרצו
להרוג אותו ,ולכן היה צריך להכות את האדם שעליו
הייה ממונה בתור "קאפו" ,או שבתור חבר ה"יודנ
ראט" היה מוכרח לתת רשימה שנדרשה ממנו ,כי
חשב להציל בכך את חייו .זה אינו מספיק .האדם
מוכרח להוכיח שבתור "קאפו" או בתור חבר ה"יו
דנראט" עשה את הכל כדי למנוע את התוצאות הח
מורות שנגרמו עלידי מעשיו ,כדי להקל על גורלם
של קרבבות הנאצים.
וגם לפי אלטרנאטיבה שניה ,לפי סעיף  ,10לא
זו בלבד שאדם כזה ,שהיה בעצמו נרדף ,יצטרך

להוכיח לביתהמשפט שעשה את המעשה הפלילי
מתוך כוובה למנוע תוצאות חמורות יותר מן התוצ
אות שנגרמו עלידי התנהגותו ,אלא עליו גם להוכיח
שלמעשה אמבם מבע אותן התוצאות הפליליות.
אבי עצמי הייתי אסור במחנה ,ואגי יודע כמה

פשעים ביצעו הממונים במחנות ,לא רק הנאצים ,אלא
גם עוזריהם ,שהיו בעצמם אסירים במחנות .אבל אני
יודע גם מקרים רבים ,שאנשים כאלה ,שהיו בעצמם
נרדפים ,עשו הכל כדי למנוע את ביצוע הפשעים .היו
מקרים שונים ש,קאפו" צריך היה לעשות מעשה,
שלפי דעתנו היה זה מעשה העוזר לנאצים ,כדי למ
נוע שכל האנשים שהיו תחת מרותו יסבלו חב

לות חמורות ,העלולות לגרום למותם אם בהדר שה
כיל מאה אנשים ,נמצאו שגי אנשים ,למשל ,שלא שמ
רו על הסדר  וזה קרה במקרים רבים  היתה סכ
נה שהממונה הנאצי ,כראותו שלא נשמר הסדר בארו
נו של פלוני או אלמוני ,יוציא את כל מאת האנשים
ויעמיד אותם יחפים במשך שעות רבית בחוץ ,בקור
החורף שלמטה משבעעשרה או שמונהעשרה מעלות,
או שיעניש את הבלוק בענשים חמורים אחרים ,יכל
זה מפגי ששנים מן האסירים לא שמרו על הסדר .ואף
אם כל יתר האסירים השתדלו לשמור על הסדר ,לא
הועילו במקרה כזה ,כי המפר ידע להפר את הסדר

בלי שיגלוהו בעוד מועד והנה ,בכגון זה לא היתה

אפשרות אחרת אלא הטלת עונש דיסציפלינארי על

מפר הסדר ,כדי למנוע סכנת מוות מכל הקבוצה.
וזוהי רק דוגמה אחת מרבות

אריה שפטל )מפא"י(:
מי הכריח את האנשים הללו לקבל על עצמם את
התפקיד של "קאפו'י?

יוסף לם )בשם הרוב בועדת החוקה ,חוק ומשפט(;
האדם
את
שואלים עכשיו ,מי הכריח
להיות "קאפו" .אני מודיע לכם ,שהיו אנשים
בתפקיד של "קאפו" לפי בלשתם ורצונם של האסי
רים .חברהכנסת אריה שפטל נתנסה אולי כמחנה
זה או אחר ,אבל אני יודע שהיו אסירים כאלה שמיל

או תפקיד לדוש בתור ,,קאפו"' או בתור מפקח בלוק.
אך הצעתהחוק מכוונת לא רק ל"קאפו" ,אלא
היא מכוונת גם לשחרר מאדריות פלילית אדם נרדף

שהיה חבר ב"יודנראט" ,ועובדה זו בלבדה .עדיין אינה
מוכיחה שהיה פושע .שהרי ייתכן שאדם כזה עשה
הכל כדי למנוע את ביצוע הפשעים ,וכן ייתכן שיהו
דים מסויימים היו מעוניינים שאותו אדם יהיה חבר
ה"יודנראט" .והנה בא חברהכנסת בריהודה ואומר
שגם אם אדם כזה יוכיח שהוא מנע ת וצאות חמורות,
או שעשה את הכל כדי להקל את חומרת התוצאות 
אין לשחררו מאחריות פלילית .אני עצמי הייתי מר
חיק לכת והייתי מסתפק בחובת הוכחה חמורה פחות,
אך רציתי שהחוק יובא לכנסת בלי הסתייגויות ,ומ
שום כך הסכמתי ,שאם אדם נרדף יוכיח שעשה את
אשי עשה מתוך איום מוות מיידי  יש לשחרר או
תו ,אבל חברהכנסת בריהודה אומר ,שאדם כזה
צריו שתוטבע עליו החותמת של פושע ,ועל זה הווי
כוח .הבעיה אינה כאן ,אם אדם כזה יקבל עונש או

לא; ישנם אנשים שלגביהם עצם ההרשעה ,עצם
העובדה שהם מוטבעים בחותמת של פושעים ,עלולה
להרוס את חייהם ,ואין זה חשוב אם יקבלו עונש
מאסר או לא יקבלו עונש בכלל .למרות העובדה שה
נרדף עשה את מעשיו מתוך איומים וכדי למנוע תו
צאות חמורות ,וגם הצליח למגוע אותן ,יתהלך בארץ

כפושע שהורשע בדין



ועיבדה זו עלולה להרוס את

חייו.
במקום הצעת הוועדה מציע חברהכנסת בריהו
דה לנהוג באופן יוצאמןהכלל רק כלפי אדם שפעל
בפעולת ארגוני המחתרת .מר בריהודה מסתפק ביו
צאמןהכלל הזה .אך רוב חברי הוועדה סבורים ,שיש
גם אנשים אחרים הראוים לשחרור מאחריות פלילית.
ומן הראוי לציין כאן ,שלגבי איש המחתרת מוכן
חברהכנסת בריהודה להרחיק לכת ולשחרר אותו
מאחריות פלילית גם במקרה שלא הצליח למנוע את
התוצאות החמורות של מעשיו .חברהכנסת בריהו
דה מציע שביתהמשפט יהיה רשאי שלא להרשיע את
העבריין ,אף אם יימצא שהוא רצח אדם נרדף ,כדי
להציל את עצמו .אך דעתנו היא ,ששחרור במקרה
כזה אינו מוצדק.
עכשיו הגעתי לנקודה האחרונה ,שהיא לפי דע
תי המכרעת .אין להשאיר לשיקול דעתו של בית
המשפט ,אם יש להרשיע את הנאשם או לא ,לאחר
שביתהמשפט קבע את העובדות המשחררות את הנ
אשם מאחריות פלילית  אם כי ביתהמשפט רשאי,
אף לאחר שהוא מרשיע אדם ,לשקול אם יש בכלל
להטיל עליו עונש .אולם אינני יכול להסכים לשיטה
זו .ואני סבור שיש לקבוע בחוק ,שביתהמשפט לא
חר שיגבה עדויות ולאחר שיקבע את העובדות ,יש
קול אם יש להרשיע את הנאשם או לשחררו מאחריית

פלילית .שיטה אחרת אינה טובה.
חברי הכנסת ,אל תשכחו שכל הסעיף הזה מדבר
על איש נרדף ,ואסור לנו לדרוש מאיש נרדף  רק
כדי להוכיח להיסטוריה שהעם היהודי הוא נקי וכשר
שיתנהג אחרת ממה שאנו כולנו היינו מתנהגים .אם
אני לוחם בעד זכויותיו של אותו נרדף אני רואה לפ
ני את כולנו ,כיצד היינו עלולים להתנהג באותן הנסי

בות ; כי אני שולל ,שאתם וגם אני היינו מתנהגים
אחרת מהרבה נרדפים ,אשר ,אם תתקבל הסתייגותו
של חברהכנסת בריהודה ,ישאו באחריות פלילית,
למרות שהם חפים מפשע.
אני רואה שהיושבראש מבקש ממני לגמור .אי
נני רוצה להיכנס אתו לוויכוח על סדר ניהול הישיבה
ולומר לו שלפי התקנון רשאי באכוח רוב הוועדה
לנמק את עמדתו מבלי שיהיה מוגבל בזמן.
לפי כל האמור מבקש אני מאת הכנסת להצטרף
לדעתו של הרוב המכריע בוועדה ולדחות את הסתיי
גותו של חברהכנסת בריהודה ,ביהוד בהתחשב בזה,
שלפי הצעתהחוק שהגנתי עליה ,לא ישוחרר מאח
1
ריות פלילית אדם שביצע פשעים המנויים בסעיף

של החוק הנדון או שנאשם ברצח בניאדם.

היו"ר י .בורג:
חשיבות הנושא אינה רחוקה ממני ,כי הייתי לא
רחוק ממעשים אלה ,אבל אני מבקש מחברהכנסת
לם להמציא לי את התקנון ,שבו כתוב שבאכוח רוב
הוועדה הוא בלתימוגבל לגבי זמן הדיבור .אחכה עד
סוף הישיבה ,אחרת אבקש ממנו לחזור בו מדבריו.

יוסף לם

)מפא"י(

:

אומרים לי כאן שאתה צודק ,ואני מצטער.

היו"ר י .בורג:
אני מעמיד להצבעה את הסתייגותו של חבר
הכנסת בריהודה לסעיף .10
הצבעה
בעד התיקון של חברהכנסת י .בריהודה
 19
לסעיף 10
 24
נגד
התיקון של חברהכנסת י .כריהודה לסעיף 10
לא נתקבל.

היו"ר י .בורג:
אני מעמיד להצבעה את סעיף
שהוצע עלידי הוועדה.

10

של החוק ,כפי

סעיף

היו משמשות עילה למחילת העבירה והוא עשה כמי
טב יכלתו ,כדי להקל את חומרת התוצאות שנגרמו
עלידי העבירה;

עשויה היתה למנוע ,תוצאות חמורות יותר מן התו

בנוסח הוועדה נתקבל.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
לעומת ההסתייגות הקודמת שנדחתה ,אין בהס
תייגותי הזאת אלא תיקון קטן .סעיף  11דן לגבי מי

ומתי אפשר להמתיק את הדין ולהקטין את העונש.
לפי נוסח רוב הוועדה יוצא ,שאפשר להמתיק את

העונש גם לפי סעיף  16בחוק הפלילי ,הקובע" :מל
בד אם פורש אחרת בחוק הזה לא תחול אחריות פלי
לית על פקיד משפטי בשל כל דבר שעשה ,או שלא
עשה ,בשעת מילוי תפקידיו המשפטיים ,ואפילו אם
המעשה שנעשה עובר את גבול סמכותו המשפטית
ואפילו אט חייב הוא לעשות את המעשה אשר לא
עשהו".

כלומר ,לפי הסעיף הזה אפשר יהיה להמתיק גם
דינו של אדם שהיה שופט בביתמשפט נאצי ,לפי
חוקי הנאצים .אני סבור ,שאיש שהסכים להיות שלי

חו של "החוק הנאצי" ,אפילו אם השתמש פעם אחת
או שתים בסמכותו להקלת ענשו של אדם ,אינו ראוי
שימתיקו את דינו .איש כזה הוא שליח ישיר של ה
טומאה ,ומוחי הדל אינו תופס שום אפשרות של גי
מוק להצדקתו והמתקת דינו.
אני מציע איפוא לקבל את התיקון שלי.
יוסף לם )בשם הרוב בוועדת החוקה ,חוק ומשפט(
כנסת נכבדה ,זכור לכם שבשעת הקריאה הרא
שונה של חוק השמדת עם ,לא הכניסה הממשלה את
השופטים לסוג האנשים הנושאים באחריות פלילית
למעשיהם .דוקא אני עמדתי על כך ,שגם שופט שעזר
להשמדת עם ועזר לנאצים ,חייב לשאת באחריות פלי
לית .אך אינני חושב ששופט כזה צריך לשאת באח
ריות פלילית גדולה יותר מאדם שציוו עליו לעשות
את המעשה .הוועדה אינה מציעה לשחרר את השוטט
הנאצי ,בין שהיה שופט יחיד ובין שהיה שופט שי
שב בקולגיוים נאצי ,מאחריות פלילית .אולם הוועדה
שקלה ואמרה :ייתכן מקרה שאפשר יהיה להוכיח,
שהיה שופט כזה שעשה את הכל כדי להקל על הנא
שם וגם השתדל למנוע פסקידין אכזריים .במקרה
כזה חשבנו שיש צורך לתת לביתהמשפט את הסמ
:

כות להקל גם בענשם של השופטים.

יוסף לם )בשם הרוב בועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
הסעיף אומר" :בקביעת ענשו של אדם שיצא
חייב בדין על עבירה לפי חוק זה ,יהיה ביתהמשפט
רשאי להביא בחשבון ,כגורם להמתקת העונש ,את
הנסיבות הבאות;
)א( האדם עבר את העבירה בנסיבות ,אשר אל
מלא סעיף  ,8היו פוטרות אותו מאחריות פלילית או

)ב( העבירה נעברה מתוך כוונה למנוע ,והיא

הצבעה
10

שלמה לביא )מפא"י(:
האפשר לדעת מהו הסעיף?

צאות שנגרמו עלידי העבירה:
אך אם היתה זו עבירה עלפי סעיף  ,1לא יטיל
ביתהמשפט על העבריין עונש קל ממאסר של עשר
שנים".

לפי הסעיפים

 ,18 ,17 ,16ו19

שבחוק הפלילי יש

מקרים שאדם אינו נושא באחריות פלילית ,אף אם
המעשה שעשה מהווה פשע פלילי ,למשל אם הנאשם
עבר עבירה כד" להגן על עצמו ,בתנאי שההגנה היתה
בגבול המתקבל על הדעת .אמרנו שלגבי הנאצים
ועוזריהם ,איננו מקבלים את ההצדקה הזאת ,והעב
רייניים ישאו באחריות פלילית ,אף אם לפי הסעיפים

הנ"ל צריך היה ביתהמשפט לשחררם .אבל ,למרות
זה ,חשבנו שמן הראוי להעניק לביתהמשפט את ה
סמכות להקל בענשו של עבריין כזה ,שעשה את המ
עשה כד להציל את עצמו ,או להציל את חברו ,או
מתוך הכרח ,ונוסף לכך עשה גם כמיטב יכלתו גדי
להקל את חומרת התוצאות שנגרמו עליידי העבירה

שעבר .חברהכנסת בריהודה מקבל את ההלכה
הזאת כלפי כל הפושעים הנאצים ועוזריהם! אולם,
הוא רוצה לנהוג באופן יוצא מן הכלל לגבי השופ
טים! אך הוועדה הגיעה לידי מסקנה ,שייתכן שגם
שופט נמצא באותו מצב ,שכדי להציל את עצמו ,הס
כים להיות שופט בביתמשפט ,והוא עשה בבית
המשפט את הכל כדי להקל על הנאשם .לכן מציעים
אנו לאפשר לביתהמשפט להקל בענשו .אני מבקש
לקבל את הצעת רוב הוועדה ולדחות את הסתייגו
תו של חברהכנסת בריהודה.

היו"ר י .בורג:
אני מעמיד להצבעה את הסתייגותו של חבר
הכנסת בריהודה לסעיף .11
הצבעה

בעד התיקון של חכרהכנסת י .בריהודה
לסעיף
נגד



11

18

21

התיקון של חברהכנסת י .בריהודה לסעיף 11
לא נתקבל.

היו"ר י .בורג:

הצבעה

אני מעמיד להצבעה את סעיף
עלידי הוועדה.

,11

הסעיפים

כפי שהוצע

היו"ר י .בורג:

הצבעה
סעיף

11

12



17

נתקבלו.

עכשיו נצביע על החוק כולו.

בנוסח היועדה נתקבל.

הצבעה

היו"ר י .בורג:

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
תש"י   ,1950בנוסח הוועדה נתקבל.

אני מעמיד למנין את הסעיפים  12עד  ,17ועד
בכלל ,באין הסתייגויות להם.

ג .חוק תקציב השירותיים הדתיים היהודיים )תיקון( ,תש"י(*1950
)קריאה ראשונה(

היו"ר

י.

הדתות ובמשרדהמשפטים ,אך לא סוכמה עדיין וגם לא

בורג:

אתמול החליטה הכנסת להעמיד על סדרהיום את
החוק לתיקון פקודת העיריות .מתוך התחשבות מסו
יימת אני מעמיד קודם על סדרהיום את חוק תקצי
בי השירותים הדתיים היהודיים )תיקון( ,תש"י 
 .1950רשותהדיבור לשרהמשפטים.

שרהמשפטים פ .רוזן:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .אני מבין ,ששר
הדתות אינו מרגיש את עצמו טוב ביותר ולכן הנני ממלא

יכולנו עדיין להביאה לממשלה.
בתנאים אלה אני מציע לתקן את הסעיף שקראתי
לפניכם ,האומר " :מועצה דתית לא תכהן יותר משנה אחת
מיום פרסום חוק זר .ברשומות" ,מפני שהפרסום היה
ב 17באוגוסט  1949ולפיכך יחדלו המועצות הדתיות לכהן
ב 16באוגוסט  ,1950כלומר כעבור ימים אחדים.

ישראל רוקח )הציונים הכלליים(:
לפי התאריך העברי כבר עבר הזמן .זה היה בט"ו
באב) .קריאה :לפי התאריך העברי זה היה בכ"ב

את מקומו בהביאי לפניכם את החוק לתקציבי השירותים

באב(.

קצר ביותר " :חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים,
תש"י   1949יתוקן כך :

שרהמשפטים פ .רוזן:

הדתיים היהודיים )תיקון( ,תש"י   .1950החוק הוא

בסעיף  ,3במקום סעיףקטן ה' יבוא סעיףקטן זה
")ה( כהונתה של מועצה דתית חיתום לא יאוחר מיום
כ"ג באדר תשי"א  דומני שהכוונה לאדר ב'  )31
במארס ."(1951
:

לפני שנה בערך נתקבל בכנסת חוק השירותים הד
תיים ,שהסדיר את שאלת תקציבי השירותים הדתיים והטיל
על המדינה להשתתף בחלק מסויים מתקציבים אלה .כן
קבע החוק ,שמועצת דתית לא תכהן יותר משנה אחת
מיום פרסום חוק זה ברשומות .אגב דיון בחוק התנהל

ויכוח ונתעוררה השאלה ,מהי מועצה דתית ,מהו הבסיס
החוקי שלה ומי בחר בה .אז אמר שרהדתות ,שישתדל
להביא בזמן קצר לכנסת חוק שיתן תשובה לכל השאלות
האלה ,שיקבע את תפקידן של המועצות הדתיות ,את
סמכויותיהן ,ואופן בחירתן.
המועצה הדתית הוגדרה בחוק השירותים הדתיים
כך" :מועצה דתית  פירושה  :במקום בו קיימת ביום
פרסום חוק זד .ברשומות מועצה כמשמעותה בתקנה 26
לתקנות כנסתישראל /או גוף ,או אדם הממלא ,בהסכמת
שרהדתות או בהסכמת הרשות המקומית ,את התפקידים
הנזכרים באותה תקנה  אותה מועצה ,או אותו גוף,
או אדם" ,וכו' .הגדרות אלה מראות ,שהכוונה היתד .למוע
צות הדתיות שקיבלנו כאילו בירושה מתקופת המאנדאט.
אני מצטער ,שעדיין לא עלה בידי הממשלה לסכם
את חוק המועצות הדתיות .מתברר ,שמעשה חיקוק זה
הוא קשה בהרבה ומסובך בהרבה משתיארנו לעצמנו
לפני שנה .הצעתחוק זו נמצאת עכשיו בדיון במשרד
♦(

ראה

נספחות.

עלכלפנים ,הממשלה מבקשת שהות ,ומציעה ,להא
ריר את התקופה עד ל 31במארס  ,1951כ"ג באדר ב'
תשי"א .אני מבקש להעביר את החוק לוועדה.

היו"ר

י.

בורג:

נקבע  10דקות לכל משתתף בוויכוח .אני מבקש
שבעת שחברהכנסת פראי ידבר ,ימציאו לי חברי
הכנסת הרוצים להשתתף בוויכוח פתק ,שיכיל את

הודעתם על כך ,בגמר דבריו של חברהכנסת פראי
אסגור את רשימת הנואמים.

אליעזר פראי )מפ"ם(:
כנסת נכבדה .לפני שגה ,בשעת הדיון על חוק
תקציבי השירותים הדתיים ,נשמעו קולות מכל הצ
דדים שאין להגיש הצעתחוק שהיא פגומה מיסודה,

כלומר שאינה קובעת כיצד ייבחרו המועצות הדתיות.

