
(מק''י): מיקוניס שמואל
הצעתי להלן נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי

הדיון: לסיכום
הישראלית הלירה פיחות כי קובעת הכנסת ו.
צעד היה הבריטית שטרלינג הלירה פיחות עם בתיאום
המשק של באינטרסים לפגוע ויוסיף הפוגע ושלילי, נמהר
ובאינטרסים השכירים המוני של החיים ברמת הישראלי,

העם. של שכבותהביניים של
וה מיד, להפעיל הממשלה את מחייבת הכנסת .2
לנקוט וכן המחירים, על הפיקוח חוק את למעשה, לכה
התייקרויות להקטין או למנוע העשויים אחרים, צעדים

שונים. ציבוריים ושירותים המוניים מצרכים של

להבטיח החובה את הממשלה על מטילה הכנסת .3
הריאלי הערך הפחתת בעד התמורה מלוא את לשכירים
של בדרך הן הישראלית, הלירה פיחות לרגל השכר של

נאותה. יוקר תוספת של בדרך והן שכר העלאת
הערך את להבטיח הממשלה מן תובעת הכנסת .4
הסובסידיה את הקטנים, החוסכים חסכונות של הריאלי
לענף היבוא מצרכי התייקרות לרגל לחקלאים הפיצוי
לדו הצמודות המשכנתאות שבעלי וכן זה, חשוב משקי
לרגל נוספת במעמסה לשאת יחוייבו לא לאינדקס או לר

הפיחות.

היו"ר ד. נצר:
הדיון. לסיכום ההצעות את להצבעה מעמידה אני

הצבעה
החופשי המרכז סיעת של הסיכום הצעת

נתקבלה. לא
הקומוניסטית הרשימה סיעת של הסיכום הצעת

נתקבלה. לא החדשה
חדש הזהכוח העולם סיעת של הסיכום הצעת

נתקבלה. לא
נתקבלה. לא מק''י סיעת של הסיכום הצעת

52  הממשלה של הסיכום הצעת בעד
4  נגד
8  נמנעים
נתקבלה. הממשלה של הסיכום הצעת

היו" ר ד. נצר:
הנמנעים. בשם פרוש, לחברהכנסת הדיבור רשות

: ישראל) (אגודת פרוש מנחם
אגודת סיעת נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
עוב כבר הוא שהפיחות מאחר מהצבעה נמנעה ישראל
צורך רואה ואיננה מתמלכין, דעבדין בתר קיימת, דה
לו יש כשלעצמו הפיחות הפגנתית. התנגדות בזה להציג
חלוקות המומחים שדעות גם ומה לכאן ופנים לכאן פנים

בזה.
הפי של הצלחתו הדיון. במסגרת הערותינו העירונו
בהבטחותיה לעמוד הממשלה תוכל אם בכך תלויה חות

הבטחותיה. שתמלא ונקווה האוצר, שר שהבטיח כפי

ה. הודעת הממשלה בדבר הקמת טלוויזיה כללית *)
סיכום הדיון

נצר: ד. הירר
על הדיון לסיכום הצעות לשמיעת עתה נעבור

כללית. טלוויזיה הקמת בדבר הממשלה הודעת
מספר בשם סיכום הצעת יביא סרדינס חברהכנסת

בכנסת. סיעות

(המערך): סרדינס משה
הסיעות בשם נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
תנועת גוש ישראל, ארץ פועלי לאחדות המערך בכנסת:
הדתיתלאומית, המפלגה הליברלית, המפלגה  החירות
המפ המאוחדת, הפועלים מפלגת ישראל, פועלי רשימת
ואחווה, שיתוף ופיתוח, קידמה העצמאית, הליברלית לגה
הצעת להביא מתכבד אני הישראלית, הדרוזית הסיעה
כל טלוויזיה התקנת בדבר הממשלה הודעת על סיכום

לית:
גלילי השר הודעת את לפניה רושמת הכנסת א.
הקמת בדבר (1967 בנובמבר (3ו תשכ"ח בחשון י' מיום

כללית. טלוויזיה
הק על הממשלה החלטת את מאשרת הכנסת ב.
המכוונים שידורים עריכת לרבות כללית, טלוויזיה מת
על המוחזקים בשטחים הערבית לאוכלוסיה בעיקרם
הלי הטלוויזיה נאמנות מיתקני באמצעות צה"ל, ידי

מודית.

