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 حماضر الكنيست
  نصوص خمتارة من حماضر الكنيست السادس

)15/9/1966- 4/10/1967(  
  

  احملتويات
  

  1966) أكتوبر(تشرين األول  17االثنين، 
  

  1  بيان رئيس الوزراء عن الوضع األمني والسياسي   )هـ(
  10  ـ النقاش  
  

  1966) أكتوبر(تشرين األول  18الثالثاء، 
  

  45  استجوابات   )أ(
  45  أضرار يف منطقة زراعية يف اجلليل الغربي بسبب تدريبات اجليش ـ 12 
  46  ـ سقوط عيارات نارية على أراضي قرية سخنين نتيجة تدريبات عسكرية يف منطقة جماورة 15 
  47  ـ شكوى بخصوص اإلصابة من عيارات نارية نتيجة مناورات بالقرب من كفر قرع 21 

  48  األمني والسياسي  بيان رئيس الوزراء عن الوضع  )ب(
  48  ) تتمة النقاش السابق(ـ النقاش 1  
  79  ـ رد رئيس الوزراء 2  
  86  ـ جممل النقاش 3  

  
  1966) أكتوبر(تشرين األول  24االثنين، 

  
  91  استجوابات   )ج(

  91  ـ دفعات بشأن احلقوق االجتماعية للعمال العرب 2 
  92  ـ إيجاد أعمال لعمال الناصرة 5 
  92  يجاد أعمال للعمال العرب ـ إ10 

  
  1966) أكتوبر(تشرين األول  26األربعاء، 

  
  95  استجوابات   )أ(

  95  ـ احملافظة على دير يف القدس من األضرار 7 
  96  مقترحات جلدول األعمال   )ب(
  96  ـ زيادة رسوم التعليم يف مؤسسات التعليم العايل 2  
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  111  إسرائيل ـ ازدياد نشاط البعثات التبشيرية يف 4  
  

  1966) أكتوبر(تشرين األول  31االثنين، 
  

  119  1966 -5726) قيود الستعمال األرض الزراعية والستعمال املياه(قانون االستيطان الزراعي   )د(
  

  1966) نوفمبر(تشرين الثاين  2األربعاء، 
  

  133  استجوابات   )أ(
ود سالح من إنتاج إسرائيلي يف أيدي اجلنود ـ بيان ممثل حركة التحرير الشعبية ألجنوال حول وج5 

  .البرتغاليين
133  

  134  ـ تشغيل دروز يف وزارة اخلارجية 8 
  

    1966) نوفمبر(تشرين الثاين  8الثالثاء، 
  

  135  استجوابات   )ب(
  135  ـ منع إصابة قرية موشيرفه بالطلقات يف أثناء املناورات 1 

  136  لعسكري بيان احلكومة بشأن إلغاء احلكم ا  )ج(
  137  ـ النقاش 1  
  167  ـ رد رئيس الوزراء 2  
  172  ـ جممل النقاش 3  
  175  بيان احلكومة بشأن إطالة مدة خدمة الذكور يف جيش الدفاع اإلسرائيلي   )د(
  177  مقترحات جلدول األعمال   )هـ(
  177  ـ إدارة الشئون الدينية للطائفة املسلمة يف القطاع العربي 2  
  186  الق قرية كفر قاسم وحظر الدخول يف يوم ذكرى ضحايا القرية ـ إغ3  

  
    1966) نوفمبر(تشرين الثاين  15الثالثاء، 

  
  195  مقترحات جلدول األعمال   )أ(

  195  ـ اعتداءات العدو املتزايدة 1 
  197  ـ التخريب واالشتباكات الدامية على احلدود والغارة العسكرية 2  
  202  اإلسرائيلي على األراضي األردنية  ـ غارة جيش الدفاع3  

  
    1966) نوفمبر(تشرين الثاين  21االثنين، 

  
  219  استجوابات   )ب(

  219  ـ إجراءات املوافقة على طلب قروض لطالبي اإلسكان من العرب 3 
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    1966) نوفمبر(تشرين الثاين  22الثالثاء، 

  
  221  استجوابات   )أ(

لالمتحانات املدرسية للصف الثامن [لطوائف اخملتلفة يف نتائج االختبار ـ اتساع الهوة بين أبناء ا10 
  ] االبتدائي