אותה שעה עמד בכנסת שרהדתות הרב מימון 

זה

היה ב 6ביולי   1949ואמר" :אני מבטיח ,שאם ירצה
השם ,בעוד מספר שבועות נביא לפני הכנסת חוק
בדבר הרכב המועצות הדתיות ,מי בוחר בהן ואיר
יהיה הרכבן" .דבריו אלה של שרהדתות הרב מימון
"אם ירצה
הכילו הסתייגותמה .הוא אמר:
השמי /אכל בהמשך דבריו נפלה ההסתייגות הזאת,
והיא הודיע', :אני אומר שסעיף זה )זאת אומרת,
כיצד ייבחרו המועצות הדתיות( ,יסודר עלידי חוק
מיוחד שנביאו לכנסת בעוד שנים שלושה שבועות".
)קריאה מספסלי החזית הדתית :ההס

תייגות חלה גם על דבר זה (.מאז עברה שנה ומעלה,

והנה לא היתה שהות לממשלה  ולשרהדתות שהת

חייב לכך  להביא לנו את החוק הזה.
באותו זמן נשמעה עוד קובלנה אחת :כיצד יכולה

הממשלה להפלות בין הדתות בישראל ; למה מביא שר
הדתות רק חוק להסדר השירותים הדתיים היהודיים ?
מה יהיה על שאר הדתות? גם אז הודיע שרהדתות,
שכעבור זמן קצר תובא הצעת חוק להסדר שירותי
שאר הדתות .הבטחה זו ,התחייבות זו ,לא קויימה.
ההפליה בענין זה עומדת בעינה .אין דאגה שווה
לשירותים הדתיים היהודיים
הדתות.
בינתיים אנו עדים לכך ,שבשטח סיפוק הצרכים
הדתיים קיימת שרירות גמורה.
ולשירותים של

שאר

הנה מינה שרהדתות מועצה דתית ליד תל
מונד ,בלי להתייעץ עם המועצה האזורית .הוא כפה

את המועצה הזאת מלמעלה ,ולפי ידיעותי ,הריהו
מתכונן להטיל מועצות דתיות כאלה גם על מועצות
אזוריות אחרות .ומעניין כיצד הרכיב את המועצה
בתלמונד :היא הורכבה מאדם ששימש שוחט עוד
מימי ועד הגוש ,וממספר זקנים ,הורי תושבים .המו
עצה האזורית והישובים לא נשאלו כלל לדעתם .כך
מתנהלים הענינים.
ועוד עובדה אחת :היה בינתיים דיון בעיריית
ירושלים על התקציב של המועצה הדתית .מועצת
העיריה כולה  עלכלפנים רובה  הגיעה לידי

מסקנה שהתקציב שהוגש עלידי המועצה הדתית

הוא מנופח .למשל ,בתקציב הזה הגדילו את משכורו
תם של הפקידים ב ,30%ואיש אינו יודע מה תפקי
דם של הפקידים האלה .הגדילו את מספר השוחטים
מ 28ל ,48אףעלפי שלמעשה אין שחיטה ,כי מת
לבל בעיקר בשר קפוא .כן הוגדל מספר המורים מ20
ל.46

למעשה אין כל פיקוח על ההוצאות של המועצות
הדתיות .גם בחוק זה ,שאושר בשעתו ,נקבעה רק
חלוקה בהוצאות :שליש תכסה הממשלה ,ושני
שלישים ישולמו עלידי המועצות הדתיות .נשאלת
השאלה :מה דין ההכנסות ,מדוע אין פיקוח על ההכנ
סות וחישובן? מדוע לא יבדקו הרשויות המקומיות
את הדבר הזה?
שרהדתות הבטיח הסדר חוקי קבוע לשירותים
הדתיים ,אך הסדר כזה איננו .בינתיים נשתררה
הפקרות .ישנם מעשי כפיה לגבי אזרחים שאינם
נזקקים לשירותים דתיים .ישנה פגיעה במצפון ,מטילים
הוצאות לשירותים דתיים על רובו של הישוב שאינו
דתי.

אם רוב הכנסת נתן אישור לחוק פגום זה לפני
שנה ,הרי עשה את הדבר על סמך התחייבותו של שר
הדתות ,התחייבות שניתנה בשם הממשלה ,שהדבר
יתוקן .משום כך גם נתקבל הסייג שמועצה דתית לא
תוכל לכהן למעלה משנה .משרדהדתות קיבל את

הסייג הזה! במשך השנה הזאת היתה לו אפשרות
להכין את החוק ולהגישו לאישור .מדוע לא עשה כן?

הצעתנו היא ,להחזיר את החוק לממשלה ,כדי
שתביא הצעה שלימה להסדר השירותים הדתיים.

היו"ר י .בורג:
אני סוגר את רשימת הנואמים .שבעה חברי
הכנסת נרשמו.

רשותהדיבור לחברהכנסת ז'בוטינסקי ,ואחריו
לחברד,כנסת הכרמלי.
ערי ז'בוטינסקי )תנועת החרות(
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .משני טעמים
מתנגד אני לחוק זה ,אולם ברצוני להקדים לדברי את
ההערה שאני מדבר בשמי הפרטי ולא בשם סיעתי,
כיון שרוב סיעתי אינו מסכים לדעותי בנוגע להפרדה
בין המדינה לדת.
:

הטעם הראשון להתנגדותי לחוק הנוכחי הוא,
שהממשלה נוהגת מדי פעם בפעם להביא לפנינו
שבריחוק ,שמטרתם להאריך את סמכותם של חוקים
זמניים .דבר זה נעשה גם מתוך כך ,שהממשלה
עדיין לא מצאה אפשרות לעיין בחוקים האלה ולהביא
לפנינו עבודה מ! שלמת ,וגם כדי לחסות על הקרע
הקיים בתוך הקואליציה ,קרע בין שני השותפים של
המשטר הסוציאלתיאוקראטי ,שבשלטונו אנו חיים.
הקרע הזה מונע את הממשלה מלהביא לפנינו חוקים
ברורים בנוגע להסדר הענינים הקשורים בדת ,ולכן
מציעים לנו מד< פעם להעריך הסדרים זמניים.
אני מתנגד לעצם החוק ,כיון שאני מתנגד לכך,
שהכנסת הזאת תחליט על תקציבים לדתות ,וביחוד 

ואולי לא ביחוד  לדת היהודית .עלידי שמוסרים

לידי הכנסת הזאת את הסמכות לאשר או לא לאשר
תקציבים למוסדות דת ,נותנים שלטון על מוסדות
הדת לאנשים שאין להם שום ענין לדת .נותנים לחבר
הכנסת וילנר את הרשות להביע את דעתו בענין זה.
היום הוא יושב במיעוט  ואני מקווה שימשיך לשבת
במיעוט  אבל מחר יכול הצד האנטידתי בכנסת
הזאת לקבל רוב ,ואז יחליטו את אשר יחליטו בעני
ני הדת היהודית .אני סבור ,שלמען כבוד הדת וכבוד
המדינה כאחד יש לקבוע באופן ברור ,שקיימת הפרדה
בין המדינה לבין הדת .מסיבה זו מחייב אני ,למשל,
את תכנית הסנהדרין .אני סבור שהסנהדרין ,שיש

להקים אותה ,הוא הוא המוסד שצריך לקבוע בעניני
דת ,הוא שצריך לקבוע תקציבים לדת ,ולא הכנסת
הזאת ,שיושבים בה אנשים אשר יחסם לדת ידוע
לכולנו .אני חושב שתקציבים לשירותים דתיים שונים
צריכים לבוא מתוך מסים המוטלים על בניהדתות
הללו בלבד .על פרטי סדרי המסים הללו אפשר יהיה

לדון בהזדמנות אחרת; כעת זמני קצר .אולם אני
משוכנע ,שאין זה ענינה של של המדינה לאמור למוס
דות דת :כך וכך תוציאו וכך וכך לא תוציאו.
ברצוני להוסיף ,שיש בבית הזה ,וגט בין חברי
אני ,איהבנה בנוגע ליחסי אל שאלות הדת .אני סבור
שיש לדת היהודית תפקידים ,תפקידים גדולים וחשו"
בים ביותר ,ביחוד עכשיו ,כשלמדינה ולעם ישראל יש
האפשרות לתכנן תכניות גדולות ולהוציאן לפועל.
אני מאמין שמתפקיד הדת היהודית הוא לייהד את
העולם .אני חושב שתפקיד הדת אינו לייהד את

חברים בו  הכנסת של מדינתישראל  אלא זהו
תפקידה של הסנהדרין ,ובינתיים עד שהסנהדרין
תקום ,מתנגד אני לכך ,שהכנסת הזאת תאשר הקצ
בות למוסדות דת.

אליהו הכרמלי )מפא"י(:
רבותי ,חבריהכנסת .זכור לכולנו ,שארגון
הקהילות בישראל היה מבוסס על חוק העדות הדתיות
משנת  ,1927ושעל יסוד חוק זה ,אחרי שקלא וטריא

ודין ודברים ממושכים ,הוקמו המועצות הדתיות על
יד משרדי הרבנות וועדי הקהילות במקום ועדות
השחיטה .ואף על פי שהיה קשה לקבוע בדיוק מי היה
זכאי להימנות בין חברי המועצות הדתית ומי לא,
היה מי שהחליט שזכות זו מגיע רק לאנשי מסורת
ודת ושומרי מצוות בלבד ,והיה מי שתבע
שכין חברי המועצות הדתיות יוכלו להימנות גם
נבחרי הקהילות ובאיכוח הציבור ,שלפחות יש להם
יחס חיובי לדת .נמצאה הדרך לפשרה ולפיה נהגנו
במשך שנים .הרבנים מציעים מספר כפול של מוע
מדים ממספר חברי המועצה הדתית למעשה ,וועד

הקהילה בוחר מבין המועמדים את מחציתם .ידוע

בוודאי שלא בכל מקום נקטו באותה שיטה .התפשר
נו בכל זאת ,כי ידענו כולנו כמה נכבד וחשוב מוסד
כזה בחיי העם .ביחוד אם נזכור ,שהיו רבנים בירו
שלים שהחרימו את הכנסת ואת הוועד הלאומי ,נע
ריך עוד יותר את הפשרה שנתקבלה דוקא עלידי

הציבור בכללו .מדבריו של חברהכנסת ז'בוטינסקי

מסתבר ,שהיה רוצה שיפרידו בין הדת והמדינה,
ושהמבצע הזה יחול מיד .וכן היה רוצה שתקום סנ
הדרין בישראל .בוודאי ,בענין הקמת הסנהדרין ית
מוך בחבר ז'בוטינסקי הרב מימון ,ולא מטעמי הפ
רדה חלילה ...אולם שוכח מר ז'בוטינסקי ,שאףעל
פי שהסנהדרין בישראל לא היתה מוסד מחוקק במ
לוא משמעותו של מושג זה ,והיא היתה בעיקר בית
דין ומחולקת לשתים  לסנהדרין גדולה ולסנהד
רין קטנה  בכל זאת דברה היה כחוק .וכשסנהדרין
היתה קיימת בימי קדם ,היא בלבד היתה קיימת .כיום
ישנה "כנסת" .האומנם מלכות אחת לא תגע בחבר
תה? וכשחברהכנסת הנכבד מר ז'בוטינסקי מרחיק
ראות ומשתוקק להפרדה מיידית ,האם הוא מתאר לו
את המשטר המיוחד שישרור בישראל בגלל זה?

אנא ,חבר ז'בוטינסקי הנכבד ,השארנא את המבצע
הזה לימים יבואו ,לבניך ולבני בניך אחריך ,ואולי,
אם הדור הזה יהיה כולו חייב ,תזכה גם אתה להש
תתף בהוצאתו לפועל ,ומדינתנו הצעירה ,בת השב

תים ,תמשיך לצעוד בדרכה המיוחדת עוד זמןמה,
מתוך הבנה בענינים רבים ושונים ,ובכללם בענינים
רוחניים ,דעות והשקפות עולם .אולם אם בבל זאת
ירצה הרב מימון להקים סנהדרין בישראל ,סבורני
שלא יוכל להקים אותה בישראל בלי חוק מיוחד
שיאושר עלידי הכנסת.

זה בנוגע לעתיד הרחוק והקרוב  ומה עכ
שיו? בשאלת המועצות הדתיות הקיימות ,אםכי לא
בכל עיר ואיזור דן קיימות לפי אותה מתכונת ,ביחס
אליהן ברצוני להעיר מספר הערות .ראשית :הן נת

מנו איפעם ,ואיאפשר שבמצב של נבחריהןממוני
הן לא יחול שינוי כל שהוא .שנית :אינך יודע
תמיד בדיוק ,מי הם חברי המועצה הדתית בפועל,
ואם נתמנו חברים אחרים במקום הנפטרים ז"ל ,ומי
מינה את

החדשים.

ועוד:

מדוע מספר חברי

המועצה

הדתית הוא בזה ולא אחר? והאם זכרו את העולים
וצירפו מביניהם? והאם ימשיכו למנות את הנבחרים
לפי הצעת משרד הרבנות מבין אנשי הדת המובהקים
בלבד ,כפי שהיה נהוג עד כה ,בלי חוותדעת ממשית
של הציבור הרחב? ומה יהיה אם ירצו לבטל את
שיטת המינויים ,וירצו לקיים בחירות למועצות הד

תיות ,האם זכות זו תינתן לכל הציבור ,או רק לציבור
הדתי בלבד?

הנה למשל התעוררה בירושלים בשנה זו שא
לת הברה קדישא ,או יותר נכון :שאלת הקבורה.
העיריה ,שהיא יורשת הקהילה במובן זה ,החליטה,
ובצדק ,שכל הענינים הכספיים של הקבורה יתנהלו

עלידי העיריה ,מתוך הנחה שגם להבא יהיו כל הענ
ינים המסורתיים בהלכות קבורה ,המקודשים בישראל
והשונים ומיוחדים במינם במידתמה בירושלים ,נתו
נים למרותה של המועצה הדתית .נכון שהקהילה בי
רושלים ,שהייתי חבר הנהלתה במשך שנים ,ואשר
יסדה את חברה קדישא בעזרתם של אנשי הציכיר,

לא היה סיפק בידה לפתור את השאלה הזאת בשלמות.

אבל ברור לי הדבר ,ובזה לא קיים ולא יכול להיות
קיים שום ספק ,שכיוונה ודרכה של הקהילה לא היו
יכולים להיות שונים מן הכיוון והדרך שנקטה העי

כשמצד אחד ,האזרחים ,כמובן האזרחים היהודים,

ריה השנה .ועוד ,רבותי הנכבדים ,אתם חייבים לז

יחיו לפי החוקים שתקבע או תתקן ותתקין הסנהד
רין מבחינה דתית ,והיהודים שאינם דתיים לפי דע
תם והכרתם ,יחייב אותם רק מה שתורה הכנסת על
ידי חוקיה ,צוויה ותקנותיה  האם הוא מדמה לעצ

כור שהמדובר כאן בחברה קדישא בירושלים ,שכל
יהודי דתי וגם לא דתי משתוקק להניח מעט מעפרה
מתחת לראשו ,אם לא זכה להיקבר בה אחרי אריכות
ימים ושנים .לצערנו נוצל רגש זה ,ולא תמיד בטה
רה ,עלידי גבאי ירושלים ואמרכליה מכל העדות,
עד חילול הקודש ממש .וכידוע ,הגבאים למיניהם
זיכו את ירושלים כח"י כפול ח"י חברות קדישא ,שהכ
נסותיהן לא היו זעירות .זכורני שנתעוררה פעם
גם שאלה נכבדה מאד :היכן יניח צדיק ספרדי נכבד

קק הכנסת ,אשר יהיה שונה מהלכת הסנהדרין ,בר

את ראשו? הייקבר בין אחיו הספרדים או בין סתם

מו ששלום ושלווה ישררו בישראל לפי משטר זה ?
האומנם כך יהיה ולא אחרת  הכנסת לא תגע בענ
יני הדת ,והסנהדרין תסתגר לה במסגרת הדתית ולא
תחרוג ממנה ? ולמשל ,האם בשאלת השבת לא עלול

לקרות שהסנהדרין תקבע הלכה שונה מהחוק שתחו
צותה להתחשב במידתמה עם החיים המתהווים בא
רץ ודרכיהם המיוחדים ? ולפי זה ,האם לא עלול לק
רות שיהיו לנו לא רק חוקים עתיקים מדורי דורות,
אלא גם חוקים חדישים שבחדישים ,שיהיו שונים אלה
מאלה וגם חייבים להתקיים אלה ליד אלה .אם כן,

יהודים? ואם בין ספרדים  מדוע לא להגיע עד
המקור והשורש ,עד ביתהקברות של העולים ,לפי
ארץ המוצא?
בוודאי ידוע גם לאלה מבינינו שהם חובבי ירו
שלים ,איזו מהפכה חוללה חברה קדישא זו ,שהוקמה

עלידי קהילת ירושלים .הא עשתה גדולות בכל
המוכנים ולא רק בסדריה ובהנהלת עניניה הכספ
יים  ואל נא נזלזל גם בזה  אלא היא גם הצל

חה בכך ,שלא בלבד שיהודים יחיו יחד ,אלא שגם

ייקברו בחלקם ביחד ,בבוא עתם ,ושלא תבדיל עוד
גדר בין ביתקברות אחד למשנהו ,כשמאחורי לל גדר
טמון ממש אוצר בלום .והנה באה לה המועצה הד

תית בירושלים ותובעת לעצמה ,ורק לעצמה ,הנהלת
הענינים הכספיים והמסורתיים כאחד ,וזה מכלי לש
אול את דעת הציבור ,שאישיו טרחו יעמלו בהקמת
המוסד וביסוסו .אני סובר שכדי שהמועצה הדתית
לא תסור להבא מן הדרך שסללו לה מייסדיה ,וכדי
שפעולותיה ישקפו את דעת הציבור ,היא צריכה לה

יות מוקמת על"ידי מועצת העיריה ומורכבת כמתכונ

תה ,וכן צריך שיחולו בה גם חילופיגברי ,כל אימת
שמתקיימות בחירות למועצתהעיריה,
אדוני הרב מימון ,אני מבין את מצבך העדין
במובן זה ,וכן איני יכול להתעלם מן הספקות המת
עוררות אצלך :פן ייבחרו בעיריה זו או אחרת למו
עצתהעיריה ולמועצה הדתית כאחד ,אנשים שאין
להם אפילו יחס חיוכי לדת .סבורני ,רבי ,שאצדק אם
אעיר ,שאין מה לחשוש בנדון זה ,ושכל מועצת
עיריה תדע להתאים את האנשים אל התפקיד וגם
הנבחרים ידעו להתאים את עצמם לתפקידם .ומה
שחשוב יותר הוא  השפעת הגומלין שתשרור בנ
דון זה תהיה לברכה למועצתהעיריה ולמועצה הד
תית כאחד .אם בדרך זו נלך ,לא יהיה צורך ,לפי
דעתי ,בהצעה מיוחדת ובחוק מיוחד למועצות הד
תיות .הנה ,בעוד מספר חדשים יחדשו מועצות העי
ריות את נציגיהן עלידי בחירות ,וכמתכונתן אפשר
יהיה להקים עלידן את המועצות הדתיות.
ולבסוף ,ברשותכם רבותי ,מלים אחדות לחבר
הכנסת פראי .האומנם קיימת בישראל ,כדבריך ,מר
פראי ,הפליה בין הדתות ? לצערי ,אני מחויב לקבוע,
על יסוד דבריך בלבד ,שכנראה אינך קורא את חוזרי
משרדהדתות הנשלחים אלינו מדי פעם בפעם .כי,
אילו קראת ,היית נוכח כמה משתפר המצב במובן
זה מדי חודש בחדשו בעדה המוסלמית והדרוזית כא
חד .ידוע לי המצב ששרר בימי התורכים ,גם המצב
בזמן הבריטים לא נעלם ממני ,ולא כל שכן המצב
כיום .ואני אומר לך בכל האחריות ,שמעולם לא היו
כל כך הרבה איממים ,קאדים ,מואזינים ,נושאימש
רות ומקכלימשכורות מהשלטונות ,כמספרם כיום
בישראל .איעצך איפוא ,לעיין בשובך לביתך בחוז
רים המופנים לעדה המושלמית והדרוזית ,אם הם עוד
שמורים אצלך ,כדי שתיווכח שאין שום הפליה ביש
ראל בעניני דת ,ושאדרכא ואדרבא  לא רק שמצו
יים כהנידת במידה מספיקה בעדה המושלמית ,אלא
הם גם נתונים להדרכה יעילה.
ואשר לדת הנוצרית ,ידוע בוודאי גם לך ,שכאן

הענין מסובך קצת יותר .עדיין קשה הטיפול בענין
זה ,ודרושה זהירות רבה .אבל

בטוחני ,שגם על כך

נתגבר במשך הזמן ,והתיקון השלם בוא יבוא .ועוד:
אני גם מקווה ,שמדינתנו הצעירה תהיה אחת המ
דינות הראשונות ,שבה לא תשרור שום הפליה דתית,
וששויון גמור והחלטי בכל המובנים ,וגם במובן הד
תי ,ישרור בה ,כי אנו ,שסבלנו לרוב מהפליה לרעה

בעניני דת ,נזכור את הדתות האחרות בישראל גם
בהפליות לטובה ,והיויכוח על חוק הגבלת גיל הני
שואין בכנסת כבר הוכיח ,כמה אנו מסוגלים להבא
בחשבון מנהגים מקודשים אצל כל הדתות ,ולשם

הבירור ראינו אפילו צורך לדחות
החוק.

