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 בכנסת  או"ם,  עצרת  נשיאת  ברוקס,  אנגי'  הגברת  מקור א.
 הכנסת  ראש  יושב  של  ברכה  דברי .1

:  ברקת  ר. היו״ר
 הכנסת.  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד אני

 הכנסת  היום  מקדמת  רב  ובסיפוק  עמוקה בהערכה
 אנג׳י  הגברת  מעלתה,  הוד  החשובה,  האורחת  פני את
   ברכה :  משולשת  בברכה  אותה  ומקבלת ברוקס,
 האומות  עצרת  של  העשריםוארבעה  המושב לנשיאת
 ארצה,  של  הדגולה  לנציגתה    ברכה ; המאוחדות
 לך,  וברכה ;  ישראל  עם  עמוקים  ידידות  בקשרי הקשורה
 המס  הדור,  של  הבולטות  הנשים  אחת  ברוקס, הגברת
 בחיים  האשה  של  העולה  התפקיד  את  כאחת מלת
 של  המרשימה  העלייה  ואת  בעולם  והציבוריים המדיניים

 לאומית.  הבין  לזירה  המתחדשת אפריקה
 מילדותך  אשר  ברוקס,  הגברת  מעלתך,  הוד את,
 יודעת,  גם  יודעת  ובשורתם,  הנביאים  מורשת  על חונכת
 על  ההיסטורי  גורלנו  הודרך  הלאומית  הווייתנו  משחר כי
 גם  העמים.  ושלום  האדם  אהבת  של  הגואל  החזון ידי
 רפתה  לא  הלאומיים  חיינו  של  ביותר  הקודרות בתקופות
 לא  "כי  נביאנו  חזון  יוגשם  ובו  יבוא  יום  כי  האמונה בנו
 חזון  מלחמה*.  עוד  ילמדו  ולא  חרב  גוי  אל  גוי ישא
 תפילה  עת,  בכל  מאשר  יותר  אולי  היום,  גם  לגו  הוא זה

 ומאבקינו.  מעשינו  בכל  אותנו  המלוות ותקווה,
 חזון  להפוך  כדי  הוקם  המאוחדות  האומות אירגון
 אשר  חיה,  למציאות  ישראל  נביאי  של  הימים אחרית
 ומצל  מלחמות  מאימת  העמים  ואת  העולם  את תשחרר
 מפריד  רב  מרחק  כי  יודעים,  אנו  אך  ומצוקה. שנאה
 לנו,  ניתן  לא  המציאות.  לבין  החזון  בין  לצערנו, עדיין,
 החזון  על  החופפים  הצללים  מן  להתעלם  הצער, למרבה
 הנעלה  בתעודתו  אנו  דבקים  זאת  עם  התגשמותו. בדרך
 עם  מכל  יותר  ואולי  המאוחדות  האומות  אירגון של
 המיוחדת  ומציאותו  הסבל  רבת  ההיסטוריה  בגלל אחר,
 המוסד  את  זה  באירגון  לראות  אנו  רוצים  עמנו, של

 שהצדק,  כולה  לאנושות  והסמכות,  ההשראה  בעל העליון,
 מהותו  הקובעים  הקווים  הם  והשלום  השוויון האמת,
 שוחרי  העמים  עם  יחד  נתפלל,  לכן  פעולתו. ומדריכים
 מעמדו  ולהעלאת  כוחו  לחיזוק  יסודותיו,  לביצור השלום,

 כולו. בעולם

 האומות  אירגון  של  העצרת  כנשיאת  בארץ, ביקורך
 שלי  ולקיים  השלום  עניין  את  לקדם  בא המאוחדות,
 ומבליט  האירגון  כבוד  את  משרת  הוא  שלום,  של חות
 לכן  העצרת.  כנשיאת  תפקידך  למילוי  נאמנותך את
 כה  ולכן  האירגון  בעתיד  אמונתנו  את  ביקורך  בנו יחזק