221  

  
    1966) ديسمبر(كانون األول  5االثنين، 

  
  223  استجوابات   )ج(

  223  يف الناصرة " السالم"ـ حصة وزارة األديان ملسجد 5 
  223  الناصرة يف " السالم"ـ اشتراك وزارة األديان يف إقامة وصيانة مسجد 6  

  
    1966) ديسمبر(كانون األول  9الثالثاء، 

  
  227  مقترحات جلدول األعمال   )د(

  227  ـ قرار جملس األمن وأمن إسرائيل 1 
  244  ـ سيطرة السوريين على أراض من إسرائيل 2 

  
    1966) ديسمبر(كانون األول  12االثنين، 

  
  253  استجوابات   )ج(

  253  العرب الذين يعملون خارج أماكن إقامتهم ـ ترتيبات مبيت للعمال 6 
  

    1966) ديسمبر(كانون األول  21األربعاء، 
  

  255  مقترحات جلدول األعمال   )ج(
  255  ـ ضربة النزوح من إسرائيل 1 

  
    1967) يناير(كانون الثاين  2االثنين، 

  
  267  استجوابات   )ب(

  267  واتخاذ الوسائل للحيلولة دون ذلك ـ معطيات عن ترك الطالب للمدارس االبتدائية 13 
  

    1967) يناير(كانون الثاين  10الثالثاء، 
  

  269  استجوابات   )ب(
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  269   1967ـ توقعات العمالة لسنة 17 
  271  ـ توقعات اقتصادية للمستقبل القريب 18 

  
    1967) يناير(كانون الثاين  11األربعاء، 

  
  273  استجوابات   )ب(

  273  ن إسرائيل والدول النامية ـ التعاون بي10 
  275  ـ اإلعالم اإلسرائيلي خارج البلد بعد عملية السموع 11 
  276  ـ نداءات إلبادة يهود إسرائيل يف إذاعات القاهرة ودمشق 12 
  278  ـ معطيات حول الطالب العرب يف املدارس فوق االبتدائية 15 
  279  باب العربي ـ التعليم الثانوي واملهني بالنسبة إىل الش16 
  281  ـ منح دراسية وقروض للطالب بوجه عام وللطالب العرب بوجه خاص 24 
  283  ـ تعليم اللغة العربية يف املدارس االبتدائية 25 

  
    1967) يناير(كانون الثاين  17الثالثاء، 

  
  285  بيان احلكومة عن الوضع األمني   )ج(

  
  

    1967) يناير(كانون الثاين  18األربعاء، 
  

  289  استجوابات   )ب(
  289  ـ ضمان العمل يف املستوطنات العربية 13 
  289  ـ تأمين عمل للعمال العرب 15 

  
    1967) يناير(كانون الثاين  24الثالثاء، 

  
  291  استجوابات   )ب(

  291  ـ طلب عمداء العائالت يف قرية البعنة إقامة جملس حملي يف قريتهم 30 
  291  الوضع األمني بيان احلكومة عن   )ج(
  291  ـ النقاش 1  
  352  ـ رد رئيس الوزراء 2  
  362  ـ جممل النقاش 3  

  
    1967) يناير(كانون الثاين  25األربعاء، 

  
  365  استجوابات   )أ(
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  365  ـ مكان تسجيل العمال املأجورين من أبناء قرية دير حنا 3 
  366  ـ إقامة جملس حملي يف قرية املكر 7 
  366  مدارس يف مستوطنات البدو الدائمة  ـ إقامة17 

  
    1967) فبراير(شباط  1األربعاء، 

  
  369  استجوابات   )ج(

  369  ـ تأمين أعمال طارئة للعمال العرب العاطلين عن العمل 8 
  369  ـ تأمين العمل للعمال العرب العاطلين عن العمل 9 
  370  ـ عمل لعمال قرية دير حنا 10 
  371  عاطلين عن العمل يف أم الفحم ـ تأمين عمل لل11 
  372   1966ـ زيادة عدد النازحين يف سنة 16 

  372  مقترحات جلدول األعمال   )هـ(
  372  ـ البطالة يف القطاع العربي 4  
  375  ـ وضع البطالة بين العمال العرب 5  

  
    1967) فبراير(شباط  6االثنين، 

  
  383  استجوابات   )ب(

  383  سكان أقرت وبرعم إىل قريتيهم  ـ  أسباب عدم إعادة9 
  384  ـ دورة إلعداد موظفين من خريجي الثانوية من العرب ونتائجها 11 
  385  ـ تطوير احلرف والصناعة يف املستوطنات العربية 14 
  386  ـ إزالة املنازل املهدمة يف القرى املهجورة 18 