את ההצבעה על

חנן רובין )מפ"ם(:
כנסת נכבדה .נושא זה ,שבו אנו עוסקים כעת,

הוא נושא בעל חשיבות לא קטנה .חוקים "קטנים"
שיש בהם לא יותר מאשר הארכת תוקף ,חוקים טכ
ניים כביכול ,קובעים אצלנו לפעמים לא במעט ,וב
מקרה הנדון  יותר מאשר גורלה של מועצה דתית
פלוניתאלמונית במקום זה או אחר .חוקים מסוג זה

עשויים ליצור עובדות ,תקדימים ,הם עשויים לציין



ברור מה יהיו פני הדברים ,וזה
כללי.
כפי שאמרתי קודם ,חוק זה עוסק במוסד אנו
נימי  המועצה הדתית .זהו מוסד שאיש אינו יודע
בדיוק כיצד הוא מורכב ,מתי הורכב ,פרט לדבר
אחד :שרהדתות מאשר ,או יכול למנות מועצות
כאלה במקומות שלא היו בהם מועצות דתיות .פירוש
הדבר ,פרט לגושפנקה האחרונה הניתנת עלידי שר
הדתות ,שוררת אנארכיה מוחלטת לגבי אופי המוסד
הזה וסדרי הרכבתו והרכבו.
חברהכנסת הכרמלי כבר דיבר על ענין זה ,ואין
ברצוני לחזור על דבריו .אוסיף רק שנתברר למעלה
מכל ספק ,שעל המועצות הדתיות אין שום פיקוח,
הרכבן הוא חד צדדי ואפילו חוגים דתיים מסויימים
מתאוננים על קיפוחם ונישולם ממוסד זה במקומות
שונים .במועצות הדתיות שולטים כאוותנפשם אנשים
בלתיידועים ובלתינבחרים על סכומיכסף ני
כרים למדי .זהו כסף ציבורי ,שאין עליו פיקוח כל
שהוא ,או הבטחת השפעה כל שהיא מטעם הרשות
המקומית .זוהי המציאות.
ידוע שנוסף על המועצות הדתיות הקיימות ,גם
כשאין צורך בכך ,ישנן מגמות להטיל מועצות דת
יות נוספות ,וכל זה מסור בידי השר .לאור זה יש צו
רך להגיד פעם באופן ברור לגמרי :איאפשר למ
תוח את סבלנות הציבור יתר על המידה .ידוע שרוב

בלי דיון עקרוני

הישוב ,ואני מעז לומר הרוב הגדול של הישוב,
אינו רוצה באותם החוקים הנקראים "חוקי אישות'/
המטילים על האזרח מוסדות שיפוט וחוקים שאינם
לפי רוחו ,לפי טעמו ולפי תפיסת עולמו.
ישנה כאן מגמה ברורה להנציח בלא דין יבלא
דיון ,מוסדות שאבד עליהם הכלח .אך לא די בזה:
מוסדות אובליגאטוריים אלה מוסגרים בידי אדמי
ניסטראציה בלתימוכשרת ,המשמשת מונופול לחו
גים מצומצמים ביותר ,שאין עליהם שום פיקוח .אנשי
המונופול הזה שולטים על סכומיכסף ניכרים ומטי
לים את עול המימון על הציבור כולו.
לפני זמןמה היה לי הכבוד להציע מטעם מפ
לגתהפועלים המאוחדת בכנסת ,דיון על הסדרים
בבתיהמשפט הרבניים .הצעתי זו באה עליסוד עוב
דות הידועות בוודאי לרבים מחברי הבית הזה ,וגם
לשרהדתות .ניתנה לנו אז תשובה מרגיעה ששר

הדתות מעוניין בהסרת כל הופעה שלילית שבאה לידי
גילוי בבתיהדין הרבניים ,ושהוא מעוניין בבירור בכ
נסת ובהסדר חוקי .נאמר לנו שישנה ועדתחקירה.
מה התברר? ועדתהחקירה לא פירסמה את הדין
וחשבון שלה .הציבור לא שמע ,מה היו תוצאות הח

כל קשר עם הענינים הדתיים ,אפילו בעניני
אישות; ועד כדי כך מעבירה אותו השנאה על דע
תו ,שהוא בא כאילו להגן על אגודת ישראל ,על
שאינה מיוצגת בתוך המועצה הדתית.
אולם ,רבותי ,לא על הטון והצורה אעמוד כאן,

קירה על איהסדרים בבתיהמשפט הרבניים ,שמטי
לים צל על הגינות השיפוט ועל הנוהל בתוך חלק
מבתידין אלה.
לא שמענו על תוצאות החקירה .שרהדתות לא
מסר לנו דיןוחשבון על כך .הדיון הכללי לא הת
קיים .אולם בא חוק כזה ,חוק קטן של שתים שלוש
שורות ,שלפיו רוצים להאריך את סמכותן של המו
עצות הדתיות לעוד שמונה חדשים.
אני חושב שאין זה מקרה ,שהממשלה לא הס
פיקה להסדיר את הדברים האלה במשך השנה ,להביא
לנו הצעתחוק ולקבוע עמדה .אני גם מתחיל לחשוב
שהחלק הדתי ,או יותר נכון ,נציגי המפלגות הדת
יות בממשלה ,דוקא הם אינם מעוניינים בהבאת הד
ברים האלה לכנסת .חוששני שיש להם ענין להשאיר
את המצב בערפל ,כביכול ,ולקבוע עלידי כך עוב
דה אחר עובדה ,שפירושן  כפיה דתית מלמעלה על
חוגים רחבים של הישוב.
ברצוני להזהיר בשקט ,אך בכל הרצינות :הי
שוב החילוני לא יסבול כפיה דתית ,ולא ייכנע למש
טר שיכפה עליו חוקים ,שלדעתו אין להם מקום והם
מנוגדים לרצונו .הישוב החילוני לא יסבול להבא
שיתקיימו מוסדות אנונימיים בלתי מבוקרים שישל

אםכי דברים אלה מצערים ומכאיבים מאד; אלא

טו ,על חשבון הציבור ,על סכומיכסף ניכרים לצר
כים דתיים שונים ,בלי שמישהו יהיה חייב למסור
דיןוחשכון כלשהו בפני מוסד ציבורי .הישוב החי
לוני לא ישלים עם זה ,שיהיה כאן מונופול לחוגים
מסויימים  מתוך הטענה שהם גופים דתיים או
גורמים וחוגים דתיים  על קביעת פקידות וקביעת
משרות ,ועל שליטה בכספים ,באדמיניסטראציה וענ
ינים לא להם.

כפי שאמר חברי ,חברהכנסת פראי :אגו תוב
עים להחזיר את הקאריקטורה הזאת של החוק
לממשלה.



היו"ר י .בורג:
אינני יודע אם הביטוי "קאריקטורה" לגבי קוק
הוא פארלאמנטארי .נצטרך פעם לברר מהם ביטויים
בלתיפארלאמנטאריים.
לחבריהכנסת המגדילים כעת את האוכלוסיה של
האולם ,אני מודיע שהודעתי על מתיחת קו מתחת
לשמות האנשים שנרשמו לוויכוח.
רשותהדיבור לחברהכנסת שאג ,ואחריו 

לחברהכנסת רוקח.

אברהם חיים שאג )החזית הדתית המאוחדת(:
כנסת נכבדה .בשעה שהובאה הצעתחוק זו,
תיארתי לעצמי שיצאו למלחמה ויתעוררו היצרים
נגד החוק ,מכיון שהוא קשור בענינים דתיים .אני
מוכרח להעיר לחברהכנסת רובין ,לא רק על הבי
טוי האחרון ,אלא על כל ההגדרה שלו .הוא הצהיר
בדבריו ,שהחלק הגדול ביותר של הישוב בארץ אין לו

בעיקר יש להצטער על השנאה .את השנאה הזאת
יכול להכיר כראוי רק מי שחי במחיצתה וחזה אותה
מבשרו ,כגון רבי עקיבא שאמר "כשהייתי עם הארץ,
הייתי אומר ,מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו "...ישנה
כאן שנאה עמוקה ,ואני מצטער עליה מאד.
לעצם הענין .מדברים על מוסדות אנונימיים ,מר
עצות דתיות ,בלי פיקוח ובלי ביקורת ציבורית .רבו
תי ,איך אתם מרשים לעצמכם לדבר כך מעל במת
הבית הגבוה הזה ? המועצות הדתיות הקיימות הן
חוקיות ,לא פחות בכל אופן מהרשויות המקומיות.
אני מתפלא על חברנו הנכבד הכרמלי שהיה חבר
בוועדהקהילה ושכח הכל .המועצות האלה נבחרו
לפי חוקת כנסת ישראל ,שעדיין לא בוטלה .לפי חוקה
זו נבחרה המועצה הדתית בירושלים ,חברהכנסת
הכרמלי .כך הוא סדר הבחירה ,לא רק בירושלים אלא
בכל הארץ  שהרבנות היתה מציעה מספר כפול,
והרשות המקומית היתה בוחרת את מספר החברים
המתאים .מה שאין כן בעיריית ירושלים ,שרוב חב
ריה אינם נבחרים אלא נספחים.
המועצה הדתית כירושלים נתונה לפיקוח מוסד
ציבורי; אבל ,לא ערב ,לא נעים ולא נוח לכם המו
סד הציבורי הזה .אולם הממשלה והכנסת מכירים
במוסד הציבורי הזה ,הוא משרדהדתות .יחד עם זה
נתונה המועצה הדתית לפיקוח העיריה! התקציב
שלה לא אושר כל זמן שהעיריה לא אישרה אותו.
לדבר מחוסר ידיעה ,רק כדי לנגח ,מכיון שיש
כאן המלה ,,דת"  דבר זה אינו נכון ואינו יפה.
מכיון שחברהכנסת הכרמלי נגע בענין "חברה
קדישא" ,רוצה אני לשאול :מי לחם לכך ,שכאן,
בירושלים ,תהיה חברה"קדישא אחת ? אתה ,חבר
הכנסת הכרמלי ,בתור חברהוועד שלה ,יודע זאת.
המועצה הדתית לחמה לאחדות כל העדות בתוך ירו
שלים .ומדוע ,אם כן ,מרשה אתה לעצמך לומר ,שה
מועצה הדתית מונעת את האיחוד ,בעוד שהיא לחמה
לה וביצעה אותה .היא לחמה רק נגד זה ,שהסמכות
תימסר לרשות חילונית ,ונגד זה היא תמשיך את מל
חמתה  כמובן מלחמה הוגנת ,מלחמה בדרכים כש
רות.

עכשיו אעבור לענין שבו נגע חברהכנסת פר
אי .שרהדתות הבטיח בשעתו ,שבמשך ששה שבו
עות יגישו חוקה בדבר המועצות הדתיות! בעיקר
ייקבע בחוקה ,כיצד יש לבחור במועצות הדתיות.
ובצדק הזכיר בדבריו הקצרים שרהמשפטים ,שהע
סוקים בדבר לא חשבו ולא תיארו לעצמם מקודם,
שהענין הוא כה מסובך .לפנינו כאן שאלה רצינית
מאד .המועצה הדתית צריכה לטפל בענינים דתיים.
חבריהכנסת רובין ופראי אמרו בעצמם ,שהם אינם
שייכים לנזקקים לכך .וכי אפשר למסור ענינים דת
יים למתנגדי הדת? ולא רק לאלה שאין להם זיקה

לדת ,אלא גם לכאלה המתנגדים לדת התנגדות עק

רונית .האם אפשר למסור לידיהם ענינים כאלה לשם
ניהולם? צריך למצוא דרך שתבטיח גם שאותם הא
נשים שינהלו את הענינים ,יהיו שומרי תורה ימצ
ווה ,וגם שתהא בהירה דמוקראטית בתוך הציבור.
בשאלה זו מתלבטים.
יש בידי במקרה העתקים ממכתבים של משרד
הדתות בענק זה .משרדהדתות הגיש למשרדהמש

ברת עם שרהדתות ולא שמעתי ממנו הסבר ,אבל
אני מניח ,שהממשלה כולה מרגישה את עצמה אח
ראית לכך ,מפני שידוע לחברי הממשלה ,שהעיכוב
להגשת הצעתהחוק לא בא מצד משרדהדתות .אנו
בעד הארכת תוקף החוק הזה .אחרכך תובא בפני
הכנסת חוקה ,ואז יוכל כל אהד להביע את דעתו 
ואני מקווה ,בפחות שנאה  לענין הנדון.

פטים את הצעתהחוק הנדונה .הדיון היה ב 17באו
גוסט ,וב 2בספטמבר הגיש המשרד הצעה לחוקת
המועצות הדתיות .ייתכן שבפני משרדהמשפטים היו

דברים שבעיניו היו נחוצים יותר ,דחופים יותר .הד
בר ייתכן ,גם משום שכאן הענינים מסובכים ביותר
והענין דרש זמן .אבל העיכוב לא היה מצד משרד
הדתות .שרהדתות נמצא כאן והוא בוודאי יאשר את
דברי .אני יודע את הדבר הזה רק במקרה! ראיתי
העתק מכתב מ 2בספטמבר ,כשבועיים אחרי החלטת
הכנסת ,שלפיו הגישו למשרדהמשפטים הצעת חוקה
למועצות הדתיות.
ואשר לדברי חברהכנסת פראי  אני מתפלא
מאד ,שגם הוא עמד למחסה ולמגן וקיבל על עצמו
תפקיד של הגנה ואפוטרופסות על דתות אחרות .יפה
מאד .אני מחשיב ומעריץ ,כמו כל אחד מאתנו ,את
ההגנה הניתנת מצד משרדהדתות לכל דבר ודבר
שיש בו איזו זיקה לכל דת שהיא בארץ .אני יודע
איזה פיקוח יש על בתימסגדים של המוסלמים,
העומדים שוממים ,שחסושלום לא יגע בהם מישהו,
וביחוד  אלה הנזקקים לטיפול .ואני יודע כמה
בתימדרשות ובתיכנסיות שלנו אין עליהם הגנה
כזאת מצד משרדהדתות ,במקרים שהם מתהללים על
ידי אנטידתיים משלנו ,לצערי הרב .השנאה מעבי
רה אותנו על דעתנו ומקלקלת את השורה.
נביאנא עוד דבר לדוגמה .לא ארבה להביא

דוגמות .הגישו לפנינו עכשיו לדיון סופי את ההצעה

לחוק גיל הנישואין ,לחמו ,ויצא אבסורד  רק כדי
לא להסכים לנו .ידועה ההחלטה המוזרה ,שנתקבלה
בקריאה הראשונה ,שנשואים בגיל ששעשרה 
שבעעשרה שנה ,הכשרים כדת ,יש עליהם עונש
חמור ,ושלא כדת  מותרים .ממה זה נובע? גם
כאן נובע הדבר מתוך השנאה המקלקלת את השורה.
החוק הזה נתעכב ,לא בגלל התנגדות מצד הדת של
נו; החוק נתעכב בגלל התחשבות ברגשי דתות אח
רות שאני מכבד אותן מאד מאד ,אבל אני רוצה שיכ
בדו לא פחות מזה את הדת שלנו ,והלואי שתהא כו
הנת כפונדקית.
מדברים כאן על השוואה בין הדת שלנו ודתות
אחרות בכל העולם ,מדברים על הפרדה בין הדת ובין
המדינה ,לוקחים כדוגמה מדינה פלונית או אלמונית,
ושוכחים שאותה דת שלנו  לא רק הדת בעצמה אלא
גם מנהגיה ,דרכיה ,חוקיה ,נתנו לנו מה שיש לנו.
אלמלא מנהגיה של הדת הזאת ,לא היה לנו הכית
הזה ,לא מדינה ולא ממשלה! היינו נשכחים מכבר
בעולם ולא היו יודעים  אנו בעצמנו לא היינו יוד

עים  מי אנו ומה היינו .על הדת הזאת מדברים

בזלזול ובלגלוג כזה.
אני רוצה להגיד לכם שהארכת החוק לתקציבי
השירותים הדתיים באה מצד הממשלה .עוד לא די

ישראל רוקח )הציונים הכלליים(:
כנסת נכבדה .כנראה עוד לא הגיעה השעה לווי
כוח יסודי על היחסים בין המדינה ובין השירותים

הדתיים .בכל זאת יש דברים שאיאפשר להשהותם
ללא גבול .אנ מבין שעיקר השאלה נוגעת לחוקת
היסוד של המדינה ,וכאשר חברי ואני הצבענו בעד
התחלת עיבוד החוקה ,התכוונו לזה שידונו על יח
סים אלה .אני מצטער צער רב שהחזית הדתית חש
בה ,שאפשר להרוויח זמן ,ולא הסכימה להכנת חו
קתהמדינה ,שבה ניתן לכלול את יסודות הדת .בינ
תיים עבר זמן ,הדברים הושהו ,ואני חושב שהיתה
זו טעות מצדם .אני הייתי מוכן לדיון ולוויכוח
לפי מצפוני ולפי יחסי למסורת ולמילוי הרבה מצ
וות ,בלא כל חשש מאיזה צד שהוא .אבל יש דברים
התובעים תשובה יוםיום בשטח זה של השירותים
הדתיים.

אני נמנה עם האנשים המכבדים את שרהדתות
בזכות מידותיו התרומיות .קודם כל  אין הוא כופה

עלינו קיצוב של נעלים ,או כותנות ,או מזון; הוא

דורש מאתנו קצת דתיות .אני מכיר את טובלבו ואת
עבודתו הרבה .ובכל זאת עלי להעיר ,שלא צריך היה
לדחות הסכם ,שאפשר היה לעשותו תוך שנה .אני
מרשה לעצמי לבקר את התקופה שעברה ,ולהביע את
צערי על שצריך היה לדחות לשמונה חדשים את

ההסכם הפשוט ,הבלתייסודי ,בין הרשויות המקומיות
לבין משרדהדתות .למעשה אין היחסים בין הרשות
המקומית והמועצה הדתית ברורים כל צרכם .אני חושב
שהמועצה הדתית אינה יודעת מהן הזכויות של הרשות
המקומית ,וגם הרשות המקומית אינה יודעת עד איזה
גבול מגיעות סמכויותיה של המועצה הדתית .המועצה
הדתית לא התרגלה לתחוקה ידועה .עלכלפנים יכול
אני לומר דבר זה ביחס לתלאביב הגדולה ,שיש לה
תקציב גדול לשירותים הדתיים .אין משום עוול בכך,
שגם השירותים הדתיים תנו כיוון ידוע לאדמיניס
טראציה בעניני דת .לדעתי זהו דבר חיוני מאד .אין
אנו יודעים מהו גבול ההשפעה של שני המוסדות
האלה .אני קיוויתי לראות בהצעתהחוק הסדר העני
ינים בין המועצה הדתית והרשות המקומית .חבר
הכנסת שאג אמר ,שהכל חוקי ומסודר .מובן שכל אדם
המכהן באיזה תפקיד נראה לו שהוא הוא הילד החוקי,

ולא הבלתיחוקי ,של איזה מוסד; אך דבר זה אינו
עשוי עדיין להסדיר את היחסים בין הרשות המקומית
לבין המועצה הדתית.

ישנה עכשיו בתלאביב מועצה דתית שלא נבחרה,
כפי שהיה נהוג ,מתוך רשימה המוגשת עלידי הרבנות

הראשית ,אלא צירפו ,בלא התייעצות עם הרשות המ
קומית ,מספר אנשים מן המועצה הדתית ,שאיש מחברי

המועצה אינו מכיר אותם ,ואיני יודע אפילו אם הם
אנשי תלאביב .אני מביא דוגמה זו ,כדי להבליט עד
כמה הענינים אינם מסודרים .וזה לא טוב.
אני מתנגד התנגדות מוחלטת להאריך את תקפו
של החוק עד ה 31במארס  .1951איני מבין ,מה הקשר
בין הבחירות למועצה הדתית לתאריך זה .הבחירות
לעיריות צריכות להתקיים כ 15בנובמבר  ,1950וה1
ביאנואר  1951צריך להיות התאריך האחרון לכהונתן
של המועצות הדתיות הקיימות .ששה שבועות לאחר
הקמתה של מועצה חדשה צריכה המועצה העירונית
לדעת את הרכב המועצה הדתית ,ואם יהיה קשר בין
המועצה המקומית והמועצה הדתית ,וב 31במארס
 1951צריך התקציב להיות מוכן .כיום ,בתקופת המע
בר ,אין אנו יודעים בדיוק את האמצעים הכספיים ,אבל

לא ייתכן שתקום מועצה חדשה ,תתחיל לדון בתקציב

ויתברר שאין לה תקציב .צריך לתת למועצה הדתית
שהות של חודש ,מן ה 1ביאנואר עד ה 20בו ,כדי
להגיש את תקציבה לרשות המקומית ,וכדי שזו תוכל
להגישו עד סוף מארס לאישורה של הממשלה .נראה
לי שזוהי תקופתזמן מספיקה כדי להכין כל חוקה
אחרת למועצות הדתיות.
אשר לפונקציות של המועצה הדתית  אין אני
רוצה לעמוד עליהן עכשיו .ברצוני רק להזכיר ,שמוסד
זה הוא מיזוג של מועצתהשחיטה והרבנות ,והוא עבר
אלינו כירושה מכנסת ישראל .כיום אינן ידועות הסט
כויות של הרבנות הראשית או הרבנים הממונים על
השחיטה .וכל כמה שכבוד השר יקדים להכין את
החוקה ויביא אותה לאישורה של הכנסת ,יהיה זה
לטובת השירותים הדתיים.
אני מציע לא להאריך את תוקף החוק עד ה31
במארס  ,1951אלא עד ה 31בדצמבר  ,1950ולתת שהות
לכל המוסדות להכין עצמם לתקופה חדשה של קיום
המועצה הדתית וקביעת יחסיה עם הרשות המקומית.




וזה ענין של
בכבוד להשקפתם של המאמינים בדת
צריך בראש
השקפה ,של מצפון ושל אמונה
וראשונה להתייחם בכבוד לאלה שאינם מאמינים בדת .כיצד
יכול הדבר לעורר כבור לשירותים דתיי !:ולדת ,אם
אנשי הדת משתמשים בכל דרך הניתנת להם ,כדי לכ
פות את דתם על האחרים.

שרהדתות
למשל

י .ל.

מימון:

?

מאיר וילנר )מק"י(
למשל ,בשאלת התחבורה .הרוצה לנסוע בשבת 
יסע ; מי שאינו רוצה  אין להכריחו לנסוע דוקא
:

בשבת .אותו הדבר בשאלת הנישואין האזרחיים .הלא
אין הדבר מעורר כבוד לדת אצל הצעיר או הצעירה שצרי
כים לערוך את הנישואין בטכס דתי מתוך כפיה ,בלי להא

מין במה שהם אומרים באותו טכס ; זה מעורר רק יחס
הפוך .איני מדבר על כך מתוך זלזול או מתוך שנאה עיוורת.
אני אומר רק שכל הגישה הזאת של אנשי החזית הד
תית המאוחדת בענין כפיית הדת אינה מעוררת כבוד.
הדבר היה מעורר כבוד אילו היה נעשה מתור חופש,
מתוך דיון ,מתוך חינוך ,אך לא בכפיה מטעם שלטונות

המרינה .פעמים רבות מגיעים הדברים עד כדי כך ,שארם
נאלץ ,בניגוד למצפונו ובניגוד להשקפתו להזדקק

לשירותים הדתיים הכפויים  והדבר הזה גורם רק

להתמרמרות.
:
אידוב כהן )המפלגה הפרוגרסיבית(
אלה הם דברימינות סוציאליים.

מאיר וילנר

)מק"י(

:

אותם האנשים לחמו בלהט כה רב בכנסת נגר
כפיית הגיוס מטעם המדינה על צעירות בליל הגיוס,
מטעמים דתיים .כלומר ,גם כשהדבר נוגע לבטחון המ

דינה ,אסור למדינה  לפי דעתם  להשתמש באמצעי

כפיה .אם התנגדתם לכפיה בשטח זה וגרמתם עלידי
כך ,שיש עכשיו כל מיני שערוריות ואיהבנות שאינן

מאיר וילנר )מק"י(
כנסת נכבדה .כבר בראשית דברי ברצוני יציין,

מוסיפות כבוד לשום אדם! אם התנגדתם בחריפות כה

הפרדה בין הדת לבין המדינה ,ולכן מתנגד אני ,כמובן,

רבה לכפיה בשטח זה ,איך אתם מעיזים לחשוב שזה
צודק והוגן לכפות את הדת ואת השירותים הדתיים על
רובה הגדול של האוכלוסיה שאינה דתית?