 אצלנו.  ביקורך  לנו יקר
 באמצעו  להעביר  כדי  זו  בהזדמנות  משתמשים אנו
 רגשי  את  ליבריה,  של  רבתההשראה  כנציגתה תך,
 הדגול,  ולראשה  ליבריה  לעם  רוחשים  שאנו הידידות,
 בעניין  עוקבים  אנו  טבמן.  הנשיא  נאמן,  ישראל ידיד
 המאמצים  אחרי  ליבריה,  של  התפתחותה  אחרי ובאהדה
 רווחת  להרבות  עכשיו  בה  הנעשים  והנמרצים העקביים
 בשיתוף  מתברכים  אגו  ואושרם.  קידומם  תושביה, כל
 שיתוף  שלנו,  הארצות  שתי  בין  הקיים  הפורה הפעולה

 ובניין.  שלום  של  מטרות  המשמש פעולה
 אפריקה,  עמי  ולגאוות  עמך  לגאוות  שותפים אנו
 להי  ראויה  אותך  מצא  המאוחדות  האומות שאירגון
 הביע  זה  במעשה  אכן,  העצרת.  נשיאת  פהאחד בחר
 לא  העמוקה  הוקרתו  את  המאוחדות  האומות אירגון
 מקווים  שאנו  אמונתו,  את  הביע  הוא ;  אישית  לך רק
 והקונסטרוק  השקול  האחראי,  בתפקיד  תאוכזב,  לא כי
 של  הגדול  במפעל  למלא  תוכל  כולה  שאפריקה טיבי,

 בעולם.  השלום בניין
 אותך  להזמין  אתכבד  ברוקס,  גברתי  כבוד ועתה,

 דבריך.  את לשאת

 או׳׳ם  עצרת  נשיאת  נאום .2

 האנגלית)  בשפה  דברה  (נושאת  ברוקס  אנג'י הגברת

Miss Angie Eiuzabeth  Brooks  , President  of  the  24th  General Assembly  of  the
United  Nations  Organization.

Nr.  Speaker,  Members  of  the  Knesset  ,
I am deeply moved  by the  kind words , Mr.

 Speaker,  you addressed to  me  as President  of
the  General Assembly  of  the  United  Nations.
I am honoured  to  be the  guest of  the  Knesset,
the  Parliament  of  Israel,  a country  whose glorious

history  of  the  past  has added so much  to  the
chronicle  of mankind,  not  to  mention  that  Israel's
subsequent history  has also added to  the  chronicles
of  the  United  Nations  which played  a major  role
in her  emerging  as a sovereign  and independent
State.  In  responding  to  the  invitation  of  your



standard  of  living,  and  our  scholars,  businessmen
and  diplomats  have  already  greatly  benefited  from
sojourns  in your  contry.  Mrs.  Meir  visited  Liberia
many  years  ago. Your  late  Prime  Minister  Eshcol
visited  in 1966  and  had  long  talks  with  President
Tubman  and  the  leaders  of many  African
countries  who  issued  joint  statements  expressing
appreciation  for  Israeli  cooperation  in the  deve
lopment  of  these  countries  as well  as  hopes  for
the  further  strengthening  of  relations.  Let  me
express my hope for a continued strengthrning of
relations  between  our  respective  countries.

Lastly,  let me  acknowledge  that  your  nation
has  adhered  to  a principal  which  I cherish   the
equality  of woman  and  especially  that  woman
must  be allowed  to  play  important  roles  on  theq

policy   making  level.  You  have  chosen  a very  able
woman,  my  esteemed  good  friend,  Golda  Meir,
as  your  Prime  Minister.  I wish  her  and  her  capable
Foreign  Minister,  Mr.  Eban,  The  Goverment,  The
Knesset and the people of Israel, that peace—
true  peace,  will  come  soon.

Thank  you.

