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 حماضر الكنيست
  نصوص خمتارة من حماضر الكنيست السادس

)30/11/1967- 15/7/1968(  
  

  احملتويات
  
  

    )1967 أكتوبر(تشرين األول  30االثنين   ـ 209اجللسة 
  1  رئيس الوزراء حول الوضع السياسي والعسكري  بيان  )حـ(
  13  نقاش ـ ال  

    1967 )نوفمبر(تشرين الثاين  1األربعاء   ـ 211اجللسة 
  49  ـ ذكرى مرور سبعين عاماً على املؤتمر الصهيوين األول وخمسين عاماً على وعد بلفور 

    1967 )برنوفم(ثاين تشرين ال 6االثنين   ـ 212اجللسة 
  81  وزير العمل عن العمالة  بيان  )جـ(

    1967) نوفمبر(تشرين الثاين  13االثنين   ـ 215اجللسة 
  89  بات استجوا  )ب(
  89  ـ اإلشراف على البناء يف القدس الشرقية 6  
  90  ـ الهيئات التي تتوىل تخطيط القدس 7  
  91  ل الوضع السياسي واألمني بيان رئيس الوزراء حو  )جـ(
  99  ـ جممل النقاش 2  
  103  بيان احلكومة بشأن إقامة تلفزيون عام   )د(

    1967) نوفمبر(تشرين الثاين  15األربعاء   ـ 217اجللسة 
  113  استجوابات   )ب(
  113  جيش الدفاع اإلسرائيلي لترميم قلقيلية  ـ مساعدة2  
  113  ـ أمر بشأن إحضار صحف وتوزيعها يف منطقة الضفة الغربية 6  
  114  ـ حتذير لسكان غزة بالعقاب املتوقع لهم عن إخفاء أسلحة 8  
  114  ـ تدابير ملنع اإلضراب العام يف القدس الشرقية 9  
ـ تعليمات بشأن إمكان اخلروج والدخول بالنسبة إىل املناطق احملررة ومناطق دولـة إسرائيل قبل حرب 10  

  الستة األيام 
  

115  
  116  و ديس ـ نسف أربعة منازل يف قرية أب13  
  116  يف مرتفعات اجلوالن واحلكم العسكري  ـ القرى الدرزية15  

    1967) نوفمبر(تشرين الثاين  20االثنين   ـ 218اجللسة 
  119  كومة حول مالءمة قيمة الليرة اإلسرائيلية مع قيمة اجلنيه اإلسترليني بيان احل  ) ب(

    )1967نوفمبر (تشرين الثاين  27االثنين   ـ 221اجللسة 
  125  استجوابات   )ب(
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  125  ـ االعتداء على املواطنين العرب يف نتانيا 13  
  126  ـ خدمات الهاتف والبرق للسكان العرب 18  
  127  ي واخلدمات الصحية يف اجلزء الشرقي من القدس ـ الوضع الصح22  
  128  اقتراح جلدول األعمال ـ مصير يهود االحتاد السوفيتي   )جـ(

    )1967نوفمبر (تشرين الثاين  28االثنين   ـ 222اجللسة 
  133  استجوابات   )ب(
  133  ـ كتب التدريس التي أعدت ألغراض التعليم يف املناطق احملررة 1  

    1967) ديسمبر(انون األول ك 5الثالثاء   ـ 225اجللسة 
  135  بيان وزير اخلارجية حول املعركة السياسية   )ب(
  145  النقاش   

    1967) ديسمبر(كانون األول  6األربعاء   ـ 226اجللسة 
  157  مقترحات جلدول األعمال   )ب(
  157  الالجئين  ة ومبادرة إسرائيلية إلعادة توطينـ االستيطان اإلسرائيلي يف املناطق احملرر1  
  163  ـ استمرار اضطهاد يهود البالد العربية والتنكيل بهم يف أعقاب حرب األيام الستة 2  

    1967) ديسمبر(كانون األول  11االثنين   ـ 227اجللسة 
  169  بيان وزير اخلارجية حول املعركة السياسية   )جـ(
  169  ـ متابعة النقاش 1  

