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היו"ר א. תלמי:
הכנסת תעבור לסעיף ב' של סדרהיום: הודעת הממ
רשות הדיון. המשך כללית, טלוויזיה הקמת בדבר שלה

עוזיאל. לחברהכנסת הדיבור

ברוך עוזיאל (גח"ל):
מראש אגיד נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
היסוסי אף על כללית טלוויזיה של לנסיון מסכים שאני
אלא הסיעתית המשמעת שום על רק לא וזאת ופקפוקי,
איננה העקרונית ההסכמה אולם אפרטן. שעוד הסיבות מן
שהשלכה ההיסוסים את זי במה מעל מלהביע אותי פוטרת
שאטפל סיעתי, הסתייגויות ועל הביצוע אופן על גם להם
במה מעל לקרוא יותר ופופולרי יותר קל כמובן, בהן. גם
על דיתיראמבים ולשיר חגיגית לברך "הללויה", רק זו

פקפוקים. גם ואשמיע אסתכן אך והתפתחות. קידמה
נא יורשה כהלכה, שלא פנים בדברי יגלו שלא כדי
יתד ממנו יסודי, אחד דבר דברי בראשית להדגיש לי
וטלוויז ציביליזציונית, הופעה כל עמדתי: להבנת ופינה
מוכנסת היא עמה. וחסרונותיה מעלותיה זה, בכלל יה
מנוס, לאין בזה זה כרוכים אלה כששני האנושית לחברה
אי לכן השניים. בלעדי התפתחות כל תיתכן לא כן ועל
ההת מן חלק בהיותה לטלוויזיה עקרונית להתנגד אפשר
נרצה לא אם אף צועדים, אנו אליה האנושית פתחות
של צד איזה זה, בנדון ואף תמיד, איננה השאלה בזה.
להעלאת כפור הטלתו בעת חברו פני על עדיף המטבע
ודרגת העיתוי  להיות וצריכה היא השאלה עיוור. גורל
בנסיבות ידוע ציבור עלידי החידוש לאימוץ העדיפות
נוספת שאלה נתינה. בשעה ותעודתו חייו של הגורליות
השלכות למנוע כדי החידוש, מציעי כוונות הן מה היא,

הביצוע. בעת בלתירצויות
ידלין אהרן חבריהכנסת כמו הכנסת חברי וכן השר
ומגוו רבות מעלות להעלות השכילו למשל, כהן, וגבריאל
עליהן לחתום מוכנים כולנו אשר הטלוויזיה, להנהגת נות
הטל על בוויכוח עוד אך בהתלהבות. ואף חפצה בנפש
כנסת חברי מפי נשמעו 1963 בינואר החינוכית וויזיה
רבים נימוקים ששללו את הנהגת הטלוויזיה, גם הכללית.
היתה לא גם והיא עצמה, לטלוויזיה היתה לא ההתנגדות
ידועה לתקופה להרחיק ביקשו רק המתנגדים מוחלטת.

ובמצבנו. ארצנו בתנאי השליליות מתוצאותיה כמה
השאר: בין אז ואמרתי בדיון המשתתפים בין הייתי
לנצח. לעכבה ואין ביתנו סף על היא הטלוויזיה "נכון,
תקופת לאיזו עוד ולעצור לנסות אין אם היא השאלה אך
רוב אנו תהומה גדות שעל ההתפתחות אותה את בניין
כלכלת אמצעינו, דלות לעומת המותרות תהום  צים
בין המסוכן ההפרש תהום ושילומים, מגביות סובסידיות,
כלכלתנו של הדם לחץ של וה"מאקסימה" ה"מינימה"
לי בדיספרופורציה הגבוהה החיים רמת של הלאומית,
אביו של מזוייף שפע אותו הלאומיים, ולצרכינו כולתנו