:  ברקת  ר. היו״ר
 בהביעי  הכנסת  חברי  לכל  פה  שאשמש  חושב אני
 דבריה  על  העצרת  נשיאת  לכבוד  הנרגשת  תודתי את

 והנכבדים.  הכנים העמוקים,

 מפי  העצרת  נשיאת  דברי  תרגום  את  נשמע עכשיו
 הכנסת. מזכיר

 עברי) (תרגום

 הכנסת.  חברי  היושבראש, אדוני
 הנלבבים,  הדברים  למישמע  עמוקה התרגשותי
 הכל  העצרת  כנשיאת  היושבראש,  אדוני  אלי, שהפנית
 אורחת  להיות  לי  לכבוד  המאוחדות.  האומות  של לית
 ימיה  שדברי  ארץ  ישראל,  של  הפרלמנט  היא הכנסת,
 האנושות.  לתולדות  כך  כל  הוסיפו  בעבר המפוארים
 ישראל  של  יותר  המאוחרים  ימיה  שדברי  לומר  צורך אין
 שמילא  המאוחדות,  האומות  אירגון  לתולדות  גם תרמו
 ועצמ  ריבונית  כמדינה  בצמיחתה  במעלה  ראשון תפקיד
 שיערתי  לא  ממשלתכם  הזמנת  את  קבלי  עם אית.
 שנושאת  אירע,  שאמנם  כפי  בכך,  יאשימוני  כי לעצמי
 ואת  ומהותי  אפיי  את  המכיר  כל  אבל  לישראל.  פנים אני
 יקבל  לא  העולם  לכל  הוגן  ויחס  צדק  לקיים מאמצי

 תוםלבב.  או  ראש  כובד  בה  יש  זו שהאשמה

 האו  של  הכללית  העצרת  בראש  עתה  עומדת אני
 בין  ולבטחון  לשלום  המוקדש  אירגון  המאוחדות, מות
 ולהגשימו,  זה  עקרון  לכבד  אנו  מבקשים  אם לאומיים.
 לכך.  הדרושים  הנתיבים  כל  את  לחפש  אנו חייבים
 באירגון  חברות  מדינות  רק  לא  זאת  לעשות וחייבים
 שמעמדם  יחידים  אותם  גם  אלא  המאוחדות, האומות
 לתרומותיהם  מיוחד  משקל  מוסיפים  וכושרם הביןלאומי

 זו. לתכלית

 לגלות  צורך  >ש  כי  שהרגשתי  שעה  לישראל באתי
 במזרח  המדינות  שאר  כל  וכלפי  ישראל  כלפי  טוב רצון
 מטעם  שיצאו  הדיניםוחשבונות  את  קראתי התיכון.
 כל  אחר  כמובן,  עוקבת,  והריני  המאוחדות האימות
 לפסוח  שאין  מצאתי,  אףעלפיכן  התקשורת. אמצעי
 אני  גופה.  בישראל  בעיותיכם  את  ללמוד  ההזדמנות על
 זו,  הזדמנות  לפני  שהעמיד  על  אבן  למר  טובה מכירה
 לשלום,  בכנות  השואף  בסיכסוך,  צד  שכל  נאמנה ותקוותי
 ולהכרה  הדדי  ואמון  הדדי  כבוד  על  הבנוי לשלוםאמת,
 ולכל  זה  באזור  היושבים  העמים  לכל  הריבונות בזכויות
 נא  יושיט —   עצמאיות  כמדינות  בו  הקיימות המדינות
 השלום,  למען  בשמחה  אליו  ואבוא  הזמנה,  זה  צד לי
 האומות  במגילת  מקודש  עקרון  הוא  השלום  קיום שכן

 שלמה.  אמונה  זה  בעקרון  מאמינה ואני

 לאנשים,  אמת  של  שלוט    בשלום  אלא  רצוני אין
 זה  דבר  כי  אני  יודעת  יחדיו.  וערבים  יהודים  וטף, נשים

 בישראל.  כאן  בבתיהספר  קיים  הוא  איך  ראיתי אפשרי.
 מבקשים  אינם  הערבים  שם    בנצרת  קיים ראיתיו
 בשלום  ועובדים  חיים  אבל  כערבים,  זהותם  את להפסיד