    1967) ديسمبر(كانون األول  12الثالثاء   ـ 228اجللسة 
  175  استجوابات   )أ(
  175  بالعربية " صوت إسرائيل"ـ برامج 13  
  175  ـ استخدام اسم القدس يف إذاعة صوت إسرائيل بالعربية 15  
  176  مقترحات جلدول األعمال   )هـ(
  176  ـ أوامر تقييد حتد من حرية احلركة ضد مواطنين معارضين للحرب   

    1967) ديسمبر(كانون األول  13األربعاء   ـ 229اجللسة 
  181  استجوابات   ) ب(
  181  يف أيدي اجليش البرتغايل يف أجنوال ) عوزي(ـ رشاشات من نوع 23ـ  22  
  182  ـ إلغاء قسم الهدنة يف وزارة اخلارجية 29  
  183  راقبي األمم املتحدة يف القدس حتت تصرف قيادة م" قصر املندوب"ـ تبادل املذكرات حول وضع 33  
  183  هجرة من إسرائيل بمناسبة الزواج واالحتفاظ باجلنسية اإلسرائيلية ـ ال43  

    1967) ديسمبر(كانون األول  18االثنين   ـ 230اجللسة 
  185  قانون لتحديد مفعول لوائح حالة الطوارىء   )ب(
  204  ـ التصويت   

    1967) ديسمبر(كانون األول  20األربعاء   ـ 232اجللسة 
  205  استجوابات   )ب(
  205  ـ هدم القرية املهجورة جفتليك 18  
206  ـ إخالء سكان من قرى يف ضواحي اللطرون 20  
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    1967) ديسمبر(كانون األول  25االثنين   ـ 233اجللسة 
  207  استجوابات   )د(
  207  ـ عدم إدخال اللغة العربية يف الفتات أسماء املستوطنات   

    1968) يناير(كانون الثاين  1االثنين   ـ 236اجللسة 
  209  استجوابات   )ب(
  209  تليفزيون وال) صوت إسرائيل(ـ معطيات حول موظفين وبرامج عربية يف 6  

    1968) يناير(كانون الثاين  3األربعاء   ـ 238اجللسة 
  211    مالحق

  211  يت العمال العرب العاملين خارج أماكن سكنهم استنتاجات جلنة العمل بشأن مب  )د(
    1968) يناير(كانون الثاين  10األربعاء   ـ 241اجللسة 

  213  استجوابات   )ب(
  213  ت حول أمر التقييد ـ معطيا1  
  214  اقتراح جلدول األعمال ـ أساليب لتشجيع الهجرة   )جـ(

    1968) يناير(كانون الثاين  23الثالثاء   ـ 244اجللسة 
  227  استجوابات   ) ب(
  227  ـ القروض التي منحها البنك الدويل للتنمية والتطوير لدولة إسرائيل وملشاريع إسرائيلية 17  

    1968) يناير(األربعاء كانون الثاين   ـ 245اجللسة 
  229  استجوابات   )ب(
  229  ـ استثمارات جيش الدفاع اإلسرائيلي يف إقامة معسكرات يف املناطق احملتفظ بها 1  

    1968) يناير(كانون الثاين  30الثالثاء   ـ 247اجللسة 
  231  استجوابات   )ب(
  231  ـ فالحة أراضي قرى عربية يف ضواحي اللطرون 17  

    1968) فبراير(شباط  12االثنين   ـ 252اجللسة 
  233  استجوابات   )ب(
  233  ـ مبادىء تخطيط املساكن يف القدس الشرقية 6  
  234  ـ تفاصيل حول تخطيط البناء يف القدس الشرقية 7  

    1968) فبراير(شباط  13الثالثاء   ـ 253اجللسة 
  237  استجوابات   )ب(
  237  ـ مصادرة أراضي يف كفر برعم 3  
  247  النقاش   
  276  رد وزير الدفاع   
  283  جممل النقاش   

    1968) فبراير(شباط  14األربعاء   ـ 254اجللسة 
  289  استجوابات   )أ(
  289  ـ مشروع حملادثات سالم مع الدول العربية 5  

    1968) فبراير(شباط  20الثالثاء   ـ 256اجللسة 
  291  استجوابات   )أ(
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  291  ـ امتناع االدعاء العام العسكري من طلب العقوبة القصوى للمخربين 5  
    1968) فبراير(شباط  21األربعاء   ـ 257اجللسة 