חרדה." עמו שאין נים

המדאיג הוא הראווה תיבת מחיר שלא הדגשתי אז
לביתהמשפט, המגיעים לשיעורין פרעונו שטרות לא ואף
הטלוויזיה תיבת אלא המדינה, של התקציב לא גם ואולי

תכניות לכל המתנגדים כלכלי, כשלב כציוןדרך, כסמל,
במה מעל שרים של מתמדת ולהטפה כלכלנים של חירום
ולהקפאת חובה למילוות החגורה, להידוק לחסכון, זו
חדש כמאמץ מדאיג הטלוויזיה מסך יום. עמלי של שכר
המות במסלול האמוק בריצת נוסף בזינוק , אמרתי 

הבניין. את המעכב רות
אמר שלשום שרק להזכיר, כדאי זאת עם בקשר
למצות מעוניינים אנו אם כי לעתונאים, ישראל בנק נגיד
אמר כן גואה. ביקוש למנוע עלינו הפיחות, יתרונות את
אם הממשלה, למדיניות להבנה מצפה שהוא מעמד באותו
התצרוכת. קרי הביקוש, לריסון צעדים לנקוט תצטרך

שפע את מגו 1963 בשנת דיון באותו אחרים נואמים
וביחוד החיים, שטחי בכל שלנו האלמנטריים הצרכים

חידוש. כל על עדיפות להם אשר בחינוך,
הנהגת נגד התקציבי ואף הכלכלי שהנימוק מובן
חינוכיים, נימוקים גם היו יחידים. היו לא מיד הטלוויזיה
החשש מוצדק: פוליטי נימוק  נכחד למה  וכן
של להנאתן זה אדיר תעמולה באמצעי לרעה לשימוש
ובממ בדמוקרטיה פגיעה ומכאן בלבד, השלטון מפלגות
פתי היא הלימודית שהטלוויזיה ידעו הכל כאחד. לכתיות
ארבע דיון אותי משעת עברו לא הכללית. לטלוויזיה חה

לנו. מוצעת והיא הגיעה, הכללית והטלוויזיה שנים
הדור בחינוך אחת בחינה גם פה להזכיר כדאי ואולי
רב זמן איבוד  לטלוויזיה צמוד יהיה שכידוע הצעיר
ותר המשחק חשבון ועל שיטתית דעת רכישת חשבון על
דבר את  הימים ששת אחרי  והעיקר הגוף, בות
להק הטלוויזיה עלידי הצעיר הדור של והרגלו חינוכו
ממוש ופסיביות לקונטמפלציה להסתכלות, רב זמן דשת
נמ ורוחניות פיסיות ואקטיביות פעלתנות במקום כות,
אשר לאומה גם ומה אומה, לכל כלכך הדרושות רצות,
נתונה והיא והרותגורל, גדולות היסטוריות משימות לה

השמדה. של לאיום
להנהגת כולנו אנו מסכימים הנה אלה כל אף על
וזה חירום, לשעת הטלוויזיה דרך הכללית הטלוויזיה
אחרי תוקף משנה קיבלה להנהגתה שהתביעה ברור ברור.
וממה לה שקדם ממה וכמוסרהשכל הימים ששת מלחמת
מצרים. של וביחוד ערב, ארצות של בטלוויזיה יבוא שעוד
פרינ התנגדות כשאין אף נחוצה זו להכרה ביקורת קצת
הטלוויזיה של בערכה נגזים שלא כדי להצעה, ציפיונית
הצ סיכויי את ברורה הכרה מתיך ונעריך חירום לשעת

ליוקרה. ביחס לחתה
לתו לב בשים כל קודם בחשיבותה, לכפור מעז אני
המדינה. של אחרים לצרכים בניגוד מאד, היחסית עלתה
כשרונות ממון, של איןקץ רזרבואר לנו אין הלא כי
להגנתנו ביותר היעילה בצורה בהם להשתמש ויש ופנאי,
מדעיות ולחקירות ישירים בטחון לצורכי כגון ולבנייננו,