 היהודים.  שכניהם עם

 במש  כמוהו  התיכון,  המזרח  שמשבר  סבורה אני
 הבאה  בהשפעה  מרובה  במידה  יסודו  באפריקה, ברים
 דמיון  רואה  אני  כאן  המנסרות  בבעיות  החוץ. מן
 נהנים  אינם  בדבר  הנוגעים  עמינו  אפריקה.  של לבעיותיה
 הפנימיים.  בענייניהם  אחרים  עמים  של  מהתערבותם כלום
 בין  איבה  ולהגביר  לנטוע  בה  יש  זו  מעין התערבות
 האהבה  מן  לפרוח  מיטיבה  שהאיבה  וניכר   העמים
 המעורבות  האומות  מן  לשלול  כדי  בה  יש  החסד. ומן
 לשי  מרוכז  למאמץ  ההזדמנות  את  אזוריים בסיכסוכים
 והמלחמה  האיבה  כלכלי.  ולפיתוח  סוציאליים פורים
 חיים  למען  לפעול  האדם  של  וכוחו  רצונו  את מתישות
 העלול  ניאוקולוניאליסם,  מצמיתות  והן  יותר טובים

 עצמו.  הקולוניאליסם  מן  יותר  נושאחורבן להיות

 של  מאמציהן  תחומי  בכל  להשלים  הרבה  יש עדיין
 ״ישראל :  מצטטת  ואני  נאמר,  כבר  המאוחדות. האומות
 בעולם,  המאוחדות.  האומות  ידי  על  פונקה  לא בעצם
 שבו  הכוח,  למדיניות  הביןלאומי  החוק  משועבד שבו
 מדינות  של  העצמי  כאינטרס  הנראה  או  העצמי האינטרס
 לדון  במקום  קולות  לגייס  נציגיהם  את  מביא ועמים
 של  החוקיות  בזכויותיהם  אובייקטיבית  בדרך ולשפוט
 חלק  לה  שאין  המבודדת,  ישראל  הרי  יותר,  קטנים עמים
 למאניפולאציות  קרבן  אחת  לא  היתה  החזקות, בבריתות

 המאוחדות".  האומות  של  השונים  הגופים בקרב
 של  הנאור  שבעולם  היא  מעציבה  אמת אמנם,
 לעצמה  משעבדת  שהיא  כך  הכוח  מדיניות  פועלת ימינו
 בישראל  פוגע  אינו  זה  דבר  אבל  הביןלאומי,  החוק את
 אףעל  הקטנים.  העמים  משאר  ברבים  גם  אלא בלבד
 למשבר  פתרון  למצוא  שאין  להאמין  אני  מסרבת פיכן
 העמים  וכל  האנשים  כל  נא  יימנעו  התיכון. במזרח
 של  הפנימיים  בענייניהן  מהתערבות  הטוב  הרצון בעלי
 התיכון  המזרח  עמי  יפנונא  התיכון.  המזרח ארצות
 להם  שאין  שלהם,  החיוניים  לאינטרסים  עיניהם את
 את  מציעה  אני  באזור.  וביציבות  בשלום  אלא קיום
 כנקודת  לשלום  נתיבות  המבקש  לכל  הטובים שירותי



 הנוגעים  הצדדים  לדי  על  ומתן  משא  לקראת מוצא
 למען  זמן,  בכל  מקום,  לכל  ללכת  אני  נכונה בדבר.