  293  استجوابات   )ب(
  293  عمال مدبرة ـ مستوى أجور عمال املناطق احملتفظ بها العاملين يف أ21  
  294  مقترحات جلدول األعمال   )جـ(
  294  ـ مشكلة املباين اخلطرة والقضاء على األحياء الفقيرة 1  
  300  ـ اقتراحات عملية لزيادة الهجرة من الدول امليسورة 2  

  310    مالحق
  310  استنتاجات جلنة العمل بشأن اإلسراع يف تسوية األراضي يف الدولة  )ي(

    1968) فبراير(شباط  26االثنين   ـ 258اجللسة 
  311  استجوابات   )ب(
  311  االستيطان يف املناطق احملتفظ بها   )3(

    1968) فبراير(شباط  28األربعاء   ـ 260اجللسة 
  313  استجوابات   )ب(
  313  ـ معطيات حول شبكة التعليم يف القدس الشرقية 27  

    1968) مارس(آذار  4االثنين   ـ 261اجللسة 
  314  استجوابات   )ب(
  314  لألمالك املهجورة يف املناطق احملتفظ بها  ـ إجراء إحصاء7  
  314   اـ الوضع الزراعي يف يهودا والسامر9  
  315  ـ إصالح أراض يف القرى العربية 12  
  316  ـ معطيات حول رجال الشرطة العرب يف شرطة إسرائيل 29  
    مقترحات جلدول األعمال  )جـ(
  316  بيان رئيس بلدية القدس عن فشل اإلدارة اإلسرائيلية يف معاجلتها لشرقي العاصمة   )1(
  320  مشكالت دمج القدس الشرقية ونشاطات الوزارات احلكومية اخملتلفة يف موضوع البحث   )2(
  332  ويت ـ تص  

    1968) مارس(آذار  5الثالثاء   ـ 262اجللسة 
  335  استجوابات   )أ(
  335   1967ـ معطيات عن البطالة عام 17  
  335  ـ سياسة احلدود املفتوحة بين ضفتي األردن 51  
  336  ن إمكان تسليم إدارة األعمال لرؤساء البلديات يف يهودا والسامرة ـ إعالن وزير الدفاع ع52  
  337  مقترحات جلدول األعمال   )هـ(
  337  س ـ ضرورة تنفيذ القانون واإلدارة اإلسرائيلية يف القد  
  343  ـ التصويت   

    1968) مارس(آذار  6األربعاء   ـ 263اجللسة 
  347  ) داكار(ـ بيان احلكومة حول فقدان الغواصة   

    1968) مارس(آذار  11االثنين   ـ 264اجللسة 
    استجوابات   )ب(
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  353  ـ الوضع القانوين لسكان القدس الشرقية 31  
    1968) مارس(آذار  19الثالثاء   ـ 268 اجللسة

  355  استجوابات   )ب(
  355  ـ مصادرة أراض ملقتضيات عامة يف القدس الشرقية 35  

    1968) مارس(آذار  21اخلميس   ـ 270اجللسة 
بيان رئيس الوزراء عن عمليات جيش الدفاع اإلسرائيلي ضد جتمعات اخملربين يف منطقة الكرامة ويف   )ب(

  غور البحر امليت 
  

357  
    1968) مارس(آذار  25االثنين   ـ 271اجللسة 

بيان رئيس الوزراء عن عملية جيش الدفاع اإلسرائيلي ضد جتمعات اخملربين يف منطقة الكرامة ويف غور   )جـ(
  البحر امليت 

  
359  

  359  ـ نقاش 1  
  405  ـ جممل النقاش 2  
  409  التصويت   

    1968) مارس(آذار  27األربعاء   ـ 274اجللسة 
اقتراح جلدول األعمال ـ حتديد مفعول املرسوم الذي يسمح للمحامين اإلسرائيليين باملرافعة يف يهودا   )ب(

  والسامرة 
411  

  414  تصويت   
    1968) مايو(أيار  7الثالثاء   ـ 278اجللسة 

  415  استجوابات   )ب(
  415  ـ إعادة تنظيم قسم االستيطان التابع للوكالة اليهودية 8  