קיומנו. את להבטיח הבאות
הכוזבת לתעמולה למשקלשכנגד מתכוונים ועוד:
שומו אומרים: כל קודם ערב. ארצות של שבטלוויזיה
אחרי מפגרים ואנו טלוויזיה יש ערב למדינות הנה שמים,
צורך יש ערב לעמי הלא בדבר? פלא יש האומנם הן.
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כי מפותחים, לעמים מאשר יותר כמה פי זה באמצעי
הקרו מאד ומעטים האנאלפביתים מאד מרובים ביניהם
התרבות. שבעיסת השאור הם שעדיין ולעתון, לספר בים
ולפתח לחנך הטלוויזיה באמצעות יכלו ערב ממשלות
שלטונן לצורכי בה להשתמש העדיפו הן אך המוניהן, את
נגד והשמדה למלחמה ולהלהיב להסית וכדי ולתעמולתן
נגד התרופה את ונספק "הבה אומרים: לכן ישראל.
של הקונסטרוקטיבי לצד בנוגע וכן זה בנדון הרעל".
למשל, לין, חברהכנסת השכיל חירום לשעת הטלוויזיה
השא זוהי האם ושוב, ונכונים. חשובים נימוקים להעלות

לטובה? נימוקים חסרים האם לה?
הלא ראשית, אחרות: תופעות לכמה לב נא נשים
הטלוויזיוני הרעל מכל למעשה יצא מה ראינו בעינינו
נתפשו ערב ממשלות ושאר הוא הלא המתרברב. הנאצרי
תיאוריה אותה משים מבלי חלה עליהם למלכודת. כאן
האומרת עצבים, מלחמת בעניין מפורסמת תעמולתית
והי שהאכזבה כדי מופרזות תקוות כל קודם לפתח שיש
לא נאצר אמנם יותר. תהומיים יהיו אחריהן הבאים אוש
בששת צה"ל מעשה בתוקף נעשה והדבר זאת ביקש
מיליונית בזבוז על ישראלית, טלוויזיה שום אך הימים.
האמון אי אותו להשיג יכלה לא טיפוחה, ותכניות
יחדיו חברו כאשר שהושג כפי לנאצר, הערבי, בעולם
כאן הישראלי. והמעשה נאצר של הרברבנית הטלוויזיה
שבזבז המיליונים גם לאפר ונהפכו במדבר לנאצר אבדו
בעולם, הצבאיים הספר שבתי אומרים ואם טלוויזיה. על
מהם, וללמוד הימים בששת להגות יצטרכו שקראתי, כפי
ולפסיכולוגים. לתועמלנים למחשבה חומר כאן גם הנה
תעמולה: ולא הערבים את ישכנעו מעשים רק אכן,
רוצחים. ודיכוי ובריאות תרבות מפעלי כלכלית, יצירה
הטלוויז דבר כל ידוע ברגע נראה אלה מחשבות בעקבות
כשרונות מיליונים, של שווא כבזבוז חירום לשעת יה
ומכריעים גדולים לצרכים אותם להסב שאפשר ומסירות,
בתק קיצוצים על להיאבק תצטרך השנה שגם מדינה, של

למשל. כפיתוח חיוניים, בעניינים ציבה
של בטלוויזיה הצופים היהודים לישראליים אשר
שהם משום תמיד בה לחזות יוסיפו הם  ערב ארצות
לתעמולת לועגים והם לו שהורגלו בידור שם מחפשים
הצו אותם מנעה זוועה תעמולת אותה האם אגב, השקר.
כך לחמו ואולי מאודם? בכל צה"ל בשירות מללחום פים