לתי חוק הצעת לכנסת בהקדם תגיש הממשלה ג.
קון רשות השידור, תשכ"ה1965 , שתחול גם על הטל

וויזיה.
רשור בחוק שהתיקון לאחר תופעל הטלוויזיה ד.

לתוקפו. ייכנס השידור

נצר: ד. היו''ר
סיעור של הצעתסיכום יביא גרוס חברהכנסת

ישראל. אגודת ופועלי ישראל אגודת

שלמה יעקב גרוס (אגודת ישראל):
נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי

בו כשיש גם שהטלוויזיה, ברורה ידיעה מתוך ו.
ליי קיימת היא בהן בארצות גרמה חיוביים, צדדים אולי
ועיצו1 הנוער חינוך על שלילית ולהשפעה המוסר רידת

דמותו;
החי רמתה בישראל, שהטלוויזיה הכרה מתוך .2
באר המקובלת מזו שונה שאינה סופה והמוסרית נוכית

אחרות; צות
נתונר תהא שהטלוויזיה עמוקה חרדה מתוך .3
הק תורתנו בעקרונות לפגוע העלולים אנשים להשפעת

 וערכיה דושה
קובעת הכנסת שאין מקום להתקין טלוויזיה בישראל

*) חוברת זו, עמ' 265.



הוכח לא בה שהצורך חירום, לשעת טלוויזיה לא ואף
מפוקפקת. מאד ותועלתה

נצר: ד. היו"ר
חבר  החדשה הקומוניסטית הרשימה סיעת בשם

חביבי. הכנסת
אמיל חביבי  (הרשימה הקומוניסטית החדשה):

מציע אני רק"ח סיעת בשם היושבתראש, גברתי
: הבאה הסיכום הצעת את

להקים הממשלה החלטת את מאשרת הכנסת ו.
מטילה הכנסת האפשרי. בהקדם במדינה כללית טלוויזיה
בשפות יהיו הטלוויזיה ששידורי החיבה את הממשלה על
של התרבותיים הצרכים את ישרתו והערבית, העברית
ביניהם והאחווה ההבנה ענין את ויקדמו ישראל תושבי

הישראליערבי. השלום ענין ואת
טלוויזיה הקמת של לתכנית מתנגדת הכנסת .2
שנכבשו בשטחים משדרים להקמת ומתנגדת חירום לשעת

יוני. בחודש צה''ל עלידי
היו"ר ד. נצר:

טיאר. חברהכנסת  החופשי המרכז סיעת בשם
אברהם טיאר (המרכז החופשי}:

סיעת בשם נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
לסיכום הצעה להביא מתכבד הנני החופשי המרכז
,1967 בנובמבר ו 3 מיום גלילי השר הודעת על הדיון

 כללית: טלוויזיה הקמת בדבר
טלוויזיה שירות של הקמתו מחייבת הכנסת ו)

כללי. ממלכתי
שירות בהקמת כי דעתה את מביעה הכנסת (2
להגביל או לאסור כדי אין הכללי הממלכתי הטלוויזיה

פרטיות. טלוויזיה שידור תחנות של הקמתן
תביא הכללית הטלוויזיה כי מחליטה הכנסת (3
הדעות קשת את אובייקטיבי באורח מאזיניה לפגי
מטילה כך ולשם הישראלי, בציבור המהלכות וההשקפות
עוד הכנסת שולחן על להניח הממשלה על הכנסת
אובייקטיביות שיבטיח טלוויזיה, רשות חוק זה במושב
המנהל הוועד בחירת א) כי: היתר בין יקבע ואשר זו,
בחירת ב) הכנסת; עלידי תיקבע הטלוויזיה רשות של
יושבראש רשות הטלוויזיה תיקבע עלידי מליאת הר