  
    1967) فبراير(شباط  8األربعاء، 

  
  387  استجوابات   )ج(

  387  ـ  مشروع تنمية قرى األقليات 6 
  

    1967) فبراير(شباط  13االثنين، 
  

  389  استجوابات   )ب(
  389  ـ  اإلشراف الدويل على املفاعالت الذرية يف الشرق األوسط 1 
  391  ـ تطوير الصناعة يف الناصرة 16 
  392  نا ـ سبب احلاجة إىل تصاريح للدخول إىل منطقة مغلقة يف قرية دير ح36 
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    1967) فبراير(شباط  15األربعاء، 
  

  395  استجوابات   )ب(
  395  ـ  إجراءات للتخفيف من تأثير حمطات إذاعة وتلفزيون الدول العربية التي تلتقط يف إسرائيل 2 

  
    1967) فبراير(شباط  21الثالثاء، 

  
  397  استجوابات   )أ(

  397  ـ  زيادة الدفعات ملن يعولهم الغائبون 2 
  

    1967) فبراير(شباط  22األربعاء، 
  

  399  استجوابات   )ب(
  399  ـ  تصفية العمل املأجور يف مزارع الكيبوتسيم 2 
  402  ـ وسائل احلد من البطالة يف أم الفحم3 
  403  ـ مدرسة ألطفال خربة البيار 15 
  404  ـ مستوى تعليم اللغة العربية يف املدارس اليهودية 20 

  
    1967) فبراير(شباط  22األربعاء، 

  
  407  مقترحات جلدول األعمال   )و(

ـ العالقات بين إسرائيل ويهود املنفى على أساس االعتمادات املقدمة من الوكالة اليهودية ألحزاب يف 4 
  إسرائيل

407  

  415  ـ الوضع يف املساكن الفقيرة يف البلد ووسائل رعايتها 5 
  

    1967) فبراير(شباط  28الثالثاء، 
  

  425  استجوابات   )ب(
  425  ـ بيانات عن الوكاالت البريدية والتليفونية العامة يف القرى العربية 9 

  
    1967) مارس(آذار  1األربعاء، 

  
  427  استجوابات   )ب(

  427  ـ بيانات عن النازحين من إسرائيل 7 
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    1967) مارس(آذار  6االثنين، 
  

  429  استجوابات   )ب(
  429  تشغيل العمال العرب وفصلهم ـ 15 
  430  ـ ربط قرى األقليات بشبكة الكهرباء 29، 28 

  
    1967) مارس(آذار  7الثالثاء، 

  
  433  استجوابات   )أ(

  433   1966وسنة  1965ـ مقارنة أرقام عن االقتصاد القومي يف سنة 2 
  436  ـ ما دفع مقدماً لزارعي الدخان يف قريتي عرابة واملغار 32 
  438  ـ مد املياه إىل قرى األقليات 35 

  
    1967) مارس(آذار  8األربعاء، 

  
  439  مقترحات جلدول األعمال  )ب(

  439  ـ تدخل سياسي بواسطة الرقابة يف حترير املوسوعة العبرية 3 
  443  ـ أعمال الرقابة 4 
  446  ـ تدخل الرقابة يف حرية الصحافة 5 

  
    1967) مارس(آذار  14الثالثاء، 

  
  461  استجوابات   )ب(

  461  ـ  مساعدة احلكومة إلصالح األراضي يف قرى األقليات 7 
  461  ـ تعيين قاض للمحكمة الدرزية بدالً من القاضي الذي أحيل على التقاعد 22 
  462  ـ حتديد مواعيد األعياد اإلسالمية ووزارة األديان 23 
  464  ـ إخالء مناطق التدريبات من قطعان البدو 30 

  
    1967) مارس(آذار  15األربعاء، 

  
  467  استجوابات   )ب(

  467  ـ توسيع مشروع التغذية يف املدارس العربية 1 
  

    1967) مارس(آذار  20االثنين، 
  

  469  اقتراحات كتل جاحال ورايف وراكاح لنزع الثقة باحلكومة   )ب(
  



8 
 

    1967) مارس(آذار  21الثالثاء، 
  

  507  استجوابات   )ب(
  507  ـ مدارس ألبناء البدو 24 

  
    1967) مارس(آذار  22األربعاء، 

  
  509  استجوابات   )أ(

  509  ـ جملس حملي لقرية بعنة 4 
  509  ـ الصناعة واحلرف يف القرى العربية 14 

  
    1967) مارس(آذار  29األربعاء، 

  
  511  استجوابات   )أ(

  511  سرائيل ـ برامج موسيقى يف البرامج العربية املذاعة من إ8 
  512  ـ إعداد شبان للبرامج العربية املذاعة من إسرائيل 9 
  513  ـ إذاعة برامج باللغة العربية ضمن برامج التليفزيون يف إسرائيل 10 