התעמולה. דרכי נסתרות אכן בה? שחזו מפני דווקא
תעמולה כי להסכים אני מוכן אלה הרהורים אף על
השטחים ותושבי ישראל ערביי בין הוגנת טלוויזיונית
מועילה. היא ערב, ארצות נתיני בקרב וגם המוחזקים,
הפעוט. מערכה להתעלם הכרח משום זה בדבר אין אולם
המוחזקים השטחים בכל אלו: מסיבות גם וזאת
כן יחסי. באופן מאד זעום הוא כידוע, המקלטים, מספר
יחזה הללו השטחים תושבי של ניכר שחלק בטחון אין
תמיד יחפש הוא  יחזה ואם למבין. ודי בטלוויזיה.
ערב. בארצות שבטלוויזיה היצרים בליבוי גם תוספת
בטלוויזיה יחזו ערב שבארצות יתקע לידנו מי ועוד:
את בעשותנו למבין. די  פה גם בכלל? הישראלית
אשר את ונדע מפוקחים לפחות נא נהיה היקר, הנסיון

לנו. מצפה

כספים לבזבז במקום ושואל: בהרהורי אני וממשיך
הלא מינימליות, או פרובלמטיות תוצאות לשם וכוחות

אך יותר, חשוב אחד למפעל להסיבם אולי היה מוטב
 אותו מחזקים ושלא הדעות, לכל רבה במידה הכושל
בהס הרב הטיפוח את מבין אינני היום עד חוץ. הסברת
שר לייחד כד" עד נחיצותה את מבין איני פנים, ברת
החוץ הסברת על העדפתה את ביחוד זה, לתפקיד מיוחד
את משביע הקומץ "אין בבחינת ושהיא יותר, החשובה
נגדה בנאצים, אותנו המציג הטורף הארי את גם הארי",
והיא החוץ למשרד נתונה החוץ הסברת העמים. לכל נא
בידו שאין מפני אלא כשרון חוסר מחמת לא מפגרת
פנים, להסברת מיוחד שר ייחדנו הדרושים. האמצעים
תופעה מיוחד, מיניסטריון  בשמו לילד לקרוא יש
כס כך על ומוציאים דמוקרטיות, בארצות מצויה שאינה
הדרו בחוץ, שהסברתנו בשעה כבזבוז, הנראים רבים פים
שמשקיעים והכוחות הרב הממון את לקויה. כלכך, שה
מוטב עליהם, להוסיף מתכוננים ושעתה הפנים בהסברת
פי החיונית החוץ לתעמולת החוץ משרד ביד לתיתם
הפנים, הסברת את יבטלו אם כן גם איכפת לא שבעה,
זה במקום ויקימו העניינים, לשני אמצעים די אין אם
להסברת משרד אתו בשיתוףפעולה או החוץ משרד ליד

בראשו. יעמוד גלילי השר אם איכפת ולא חוץ,
היא הכללית לטלוויזיה העקרונית סיעתי הסכמת
הפוליטי לשימוש וערבויות סייגים לתבוע יש מסוייגת:
תביעה זו השנה. ימות ובכל בחירות בעיתות בטלוויזיה
לא הטלוויזיה כי פה והדגיש השר חזר אמנם דמוקרטית.
עבר הוא אך מיוחד, חוק הכנסת שתחוקק לפני תופעל
עקרונותיו. על לפחות או חוק אותו של תוכנו על בשתיקה
כמנה לכנסת זה דיון בהביאה בחכמה עשתה הממשלה
למא שתיכנס לפני הדופק, במישוש נסיון, ככדור ראשונה,
יובא העיקרית, המנה עצמו, החוק גדולים. ולהוצאות מץ
הממ של בכיסה העקרונית ההצבעה משתהיה כך, אחר
תהיה מה הצבעה אותה לפני יודעים אנו אין אולם שלה.
גלילי השר לב, שימו בקדירה. ישימו ומה העיקרית המנה
שההכ לאחר חכמים אז יועילו ומה חוק, שיובא הבטיח
עליהן לוותר יהיה אפשר ואי לעובדה יהיו וההוצאות נות