:

שהבעיה העומדת לפנינו  וכאן אני מסכים עם הרב
שאג  אינה בעיה תקציבית אלא עקרונית .הנני בעד

גם להקצבת תקציבים של המדינה לשירותים דתיים!
ולכן מתנגד אני גם להארכת החוק הזה ,כמו שהתנ
גדתי בשעתו לקבלתו.
ואשר לצורך ביחס של שוויון בין השירותיים הד
תיים היהודיים לבין יתר השירותים הדתיים  אין אני
מציעים שוויון במובן זה' שגם לשירותים הדתיים האח
רים יוקצב תקציב .השוויון צריך להתבטא בכך ,שלא
יוקצב תקציב גם לשירותים הדתיים היהודיים .אין זה
אומר ,שלא צריך לשרור במדינה עקרון חופש הדת
וחופש השירותים הדתיים לאלה המחזיקים באמונתם.
הרוצה בכך ,הוא חפשי וצריך להיות חפשי לקיים
שירותים דתיים! אבל אין הוא יכול לדרוש מן המדינה
בכללותה  כשהרוב בה לא הופיע בבחירות כדתי 
שתקציב מקופתה למטרה זו .המאמינים בדת  הם
עצמם צריכים לממן את הצרכים הדתיים שלהם.
אין זאת שאלה של שנאה ,ואף לא של שגאה
עיוורת ,כפי שאמר הרב שאג .אך מי שרוצה /שהציבור
הרחב ,הנוער ומאות אלפי אזרחי ישראל ,יתייחסו

מכל הטעמים האלה אני מציע לא להחזיר את החוק
לממשלה בבקשה שתכניס בו תיקונים ,אלא לדחות את
החוק בכללותו.

ישראל גורי )מפא"י(:
כנסת נכבדה .לרעתי אין להעמיס על הדיון בהארכת
החוק את כל הדברים שנאמרו כאן בשעת הוויכוח .כמה
מחברי הכנסת ,שהשתתפו בוויכוח זה ,התכוונו לחשת
מש בהזדמנות זו כדי להביע את השקפותיהם על
ההסדר הקבוע של השירותים הדתיים במדינה! אך דיון
זה עוד תבוא שעתו ,כאשר הכנסת תדון על החוק
היסודי.

איני בטוח אם יש צורך להאריך את החוק דוקא
עד  31במארס .ייתכן שבקריאה השניה בוועדה יהיה
מקום להכניס תיקון האומר :עד להסדר החוקי הקבוע,
ולא יאוחר מתאריך מסויים .ייתכן שתאריך זה יהיה 
 31במארס ,ואולי  31בדצמבר.

רצוני להזכיר לחבריהכנסת ,שהחוק הזה נקבע
בשעתו באופן זמני ,כדי למנוע יצירת חלל ריק' לאחר
שקמה המדינה ,וכדי ליצור אפשרות חוקת לסיפוק
השירותים הדתיים .נימוק זה שריר וקיים גם עתה .אם
ב 17באוגוסט פוקע תקפו של חוק זה ,וברור שעד אותו
יום לא יחול ההסדר הקבוע ,הרי יש צורך להאריך
את החוק הזה לתקופה מסויימת.
יש בדעתי לעורר בשעת הדיון בוועדה המתאימה
בקריאה השניה ,כמה שאלות שלא מצאו את תיקונן
בחוק זה .למשל ,אם נקבע בחוק ,שהוצאות התקציב
מתכסות  שליש עלידי הממשלה ושני שלישים עלידי

הרשות המקומית ,הרי מתעוררים ויכוחים ,אם הרשות
המקומית יכולה לכלול בתוך שני השלישים את ההכנסות
שהיא מקבלת בעד שירותים שונים ,או לא.
כן מתעוררת השאלה :על איזה שירותים אפשר
להטיל תשלומים ,ובאיזה שיעור?
רצוני גם להביע אישביעת רצון מצירופים אחדים
למועצות הדתיות במקומות שונים .אזכיר כאן לחברי
הכנסת את ההודעה  נדמה לי שהיא נמסרה גם מעל
במת הכנסת ,מכל מקום היא רשומה בפרוטוקולים של
ועדתהפנים  מפי שרהדתות ,או בשמו ,שישתמש
בזכות הצירופים כדי להעניק נציגות לגופים שאינם
מיוצגים במועצה הדתית .מתעוררת איפוא השאלה באיזה
פרופורציה צריך לצרף את הנציגים הללו? בכמה
מקרים צורפו גופים שאין להם נציגות במועצה הדתית,
אבל בשיעור שאינו הולם את רוח ההודעה שנמסרה
עלידי שרהדתות.
:

איני מסכים לדברי חברהכנסת רובין ,שהמועצות
הדתיות הן מחוץ לכל ביקורת .יש זכות ביקורת וחובת
ביקורת .אם אלה שזכות זו מסורה בידם אינם
משתמשים בזכותם זו ,הרי חלה האחריות על
אותו גוף שהוא זכאי לבקר ואינו עושה כן .הרשות
המקומית רשאית ,וגם חייבת ,לבקר ,אני חושב שהמוע
צות הדתיות לא הוצאו מתחום סמכותו של מבקרהמ
דינה לבקרן .ואם הביקורת הזאת לא נעשה ,יש להצטער
על כך ,וצריך להביע משאלה שהיא תיעשה .ביקורת
זו ניתנת להיעשות אף בשעת הדיון על התקציב של
המועצות הדתיות .ובמקרה שיש חילוקידעות ,עובר
הדבר להכרעתה של הממשלה.
הערה אחת לדברי הרב שאג .אם הרב שאג אומר,
שאיאפשר למסור למתנגדי הדת ניהול ענינים דתיים,
אני מסכים לזה .אני חושב שיש להרכיב את המועצות
הדתיות מאנשים שהדת קרובה ללבם .אבל אם נקבל
את נוסח דבריו כלשונם ,הרי הוא בא לחזק את טענתם
של אלה הטוענים להפרדת הדת מן המדינה .ואני חושב
שהרב שאג לא התכוון לכך.
אני תומך בהפרדת הדת מן המדינה במרוצת הזמן,
אך עכשיו עדיין לא הגיע השעה לכך.
ועוד הערה אחת .אנו מקבלים חוזרים ומכתבים מן
המועצות הדתיות ,הנושאים את הכותרת " :כנסת ישראל
בארץישראל ,המועצה הדתית" .זהו אנאכרוניזם ,ויש

לתקן את הכותרת הזאת שעל הטפסים של המועצות
הדתיות.

יוחנן בדר )תנועת החרות(:
לפני שנה בערך הבאתי לכנסת הצעה להגביל את
זמן תקפו של החוק הזה לשנה אחת .ההצעה הזאת נת

קבלה מטעמים ,שעד הרגע הזה אינם ברורים לי,

והדיון הזה הוא תוצאה ישירה מן העובדה ההיא .כבר
בדיון ההוא קבעתי את עמדת סיעתי בענין זה .אנו
רואים בשירותים הדתיים שירות חיוני ביותר למדי
נה .אנו חושבים שהממשלה והמדינה אחראיות לסיפוק
הצרכים החמריים והכספיים של השירותים הדתיים,
ואנו חושבים שהמדינה חייבת לממן את השירותים '
הדתיים ,לא רק של הדת שלנו ,אלא גם של הדתות
האחרות שבמדינה .הבעתי אז תקוה ,שהממשלה תביא
לנו חוקים מתאימים מקבילים בנוגע לדתות אחרות.
התקוה לא נתגשמה ,ואני חושב שהגיע הזמן למלא
חובה זו ,ועל הממשלה לעשות את הדבר.
בנוגע להצעה זו ,העומדת על סדרהיום ,ידוע לי
שהעובדה שחוקהבחירות למועצות הדתיות עדיין לא
הובא לפני הכנסת ,אינה בעטיו של משרדהדתות ,אלא
הממשלה כולה אחראית לכך ,שהצעתהחוק ,הנמצאת
כבר בממשלה ,טרם הובאה לכנסת .אני חושב שאם
נאריך את תוקף החוק הקיים  וזהו כולו חוק זמני,
שתקפו עד מארסאפריל  הרי כשהוא יחזור אלי
נו במארס או באפריל ,יהיה לנו שוב דיון מסוג
זה .ולכן אני מציע להגביל את זמן ההארכה לשלושה
חדשים בלבד ולדרוש מן הממשלה שסוףכלסוף תביא
לנו חוקגחירות למועצות הדתיות ,שיהפוך את המוס
דות האלה למוסדות קבועים ודמוקראטיים.

אידוב כהן

)המפלגה הפרוגרסיבית(

;

כמעט דרך אגב נתעוררו כאן בעיות עקרוניות,
כדבר יחסי הדת והמדינה ,וכן בדבר צורות הארגון
והביצוע של שירותים דתיים ,ולכן אינני פטור מלה
ביע את דעת סיעתנו בענינים הללו .תחילה רוצה אני
לאמר לאלה הנוהגים  בשעת בירורים כאלה על שי
רותים  לדרוש שירותים דתיים לכל הדתות .העניו
הזה אינו פשוט כלכך כפי שהוא נאמר .אני מעריך
את הענין הזה גם כבעיה מדינית ואולי אף מדינית
חיצונית ,ממדרגה ראשונה .לבעיה זו יש גם אספקטים
פנימיים כלכליים ,סוציאליים ,וזה קשור גם במידת
תשלומי המסים של עדות שונות .ולכן ,בל נעלה את
הבעיה הזאת בצורה פשטנית כל כך .עלינו ללבן או
תה במסגרת המתאימה ובצורה המתאימה ,כאשר נטפל
בחוקת המועצות הדתיות.
אני מצטרף למצטערים על הפיגור מטעם ה
ממשלה בהצעת חוקת המועצות הדתיות ,על אף הס
תייגותו של הרב מימון ,בקשר לרצונו של הקדוש
ברוךהוא .חבל שהממשלה לא הספיקה במשך שנה
להכין ולהביא לכנסת חוק המסדיר את הענין הזה של
המועצות הדתיות ,והיחסים בין המועצות הדתיות לבין

המדינה ,הרשויות המקומיות ,וכו' .אבל אינני יכול
משום כך לדרוש להחזיר את הצעתהחוק לממשלה,
כי איאפשר להחזיק את המועצות הדתיות הקיימות
תלויות על בלימה .בוועדה יהיה מקום לליבון השאלה,
אם התאריך של  31במארס  1951הוא רחוק מדי ,או

קרוב מדי; אני מוכן לקבל גם את התאריך הזה ,אם

הממשלה תבטיח שתלבן ותסיים את החוק תוך המו
עד הזה  וכל המחיש את הענין ,הרי זה משוכח.

ובכן ,יש שאלה של "בינתיים" ובהזדמנות הווי
כוח הזה ,רוצה אני לאמר משהו בדבר "בינתיים" זה.
אין אנו מניחים שהמדינה שלנו היא כבר



כפי שה

יינו רוצים  מדינה מודרנית ,חילונית ,מפורקת מן
המתיחות הדתית ,באשר יש בה די והותר מתיחות סו
ציאלית ,וזה מספיק לנו .וכן קיימת גם שאלת קיומן
של העדות הדתיות האחרות ,שעוד נצטרך לדון בכך.
יהיה צורך לפרוק מעל המדינה את המתיחות הדתית,
אך יהיה צורך גם למצוא צורית אחרות לגיבוש היח
סים בין המדינה והדת  וזה גם מתוך אספקטים ציו
ניים ולאומיים.
ענין המועצות הדתיות אינו נוגע לדתיים בלבה

קודם כל מפני שהשירותים אינם ניתנים רק לדתיים;

הם ניתנים לכל יהודי ,גם לאלה שהם באופן מפורש
ביותר לא כופרים ,אלא חפשיים .שנית ,אין במדינתנו
רק שני סוגי אוכלוסים :חפשיים ואדוקים :ישנם גם
אנשים בעלי הכרה דתית ,או בעלי רצון לכבד מסורת

דתית ; והללו ,אף אם צורתחייהם היא חילונית ,נזק
קים הם לשירותים דתיים ,וגם רוצים להשתתף בהש
פעה על עיצוב דמות השירותים הדתיים במדינה .וגם
את אלה צריך להביא בחשבון .אני מצטער לומר ,שהקו
הנקוט בידי אלה המנהלים את מדיניות השירותים
הדתיים במדינה ,הוא קו כיתתי מדי ומצומצם מדי,
ואין להם לא רוחבלב ולא רוחבראיה לגבי הבעיה
הזאת ,כראוי לה .אם כן ,רוצים אנו בשירותים דתיים
לא רק לאנשי דת ,אלא גם לחובבי מסורת ,שאינם

אדוקים ; גם לאנשים וחוגים שאפשר לומר עליהם,
שהם בעלי עמדה נייטראלית לגבי הדת ,אינם כופרים
אדוקים ואף לא דתיים אדוקים.
ואת השירותים הללו יש לנהל לא מתוך יוקר רב
מדי ,ולא מתוך פשיטתעור ,י לא מתוך זלזול בחושים
האסתטיים של האדם האירופאי ,ולא בצורה שאינה
עשויה לחבב את המסורת על ילדינו .ואנו רוצים שהם
יהיו בפיקוח אנשים נבחרים ,אחראים כלפי הציבור,
כי יש בזה אינטרס לציבור כולו ,ובאשר הכספים הם
כספי הציבור .אנו רוצים בשיתוף כל החוגים הדת
יים  למיניהם ולגוניהם השונים  במועצה הדתית.
לפני זמן לא רב היה כתוב בעתונות שנשלח
לרוממה רב בצורה מאד מאד בלתימכובדת ובלתי
מכבדת .ראשהממשלה מר בןגוריון העלה כאן ,לפני
ימים אחדים ,בצורה שהסעירה את הרוחות ,את הפסוק
,,רב מטעם" .אני מנתק עצמי מן המובן ההיסטורי של
המונח הזה ,אבל אני חייב לומר ,שנשלח לשם רב
מטעם מוסד בלתינבחר ,מוסד ממונה ,שלא התחשב
כלל בהווי של אותה השכונה ובדרישותיה .מי שיודע
את הפרטים ,ברור לו עד כמה הוריד דבר זה את כבוד
הרבנות ולא הגביר את רצון הציבור לשירותים הד
תיים.

אנו רוצים ,שסדריהקידושין ,באשר הם מקובלים
ועדיין אין לנו בארץ קידושין אזרחיים ,יהיו מלווים

לווית חן וחסד ,המוסיפה כבוד לבנין המשפחה ביש
ראל ,ולא יסודרו בצורה של "קריאת שמע" מבוהלת,
או של "יריד" גלותי ,דבר אשר אינו מגביר אצל הצ
עירים שלנו לא את הכבוד לדת ולא את ההכרה המש
פחתית ,הפגומה כלכך בתקופתנו.

המועצה הדתית צריכה להיות מוסד ציבורי ,המו
שתת על בסיס ראיה רחבה יותר של המושג "דתיים".
הוא צריך להביא בחשבון את כל החוגים והעדות.

ומבחינת הגיוון; ברור שהעליה הבאה עכשיו לארץ

מוסיפה גוונים ,ויש להתחשב בכך .דבר זה יש לעשו
תו ,עד אשר יימצא פתרון מקיף ומתאים לבעיית היח
סים בין המדינה והדת.

יצחק בןצבי )מפא"י(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .חברהכנסת
פראי התחיל בביקורת פורמאלית ,ואילו הוסיף לדבר
בענין זה בלבד ,הייתי מסכים לכמה מדבריו בנקודה
זו .אולם ,לצערי ,סטה קצת הצדה לענינים אחרים,
עקרוניים ,שאני חולק עליהם ,ועוד החרההחזיק אח
ריו חברהכנסת רובין ,שעשה את המלחמה בדת 
עיקר ,ואת הביקורת על החוק  טפל .בזה סר מן

הדרך ,ואינני יודע אם אנו יכולים כעת ,או צריכים

כעת ,לעשות כמוהו ולדון בכל השאלות העקרוניות,
כגון שאלת הפרדת הדת מן המדינה .חברהכנסת רו
בין מתנגד בכלל למוסד של מועצה דתית .תמיתני אם
הוא ,בתור אוהב ישראל ,מציע לשחרר רק את היהו
דים מארגון דתי רשמי ,או מציע לזכות גם את הנוצ
רים והמושלמים בזכות זו ,ולהפסיק את מתן התקציב
להם?
אולם ,חברהכנסת וילנר אמר דברים אחרים,
דברים ברורים יותר .מבחינה עקרונית הוא בעד הפ
רדה ,אבל אם אין הפרדה ,הוא דורש את זכות העדות
האחרות בתקציב הדתיהממלכתי .זוהי עמדה פשר
נית במקצת ,אך גם מובנת.
המועצה הדתית קיימת בתוקף החלטות כנסת ש
ראל ולא נתבטלה עדיין .אמנם ,עדיין אז לא היתה
קיימת "הכנסת הראשונה" של מדינת ישראל ,אבל,
היתה "כנסתישראל" ,שאליה השתייכו אז מאות אל
פי יהודים ,ובמשך שלושים שנה היו אסיפות שנתיות,
החלטות על תקציבים ,וגם חבריו של מר פראי ישבו
בהנהלת הוועד הלאומי ,וחיוו דעתם .עובדה היא שעד
שהוחלט אחרת ,קיימים כל החוקים שלא נתבטלו,
לא רק חוקי המאנדאט ,אלא גם חוקי כנסתישראל
והוועד הלאומי ,שאושרו עלידי ממשלת המאנדאט.
אולם ,אני מוכרח להודות בדבר אחד; עם גמר
קיום אסיפתנבחרים הושמט באמת הבסיס החוקי
של המועצה ,אבל היא קיימת במציאות כמו ה"מם"
הסופית שבלוחות הברית .אני מודיע שלא פעם הז
הרתי ,עוד בהיותי האיש האחראי להנהלת הוועד הל
אומי ,את המוסדות הדתיים ,הרבנות הראשית וכדו
מה ,שיזדרזו בעיבוד חוקה מתאימה לישראל ולמדי
נת ישראל ,ויש להצטער שלא עשו זאת עד כה.
אני בטוח שלכל הציבור יש צורך בשירותה של
המועצה ,לא רק לדתיים ולמתייחסים ביחס חיובי לדת,

אלא גם לבלתידתיים ,אםכי אולי פחות מאשר לדת
יים .אני נתקל בדבר זה יוםיום ,כחבר הנהלת חברא
קדישא בירושלים .ידוע לכל ,מה היו שם הסדרים,
ומדוע דאג הוועד הלאומי בשעתו לתיקון המוסד הזה.
למוסד זה ישנה זיקה לא רק לחברי מפ"ם ,אלא גם
לחברי מק"י.
קיימים גם חוקי המשפחה ,החוקים שהיו קיימים
עוד בימי המשטר הטורקי ,לפני שלטון המאנדאט,
שהשאירה את הסטאטוט של כל העדות ודיני המש
פחה ,נישואין ,גירושין וכדומה .וזה לא כמקרה .והנה
כל החוקים הללו קשורים בקיום המועצה הדתית.

אנו נחליט פעם אם הגיעה השעה להפריד את
הדת מן המדינה או לא ,אבל לפי שעה לא החלטנו
על שום הפרדה .עוד לא הגיעה שעת ההפרדה .אנו
קיימים בתוקף שיתוףפעולה וערבות הדדית ,בקיאו
פראציה של כל ישראל הוטל על הדתיים לדאוג לבל
תידתיים ,ולהיפך  על הבלתידתיים לדאוג לצר
כים

הדתיים.

משוםכך יש מקום לכל מיני הצעות ,אבל זהו
המצב שנוצר במשך תקופה של שלושים שנה על
ידי החיים עצמם ,לא עלידי לחץ זר או ממשלה זרה.
המועצה נוצרה ,והמוסד הזה מתקיים במשך שלו

שים שנה .אינני מתנבא ואומר שהדבר צריך להישאר
כך לעולמים ,אבל זהו המצב כעת ,ואין מקום לדון
בשאלה זו דרך אגב .יש לדון כשאלה זו במיוחד .אין

זה נכון שאין טיפול בצרכים הדתיים של העדות הא
חרות .ישנו טיפול כזה .מי שירצה לדעת ,יוכל לקרוא
את הבולטינים בערבית ובעברית של אגף המוסלמים
והדרוזים במשרדהדתות ,ויראה ,אם יש טיפול או
אין .עכשיו יצא ספר גדול בערבית  ונדמה לי שהוא
כבר יצא גם בעגרית  על כל המומנטים ההיסטו
ריים של המוסלמים .זו הפעם הראשונה שיוצא ספר
כזה .האנגלים לא דאגו לזה ,ואני חושב זאת לכבוד
לנו שאנו דואגים לכך .כן ישנו בולטין מטעם משרד
הדתות לעניני העדה הנוצרית ,והמעוניינים בכך יכו
לים לקבלו.
זכות גדולה היא לרב גדול בישראל  הרב מי
מון ,שעליו הוטל להגן על דתות אחרות .היו מקרים
בהיסטוריה שכוהנים נוצרים ,אפיפיורים וחכמים מום
למים הגנו על הדת היהודית ,ואנו זוכרים אותם לטובה,
יותר נעים לנו לציין ,שרב בישראל זכה להיות מגן על
הדתות הבלתייהודיות ולאפשר את שירותיהן.
גם לי יש ביקורת ,אבל אני יודע מה צרה היריעה
התקציבית ,שבה אנו נתונים עלכרחנו .לכן אני או

מר :יש צדק בטענה ,מדוע לא הוגשה הצעתחוק
מתוקנת ומתאימה למדינתישראל .שרהמשפטים הס
ביר שזה דבר לא קל; אני יודע שזה דבר לא קל,
אבל זה הכרחי ,ואיאפשר לדחותו פעם בפעם .יש
לדרוש מן הממשלה ,ובראש ובראשונה משרהדתות,
להביא במשך ששה חדשים ,ולא יאוחר ,הצעת חוקה
למועצה הדתית ,שתהיה מתאימה למדינתישראל.
אני מציע להעביר את החוק המוצע בדבר המוע
צה הדתית לוועדה המתאימה.