הממשלה. עלידי ולא שות
לנציגי יינתן בחירות ערב כי מחליטה הכנסת (4
להופיע הבחירות במערכת המשתתפים הגורמים כל
יושבראש עלידי שתיקבע בדרך הטלוויזיה, בשידורי

המרכזית. הבחירות ועדת

בשיעור להפחית הממשלה על מטילה הכנסת (5
טלוויזיה, מקלטי רוכשי על המוטלים המיסים את ניכר
האוכלוסיה. שכבות כל עלידי מקלטים רכישת לאפשר כדי

נצר: ד. היו"ר
חברהכנסת  חדש הזהכוח העולם סיעת בשם

אבנרי.

חדש): הזהכוח (העולם אבנרי אורי
הצעתי להלן נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי

כללית: טלוויזיה הקמת על הדיון לסיכום

כל טלוויזיה של הקמתה את מחייבת הכנסת ו)
לערביי המכוונת טלוויזיה מיידי, באופן זה, ובכלל לית,

ארץישראל.
בטל להשתמש הממשלה על מטילה הכנסת (2
בין השלום רעיון את לטפח כדי הערבית בשפה וויזיה
הערבית התודעה ואת הפלשתיני, הערבי והעם ישראל
שתהיה פלשתינית מדינה במסגרת שתתממש הפלשתינית,

ישראל. עם בפדרציה קשורה
בחוק שינוי ליזום הממשלה מן תובעת הכנסת (3
ההוראות אותן את הטלוויזיה על שיחיל הבחירות,
בחי לתעמולת הרשימות זכויות לגבי הרדיו, על החלות

רות.
טלוויזיה לתחנות רשיונות מתן מחייבת הכנסת (4

פרטיות.
נצר: ד. היו"ר

 הישראלית הקומוניסטית המפלגה סיעת בשם
מיקוניס. חברהכנסת

שמואל מיקוניס (מק''י):
הצעתי להלן נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי

כללית: טלוויזיה הקמת על הדיון לסיכום
כל ישראלית טלוויזיה הקמת מחייבת הכנסת ו)
ובפיקוח ציבורית בסמכות והערבית, העברית בשפה לית

כולל. ציבורי
לעשות החובה את הממשלה על מטילה הכנסת (2
יסודי באופן הדרושות ההכנות כל ואת הצעדים כל את
ברמה הכללית הטלוויזיה של והפעלתה הקמתה לשם

כאחד. והטכנית התרבותית הבחינה מן הנאותה
התנאים לא קיימים אין כי היא הכנסת דעת (3
כללית טלוויזיה של זמני תחליף להקמת הצרכים ולא
לשטחים בעיקר המכוונת חירום, לשעת טלוויזיה בשם

המוחזקים.

נצר: ד. היו''ר
הדיון. לסיכום ההצעות את להצבעה מעמידה אני

הצבעה
ישראל אגודת סיעות של הסיכום הצעת

נתקבלה. לא ישראל אגודת ופועלי
הקומוניסטית הרשימה סיעת של הסיכום הצעת

נתקבלה. לא החדשה
החופשי המרכז סיעת של הסיכום הצעת

נתקבלה. לא
חדש הזהכוח העולם סיעת של הסיכום הצעת

נתקבלה. לא
נתקבלה. לא מק"י סיעת של הסיכום הצעת
סרדינס מ. חברהכנסת שהביא הסיכום הצעת

נתקבלה. בכנסת סיעות כמה בשם
היו"ר ד. נצר:

.16.00 בשעה שני ביום  הכנסת של הבאה הישיבה
נעולה. זו ישיבה

.14.13 בשעה ננעלה הישיבה