  
    1967) أبريل(نيسان  3االثنين، 

  
  515  استجوابات   )ج(

  515  ـ عيادات يف قرى األقليات 1 
  516  ـ مساعدة طبية للبدو 5 

  517  بيان وزير اخلارجية عن جولته يف آسيا وأوستراليا ونيوزيلندا   )د(
  527  عرض وزير اإلسكان نشاط وزارته   )هـ(

  
    1967) أبريل(نيسان  4الثالثاء، 

  
  551  استجوابات   )ب(

  551   1966ـ  1963ـ معدل دخل املزارع يف السنوات 14 
  

    1967) أبريل(نيسان  5األربعاء، 
  

  553  جلدول األعمال مقترحات   )ب(
  553  ـ تغلغل السوريين يف املنطقة املنزوعة السالح التي حتت سيادة إسرائيل 4 

  559  بيان وزير اخلارجية عن جولته يف آسيا وأوستراليا ونيوزيلندا   )ج(
  559  ـ النقاش   
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    1967) أبريل(نيسان  10االثنين، 

  
  597  استجوابات   )ج(

  597  لماء اإلسرائيليين الذين يقيمون يف الواليات املتحدة ويهتمون بالعودة إىل إسرائيل ـ تقديم املساعدة للع10 
  598  بيان وزير اخلارجية حول زيارته يف آسيا وأوستراليا ونيوزيلندا   )د(
  598  ـ تتمة النقاش   

  
    1967) أبريل(نيسان  11الثالثاء، 

  
  609  استجوابات   )د(

  609  صة بمتطلبات اإلغاثة ملستوطنات األقليات ـ اعتمادات احلكومة اخلا4 
  

    1967) أبريل(نيسان  12األربعاء، 
  

  611  استجوابات   )ب(
  611  ـ حظر دخول أهايل قرية معيليا إىل قرية فسوطه دون تصريح 3 
  612  ـ تركيب تليفونات يف القرى العربية يف منطقة املثلث 22 
  613  ـ بيانات عن البطالة 24 

  614  ان وزير اخلارجية عن جولته يف آسيا وأوستراليا ونيوزيلندا بي  )ز(
  614  ـ رد الوزير 1  
  619  ـ جممل النقاش 2  

  
    1967) مايو(أيار  22االثنين، 

  
  625  بيان احلكومة عن الوضع األمني والسياسي   )ج(
  631  بيان احلكومة عن الوضع األمني والسياسي   )هـ(
  631  ـ النقاش   

  
    1967) مايو(أيار  23اء، الثالث

  
  673  بيان احلكومة عن الوضع األمني والسياسي   )ب(
  673  ـ تتمة النقاش   
  683  عرض وزير األديان نشاط وزارته   )ج(
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    1967) مايو(أيار  29االثنين، 
  

  689  عرض وزير املالية نشاط وزارته   )ب(
  693  بيان احلكومة عن الوضع األمني   )ج(

  
    1967) مايو(أيار  31 األربعاء،

  
  697  استجوابات   )أ(
  697  ـ تعليم اللغة العربية يف املدارس 3  

  
    1967) يونيو(حزيران  5االثنين، 

  
  699  بيان رئيس الوزراء عن املعركة العسكرية   )د(
  703  ضم أعضاء الكنيست مناحم بيجين ويوسف سابير وموشيه دايان للحكومة   )هـ(

  
    1967) يونيو(ان حزير 12االثنين، 

  
  705  بيان رئيس الوزراء عن املعركة العسكرية والسياسية   )ج(

  
    1967) يونيو(حزيران  19االثنين، 

  
  715  عرض وزير الشئون االجتماعية نشاط وزارته   )د(

  
    1967) يونيو(حزيران  21االثنين، 

  
  723  مقترحات جلدول األعمال   )ج(
  723  دول العربية ـ االعتداء على اليهود يف ال1  
  727  ـ االضطرابات ضد اليهود يف الدول العربية 2  
  731  ـ إعداد خطة سالم 3  
  738  ـ معاملة السكان العرب يف املناطق احملتلة ومصير عشرات اآلالف من الناس يف صحراء سيناء 4  
  753  ـ تصريحات لشخصيات رئيسية بشأن إعادة املناطق احملررة إىل العدو 5  