אברהם רקנטי )תנועת החרות(:
כנסת נכבדה .אני מחייב את החוק המובא לפ
נינו ,אבל לא להארכה לכמה וכמה חדשים ,אלא ויק
לשלושה חדשים ,כפ שהציעו נואמים שקדמוני.
אעירנא הערה כללית לענינים האלה .כל אימת

שאנו עוסקים בענין קטן של הארכת חוק הקשור
בעניני דת ,מתעוררת שאלה גדולה ,עקרונית ,כיחיד
מצד חברי מפ"ם והקומוניסטים .אני חושב שזה נוהג
לא טוב ופוגם ,ביחוד בכנסת שלנו .איאפשר לעורר
מדי פעם בפעם דברים עקרוניים וכבדי משקל.
אולם ,כל זה נובע מעמדתנו בענין החוקה .ענין

החוקה לא היה צריך להידחות לכמה שנים ,ואני חו
שב שהדבר נעשה במידה רבה באשמתה של החזית

הדתית .יש להניח ,שככל שאנו מרחיקים את הזמן
כדי להחליט על ענינים עקרוניים כאלה ,יוצא שה
דרחקה היא לרעת הענינים הדתיים .קיימים עכשיו
מומנטים פוזיטיביים ,גם בעולם הרחב וגם אצלנו,
שצריך לנצל אותם ,ואם לא עכשיו  איני יודע מה
יביא העתיד.

יהדות הגולה קשורה ברובה לדת .ויש לה הש
פעה על עניני המדינה .יש להתחשב בכך ,בקביעת
צורת החוקה שלנו .יש אצלנו אנשים שהיו קשורים
כל חייהם בערכי הדת .שמענו מפי חבריהכנסת אי
דוב כהן ,הכרמלי ,אהרונוביץ ואחרים ,שאףעלפי
שאינם דתיים ,הרי הם אוהבים את הדת .כל היהודים,
אף הנקראים חפשים ,נזקקים לשירותי הדת במומנטים
מסויימים למשל ,כשהם נישאים או כשהם מתים.
הנסיבות הן לטובת קביעת חוקה יסודית .דבר
זה יעזור לנו לקבוע את צורת המדינה .חבר סיעתי,
מר ז'בוטינסקי ,דיבר על הפרדה בין הדת והמדינה.
זהו מושג נכרי ליהודים .אין אצלנו דת לחוד ולאו
מיות לחוד ,כמו אצל הנוצרים .אצלנו שני הדברים
שלובים אחד ברעהו ,כמו הגחלת והשלהבת .בלי חיים
על יסודות דתייםלאומיים איאפשר להתקיים בהת
אם לדיוקננו המקורי .גם הקיבוצים עצמם אינם מוצ
אים את הצורה המתאימה ,לחוג את השבת והמועדים,
והם מחקים את הצורה המסרתית .למה לנו איפוא
לחפש צורה אחרת כשישנן הצורות הקיימות מכבר?
אלא ,ודאי שצריך להתחשב במסיבות שבהן נתון עמנו
כיום ,כמו שהרב מימון מציע ,להקים את הסנהדרין,
שתכריע בבעיות המתעוררות עכשיו ,עם ההתקדמות
הטכנית המהירה .וכן ביתר השאלות האקטואליות,
שבתקופות הקודמות לא העלו איתן אפילו על הד
עת ,הואיל ועדיין לא באו לעולם.
הצרה שלנו היא ,שהיהדות הדתית היא חסרת
צורה ואומץ רוח .היהודים הדתיים שלנו נחבאים
אל הכלים .מדוע זה כך?
כל אחד מאתנו יודע ,באיזו גאוה לאומית לחמה
היהדות הדתית בימי הביניים ,בדיסקוסיות הנהדרות
בין היהודים ובין הנוצרים .היהודים הדתיים שלבו
כיום הם כה חלשים עד שנדמה ,כאילו הם מבקשים
הסד מן הכנסת ,בעוד שיריבינו ממפ"ם הם כה אגר

סיביים ,עד שאיאפשר להשוות את האחד עם האחר.
אני מחייב את החוק הזה ,ואני מקווה שבעוד
שלושה חדשים יובא לפנינו חוק שלם ,ואז אפשר
יהיה לדבר על הענין באריכות כראוי.
היו"ר י .בורג:
בדעת הנשיאות לקיים עוד היום דיון קצר
בנוגע לחוק תיקון פקודת העיריות ,וכן להביא את
חוק גיל הנישואין בקריאה שניה בישיבה זו ,אפילו
אם סיומה יתאחר במקצת ,כדי לתת אחרכך לסי

עות וליועדות אפשרות להתכנס בערב לדיוניהןהן.
רשותהדיבור לשרהדתות.

שרהדתות י .ל .מימון:
כנסת נכבדה .אין לי לא הרצון ולא הכוח להתווכח
על שאלה של הפרדת הדת והמדינה ,עוד בזמנה של הממ
שלה הזמנית ,כשדיברו על התקציב ,יצא אחר מחברי

מפ"ם ודרש גם אז להפריד את הדת מהמדינה .שאלתי
אותו ,אם קרא את כל הספרות על הפרדת הדת מהמדינה.
אני בטוח  ויסלחו לי חבריהכנסת  שלא קראו את
הספרות הזאת .רק אני קראתי את הספרות הזאת ,ואני
יודע אותה .נכתב על זה בכל השפות ואיאפשר להחליט
בפשטות כזו ולומר סתם ,להפריד אח הדת מהמדינה.
איו לי רצון להתווכח על כך.
אני רוצה להעיר דברים אחדים  :בראשונה אני

קראתי בספרים חפשיים רבים ,יותר מחברי מפ"ם ,ולא

באתי לידי הכרה שאין דת .עובדה היא ,שמאה אלף יהודים
בארץישראל קשורים בדת ,וגם בלתידתיים .יש ביניהם

שיש שם רב ,המלבל משכורת .משרתו של הרב צריכה

כאלה כשיש להם שאלה חברתית ,אומרים  :נלך אצל
הרב .רבותי ,אני עוסק בענינים אלה ואני יודע .אל תחשבו
שהדת היא דבר שאפשר לעבור עליו בשתיקה.
טופלים עלינו האשמות שונות ,שאנו מייסדים מועצות
דתיות ,שאינן רצויות לציבור .יש כמאה וששים מועצות
דתיות בישראל ,קיבלנו תלונות אולי מ 5או מ 6מקומות.
כולם שבעי רצון ,והלוואי ויהיו שבעי רצון כלכך מכל
המועצות כמו מהמועצות הדתיות .אך בכל זאת צריך
חוקה ,כי היא יסוד הקיום של המוסדות .כשנקבע זמן
לדיון ,תראו ער כמה השאלה היא מסובכת.
הייתי שמח מאד ,אילו כל היהודים היו משתתפים
בבחירות למועצות הדתיות ,אך אינני יודע אם אתם תחליטו
על כך .הכנסת תצטרך להקציב לבחירות אלה סכומים
ודולים של כספים כמו שהקציבה לעיריות .אך זוהי שאלה
לעצמה .אתם תדונו בשאלה ,ואני מבקש לקבל את ההצעה
שהציע שרהמשפטים בהסכמתי ולהעביר זאת לוועדה ושם
ידונו על הפרטים ואולי יחליטו גם להקדים את הזמן.

תש"ט הובאה ההצעה בפני שרהמשפטים; ויש צורך

יעקב קליבנוב )הציונים הכלליים(:
השאלה היא ,אם משרדך מוכן להכין זאת עד סוף

רוצה להעיר על פרט אחד שנגע בו חברהכנסת כהן.
הוא דיבר על רב ברוממה .אני הייתי ממייסדיה הראשונים

של רוממה ; אני יושב עד עכשיו ברוממה ואינני יודע
להיות נאשרת עלידי משרדהדתות  אני לא אישרתי
זאת .משרתו של הרב צריכה להיות נאשרת ברבנות
הראשית ,וגם שם לא אישרו זאת .אני שומע בפעם הרא
שונה ,שיש רב ברוממה .וגם זה שייך לענין שעליו אנו
מדברים.

הזכירו לי שאמרתי :אם ירצה השם במשך הזמן
נגיש הצעת החוקה הזאת .אם ירצה ה' ובעזרת ה' אני
מקווה ,שנביא את החוק הזה בפני הכנסת ,אך אל תתלו
את האשמה לא בי ולא בשרהמשפטים .ביום ג' באלול
להתייעץ גם במוסרות אחרים .שלחתי את ההצעה למ

קומות שונים ,אך עכשיו אנו יכולים כבר להציע הצעה
מתוקנת.

אני מקווה ,שעוד לפני גמר הפגרה תוכל הממשלה
לדון בזה ,ואז נוכל להביא זאת לפני הכנסת .עכשיו אני

מבקש ,לאשר את ההצעה הזאת שבאה משרהמשפטים.
א; אינני מאמין ,שיש פה דתיים ובלתידתיים .יהודים
היושבים בארץישראל הם ,לדעתי ,דתיים .אם אנשי מפ"ם
טוענים שהם אינם דתיים ,אינני מאמין להם .ובכלל רבותי,
אינני חושב שזה כבוד גדול להתפאר " :אינני דתי".
אין זאת חכמה להיות בלי תורה .ברוסיה היה פרופסור
"מדוע עשית זאת" ? אמר :
אחד שהשתמד .שאלו אותו:
מתוך הכרה  :אני מכיר בהחלט ,שטוב יותר להיות גוי
מלהיות יהודי .וראי קל יותר להיות חפשי בלי הצורך
לקיים את המצוות ,אך אין זד ,מתוך תורה והתעמקות.
ואל תאמרו לי שבאתם לידי הכרה ,שאין צורך בדת.

השנה.

שרהדתות י .ל .מימון :
הצו כבר יצא ממשרתו .לנו אין כבר חלק בזה .אגו
עשינו את שלנו ,וכמדומני שגם שרהמשפטים מכין הכל.

אני מבקש לקבל בינתיים את ההצעה של שרהמשפטים,
לנלסור את הדבר לוועדה והיא תדון על הפרטים.

היו"ר י .בורג:
אני מעמיד להצבעה את ההצעה להעביר את
הצעתהחוק לוועדה.
הצבעה
ההצעה להעביר את חוק תקציבי השירותים

הדתיים היהודיים )תיקון( ,תש"י ,1950
לוועדתהפנים ,נתקבלה.

ד .חוק לתיקון פקודת העיריות ,תש"י(*1950
)קריאה ראשונה(
היו"ר י .בורג:

אנו עוברים עכשיו לדיון בהצעתחוק בנוגע לתי
קון פקודת העיריות .רשותהדיבור לחברהכנסת גו
רי ,שיביא לפנינו את הנימוקים של המציעים .בדיון
זה נקציב אחרכך חמש דקות לכל מתיוכח.

ישראל גורי )מפא"י( :
כנסת נכבדה .אני מביא בשם מספר מחבריהכנסת
הצעת תיקונים לחוק העיריות ,בנוגע לסעיף ) 24א( ולס

עיף  .0)29אקרא לפני חבריהכנטת את שני הסעיפים
ואסביר את הנימוקים של המציעים.
בסעיף ) 24א( נאמר " :באיכוח הרשימות או ממלאי
♦( ראה נספחות

מקומם ימציאו לפקיד הבחירות פתקי הצבעה לרשימו
תיהם ,שיכילו את שמותיהם ואת שמות משפחותיהם של
המועמדים ושיהיו מסומנים באות או באותיות שנקבעו
לרשימה ובשמה )אם הוצע ואושר כדין( ,ובצורה שיקבע
פקיד הבחירות ,בהסכמת ועדתהבחירות ,ובלבד שצורה
זו תהיה אחידה בצבע ובגודל .פקיד הבחירות יודיע
בכתב לבאיכוח הרשימות ולממלאימקומם על הצורה
שנקבעה לפחות ארבעהעשר יום לפני מועד הבחירות".

ההצעה היא  למחוק את המלים "שיכילו את
שמותיהם ואת שמות משפחותיהם של המועמדים וש
יהיו ",..ולכתוב רק את המלה" :שיהיו" ,יש קשר בין

התיקון המוצע לסעיף ) 24א( ובין ההצעה למחוק את
סעיףקטן )ו( בסעיף  ,29בו נאמר " :מחק בוחר שם
מפתקההצבעה ,לא ייפסל הקול בשל כך ,ורואים את

המחיקה כלא היתה; אלא שאם גמחק שמו של מועמד
בלא פחות ממחצית פתקיההצבעה הכשרים של הרשימה
שבה הוצע ,ייחשב כאילו לא הוצע בה מעולם".

פירושו הממשי של הסעיף הוא ,שבאם יימחק שם
ברשימה עלידי חמישים אחוז מהבוחרים שהצביעו בעד
אותה רשימה ,יימחק שמו מן הרשימה ,למטה מזה 
אין מוחקים את השם מן הרשימה .מכיון שאנו מצי
עים לבטל את הפסקה ו' בסעיף  ,29מציעים אנו לתקן
גם את הסעיף שקראתי קודם לכן ,כי יש קשר גומלין
בין שני התיקונים.

לא שמעתי אתמול את כל דברי חברהכנסת י.
ספיר ,אבל שמעתי חלק מדבריו ,והבינותי שהוא טען
שלמען הדמוקראטיה יש לאפשר לבוחרים למחוק מוע
מדים בלתירצויים .יש להבדיל בין דמוקראטיה פורמא
לית לבין דמוקראטיה ממשית .אם אנו מאפשרים לבוחרים
למחוק את המועמדים הבלתירצויים להם ,פירוש הדבר,
שבבחירות בערים הגדולות וגם במקומות בינוניים יצ
למחוק את שם
ואף רבבות
טרכו אלפי בוחרים
המועמד ,כדי שיוצא מן הרשימה .למשל ,בתלאביב יצ
ביעו כמאהוחמשים אלף בוחרים ,וייתכן שבעד רשימה
מסויימת יצביעו ששים אלף בוחרים  ואני מדבר כאן
נמצא שבמקרה כגון זה יהיה צורך
על דבר מציאותי
בשלושים אלף מחיקות ,כדי שיימחק מהרשימה שמו של
מועמד בלתירצוי .ואם ימחקו אותו פחות משלושים אלף,
הרי כל טרחתם של  29.999תהיה לריק ולא תשיג את
מטרתה .הנסיון הוכיח  ומי שמצוי אצל עניני בחירות
יודע את הדבר  שאין הדברים נעשים באופן ספונטאני,







עלפי התעוררות עצמית של הבוחר .מצויות שתי אפ
שרויות  :האחת ,שמועמדים מארגנים בוחרים על מנת
למחוק מועמד אחר .עלפי רוב נוהגים כך מועמדים
ברשימות קטנות ,עלפירוב לא ברשימות מפלגתיות ,כי
אם ברשימות מקומיות של ארגונים מקומיים.
האפשרות השניה היא ,שהמתיקות נעשות במספרן

הגדול עלידי הבוחרים עצמם.
אנו מקיימים שיטת בחירות יחסיות .שיטה שיטה והג
יוני .,אפשר לטעון נגד השיטה הזאת ,וייתכן שיש ני
מוקים בעד שיטת בחירות תבניות ,אבל אם מקיימים
יש להסיק מכך את כל המס
שיטת בחירות יחסיות



קנות .עלפירוב ,כלומר  90%מהבוחרים מצביעים בעד
רשימות של מפלגות גדולות .ההרכב של
ואיני עוסק עכשיו בשאלה ,אם זה טוב או

הרשימות 

רע נקבע

עלידי המפלגות ,שחבריהן ואוהדיהן נותנים אימון בהן,
והן מרכיבות את הרשימות לפי שיקול דעתן .אלפי בוח

רים אינם מתארגנים כדי למחוק מועמד מסויים ,ואף
אין מכניסים ברשימות הללו מועמדים ,שמלכתחילה הם
בלתיראויים כלכך לבחירה ,שרבבות בוחרים ימחקו
אותם .אלה הם דברים בלתירצויים.

במצב זה ניטל הגיונה של מחיקה ,ואם רוצה אדם
הרי
לנמק את הצורך במחיקה מטעמים דמוקראטיים



זה פסיבדודמוקראטיה ,ולא דמוקראטיה אמתית.
ועוד נימוק  :אם נקיים את שיטת המחיקות ,הרי
יהיה צורך להדפיס מיליונים טפסים של רשימות .זהו
אפשר
בזגוז עצום של נייר ,אם קובעים שאין מחיקה



להדפיס רק פתקים קטנים ,שיודפס עליהם שם הרשימה
והאות של הרשימה .כן יש להביא בחשבון ,שרבבות אנ
שים ישתתפו בבחירות במחנות הצבא ,וזה יחייב ,שמח
נות הצבא יצטרכו לספק לא פחות מחמש מאות רשימות
מועמדים ,שהרי הבחירות נערכות הפעם ביום אחד בע
שרות מקומות ,בקרוב לחמשים ישובים .ואם נניח ,שבמ
מוצע יהיו בכל מקום ומקום כעשר רשימות ,הרי שמס
פרן יצטרף בסךהכל לחמש מאות רשימות ,בערך .ודבר
זה מביא אותנו לכלל מסקנה ,שקשה לקיים את שיטת
הרשימות המלאות במחנות הצבא .מאידך גיסא ,אין להב
דיל בין אזרחים רגילים לבין אנשי צבא ,שהרי אם מו

ציאים חלק מסויים מן הבוחרים מכלל זכות המחיקה,

יצא שגם אם מספר המוחקים בקרב האזרחים יתקרב
למספר הדרוש למחיקת מועמד מן הרשימה ,תיעשה
זכות המחיקה פלסתר ,באשר חלק מן המצביעים יהיו
משוללי זכות זו.
לפיכך מביאים אותנו כל הנימוקים לידי מסקנה,
שיש לבטל את זכות המחיקה.

היו"ר י .בורג:
חברהכנסת גורי דיבר בשם אותם חבריהכנסת,
שהכניסו אתמול לסדרהיום הצעתחוק ,ושהכנסת הח

ליטה לקיים דיון בה ,בקריאה ראשונה.
אנו מתחילים עכשיו בוויכוח ,בו תינתן רשותהדי
בור בתחום של חמש דקות לכל נואם .זה יספיק ,ביחוד
בהתחשב בכך ,שחמישה מן הנואמים כבר דיברו לפני
כן  אמנם על נושא אחר ,אך מכל מקום יש משום
זהות בהשקפות לגבי שני הנושאים הללו .חמש דקות
יספיקו איפוא  אולי לא לאדם ,אך ודאי להבעת
ההשקפה.
רשותהדיבור לחברהכנסת אידוב כהן ואחריו 
לחברהכנסת בןצבי.

אידוב כהן )המפלגה הפרוגרסיבית(:
הצעתהתיקון של החוק שלפנינו ,היתה כשרה,
לרעתי ,בנקודתהמוצא שלה ,באשר התעוררה שאלה
טכנית ,מסובכת מאד ,לגבי הקלפיות הצבאיות .אבל ,משום
מה תפסו כמה חברים את ה"הזדמנות" הזאת כרי להציע
לכנסת שתשנה הצבעה קודמת ,שכבר נתקיימה .אין לי
זמן מספיק להתעכב הרבה על הבחינה הזאת של הענין,
אףעלפי שבניגוד לדברי היושבראש אין עוד המבטאים
את השקפתי  כי ברגע זה אני יחידי בכנסת מסיעתי.
אףעלפיכן רוצה אני להזהיר מפני אותה מידה של
רלאטיביזם מוסרי לגבי חוקים המתקבלים בהצבעותרוב
רגילות ומתוך שיקולדעת .אינני יודע מה נשתנה מאותו
יום בו קיבלה הכנסת לאחר חילופידעות ,ברוב קולות



זה היה לפני חצי שנה ,נדמה לי  את העקרון של

המחיקות ואת הצורך להדפיס את שמות כל המועמדים
על הרשימה .מה קרה מאז ,שיכריח את הרוב לשנות
את דעתו ?
חברהכנסת גורי בנד .כל הזמן את הסניגורית ההג
יונית שלו על הנחה ,שהיא ,נגיד ,לא כלכך מסודרת
ונכונה ; וזה דוקא עשוי לרמוז על חולשת הענין שלמענו
אםכי הוא ידוע כלוחם אמיץ ומשכנע
הוא לוחם
לענינים רבים .הוא דיבר כל הזמן על רבבות .אבל ,רי
בונו של עולם ,כמה כרכים בגדלה של תלאביב יש באר
צנו ,שמספר הבוחרים בהם יגיע לרבבות ז הרי בבחירות



מוניציפאליות אנו עוסקים ,ויש גם מקומות קטנים במ
דינה ,ובמקומות קטנים גדולה החשיבות של השם הפרטי

ושל המחיקה .כי בעוד שבתלאביב ,גם בבחירות מוני
ציפאליות ,המפלגה היא העומדת עלפי רוב לבחירה,
הרי במקומות קטנים יותר יורע הבוחר את המועמד והוא
מעוניין באמת לבחור באיש הרצוי לו ,ולא באותו איש

שהמנגנון האדמיניסטראטיבי של המפלגה קבע אותו .יש
לפעמים הבדלידעות רציניים בין מנגנון של מפלגה ובין
הציבור .הדבר הזה הוכח לנו בכמה וכמה הזדמנויות.
הצעתחוק זו להכניס שינוי בחוק שכבר נתקבל
ככנסת ,היא בעיני ביטוי נוסף למגמת הפוליטיזאציה
היתרה בענינים המוניציפאליים .בשעה שנתקבלה ההצעה
בדבר הדפסת כל השמות ורשות המחיקה ,ראיתי בזה

כיטוימה לרצון לשים בכל זאת חייץ מסויים בין הענין
המפלגתי הכללי של בחירות ארציות לבין הענין הלו

קאליהאדמיניסטראטיבי של בחירות מוניציפאליות .טוף
כל סוף ,בבחירות הארציות לכנסת בוחר הבוחר במגמה
מסויימת ,בכיוון מסויים ,והוא יודע שהסיעה קובעת את
הרכב הצירים ,קובעת את הדעות שלהם ואת ההצבעה
שלהם .אבל ,בענין כה אדמיניסטראטיבי ,בענין מוניצי
פאלי ,נודעת החשיבות העיקרית  לא כלכך לתנועה,
לחותמת ,לגושפנקה הכללית של המפלגה ,אלא דוקא לאי
שיות המסויימת.