    1968) مايو(أيار  8األربعاء   ـ 279اجللسة 
  417  استجوابات   )جـ(
  417  ـ التجهيزات العسكرية التي غنمت من أيدي املنظمات اإلرهابية 3  
  417  ـ عدد التصاريح التي أعطيت للمسلمين من يهودا والسامرة وسيناء للحج يف مكة 4  
  417  وخسائرها " فتح"ـ عمليات 6  
  418  ـ تفاصيل حول عمليات اخملربين 9  
  419   1968) مارس(آذار  21جوم جيش الدفاع اإلسرائيلي يوم ـ خسائر اجليش األردين يف ه11  

    1968) يونيو(حزيران  12األربعاء   ـ 295اجللسة 
  421  استجوابات   )ب(
  421  ن طريق احلدود الشرقية ـ تسلل خمربين ع2  
  421  ـ تمويل نفقات منظمات التخريب وتدريب رجالها 6  
  422  ـ عدد اختراقات وقف إطالق النار من جانب اجليش األردين 7  
  422  ـ دفع رواتب دائمة من قبل امللك حسين إىل شخصيات مرموقة من سكان الضفة الغربية 8  
  423  ـ من قانونية حماولة االستيطان يف اخلليل  9  
  424   ـ دفع حكومة األردن للوجهاء يف يهودا والسامرة13  

    1968) يونيو(حزيران  17االثنين   ـ 296اجللسة 
  425  استجوابات   )ب(
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  425  ـ اهتمام مباشر لوزارات احلكومة بقضايا الدروز ودجمهم يف اجملتمع اإلسرائيلي 4  
  426  صول على جنسية إسرائيلية ـ أقوال رئيس الوزراء حول تمكن سكان القدس الشرقية وقطاع غزة من احل8  
  426  زير الشرطة بنشاط وزارته عرض و  )د(

    1968) يونيو(حزيران  18الثالثاء   ـ 297اجللسة 
  449  عرض وزير املعارف والثقافة نشاط وزارته   )جـ(

    1968) يونيو(حزيران  19األربعاء   ـ 298اجللسة 
    استجوابات   )ب(
  467  ـ الوفاء بالتزامات شركات أملانية لتوريد فوالذ إىل إسرائيل 12  
  468  ـ نشاط إسرائيل ضد املقاطعة العربية 14  

    1968) يونيو(حزيران  26األربعاء   ـ 301اجللسة 
    استجوابات  )أ(
  471  ـ مراع لقطعان سكان سخنين 1  
  471  ظ بها يف القطاع اإلسرائيلي ـ تشغيل عمال من املناطق احملتف18  
  474  مقترحات جلدول األعمال   )ب(
  474  ـ زراعة التبغ عند املزارعين العرب وطرق تسويقه وسعره 1  

    1968) يوليو(تموز  2الثالثاء   ـ 303اجللسة 
    استجوابات  )ب(
  479  ـ تفاصيل عن التعرض لقوى الشرطة منذ حرب األيام الستة 18  
  479  وزارته  عرض وزير الشئون االجتماعية عن نشاط  )جـ(

    1968) يوليو(تموز  8االثنين   ـ 305اجللسة 
    استجوابات  )ب(
  491  ـ دراسة حول املدلول االقتصادي ملشاكل الالجئين 1  
  492  اقتصادي ملشكلة تأهيل الالجئين ـ تفسير 2  
  493  ـ عدد السكان يف املناطق احملررة 5  
  494  حرب األيام الستة ـ سكان إسرائيل الذين تركوا الدولة بعد 6  
  494  ـ بناء احلي اليهودي يف املدينة القديمة يف القدس 8  

    1968) ويولي(تموز  10ربعاء األ  ـ 307اجللسة 
    استجوابات  )د(
  497  وإسرائيل  1949لعام  4ميثاق جنيف رقم  ـ أحكام1  
  497   1968) مايو(ـ االشتباكات مع خمربي األردن يف شهر أيار 2  
  498  ـ عدم فتح البنوك العربية يف يهودا والسامرة 4  
    مقترحات جلدول األعمال   )هـ(
  499  ـ طرق رسمية لتشجيع النسل يف الدولة 2  