אחורנית. הגלגל את ולהחזיר
מה כאן להכריז בתשובתו, איפוא, מתבקש, השר
וביחוד עלידו, שיובא החוק של הכלליים הקווים יהיו
הערבויות תהיינה ומה הציבורי הפיקוח מידת תהיה מה
לכלי ייהפך לא זה רבעוצמה שמכשיר שיוצע, בחוק
מוע אנשים בידי אפילו ואולי שלטת, מפלגה בידי שרת
לדעת עלינו זאת הממלכתי. צביונו על וישמור בה, טים
לכנסת יובא עצמו שהחוק הבטחה לקבל עלינו וכן היום
לפני שההכנות לטלוויזיה תתקדמנה עד כדי כך שאין

שהוא. נימוק בשום מהן לחזור
מינויים יהיו שלא כולנו נסכים בוודאי למשל, הנה
בחוק. מפורשות ייקבע זה ושדבר מכרזים ללא בטלוויזיה
כי  הדבר נכון אם יודע אני ואין  לי נאמר הנה
אותו מכרז. ללא מוגה כבר הטלוויזיה הקמת על הממונה
מינ לענייני הסגן את מצידו מינה עוד, לי נאמר ממונה,
שיכהן כדי מפקידיו אחד ושחרר נענה החוץ ושר הל,
מכרזים. בלי אלה וגם חירום, לשעת הטלוויזיה כמנהל
לענות מתבקש השר כבוד יודע. אינני נכון? זה האם
העקרונית השאלה על וביחוד זו שאלתי על בתשובתו
שנוגע במה וביחוד בעיקרו, הטלוויזיה חוק יהיה מה
ייה לא זה רבעוצמה שמכשיר כדי ולסייגים, לערבויות
או שליטות מפלגות או שלטת מפלגה בידי למכשיר פך

יחידים.



לוויכוח פסימית נימה בדברי שהכנסתי מצטער אני
אמירת של הקלה המלאכה עושי בין ושאינני החגיגי,

הללויה.
לעצמי חובה שראיתי העבירה" "הרהורי כל אף על
בשעת כלשהי בצורה יועילו שגם בתקווה להשמיעם,
במעשיהם, יפריזו לבל העושים את בהזהירם הביצוע,
בהסתיי בארצנו הכללית הטלוויזיה להקמת מסכים אני

: הבאים הטעמים מן שהשמעתי, גויות
כבר 1963 בשנת הלימודית הטלוויזיה על בדברי
עם להצביע נכון אני הכבדים היסוסי אף "על אמרתי:
סיעתי על מה שקוראים נסיון". אכן קשה לעמוד לאורך
קידמה על דיתיראמבים על המסתמכת דרישה בפני ימים

אפ אכן לזאת. מראש מסכים שאתה גם ומה והתפתחות,
ידועה לתקופה ידועה התפתחות לעכב לפעמים וצריך שר
איאפשר אך הימנה, עדיפה אחרת התפתחות לטובת
על כי ברשותנו, אינו מהלכה כי סוף, אין עד להקפיאה
ואז כללית. בהתפתחות שלם מציקלוס חלק היא כן
אכן המאיצים. צודקים ואולי שמא הספק: בך מתעורר

הכסף. מסך על זאת יראו וגם ידברו ימים

היו"ר א. תלמי:
בדבר הממשלה הודעת על הדיון תם הכנסת, חברי
הישי באחת תבוא השר תשובת כללית. טלוויזיה הקמת

הבא. שבשבוע בות

חובה) תשלום (שיעור בצווישעתחירום הוראות אישור בדבר החלטות ד.
(* 1967  תשכ"ז ו27), 26 מסי (תיקונים

היו"ר א. תלמי:
נעבור לסעיפים ז' וח' של סדר היום: החלטות בדבר
לחבר הדיבור רשות חירום. שעת בצווי הוראות אישור