אגב ,חברהכנסת גורי הפריז גם בנימוק
כון .הוא דיבר על מיליונים פתקים .הקושי בבחירות בצבא
הוא טכוי ,והמחוקק יכול ,לדעתי ,להתגבר על כך ,עלידי
החס

שיוציא את הבחירות בצבא מן הכלל .אבל אין זה קושי
עצום ובזבוז של מיליונים ,אם על הפתק ,הנושא את
האות של המפלגה ,יימצא מקום גם לשמות המועמדים.
הוויכוח הוא על הדפסת השמות; את המחיקות לא תמנע
עלידי זה .אם תדפיס שמות ,יימצא תמיד מי שירצה
למחוק שמוח ,אף אם לא יהיו לכך שום תוצאות .ואף
אם אתה יכול לשלול את ההשפעה החוקית של המחי
קות הללו ,הרי אין אתה יכול לשלול את השפעתן המו
סרית.
לכן אני מציע לפני הכנסת להעביר את החוק הזה לווע

דת הפנים ,על מנת שיתוקן שם כך ,שבקלפיות הצבאיות
בלבד ,בגלל הסיבוך הטכני העצום ,אפשר יהיה לנהוג
באופן יוצא מן הכלל ולא להדפיס את כל השמות; אך
לגבי כל הקלפיות האזרחיות יש להשאיר את החוק כפי
שנתקבל בשעתו בכנסת.

יצחק בןצבי )מפא"י(:
רבותי ,השאלה איננה פוליטית ואיננה מפלגתית.
והנה לפניכם דוגמה ,שחברים ממפלגה אחת מופיעים
בשתי דעות בשאלה זו.
אני בעד שמירת זכות המחיקה ונגד ביטולה בבחי
רות האזרחיות בכל הארץ .אני חושב שזכות המחיקה
היא לא רק עיקר דמוקראטי להלכה ,אלא גם עיקר חשוב
במובן המוסריהציבורי .אין לשלול מן הבוחר את הזכות
להביע את דעתו בדרך של מחיקה ,הזכות הזאת נתקבלה

עלידי הכגסת .לא היתה כל סיבה להציע רביזיה בענין
זה ,אלמלא נתקלנו בקושי טכני לגבי קלפיות הצבא.
ובאמת קיים קושי גדול לקיים זאת בבחירות בצבא ,ולכן
אפשר ומותר לקצר את הפרוצדורה.
לדעתי ,לא היה מן הצורך להביא את הדבר למליאת
הכנסת אפשר היה לעשות את הדבר הזה בוועדה .אבל
.,

מכיון שכבר הביאו את הענין לכנסת ,יכולה המליאה
לתת הוראה לוועדה לדון בענין זה ולהכניס בו תיקונים
ביחס לבחירות בצבא ,אם יהיה בכך צורך.
הביאו כאן כמה נימוקים .הנימוקים האלה ,חברהכנסת
גורי ,היו קיימים גם לפני חצי שנה .גם אז היה קיים הני
מוק בדבר "טונות" של נייר .אילו היתה מתקבלת החל
טה  לאו דוקא עלידי שרהקיצוב  לקמץ בנייר לצו
רך תעמולה ,הייתי מסכים לקמץ גם ברשימות .אולם סבו
רני שקימוץ בנייר לצורך התעמולה יביא לקימוץ גדול
הרבה יותר מאשר קימוץ בפיסתהנייר שעליה יודפסו

שמות המועמדים .שלושים שמות או שם אחד  זה אותו
הנייר.

אני סבור ,שיש בכך פגיעה בלתינחוצה בזכויות
האזרח ,ומניעת היכולת ממנו להביע את דעתו בדרך של
מחיקה .לא אנחנו המצאנו זכות זו; כך נוהגים במקומות
רבים .השאלה איננה אם יאספו או לא יאספו חמישים
אחוז .המינימום יעלה מחמישים אחוז לששים אחוז.
לדעתי יש לזכות המחיקה ערך מוסרי .למשל ,אט בר
שימה של שניםעשר איש ,לא קיבלו אחדעשר אף מחי
קה אחת ,ומועמד אחד קיבל מחיקה ,הרי למעשה לא
תהיה לכך שום השפעה .אולם המפלגה תצטרך להתחשב
בכך .צדקו אלה שאמרו שיש הבדל בין בחירות פוליטיות
לכנסת או למוסד כללי ציבורי ארצי ,אפילו לקונגרס
הציוני ,לבין בחירות למוסד מקומי .יש מקומות שבהם
נמצאים עשרות אלפי בוחרים ,ויש מקומות שבהם נמ

צאים רק עשרות בוחרים ; ושם ישפיע דבר זה גם למע
שה .דין פרוטה כדין מאה.
אני מציע איפוא להעביר את החוק לוועדה ולבקש
ממנה להציע תיקון בנידון זה.

אליעזר ליבנשטיין )מפא"י(:
השאלה הזאת היא אחת השאלות שבהן יש תקוה
לשכנע את חברי הכנסת מכל המפלגות ,כיון שאין כאן
למפלגות עמדה קבועה.
הבעיה היא בעיה עקרונית .כל שיטת הבחירות שלנו

שוללת מאדם את האפשרות לבחור את נציגו ,ומחייבת
אותו לבחור את המפלגה הרצויה בלבה במרבית האר
צות הדמוקראטיות בוחרים האזרחים אישים מסויימים
כנציגיהם .כך הוא באנגליה ,באמריקה ,ובארצות הסקאנ
דינאביות .נבחר כזה הוא נציג אמיתי :הוא יודע את מי
הוא מייצג ובפני מי הוא אחראי ,חוץ מהוועד הפועל
של מפלגתו .שיטת האחריות האישית אינה שוללת את
שיטת האחריות הקולקטיביתהמםלגתית ,אך היא ממלאה
אותה בעקרון של אחריות כלפי הבוחרים .עלידי כך
היא נעשית דמוקראטיתרפרזנטאטיבית במלוא מובן
המלה .כל שיטה אחרת  פירושה מינוי עלידי מזכירי
מפלגות או ועדות מפלגתיות קטנות ,ולאלפי הבוחרים
נשארת רשות רק לאשר ,או לא להשתתף בבחירות .אין
זה מקרה ,שהדמוקראטיות האמיתיות בעולם הישן והח
דש הולכות בדרך הנציגות האישית.

אם יש מקום ששם האישיות חשובה במיוחד ,הרי
זה בבחירות לעיריות .אנשי המקום מכירים את המועמד,
והוא צריך למלא לא רק שליחות פוליטית או אידיאולו
גית ,אלא הוא חייב גם לעורר אמון אישי בין אזרחי
עירו .אם יש סיבה נוספת להדגיש את היסוד האישי ,הרי
זה בבחירות לעיריות .אמנם ייתכן שלפעמים תתארגן
קבוצה של אנשים ,שתמחוק מועמד פלוני או אלמוני.

איני רואה בזה כל חטא .כשם ,שמותר לקבוצת אנשים

ברמתגן התקשר הציבור הספרדי עם מטלגה מסויימת לב
חירות בעיריה ,אך אותם האנשים שהיה קשור בהם מחקו

כך מותר לקבוצתאנשים אחרת למחוק מועמדים .זוהי
דמוקראטיה אמיתית .אין דמוקראטיה אלא במקום שההש
פעה מפוזרת בין כמה נקודות של השפעה והתלכדות.
הנימוק ששמעתי פה  שכדי להוציא מועמד מרשי
מה נחוצים  500/0של הקולות ,ו 50%קשה להשיג 
אינו נימוק .לפעמים ישיגו גם  ,50%אבל גם אם המוחקים
ישיגו רק  200/0או  ,300/0הרי זה דבר חשוב מאד ,כיון
שהמפלגות לא ימהרו להבא להעמיד מועמד ,אשר  20או
 30אחוז הצביעו נגדו במפורש וזה יהיה לקח לימים
יבואו .אני בכלל חושב ,שצריך להשאיר לאזרח המשוט
את רשות השריקה .כמה וכמה מעתונינו דיברו בלעג

אח הנציג הספרדי ,והמחיקות היו יותר מ; 50%היינו

קות ; וכבר יש הצעה  מטעם שרהמשטרה ,לחזור

אך
ריד את המלך הבלגי באמצעות שריקה ציבורית
המלך הלך! הכרה מוסרית חזקה קיבלה כאן את בי

מפא"י ,ואף מחאו כף להצעה זו .אילו היתה קיימת
כאן שיטת הקלטה של נאומי חבריהכנסת מדצמבר

הקרויה "הוועד הפועל של המפלגה" להציע אנשים,

נאלצים להתרוצץ והדבר
של אותו חבר למפלגה
שבעה חבריהכנסת היא
וועדה שתטפל בענין זה

לא הגיע לתיקונו אלא עלידי סניה
שאליה השתייך .ההצעה שהניאו
לפי דעתי נבונה ,ואני סובר ,שה
תדון בה בחיוב.

ישראל רוקח )הציונים הכלליים(
כנסת נכבדה .יש היום מעין התחרות ספורטי
בית על הדמוקראטיה ,וכל אחד חושב שהוא מחזיק
כשרביט הדימוקראטיה  עם מחיקות ובלי מחי
:

על המנהיג הסוציאליסטי הדגול ,מר ספאק ,שרצה להו

לבחירות אישיות ,והיתה הסכמה לכך מצד חברי

טויה בבוזהשריקה .אמנם ,במשטרים טוטאליטאריים וב
שזה היינו הך
משטרים של "דמוקראטיה עממית"
מגיע
אסור לשרוק ואין ערך לשריקה .מי ששורק שם

 ,1949הייתי מקליט את דבריו של חברהכנסת גורי,









למקומות צפוניים .אבל בדמוקראטיה אמיתית ,רשות
השריקה היא חשובה מאד ,ואם אינה מורידה את המועמד
מיד ,היא מורידה אותו כעבור שנים .דבר זר .יוצר גם
בתוך המפלגות דמוקראטיה פנימית מושלמת יותר ! לפי
זה יצטרכו להתחשב בדעת הציבור גם בתוך המפלגה.
אשר לנימוק ש"אין די נייר" כדי לפרסם את
הרשימות  הרי הוא מגוחך .המדינה שלנו צורכת
טפסי נייר בלי גבול ובלי סוף .האם דוקא בענין זה
נבוא לקמץ בנייר? בעצם ,אין צורך בכלל לבזבז

נייר ,כדי לאפשר לבוחרים למחוק מועמדים .המו
עצות המקומיות יצטרכו בין כך ובין כך להדפיס את

כל שמות המועמדים ,והטפסים הללו יישלחו איפוא
גם למחנות הצבא .אם רוצים לקמץ בנייר ,הייתי
מציע לעשות זאת בדרך אחרת לגמרי; שהמפלגות
יבואו לידי הסכם חפשי  ,לאור מצב זה של חוסר
דביזים  לא לתלות מודעות גדולות ,לא להרבות
בסיסמות שדופות ומשעממות ,ולא להדפיס כרוזים
צבעוניים .אני בטוח שהקימוץ יהיה אז גדול בהר
בה ,וגם השמירה על עצבי הבוחר תהיה גדולה בהר

שאמר בשעתו בדיוק אותו דבר ,חוץ מדבריו ביחס
לצבא .גם אני אמרתי אותו דבר .היתד .לי הסתייגות,
והכנסת החליטה לקבל אותה .אני חוגג פעמיים
בשנה  פעם ביום הולדתי ,ופעם ביום שאני מעביר
הסתייגות שלי ככנסת .בדצמבר  1949נתקבלה הס

תייגות שלי ,ברובקולות ניכר; לא היו אז  34קול
לעומת  ,33ולא היה צורך לחזור על ההצבעה; אלא
הרוב היה ב 22קול .והיה רוב גדול לא רק מחברי
הציונים הכלליים ,אלא גם מחברי סיעות אחרות ,וגם
מחברי מפא"י היו לא מעטים שהצביעו בעד התיקון
הזה ,והם ידעו על מה הם מצביעים ,והם בוודאי היו
חוזרים על הצבעתם גם הפעם.
עדיין לא היה לנו נסיון בבחירות הללו .לפי שי
טתמחיקות כזו ,אפשר יהיה להוריד מועמד אחד ול
הכניס אחר במקומו ,ואמנם כך קרה פעם ברמתגן,
וכך קרה גם בתלאביב .זה יכול להשפיע על כך
שמאתיים יימחקו מתוך רשימה של  ,500ויש הרבה

מועמדים ,שבוחרים מסויימים אינם רוצים לבחור
בהם  ומדוע נמנע מהם את הדבר הזה ? עקרון זה

נתקבל עלידי הרוב .ואין צורך לשנותו מכיון שבאו
שבעה חברים של הכנסת ,הרוצים דוקא לשנות את

בה.

החוק הזה ,עוד לפני שנעשה בו נסיון ראשון .אני חושב

אני מציע ,שחבריהבת כולם ,בלי הבדל מפל
גות ,הדואגים לטוהר הדמוקראטיה שלנו ,יקבלו את
הצעת הוועדה וידחו את התיקון של שבעת החברים.

שיש בזה משום פגם לגבי הכנסת ,אם לאחר שחוק
כבר נתקבל ,באים ומשנים אותו ,עוד לפני ביצועו.
אינני יודע אם אותם החברים שהצביעו אז נמצאים
כאן גם עתה ,אבל הם בוודאי היו מצביעים עוד פעם
בעד השינוי הזה .ואין כל הצדקה שהכנסת ,שקיבלה

שרהמשטרה ב .שיטרית:
אדוני היושבראש ,חבריהכנסת הנכבדים .דיברו כאן
על דמוקראטיה ; הייתי מבין אילו הציעו הצעה שהבחירות
יהיו אזוריות אישיות ,כי אז יש בזה משום דמוקראטיה,
הבוחר יודע את המועמד שלו ,ובוחר באיש שבו הוא
רוצה.

את ההסתייגות הזאת ,תשנה תוך שנה את החלטתה,
משום שנתגלה קושי לגבי הקלפיות הצבאיות .אגב,

אינני מבין את הקושי הזה .האם חיילים אינם יוד

עים את מי עליהם לבחור ,ואת מי הם רשאים לבחור
גם להם יש אותה הזכות לכך.
אני מתפלא מאד על נימוקיו של חברהכנסת
?

אל יבטל חברהכנסת אידוב כהן את תלאביב ,כי
תלאביב היא שליש הישוב .הוא אמר שיש לנו כמה כרכים
כתלאביב .אנו יודעים את המציאות /בכל מקום  בין אם
כל המפלגות משתתפות
הוא קטן ובין אם הוא גדול
כמפלגות בבחירות.
ביחס לשיטה של מחיקות ,הרי ציבורנו ,הציבור הס

מולת הבחירות .מאות
את הדבר .אני שולל

פרדי ,חזה זאת מבשרו .חברהכנסת רוקח יודע ,שחבר

לנייר .אני יודע שמועצה רעה עולה לציבור בהרבה

הכנסת גורי הראה על הסכנה ,וקלע בדיוק אל המטרה.

יותר כסף מאשר הוצאת נייר לצרכי כחירות .יש



גורי .הוא טען שאיאפשר לנהוג כך ,כי חבל על
הנייר .אם כך ,חבל לא
קאטים ,חבל על מאות

רק על הנייר ,חבל על הפלא
אלפי הלירות המוצאות לתע
אלפי פתקים קטנים לא ישנו
לגמרי את הנימוק הזה ביחס

לתת אפשרות לבחור במועמדים הרצויים ,שיכהנו
במשך חמש שנים ,וצריך גם לתת אפשרות למחוק
אותם המועמדים ,שלפי דעתו של הבוחר אינם מת
אימים לנהל את הענינים בעיר .אני מקווה שהכנסת
לא תשנה את דעתה מדצמבר  ,1949ותתן הוראות
לוועדה לא לשגות את החוק.

אליהו אלישר )הספרדים(:
כנסת נכבדה .אני מקווה שמיד אחרי הסגרה נמ
צא את הדרך להגיש הצעת חוק לבחירות ,לא רק
לעיריות ,אלא לכל המוסדות הציבוריים .בחירות אלו
יהיו בחירות אישיותאזוריות .אין כל טעם והצדקה
לכך ,שניהפך לרובוטים ,המקבלים פקודות ממזכיר
מפלגה זו או אחרת .זוהי האמת ,וחבל שחברי ,שר
המשטרה המערבי ,נוטה לדיקטאטורה מזרחית ,כבי
כול ,ואינו נוטה לתת את האפשרות למחיקת שמו
של אדם שאינו רצוי לבוחר.
טענתי פשוטה מאד .בדרך שמציעים כאן שבעה
חבריהכנסת לא תתקיים אפילו כנסת ,ולא רק עי
ריות .אז נוכל להסתפק בכך ,שיזרקו לתוך הקלפי
כרטיס ,או מספר ,בלי להכיר את האנשים ,שבהם גו
חרים .לשם מה יהיה אז צורך בכנסת ? ישב לו הרוב

במשרדיו; אם בביתברנר או בביתזאב ,וינהל את
כל הענינים .הרי אנו מגיעים כבר כעת לאבסורד
כזה ,שחבר הנכנס לאולם הכנסת ,בלי לדעת על מה
דנים ,בראותו את חברי סיעתו מרימים את ידיהם,
מיד מרים אף הוא את ידו באופן אוטומאטי ,בלתי
דימוקראטי ,בלי שיווכח לדעת שסיעתו צודקת.
עלינו לקיים בחירות אישיות ,כדי לקיים קשר
אמיץ ומתמיד בין הבוחר והציבור ,שכמעט אינו קיים
אפילו כיום בכנסת .קיימת "דרך שוט" של מזכיר
המפלגה ,ולא קיימת שום זיקה לבוחר עצמו.
לפני כמה חדשים הצביעו שלושיםוארבעה חברי
הכנסת בעד הזכות האלמנטרית של הבוחר למחוק מן
הרשימה את מי שאיננו רוצה בו וקבעו ,שאפילו 50%
יהיו מספיקים .ואם אינני טועה ,אמר חברהכנסת
ורהפטיג בדבריו ,שאפילו  10%צריכים להספיק כדי
למחוק את האדם הבלתירצוי מן הרשימה ,שלא ייב
חר.

אני מקווה שהבית הזה יתרומם ויבטל את ההצעה
המובאת עכשיו לפנינו ,אשר כמוה כביטול הדימוי
קראטיה במדינתישראל.

מאיר וילנר )מק"י(:
כנסת נכבדה .כל הנאומים שנשמעו כאן בדבר
האופי האישי של הבחירות  ,אין להם שחר .אין
זה מקרה ,שתמיד מעבירים האישים ,מהחוגים האז

רחיים למשל ,חוקים בעיריות נגד הפועלים; אין זה

מקרה ,שראשיעיריות אזרחיים וחברייעיריות ממפ
לגות אזרחיות מצביעים תמיד נגד מסים פרוגרסיביים
דוקא ,ובעד מסים לפי החדרים והדירות .האם כל
הדברים האלה הם אישיים כל כך ? ואם כן ,מדוע הם
חוזרים ונשנים בכל העיריות והמועצות המקומיות
אצל נציגי המפלגות האזרחיות?
אני חושב שכל אדם ברדעת מבין ,שאופן ני
הולן של העיריות או של המועצות המקומיות נקבע

לפי השקפתו הפוליטית של הנציג ,לפי השתייכותו
למעמד או למפלגה זו או אחרת ,המגינה על העשירים
או על העניים ,על הפועלים או על בעליבתיחרושת,
על בעליבתים או על דיירים .אין למצוא כאן שום דבר
מיסטי או אישי .הדברים ברורים למדי ,ואני בטוח
שגם הציבור מבין זאת .אם מישהו מצביע בעד בעלי
בתים ,הרי אין הוא עושה את הדבר מבחינה אישית
דוקא .זוהי שאלה של קו ,של תמיכה במשטר כל
כליסוציאלי זה או אחר! זוהי בעיה של השקפה
יסודית בחוגים שונים במדינה ,ואין להעמיד את
הדברים מתוך "תמימות" על בסיס של ענין אישי.
לכן ,חושבני ,שההגיון מחייב שאין לסבך את
צורת ההצבעה בבחירות בפתקים שהם מלאים רשי
מת המועמדים .בצורה זו יצטרך כל בוחר לשים
בקלפי רק את הפתק ,המכיל את שמות המועמדים,
ואם זה לא יהיה בידו  לא יוכל להצביע .הרשימות
של המועמדים אינן אנונימיות! הן יתפרסמו ברבים
וגם בכל העתונות .כל הקורא עתון יוכל לראות את
רשימת המועמדים .אין כל סיבה שאיש ההולך לבחור
בעיריה או במועצה שלו ,לא ידע מי ומי הם המועמ
דים בכל רשימה ורשימה.
הבעיה היא אחרת .יש מקומות שבהם אין אפש
רות שהפתק יגיע בעוד מועד  ,ולהבטיח שהבוחר
יוכל לבחור באופן חפשי .לכן אין להקשות עליו ויש
לאפשר לו להצביע רק באמצעות מתן סימן ושם הר
שימה.
עם זאת אינני מקבל את הנימוקים של אלה
התומכים בדעה ,שהסיבה היא חסכון בנייר .נימוק זה

מוריד ואינו מעלה; אין סיבה כזאת יכולה להצדיק
עמדה ,ואין צורך להשתמש ב"נימוק" כזה.
אני סבור שמן ההכרח יהיה להציע לכנסת תיקו
נים נוספים ,למשל בדבר הרכב ועדות הבחירות לעי
ריות ולמועצות המקומיות.
המצב עד עכשיו הוא שרירותי והוא תלוי אך

ורק ברצונו של שרהפנים .אני מציע שכל מפלגה
או ארגון שיגישו מספר של חתימות המספיק להגשת
רשימה ,יהיה מיוצג בוועדתהבחירות .אם יוגשו
עלידי מספר מסויים של אנשים חתימות מספי
קות להגשת רשימה ,הרי יש לקבוצה זו הזכות ליי
צוג בוועדתהבחירות .עד עכשיו המצב בענין זה היה
שרירותי ,ואם יימשך ,לא יהיו מאות אלפי אנשים
מיוצגים בוועדתהבחירות.
כן יש להבטיח את ביצוע הבחירות בכל מקום,
כי ישנם מקומות שבהם לא הוכרז אפילו אם יתקיימו
שם בחירות או לא  למשל :בנצרת.
וכן יש להבטיח את חופש הבחירות ,חופש מכל
כפיה ,ביחוד חופש מכפיה כלכלית או כפיה בשטח
העבודה.
בסופו של דבר ,רצוני להגיד כמה מלים לחבר
הכנסת ליבנשטיין ,שהשתמש בדיון זה כדי להשמיץ

משטרים דמוקראטיים עממיים וסוציאליסטיים ,כפי

שהוא נוהג לעשות במשך שנים .הוא מצא לנכון להגן

על הדמוקראטיה של הלינץ' על הכושים ,של בתי
מלון סגורים בפני יהודים ,של ניצול פועלים ,חוסר
עבודה ,ארגון מלחמות וכר .יבושם לו ,אבל אין לזה
כל קשר עם חוק העיריות.