  
    1967) يونيو(حزيران  26ثنين، اال

  
  761  عرض وزير الشرطة نشاط وزارته   )د(
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    1967) يونيو(حزيران  27الثالثاء، 
  

  775  ) قراءة أوىل( 1967 -5727لسنة ) 11رقم (قانون بتعديل أنظمة السلطة والقضاء   )ب(
  776  ) قراءة أوىل( 1967 -5727لسنة ) 6رقم (قانون بتعديل قانون البلديات   )ج(
  778  ) قراءة أوىل( 1967 -5727لسنة ) 6رقم (قانون بتعديل قانون البلديات   )ج(
  779  ـ النقاش   

  
    1967) يوليو(تموز  3االثنين، 

  
  797  استجوابات   )ب(
  797  ـ ضمان اخلدمات الطبية للسكان العرب يف إسرائيل 5  
  798  عرض وزير العدل نشاط وزارته   )ج(

  
    1967) يوليو(موز ت 4الثالثاء، 

  
  807  مقترحات جلدول األعمال   )ز(
  807  ـ تنظيم التصرفات الالئقة بجانب األماكن املقدسة   

  
    1967) يوليو(تموز  5األربعاء، 

  
  815  استجوابات   )ب(
  815  ـ دفع رسوم احلالة االجتماعية للعمال العرب 2  
  816  ـ تشغيل العاطلين عن العمل يف أم الفحم 4  
  816  ـ ضمان تشغيل عاطلين عن العمل من قرية عرابة 5  
  817  ـ رسوم لصندوق تأمين للعمال الزراعيين يف الناصرة 16  
  818  ـ عمل طارىء للعاطلين عن العمل يف قرية عبلين 19  
  819  ـ مشاريع حتسين وضع العمالة 20  

  
    1967) يوليو(تموز  11الثالثاء، 

  
  821  ارته عرض وزير البريد نشاط وز  )ب(

  
    1967) يوليو(تموز  17االثنين، 

  
  835  عرض وزير املعارف والثقافة نشاط وزارته   )ب(
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    1967) يوليو(تموز  19األربعاء، 
  

  847  مقترحات جلدول األعمال   )ج(
  847  ـ مبادرة إسرائيلية إلقامة دولة فلسطينية يف املناطق احملتلة 3  

  
    1967) يوليو(تموز  24االثنين، 

  
 -5727لسنة ) حترير أموال الكنيسة االجنيلية ـ األسقفية واستعمالها) (4تعديل رقم (قانون أموال الغائبين   )و(

  ) قراءة أوىل( 1967
  

853  
  

    1967) يوليو(تموز  25الثالثاء، 
  

  861  استجوابات   )ج(
  861  117ـ حظر املرعى يف منطقة النار رقم 1  
  861  إللكترونية ـ إغالق احلدود باألجهزة ا2  
  862  ـ صيانة األماكن املقدسة يف الضفة الغربية 12  
  863  ـ سيارات مواطنين يف الضفة الغربية يستخدمها جيش الدفاع اإلسرائيلي 14  

  
    1967) يوليو(تموز  31االثنين، 

  
  865  بيان وزير اخلارجية عن املعركة السياسية   )أ(
  878  ـ النقاش   

  
    1967) أغسطس(آب  1الثالثاء، 

  
  935  بيان وزير اخلارجية عن املعركة السياسية   )ج(
  935  ـ تتمة النقاش 1  
  954  ـ رد وزير اخلارجية 2  
 -5727لسنة ) زيادة الدفعات للمعالين من قبل الغائبين وللغائبين) (5تعديل رقم (قانون أموال الغائبين   )هـ(

  ) قراءة أوىل( 1967
  

966  
  966  استجوابات   )و(
  966  ـ التوسع يف تعليم اللغة العربية 24  
  967  بيان وزير اخلارجية عن املعركة السياسية   )ي(
  967  ـ جممل النقاش   
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    1967) أغسطس(آب  7االثنين، 
  

  973  استجوابات   )ب(
  973  ـ توسيع اإلنتاج يف الزراعة العربية 3  

  
 