הכספים. ועדת בשם שורש, הכנסת
הכספים): ועדת (בשם שורש שמואל

מתכבד אני נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
אישור בדבר החלטה הכספים, ועדת בשם להביא,
(תיקון חובה) תשלום (שיעור בצושעתחירום הוראות
אישור בדבר החלטה וכן תשכ"ז1967, ,(26 מסי
הוראות בצושעתחירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון

תשכ"ז1967. ,(27 מס'
מס' (תיקון חובה) תשלום (שיעור צושעתחירום
26), תשכ"ז1967, מטיל היטל בשיעור 56 ל"י לטון על
לירדן, ממערב ישראל ארץ משטח שהובאה אבןשיש
המדינה. של והמינהל השיפוט המשפט, חלים אינם שבו
לאחר הארץ תוצרת על הגנה לשם נקבע ההיטל
בשטח השיש אבן מחירי בין ההשוואתיים הנתונים בדיקת

ובישראל. האמור
מס' (תיקון חובה) תשלום (שיעור צושעתחירום

27), תשכ"ז1967, מטיל היטל על חיטה, פולי סויה,
שהיו קופרה, וכוספת סויה מפולי כוספה חיטה, של סובין
במלאי בבתי החרושת ובתחנות הקמח וכדומה לפני כ"ו

.(1967 באוקטובר 1) תשכ"ז באלול
באוק 1 מיום החל הועלו הללו הטובין ומחירי הואיל
תמיכות, הענקת בשיטת שינויים במסגרת 1967 טובר
באותו במלאי שהיו הטובין על היטל להטיל צורך היה
מהעל כתוצאה שנתהווה העודף, הרווח ספיגת לשם יום

כאמור. המחירים את
הסתייגויות. אין אלו צווים לשני

תלמי: א. היו"ר
להצבעה. עוברים אנו

הצבעה
חירום שעת בצו הוראות אישור בדבר ההחלטה

,(26 מסי (תיקון חובה) תשלום (שיעור
תשכ"ז1967, נתקבלה.

בצושעתחירום הוראות אישור בדבר ההחלטה
,(27 מס' (תיקון חובה) תשלום (שיעור

תשכ"ז1967, נתקבלה.

ה. החלטות בדבר אישור הוראות בצווי תעריף המכס והפטור (תיקון התוספות)
(* 967ו  תשכ"ז ו32), 31,29 ,28 מס' שעה (הוראות

היו"ר א. תלמי:
סדרהיום: של י"ב  ט' לסעיפים עוברים אנו
והפטור. המכס תעריף בצווי הוראות אישור בדבר החלטות

: הכספים) ועדת (בשם שורש שמואל
הוראות אישור בדבר החלטות ארבע אביא כעת

והפטור. המכס תעריף בצווי
התוספת) (תיקון והפטור המכס תעריף צו .1
(הוראת שעה מס' 28), תשכ"ז1967, כולל שינויים
לי מקומי ייצור חשיפת הנהגת בעקבות המכס בתעריף
זה בכלל מוצרים, של קבוצות שמונה של מתחרה בוא

ומכבשים. ופוספטים דשנים פריה לחם

הצווים כל שעל הכנסת, תשומתלב להסב רוצה אני
תו להגנת הציבורית הוועדה המליצה לחשיפה הנוגעים

הכספים. ועדת לפני הובאו בטרם עוד הארץ, צרת
(הו התוספת) (תיקון והפטור המכס תעריף צו .2
שינויים הוא אף כולל תשכ"ז1967, ,(29 מס' שעה ראת
לי מקומי ייצור חשיפת הנהגת בעקבות המכס בתעריף
בתעשיית מייצבים מוצרים: קבוצות שש של מתחרה בוא
לחקלאות, יד כלי בתל, ולוחות פחים והגומי, הפלסטיקה

דפוס. למכונות וחלקים לבניה כפות
' (הו התוספת) (תיקון והפטור המכס תעריף צו .3
ראת שעה מס' 31), תשכ"ז  1967, מפחית שיעור המכס

, נספחות. (.