אליהו הכרמלי )מפא"י(.
רבותי ,חבריהכנסת הנכבדים .במשך חמש הדקות
הנתונות לרשותי ,אעיר מספר הערות בלבד  ובראש
וראשונה לחברי סיעתי ממפלגת פועלי א"י' לחברים בן
צבי וליבנשטין ,שאמרו בערך כך ; הראשון  ששיטת

המחיקות היא השיטה הנכונה ביותר ,כי היא המאפשרת

לציבור להביע את דעתו בדיוק וללא שום לחץ ; והשני
אמר ,שכל שיטת בחירות ,השוללת מחיקות ואוסרת אותן'
או שאיננה מתחשבת בהן ,שוללת מן האדם את הזכות
האלמנטארית שלו לבחור את הנציגים הרצויים לו ביותר.
האומנם ? צר לי מאד על חברים חשובים כאלה ,המביעים
בפומבי דעה משוללת יסוד כזאת ,י כי בהביעם דעה כזאת
מסתבר שהם כנראה גם דואגים לבוחרים חברי מפלגתם.
האומנם ברשימת מפלגתנו ישתוללו הבוחרים עד מחיקות
בסיטונות ז וצר לי פי כמה ,שהם ,דוקא החברים היקרים
האלה ,מתעלמים בדבריהם מן הדיון המקיף המתקיים
בציבורנו לפני כל בחירות והמלווה בדיקה יסודית של
כל נבחר ונבחר ,תחילה בחוגו הוא ואחרי כן עלידי ציבור
הנבחרים במועצת המפלגה ,הנדרש לאשר סופית את
המועמדים .האומנם גם לגבי ציבור זה אינה קיימת שום
דרך יעילה יותר ,ובלעדי מחיקות אינו יכול לקבוע את
נציגיו ז

ואם אני מתנגד למתיקות ואני קובע לעצמי עמדה
זו' אני עושה זאת גם מתוך דאגה ,ודוקא לסיעות הקטנות,
ובתוכן לסיעת מר אלישר הנכבד שהצטמצמה כיום עד
אחד  כי בכל זאת יש לי הרצון לשמור עליך במיוחד

כי אם יהיו מחיקות ,והן יהיו ,הרי בוודאי שיחולו ביחוד
בערוב היום ,כשיגבר הייאוש וישתלט הרצון ,שגם לי וגם
לך לא יהיה ! והלא אתה ,מר אלישר הנכבד ,יודע בדיוק
היכן יצר המחיקות יגבר .ועוד  :מר אלישר ,בדבריך
אתה גם מלהיב את דמיונך ומדבר על רובוטים...

ייתכן שישנם רובוטים מקבלי פקודות' אותם אני מכיר ;
אך אני יודע שמצויים גם רובוטים כאלה ,לצערי ,המוכ
נים רק לתת מקורות ,ואתר בוודאי מכיר אותם יפה ,לא

פחות ממני.
ואם הננו נאמנים לשיטת הבחירות היחסיות ואיננו
בוגדים בה ,אנו עושים זאת שוב גם מתוך דאגה למיעוטים,
כי בו ביום שתתקבל השיטה הריבונית בתור שיטת בחי
רות ,לא תזכה סיעה כסיעתך בדבר ,היא לא תזכה אפילו
בארבעת הנבחרים שזכתה בהם בבחירות לכנסת .ועור
הערה לחבר אלישר במיוחד :כשאנו חברי המפלגות,
גם הספרדים בתוכם ,מופיעים בפני קהל הבוחרים ,אנו
מתייצבים בפני הציבור עם מצענו ועם תכניתנו הברורה,
ואתה מנצל תמיד את העדתיות וגם את שייכותי אני
לעדה הספרדית ומתיימר לדבר גם בשמי ,קיים עוד טעם
להתנגדותי .וזה לא בגלל הנייר; לא עליו אני חס ,כי
נייר יימצא בישראל .אני מקווה שיום יבוא ואסיפות הסברה
לבוחרים יפחתו עד למינימום והציבור בכללו ידע את
אשר לפניו ,ובהכניסו את פתק הבחירות אל הקלפי יכני
סנו מתוך הכרה וידיעה ברורה .על כל פנים ,המחיקות
כיום ישפיעו רק על הנייר הסובל הכל ,ואם ישנו חבר

כנסת ,שאני מצטער במיוחד עליו על אבדן חג מחגיו,
חג ההסתייגות' כדבריו ,הג שהוא חגג אותו בשעה
שהוא מצליח להעביר הסתייגות אחת מני רבות ,זהו חבר
הכנסת הנכבד ,מר רוקח ,ראש עיריית תלאביב .פשוט
גם מתוך רחמנות ,כי קשה מאד לראות כיצד מידרדרות
ההסתייגויות בזו אחר זו עד לבלי הכירן .אולם אנו חיי

בים כולנו לזכור /לפי דעתי ,וזה העיקר ,שהמתיקות
מטפחות בדרך כלל את היצרים ,ולאו דוקא את הטובים
והמשובחים שבהם ,כי המחיקות יהיו ברובן מבוססות

על סכסוכים אישיים וגם על כל האפל באדם .כל מי
שלא יצליח בדרך אחרת יטה לשביל פתלתל זה ,כאמור
בבחינת  גם לי וגם לך לא יהיה .אנא ,רבותי /נשמור

על הציבור מסיוט זה .ואם יתקבל התיקון ומר רוקח יאבד
חג ההסתייגות ,הרי יוכל עוד לחוג חג אחר ,חג הבחירות'
שבכל אופן נכבד הוא פי כמה מקודמו החולף.
ולבסוף אומר שהבחירות היחסיות' שהנן צודקות
:

כשהן לעצמן ,דרושות בעיקר למפלגות הקטנות ,שאילולא
כן היינו אנו ,חברי תנועת העבודה ,יושבים לבדנו כאן

ובכל מקום ,והיה קצת משעמם ...אנו רוצים איפוא
לזכות גם אתכם בנציגות כאן ובכל מקום .הכירו היטב
בעוברה הראויה לציון ,שאנו דואגים גם לכם.

יעקב גיל )הציונים הכלליים(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .אני רוצה להתחיל

מסביב לענין .אם נלך בדרך זו ,שכל חוק שנתקבל בכנסת
אחרי הצבעה ,ולא ימצא חן בעיני מישהו ,יועמד בתור
 לאן נגיע ?
הצעה לסדרהיום לשנותו
אני מטיל ספק בתוצאות ההצבעה הזאת .ייתכן
שתוצאות ההצבעה הזאת יהיו כתוצאות ההצבעה מלפני
חצי שנה .אך גם אם יהיה כך



פסולה שיטה זו ,כי כל

מי שהחוקים המתקבלים אינם לרצונו ,יוכל להעסיק את
הכנסת בזה שידרוש לשנות אותם /בצורת הצעות לסדר
היום.

חברהכנסת גורי הביא נימוק של נייר ,שבעזרתו
הוא רוצה לשנות חוק.
הייתי מציע לו ,אם הוא דואג באמת למצב הנייר
במדינתישראל ,שלא ישתמש באמצעי של שינוי חוק.
אלא יפנה לשירותיהמודיעין של ראשהממשלה וישאל
אותם לשם מה הדפיסו את הנאומים של שרהאוצר ושל

שרהחוץ בענין קוריאה בחוברות מיוחדות ,הדורות,
בעוד שדבריהם נדפסו ב"דברי הכנסת" ובכל העתונות.
באן אין למר גורי צורך לשנות חוק ולגזול מזמנה של
הכנסת ,ובכל זאת יוכל בכך לחסוך נייר.
הייתי מציע לו עוד הצעה ,שגם היא אינה כרוכה
בשינוי חוק .משרדהתחבורה הדפיס את הוויכוח של חברי
הכנסת בענין התחבורה .אף שהדברים נדפסו ב"דברי
הכנסת" .לשם מה צריך מוסר ממשלתי להדפיס חוברת
הדורה ,אם דברי המתווכחים על ענין התחבורה כבר
נדפסו ב"דברי הכנסת" ?

ועוד שאלה אני מציע  :לשם מה ניתן רשיון להוציא
שבועון "קול ישראל" ,בעוד שאלפי טפסים לא נמכרו

ובוזבזו ? לשם מה מבזבזים כמותנייר כזאת ז
כן אמר מר גורי :ענין דמוקראטי .על כך אפשר
לומר את המימרה התלמודית הידועה  :זכה ,נעשית לו
סם חיים ,לא זכה  נעשית סם מוות .גם ענין הדמו
קראטיה אפשר להפוך אותו לענץ אנטידמוקראטי .ידוע,
שאם נותנים ל 50אחוז מן הבוחרים את האפשרות
להצביע בעד הנבחר ,אין זה דמוקראטי /זאת דיקטאי
טורה של מפלגה ,זאת ריקטאטורה של מזכירות המפ
לגה .אם כן  למה לסלף את המושג היקר הזה ולהביאו
כאן בשם הדמוקראטיה ולהגיד שאם מציעים למחוק 50
אחוז זוהי דמוקראטיה ? אותו מר גורי הצטרף בעירייה

תלאביב להצעת מועצתהעיריה ,שרק  25אחוזים יכו
לים למחוק .ההצעה במועצתהעיריה נתקבלה פה אחד,
וא:י שואל  :כיצד יכול אדם להופיע בשני מקומות
בשתי איצטלות .יש כאן שני גורי עם שתי השקפות
עולם ;  בעיריית תלאביב היה נוח לו שרק  25אחוז
ימחקו' ופה יש לו ענין שעוד לא חקרתי אותו .אולי

לוחץ מישהו ,אולי צריך להעביר את מישהו ,וזהו ענין
פנימי של המפלגה .דבר שהוא טוב לעריית
אביב ,למה לא יהיה טוב לעיריות אחרות ? לעי
רית יש יותר ענינים מעשיים מאשר לכנסת .נאמר כאן,
שלגבי הכנסת אין החוק הזה קיים ,ואיאפשר למנוע
מן הבוחרים שלא תהיה להם זכות לבחור .הלכה חמורך,
טרפון  מר גורי .כל הנימוקים שלך הופרכו.
אולי תגלה לנו את הסיבה האמיתית ,אבל הנימוקים שלך
אינם מספיקים כדי לבטל את החוק שנתקבל בכנסת.

להוציא את ענין המחיקות לבץ אלה האומרים שאין לה

סיר את המחיקות הוא בזה ,שאין אני רוצים להינות
את הקהל ולהנהיג מחיקות במקופ בחירות אישיות.
אם יגיע הדבר לקביעת שיטה חדשה של בחירות אישיות,

הרי הרוב המכריע של הבוחרים ,הרוב המכרי ע של מפ

לגת פועלי ארץישראל ,יצביעו בעד בחירות אישיות
אולם אין לזה שום קשר לשאלת המחיקות.

תל

מאיר גרבובסקי )מפא"י(:
אני רוצה להרגיע כמה מחברי הבית הזה .אין שום
ענין מיוחד למפלגת פועלי ארץישראל לא במחיקות
ולא בהתנגדות למתיקות .אל תראו בזה ענין יוצא מן
הכלל  הסתערות של מפא"י .הרי תיתכן בנדון זה

דעה בעד ונגד .כל "המיסטיקה" של חברהכנסת גיל,
החושב שמשהו מסתתר מאחורי ענין זה



אין בה

ולא כלום .אני מרגיע אותו ואני אומר לו ,שאין כאן דבר
מעין זה.
דבר שגי .אני רוצה להגיד משהו למר אלישר ,שמ
תוך דבריו יצא שכאילו הוא האדם ה"חפשי'י היחידי
בכנסת הזאת ,וכל היתר הם עבדים נרצעים ,כביכול,
שאץ להט לא דעו? ולא מצפון ,אלא הם נתונים לאימת
השוט של המצליף ...אין זה כך .ואשר לבחירות אישי
יות  אשמח מאד כשיגיע הענין לבחירות אישיות,
כלומר ,להצבעה על העקרון של בחירות אישיות ,שגם
אתה וגם מר רוקח תצביעו בעדו ,אם נביא לכם הצעה
כזאת במקרים רציניים עוד יותר.
כעת לעצם הענין .הוויכוח הוא לגבי ההבחנה בין
עובדה ומציאות לבין הונאה עצמית .מישהו אומר,

שעלידי  50אחוז מחיקות נותנים אפשרות לבוחר להש
פיע על המועמד .לא אגיד שהוא מרמה את דעת הק
הל  אלא המציע הצעה זו מרמה את עצמו .ממשלת

המאנדאט היתה "דמוקראטית" עוד יותר והיא קבעה

שמחיקה אחת דיה להוריד את המועמד לשורה האחרונה
שברשימה.

ישנה הונאה עצמית שניה בהצעה זו .יש לפעמים
קשרים בין מפלגות שונות בבחירות ,וייתכן שמפלגה
אחת תשתמש במחיקות האלה כלפי מועמדי חברתה
ותפגע למעשה באימון שניתן לה מטעם הבוחרים,

עלידי מחיקתה את המועמדים הבלתירצוייפ מתוך
ה"קשורים" הללו ,בעוד שלקהל הוצע שיצביעו עלפי

שתי רשימות הקשורות זו לזו ,זוהי הונאה ,ילא צריך
להרשות דבר זה.
אשר למחיקה האישית ,מי שאומר שיש
ב 50אחוז מחיקות' מבין שאף אחד לא יוכל להשיג
 50אחוז ,אולי אפשר הדבר רק במקום שיש בו  500בוחרים.
פירוש הדבר ,שאם בתלאביב משתתפים בבחירות 150180
אלף איש ואם איזו מפלגה תקבל ששים אלף או שלושים
צורך

אלף קול ,צריך לארגן עשרים אלף איש ,בדי למחוק מועמד
מן הרשימה .ולהתכסות בזה ולהגיר שאלה הן בחירות
"אישיות"  זהו אבסורד .ההבדל בין אלה שמציעים

יוסף ספיר )הציונים הכלליים(:
כנסת נכבדה .כמה הערות נוספות .אולי זה סימן
טוב לבית הזה שבדיון על יסודות של דמיקראטיה אין
הבית מביע את דעתו לפי קווים מפלגתיים בלבד .נדמה
לי שנוח יותר לדבר על דמוקראטיה של מחיקות מאשר
על מחיקת הדמוקראטיה .ובאותה מידה שישנה הזמת
לחברהכנסת גורי לדבר על הפרת הדמוקראטיה' מותר
גם לי לכנות הצעה זו בשם "פסיבדודמוקראטיה" לא
פחות משהוא מכנה את ההצעה הנגדית .והו המשך של
קו .אין זה רק הפרט הזה .נוסף לכל השאלות שנשאלו
כאן הייתי מוסיף עוד שאלת תם .אני מבין שהדפיסו חו

ברת מסויימת של שרהחוץ או שרהאוצר ,אבל אינני
מבין מדוע אני צריך לקבל חמש חוברות שלא אני הז
מנתי אותן.

יונה קוסוי )מפא"י(:
אין זה שייך לענין.

יוסף ספיר )הציונים הכלליים(:
זהו המשך הקו ,ההופך את ענין הבחירות לדבר שה
בוחר כמעט שאין לו שום זכות בו .כי הבעיה איננה אם
להכריח את הבוחר שיבחר בקו מדיני זה או אחר ,אלא

אפילו בתוך מסגרת או קו מדיני מסויים שוללים ממנו
בבחירות מקומיות כל אפשרות לקבוע את דעתו ויחסו

)קריאתביניים של
לנבחר.
ס ת ק ו ס ו י(.

חברהכנ

שם אין סיעות ואין מפלגות ,שם נבחרים אישית,

הלואי ונגיע בבחירות מוניציפאלות לבחירות אישיות.
המדובר הוא בבחירות לוקאליות .עלידי ביטול הרשימות
עם שמות המועמדים וביטול זכות המחיקה עלידי הבוחר
נשלל כל גוון מקומי הקובע לא מעט בבחירות אלו.
מה המסקנה מכך ? אפשר להגיע לאבסורד ,שהבחירות
ייהפכו לבחירות ארציות' והבוחרים בכל מקום לא יבחרו
במועמדים של כל מקום לחוד ,אלא יבחרו בכל הארץ
ברשימות מפלגתיות ארציות ,והמפלגות יחלקו את המאנ
דאטים לפי הסכם מסויים .הבוחר לא יביע את דעתו על
הנוגע למקומו הוא ,אלא יביע את דעתו על הפוליטיקה
שמנהלת מפלגה זו בכל ענין ,ובכל מקום בארץ ,מחוץ
למקום מושבו הוא .זאת היא הכוונה :לעשות פוליטיזאציה
מוחלטת של כל הבחירות לרשויות המקומיות ,לא לפי
האינטרס המקומי ,אלא לפי האינטרס הפוליטי של אותה
מפלגה .זהו סילוף גמור של המושג שלטון מקומי; זהו
סילוף גמור של חוות דעת הבוחר ,וזהו סילוף גמור של
שלטון דמוקראטי ,והפיכת שלטון מקומי לחלק בלתי
נפרד של שלטון מפלגות ,לא באותו מקום ,אלא בכל
הארץ כולה ,במסגרת של ענינים ,במסגרת של אינטרסים
ובמסגרת של ביצוע ,שהן שונות לחלוטין מן המסגרות
הדרושות לאותו מקום.

אם מדובר על דעת הבוחר לגבי השיטה הנהוגה בר
שויות מקומיות שונות' כדברי חברהכנסת וילנר

~

לא אכנס כאן לוויכוח אתו  הריני מוכן להביא דוגמות
שיוכיחו ,שהשיטה המוצעת ,והמבוצעת במקומות שונים
בארץ אינה מכוונת לפי קו של משטר פרוגרסיבי במקום
שבו שולטים באיכוח הפועלים ומשטר מנוגד לזה במקום
שבו שולטים באיכוח החוגים האזרחיים .אני יכול להוכיח
לו לעתים קרובות את ההיטל .עצם העובדה ,שדוקא חבר
הכנסת וילנה לסי המושגים שלו ולפי הקונצפציה הרגילה
שלו על משטר דמוקראטי ,הוא תומל נלהב כלכל בשיטה
של מתן אותיות וסימנים שאינן אומרות יותר מאשר :

קיימת מפלגה ,ואתה ,הבוחר ,אין לל דעה  עובדה זו
אומרת משהו.

לבירור לוועדה לקריאה שניה .מובן שהוועדה תביא בח
שבון את הדעות בעד ונגד שנשמעו בקריאה הראשונה
של הצעתהחוק .עלי להוסיף עוד דבר בעקבות הוויכוח :
אם המטרה היא להגן על זכותו של האזרח מבחינת משטר
תיים דימוקראטי ,אין זכות המחיקה משיגה את המטרה,
הייתי מבין ,אילו היו מציעים ,שבמקרה שחמישה או
עשרה אחוזים מן הבוחרים ימחקו מועמד בלתירצוי להם,
הרי הוא נמחק מן הרשימה .יש בכל הגיון .אל בזכות

המחיקה לפי החוק הקיים אין כל ממשות .כל ברדעת
וכל המצוי אצל עניני בחירות יסכים ,שאם מעניקים לבוחר
זכות שאינו יכול ליהנות ממנה ,הרי זו פגיעה בדמו
קראטיה ,ותו לא.
מי שאומר ,שצריל לקיים את זכות המחיקה בבחי

משום כל אני מתנגד בכל תוקף להצעה הזאת .חנו
לבוחר אפשרות לקבוע את הענינים ותנו לו דעה כלשהי.
אי 1תשללו מן הבוחר את אשר נשאר לו.
יש בעיה מיוחדת הצבא .על בעיה זו דנה ועדת
הפנים .אין לי שום ספק /שוועדתהפנים תמצא דרל לתקן
את הפגימות במידה שהן קשורות בצבא .יש להסתפק
:

הפעם בכל ,שיימצא פתרון מתאים לבעיה הזאת בצבא,
אשר שם קיימת תסבוכת מיוחדת ,מפני שבמחנה אחד
נמצאים בוחרים מ 30או  40רשויות מקומיות ,ויש להמ
ציא להם את כל הרשימות של הבחירות .אל נסבל את
הבעיה כולה מפני המקרה המיוחד של הבוחרים הנמצ
אים במחנות הצבא.
אני מציע איטוא ,לא להעביר את הצעתהחוק כולה
לוועדה .הוועדה תדון בה ממילא .אין צורל להחזיר את
הצעתהחוק לוועדה כרי לדון בעניני הצבא.