    1968) ويولي(تموز  15االثنين   ـ 308اجللسة 
    استجوابات  )أ(
  515  ـ أعمال وزارة العمل يف القدس الشرقية 13  
  516  ) الضفة الشرقية(ـ أعمال النقابات املهنية يف منطقة يهودا والسامرة 18  
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  516  إسرائيل لسكان املناطق احملتفظ بها ـ العمالة يف 22  
  517  ـ نشاط اجلمعيات التعاونية يف منطقة يهودا والسامرة 23  

    1968) ويولي(تموز  22االثنين   ـ 311اجللسة 
    استجوابات   )ب(
  519  عن إسرائيل  ـ بيانات عن النازحين4  
  521  ـ إتاحة الفرصة ملندوبي الصليب األحمر للتحدث على انفراد مع املسجونين من املناطق احملتفظ بها 11  
  522  الت يف املناطق احملتفظ بها يف أعقاب االضطرابات والتظاهرات ـ تفاصيل عن االعتقا13  
  523  ـ تفاصيل عن التظاهرات يف القدس الشرقية 16  

    1968) يوليو(تموز  23الثالثاء   ـ 312اجللسة 
    ة دراسة نظام التعليم االبتدائي والثانوي يف إسرائيلتوصيات جلن  )ب(
  525  ـ عرض رئيس اللجنة 1  
  545  ـ بيان وزير املعارف والثقافة 2  

    1968) يوليو(تموز  24األربعاء   ـ 313اجللسة 
    استجوابات  )ب(
  547  ـ تفاصيل عن عمليات اخملربين الذين دخلوا إىل إسرائيل من لبنان 21  
  547  كية يرمن الواليات املتحدة األم" هوك" ـ شراء صواريخ22  
  548  ـ البناء يف املناطق احملتفظ بها 23  
  548  ء ة يف سينايـ إقامة شركة للتنم25  
  549  ـ تفاصيل عن زيارات من البالد العربية ألقارب األسر يف املناطق احملتفظ بها 26  
  550  ـ تصاريح الدخول للطلبة من عمان لزيارة أقاربهم يف منطقة نابلس 27  
    حات جلدول األعمالمقتر  )جـ(
  550  توزيع منازل يف حي أبو طور بواسطة إدارة أراضي إسرائيل ـ 1  

    1968) يوليو(تموز  29االثنين   ـ 315اجللسة 
  559  ـ القراءة األوىل  1968قانون أنظمة اإلدارة ـ   )د(

    1968) أغسطس(آب  5االثنين   ـ 318اجللسة 
    استجوابات  )جـ(
  577   1967ـ نتائج امتحانات الثانوية العامة للتالميذ العرب عام 9  

    1968) أغسطس(آب  6الثالثاء   ـ 319اجللسة 
    ستجواباتا  )أ(
  579  ـ إعدادات الستبدال لوائح الطوارىء االنتدابية بقانون إسرائيل 17  

    1968) يوليو(تموز  31األربعاء   ـ 317اجللسة 
    استجوابات  )ب(
  581  ـ تشجيع إقامة مشروعات صناعية يف املستوطنات العربية يف البالد 14  
  581  ـ توصيات جلنة فحص نظام التعليم االبتدائي والثانوي يف إسرائيل 19  

    1968) أغسطس(آب  7األربعاء   ـ 320اجللسة 
    مقترحات جلدول األعمال  )ب(
  587  يف الضفة الغربية  ـ العمل من أجل توطين الالجئين العرب4  
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  589  ـ أعمال نموذجية حلل مشكلة الالجئين 5  
  594  ـ مبادرتنا لتوطين الالجئين العرب 7  

    1968) أغسطس(آب  12االثنين   ـ 322اجللسة 
    استجوابات  )ب(
  607  ـ رد على طلب بضم احلي الغربي من الناصرة إىل منطقة اختصاص بلدية الناصرة 32  

    1968) أغسطس(آب  14األربعاء   ـ 324اجللسة 
    واباتاستج  )ب(
  609  ـ يعقوب  ي اليهودي يف القدس القديمة ونفيهـ تفاصيل بشأن املناطق املصادرة يف احل5  
    استجوابات  )ز(
  609  عن تالميذ املناطق احملتفظ بها  معطيات  )1(
  610  ) والثالثة ةالقراءتان الثاني( 1968انون أنظمة القضاء واإلدارة لعام ق  )ط(

  625  عالم كشاف املوضوعات واأل
  
  

 
 