רות מוניציפאליות ,צריל להציע זאת גם בבחירות האר
ציות לכנסת .מבחינה פוליטית וציבורית אין כל הבדל
אם הבחירות הן מקומיות או ארציות .גם הבוחר בבהי
רות עירוניות מצביע בעד עקרונות ובעד מצע של ממלגה,
הוא מצביע בעד שיטתמסים מסויימת ובעד עקרונות
מסויימים בארגון השירותים הסוציאליים ,וכדומה .אין
מצביעים בעד אישים אף בבחירות מוניציפאליות ,המתנה
לות על יסור היאבקות ציבורית ,בדומה לבחירות לכנסת.

מכל הטעמים האלה אני מציע לכנסת ,להעביר את
הצעתהחוק לוועדתהפנים .הוועדה תשקול את כל הנימו
קים בעד ההצעה ונגדה ,והכנסת תוכל לקבל את ההצ
עות הנראות לה.

היו"ר

י.

בורג:

אנו מעמידים להצבעה את הצעתהחוק לתיקון מקו

דת העיריות ,שהוגשה עלידי אחדים מחברי הכנסת.
השאלה העומדת להצבעה היא ,אם נעביר את הצעתהחוק

ישראל גורי )מפא"י(:
כנסת נכבדה .גם אליבא דמר ספיר יש צורל להעכיר

את התיקון לוועדה .אל מר ספיר מציע להעביר רק חלק
מן התיקון.

לוועדתהפנים ומשם תוחזר למליאה ,בצורה מתוקנת
או בלתימתוקנת ,לקריאה שניה ,או שלא נעביר את
ההצעה הנדונה לוועדה.

הצבעה

יוסף ספיר )הציונים הכלליים(:
לא הצעתי זאת .אין צורל בכל.

בער ההצעה להעביר את הצעתהחוק

לווערתהפנים  30
נגד

ישראל גורי )מפא"י(:
אני טוען שיש צורל בכל .בלי שהתיקון יקבל את

אישורה של הכנסת ,אין לוועדתהפנים או לשלטונות
הצגא סמכות להפלות בין אנשי הצבא ובין יתר האזרחים.
מכל מקום ,העניו טעון בירור .יש צורל להעביר את החוק
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ההצעה להעביר לוועדתהפנים את הצעתהחוק
לתיקון פקודת העיריות ,שהוגשה עלידי חברי
הכנסת י .גורי ,דוד הכהן ,ב .מינץ ,א .פראי וי.
שרי  נתקבלה.

ה .חוק גיל הנישואין ,תש"י(*1950
)קריאה שניה וקריאה שלישית(

היו"ר י .בורג:
נשארו לנו שיריים מחוק גיל הנשואין .חלק מההס
תייגויות כבר הובאו לדיון ולהצבעה .נותרו עור הסתיי
גויות לסעיף  3ולסעיף .4
רשותהדיבור ליושבראש ועדתהמשנה לחוק גיל

הנישואין ,חברהכנסת בריהודה.
* ו ראה ,,רכרי הכנסת" חוב' כ"ח )מושב שני( ובנספחות שם.

ישראל בריהודה )יו"ר ועדתהמשנה לחוק

גיל

הנישואין(:
חברי הכנסת זוכרים בוודאי את גורלו האומלל של

החוק הזה ,שסעיפיו השונים הוחזרו ארבע פעמים לוועדה
לשם בירור נוסף .בטעם האחרונה ,ב 21ביוגי ,החזירו

לוועדה ,לפי הצעת חברהכנסת לם ,את סעיף ) 3ב(

שביחס אליו הסתייגו מר ג'רג'ורה ומר ורהפטיג .סעיף זה

היו"ר י .בורג:

הוחזר לדיון נוסף בוועדה ,לשם בירורו עם אנשים יודעי
חוק מקרב העדות הנוצריות והמושלמיות שבארץ ,בעיקר

אנו עוברים לסעיף  .4לסעיף זה הוגשה הסתייגות
עלידי חברהכנסת בריהודה שידבר בתור מסתייג,
ובשם רוב הוועדה יענה חברהכנסת בררבהאי.

המושלמיות .בדקנו מחדש את הענין ,שמענו דעת המומ
חים במשרד הדתות ,שהרצו לפנינו על פרטי החוק המוש
למי בעניני גיטין ,עיינו גם במקורות ובאנו לידי מסקנה,
שאפשר לנסחה כלהלן :ראשית כל ,דוקא לסי החוק
המושלמי יש רשות מלאה בכל מקרה ,וגם בתביעות
הקשורות בגיטין ,לפנות לקאדי ,כלומר ,לאותה ערכאה
שבפניה באים בבקשת הגט; רשות זו ניתנה לא רק לאחד
משני בני הזוג או האפוטרופסים שלהם ,ולא רק לבאיכוח
השלטונות ,אלא  לכל אדם ללא הגבלה ,כמו שגם הקאדי
בעצמו רשאי ,ללא כל תביעה ,לבדוק בענין במקרה שהוא
נתקל בו וחושב שמשהו אינו בסדר .כלומר ,כאשר הצענו,
שבין האנשים שתהיה להם רשות להופיע כתובע בפני
הערכאה ,הרשאית לתת את הגט ,ייכלל גם קציןהסעד,
לא פגענו בזה אפילו בצד הפרוצדוראלי של החוק המוש
למי ,מפני שקציןהסעד ,לא פחות מכל ארם אחר ,רשאי
לפנות בענין זה לקאדי.
שנית ,בדקנו עוד פעם ונוכחנו לדעת ,על כל פנים

לפי דעת ועדתהמשנה ,שההבדלה בין החוק המאטריאלי

הדתי שניסינו לא לפגוע בו ,ובין החלק הפרוצדוראלי,
הוא ברור בהחלט ,והסעיף ,שלגביו הסתייגו ,דן בצד
הפרוצדוראלי בלבד ,כלומר ,ועדתהמשנה מציעה איפוא
את סעיף ) 3ב( בנוסח הקודם ,האומר " :התביעה להתרת
קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיףקטן )א(
יכולה להיות מוגשת עלידי האשה או עלידי אחד מהוריה
או אפוטרופסית ,או עלידי פקיד הסעד" .אני מניח שבענין
זה צריך לגמור את ההצבעה שהופסקה באמצע ,להצביע

על ההסתייגויות של מר ג'רג'ורה ומר ורהפטיג ,שעליהן



הגנו  אמנם לפני יותר מחודש
הערב בשם רוב הוועדה.
היו"ר י .בורג:
אני מעמיר להצבעה את ההסתייגות של חברהכנסת
ואני עניתי עליהן

ג'רג'ורה  שגם חברהכנסת ורהפטיג תומך בה 
לסעיף

) 3ב(.

,
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נגד
התיקון של חברהכנסת א .ג'רג'ורה לסעיף ) 3ב(

לא נתקבל.

היו"ר

י.

בורג:

לאחר שההסתייגות הזו נפלה ,אני מעמיד להצבעה
את ההסתייגות של חברהכנסת ורהפטיג לסעיף ) 3ב(.

הצבעה
בעד התיקון של חברהכנסת ז .ורהפטיג
לסעיף ) 3ב(
נגר
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התיקון של חברהכנסת ז .ורהפטיג לסעיף )3ב(
לא נתקבל

היו"ר י .בורג:
עכשיו נצביע על סעיף  3כולו.
הצ ב ע ה
סעיף  3בנוסח הוועדה נתקבל.

דין בדבר עבירה על חוק זה ,יביא ביתהמשפט בחשבון
גורמים להמתקת העונש ,אך גם לאחר מתן פסקדין לגט,

לתיקון העוול שנעשה לבלתימבוגרת ,רשאי הגבר,
בעיקר לפי הדין היהודי,להמשיך לסרב ולא לתת את
הגט לגערה .בדרך כלל ,למעשה ,משתמש ביתהדין הדתי
בכל מיני אמצעי לחץ ,כגון קביעת סכומים גדולים יותר
למזונות ,וכדומה .יש צורך לקבוע אמצעי לחץ חוקי
במדינה ,שיהיה יעיל למדי .לכן מציע אני סעיף נוסף לחוק
 ובמקרה שיתקבל ,יהיה צורך לשנות את מספרי הסעי
פים הבאים אחריו .הצעתי היא ,שאחרי סעיף  4יבוא

סעיף זה :
") .5א( בעל ,שביתמשפט או ביתדין מוסמך פסק
על יסוד העילה האמורה בסעיף ) 3א( ,לחייבו לתת גט
לאשתו או להתיר בדרך אחרת את קשר הנישואין ,והוא
לא קיים את הפסק תוך חודש ימים ,דינו  מאסר עד
שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענ
שים כאחד.

)ב( תקופת חודש הימים הנזכרת בסעיףקטן )א(
מתחילה משעת מתן הפסק  אם ניתן בנוכחות הנאשם,
ואם ניתן בהעדרו  מיום שהפסק הודע לו כחוק".

כלומר ,אני מציע ,שאדם שנמצא חייב בעבירה
על חוק גיל הנישואין ,ולאחר שיצא פסקדין
של ביתדין מוסמך לכך )אם לא ישנו את חוק גיל
הנישואין יהיה תמיד ביתהדין המוסמך לגבי יהודים 

ביתדין דתי( לא קיים את פסקהדין וימשיך במעשה
העבירה הקודמת שלו לרעת הנערה ,תיחשב עצם איהו
צאת פסקהדין לפועל כעבירה נוספת ,שעליה יקבל גם
עונש נוסף .אם במשך חורש ימים לא יתן את הגט 

הצבעה
בעד התיקון של חברהכנסת א .ג'רג'ורה
לסעיף ) 3ב(.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
כיון שהדיון בפרטי החוק התקיים לפני זמן רב,
רוצה אני להזכיר לכם במה המדובר .בסעיף  4של
החוק החלטנו שבקביעת ענשו של אדם שיצא חייב בבית

ייענש על כך.

דוד בררבהאי

)בשם הרוב בוועדתהמשנה לחוק גיל

הנישואין(:
כנסת נכבדה .שני נימוקים הניעו את רוב הוועדה
להתנגד לתיקונו של חברהכנסת בריהודה .נימוקים
אלה שונים לגמרי זה מזה .נימוק אחד צריך,
לפי דעתי /לשכנע את החלק הדתי של הבית ,והשני
את החלק החפשי של הבית .בין שני הנימוקים ,אני
מתיר לכם לבחור באחד ,מתוך הנחה שנגיע למסקנה,
שיש להסיר את התוספת הזאת.
והנה נימוק אחד :לפי חוקי ישראל ,הגט הוא הס
כם בין הצדדים .אסור שיינתן גט מתוך איום ,או מתוך
נדירת נדר בשעת רוגז ,ומי שיודע את הפרוצדורה של
הגט היהודי ,יודע עד כמה מכבידים לשאול ברבנות

שאלות שונות ,כדי לברר אם הגט נובע מרצון חפשי.
ספק הוא ,אם גט שניתן בהשפעת איום ,יכול להיחשב
כגט .בתור אישמשפט ,יש לי ספק גדול בכך.

הנימוק הזה צריך ,לפי דעתי ,לשכנע את החלק
האחד של הבית,
ישנו נימוק שני ,שהוא בשבילי מכריע .זהו נסיון
ראשון בתחוקת מדינתישראל להטלת סאנקציות על אי

ציות לפסקדין של ביתדין מוסמך ,כפי שכתוב בחוק,
ולמעשה יהיה זה תמיד ביתדין דתי ,אמנם ,הפעם מדו
כולנו מעוג
בר על מקרה שנראה לנו נוח מאד מאד,



יינים שטסקדין כזה של ביתדין מוסמך ,של ביתדין
דתי ,יוצא לפועל .בסעיף הקודם ,שאתם בוודאי שכחתם
אותו ,בסעיף  ,4דיברנו במפורט על מידת העונש שיוטל
לטי פסקדין של ביתמשפט אזרחי ,לא רבני ; על מידת
העונש תשפיע העובדה אם הנידון ציית לפסקהדין של
הרבנות ,אם נתן גט או לא נתן גט .אבל ,פד .אנחנו
הולכים צעד הלאה .אנחנו אומרים  :עצם איציות לפסק

רין של רבנות מהווה עבירה פלילית ,שהעונש עליה
הוא כזר .וכזה.

אני מזהיר מפני הקפיצה הזאת .היום זה איציות

לפסקדין של גט ,מחר עלול התקדים הזר ,להביא או
תנו לידי כך ,שנרחיק לכת הרבה יותר .איני רואה
בזה גם שום צורך .יש בסעיף  4אמצעי מספיק כדי
למנוע איציות לפסקדין של הרבנות .אני יודע ,שבמ

דינתישראל קיימת בעיה חמורה כיצד להכריח לקיים

פסקידין של הרבנות ,לאו דוקא בענין זה .הבעיה

הזאת קיימת ,הבעיר .הזאת יבולה למצוא את פתרונה
נצורות שונות ,ויש בבית הזה חילוקידעות יסודיים,
באיזה כיוון צריך ללכת לפתרון הבעיה הזאת .אבל ,הדרך
שחברהכנסת בריהודה בחר בה ,אני רואה בד .התחלה

מסוכנת ; הוא אינו רואה דרך זו עד סופה .אני רואה בכך
התחלה מסוכנת מאד בדרך למתן תוקף חוקי להטלת ענ
שים על איציות לפסקידין של הרבנות .בסעיף  4כתוב
"בקביעת עונש של אדם שיצא חייב בדין על עבירה ,יביא
בית המשפט בחשבון כגורם להמתקת העונש את העובדות
:

הבאות  :אם אותו אדם וכו'".

אנו מערבבים כאן שתי פרשיות .יש דיון בביתדין
של הרבנות על מתן גט או לא ,ויש דיון בביתדין אזרחי
ברבר עבירה על החוק .אנו אומרים ,שבביתדין אזרחי

ואני כשלעצמי מאחל לי רק דבר אחד  :שלא אצטרך לע
לות עור פעם על הבמה בקשר עם חוק זה ,כי זוהי הפעם
הרביעית שאני עושר .זאת .מי שלא הביו  אינני רוצה
להוסיף ולהסביר לו עוד .אני רואה בכך התחלה לתיאו

קראטיה מסוכנת מאד במדינתישראל ,אשר את הנסיון
הראשון לה עשה חברהכנסת בריהודה.

היו"ר י .בורג:
אני חושב שכל חברי הכנסת יודעים בעד מה הם רוצים
להצביע .אנו מעמידים עכשיו למנין את הסתייגותו של
חברהכנסת בריהודה ,אחרי ששמענו את הנימוקים שלו,
ואת תשובתו של באכוח רוב הוועדה.

הצבעה
בעד התיקון של חברהכנסת י .בריהודה
נגד
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התיקון של חברהכסת י .בריהודה ,להוסיף
בחוק גילהנישואין ,תש"י  ,1950
סעיף
5

לא נתקבל.

היו"ר י .בורג :
לפני שאעמיד להצבעה אה כל החוק כולו ,אתן רשות
לקריאת הצהרות לחברהכנסת כהנא ,ואחריו  לחבר
הכנסת ג'רג'ורה.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
אני חושב שעד לגמר ההצבעה  כלומר  :הצבעה
שלישית על החוק כולו  אין מקום להצהרות.
היו"ר י .בורג:
לפני ההצבעה הכוללת נהגנו לפעמים לתת מקום
להצהרות להנמקת איהשתתפות בהצבעה .כן עשה גם
חברהכנסת ז'בוטינסקי לפני ההצבעה הסופית על התקציב.

קלמן כהנא )'וחזית הדת'ת המאוחדת(:
כנסת

נכבדה.

בשם

החזית

הדתית

המאוחרת

אני

מתכבד למסור את ההצהרה כדלקמן:

יקבל הנידון את ענשו ,וסעיף  4קובע ,שביתהמשפט

בעיית הנישואין בגיל הבוסר התעוררה והחריפה
בעיקר בעקבות העליה ההמונית מארצות המזרח הקרוב
בשנה האחרונה.
הרבנות הראשית דאגה במועד הנכון להגנת בת
ישראל והתקינה תקנות מתאימות נגד נישואין בגיל
מוקרם .תקנות הרבנות הראשית הסדירו את הענין במידה

)בשם הרוב בוועדתהמשנה לחוק גיל

יעילה ביחס לציבור היהודי ,הרוב המכריע של תושבי

יביא בחשבון ,אם הנאשם קיים את פקודת ביתהדין לה
תיר את הנישואין ,או לא מילאה.

בבה אידלסון )מפא'יי( :
ואם לא מילאה ז

דוד בררבהאי

הנישואין(
יפסוק עונש חמור יותר .העונש שנכלל בתוספת
הזאת ,מצוי בסעיף  .4בידי ביתהדין האזרחי לתת עונש
חמור יותר.
:

אריה בהיר )מפא"י(:
לפי איזה חוק יפסוק את העונש

דוד בררבהאי

ל

)בשם הרוב בוועדתהמשנה לחוק גיל

הנישואין(:
העבריינים ייענשו לפי חוק גיל הנישואין .הגורמים
הם פשוטים יותר מכפי שאתם חושבים .לצערי הרב ,עברה

תקופה ארובה מזמן הדיון בסעיפים השונים של החוק,

המדינה.

לאור ההצעה להסדיר את ענין גיל הנישואין גם
בחוק של הכנסת ,הקדשנו עמל רב לשכלול הצעות החוק
והתאמתו לתקנות הרבנות הראשית ,ולפי מיטב הבנתנו
תרמנו יחד עם יתר חברי הוועדה תרומה חשובה בכיוון
הנ"ל.
שינוי הצעת הוועדה עלידי הכנסת והעלאת גיל
המינימום לנישואי האשה ער שבעעשרה שנה ,הביא
לידי סתירה בין החלטה זו ובין תקנות הרבנות הראשית
שקבעה את הגיל של ששעשרה שנה כגיל המינימום.
ובעיקר רואים אנו בסירוב הכנסת לקבל את הצע
תנו להעניש בעד חיי מין שלא בנישואין בגיל ששעש
רהשבעעשרה ,גיל שבו הנישואין אסורים לפי החוק

שנתקבל  פרצה החותרת תחת המוסר הציבורי ותחת
עצם מטרת החוק.
נוצר מצב שבגיל זה חיי מין שלא בנישואין אינם

אסורים לפי החוק ,ואילו נישואיו אסורים ונענשים עלי
הם בענשים חמורים.

כל עוד פרצה זו לא תיסתם ,אין אנו יכולים להצביע
בעד החוק.

אמין ג'רגיורה )הרשימה הדמוקראטית של נצרת( :
המליאה החליטה להחזיר את חוק גיל הנישואין

לוועדה הנוגעת בדבר ,כוי שתעיין בהסתייגות לסעיף
) 3כ( .הואיל ולא הוזמנתי להיות נוכח בדיוני הוועדה
בענין זה ,והואיל וחוק זה הוחזר אל המליאה בלי
ידיעתי ,אףעלפי שאני חבר בוועדה הנוגעת בדבר,
הנני מוחה על התנהגות זו והנני מודיע שאין אני אח
ראי לכך ,שסעיף  3נקבע בצורתו הנוכחית.

ישראל בריהודה )יו' ר ועדתהמשנה לחוק גיל
הנישואין(:
ועדתהמשנה החליטה פהאחר להזמין את חבר
הכנסת ג'רג'ורה לישיבה ,ומילאה את ידיו של חברהכנ
סת לם ,שלחם על החזרת הסעיף הנידון לוועדה לשם

בירור נוסף ,לפנות אליו ולהזמין אותו .חברהכנסת לם
הודיע לנו בישיבה השניה של ועדתהמשנה ,שהזמין
את חברהכנסת ג'רג'ורה ,אך הוא סירב לבוא.

יוסף לט )מפא"י( :
רצוני להוסיף על דבריו של חברהכנסת בריהודה,
שהזמנה זו נמסרה עלידי באמצעות המתורגמן בכנסת,
וידוע לי שהמתורגמן מסר את ההזמנה .הוא אמר לי
אחרכך שחברהכנסת ג'רג'ורה אינו רוצה להשתתף
בדיון כיון שהוא כבר אמר מה שרצה לומר במליאת

הכנסת בשעת הדיון על החוק ,ואין לו מה להוסיף .נוסף
לכך ,אמר מר ג'רג'ורה ,אינו מומחה לחוק המושלמי ואינו
רוצה להשתתף בדיון בנידון זה .זאת מסרתי ליושבראש
הוועדה .היום שאלתי בעצמי את חברהכנסת ג'רג'ורה,

הישיבה ננעלה

מרוע לא השתתף בישיבה ,והוא אמר לי שחשב שהזמנה
זו היא פרטית ,ולא רצה להשתתף בדיון על הצעתהחוק
לפי הזמנה פרטית.

אמין ג'רג'ורה )הרשימה הדמוקראטית של נצרת( .
לא נאמר לי שישנה ישיבה ,ולא הוזמנתי עלידי
שום איש.

היו"ר י .בורג:
כנראה היתה פה איהבנה מסויימת ,אבל חבר

הכנסת ג'רג'ורה הצביע בעד הצעתו של חברהכנסת
ורהפטיג.

שרהמשטרה ב .שיטרית:

אני מציע שחברהכנסת ג'רג'ורה יאמר כאן מה
שהיה לו לומר בוועדה.
היו"ר י .בורג:
אינני יכול להנהיג פרוצדורה כזאת .אילו החליטה
ועדתהכנסת מהי הפרוצדורה בהזמנת חבר לוועדה ,ואילו
היתה כאן החלטה אם הוא צריך להיות מוזמן ,אז ייתכן
שהייתי נענה להצעתך .אבל מכיון שאין הדבר כן ,אני
יכול להצטער או לא להצטער על כך ,אך עובדה היא
שהיו הסתייגויות והן נפלו.
אני מעמיד למנין את כל החוק על התיקונים שנת
קבלו בשעתו.

הצבעה
חוק גיל הנישואין ,תש"י



 ,1950נתקבל.

אריה בהיר )מפא"י(:
אחרי ההצבעה הזאת אני רוצה רק לציין ,שחבר
הכנסת ג'רג'ורה צריך היה...

היו"ר י .בורג:
לפי הפרוצדורה שלנו אין מקום לציונים .מחר תתחיל
הישיבה בשעה  ,14.30בה יתקיים דיון על עניני הקיצוב
של הממשל'..
בשעה .20.15