השלום,
 לי  יורשה נא  יותר,  קל  בעניין  לנגוע  אבקש אם
 ארץ  התנ׳׳ך,  בארץ  להימצא  אני  נרגשת  כמה לומר
:  חיי  ימי  כל  כלכך  לבי  אל  דיברו  מקומותיה ששמות
 אלה  כל  וחברון.  סיני  ביתלחם,  הנגב,  שומרון, יהודה,
 של  הציביליזציות  את  המחבר  ראשי  בפרוזדור משתרעים
 דרוםמערב  של  אלה  עם  אפריקה  ושל  התיכון הים
 ולתרבות  לאתוס  צורה  וצר  שהצמיח  אזור  זה  הרי אסיה.
 מיגוון  כן,  אמנם  העולם.  מאוכלוסיית  גדול  חלק של
 אתם  שעליה  הזאת  כאדמה  מורכב  שהוא התרבויות,
 הביא  זה,  באזור  לראשונה  אור יום  ושראה יושבים,
 שום  הטראגיות.  תוצאותיהם  כל  על  מרים למאבקים
 אף  על  באופק  נראה  אינו  הדעת  על  מתקבל פתרון
 נושאת  אני  ומנהיגיו.  עמכם  של  המעשה  וכשרון הבטחון
 באותו  לדוקיום  הפתרון  את  שתמצאו  למענכם תפילה
 לבעיו  מצאתם  אתם  בו.  היושבים  השונים  לעמים אזור
 מיוחדים  שעדיין  פתרונות,  והחברתיות  המשקיות תיכם
 שלכם  המושב :  לדוגמה  לימינו.  ומהפכניים  במינם הם

 שלכם. והקיבוץ
 דיפלומטיים  יחסים  ומקיימות  כוננו  וליבריה ישראל

 מאבקכם  למתת  הדוקים.  כלכלה  קשרי  וכן מוצקים
 לאר  רבים  ומומחים  אנשימדע  שלחתם  בארצכם לחיים
 שלגו,  ומלומדים ;  חיינו  רמת  את  לשפר  לנו  לעזור  כדי צי
 משהו  מרובה  תועלת  הפיקו  מדינה,  ואנשי  עסקים אנשי
 שנים  לפני  בליבריה  ביקרה  מאיר  הגברת  אצלכם. תם
 אצלנו  ביקר  אשכול  לוי  המנוח  ממשלתכם  ראש ; רבות
 טבמן  הנשיא  עם  ממושכות  שיחות  וקיים בשנת 1960
 פירסמו  הללו  באפריקה.  רבות  מדינות  של ומנהיגיהן
 של  לשיתופה  הערכה  המביעים  משותפים,  דעת גילויי
 נוסף  לחיזוק  תקווה  וכן  ארצות  אותן  בפיתוח ישראל
 תקוותי  את  להביע  מבקשת  אני  ההדדיים.  הקשרים של

 ארצותינו.  בין  הקשרים  של  נוסף לחיזוק

 שאני  לעקרון  נאמנה  שארצכם  לקבוע  אבקש לבסוף,
 שיש  העובדה  את  ובמיוחד  האשה,  שוויון   מוקירה
 המדיני.  במישור  חשובים  תפקידים  למלא  לנשים להרשות
 הטובה  ידידתי  רב,  כושר  בעלת  באשה  בחרתם אתם
 מאחלת  אני  ממשלתכם.  כראש  מאיר,  גולדה והנערצת
 לממשלה  אבן,  מר  בממשלתה  המוכשר  ולשרהחוץ לה
 שלום  שהשלום,  בישראל,  היושב  ולעם  לכנסת כולה,

 יבוא.  במהרה  אמת, של
 לכם. תודה

 ז״ל  המאירי  אביגדור  לסופר  הספד ב.
:  רוזן  ש. היו"ר

 את  בקימה  לכבד  אבקשכם  הנכבדים,  הכנסת חברי
 שישי  ביום  מאתנו  שהלך  ז״ל,  המאירי  אביגדור  של זכרו

האחרון.
 של  זכרו  את  מכבדים  הכנסת (חברי

 בקימה) המנוח
 שבהונגריה,  בקארפאטורוס  נולד  המאירי אביגדור
 ישראל.  מורשת  מכמני  את  לתוכו  ספג  ילדותו ובימי
 במ  הישוב  את  וליווה  השלישית  העלייה  בראשית עלה
 כמוהו,  מאין  פורה  סופר  היה  לוחם.  כסופר אבקיו
 עורך  מתרגם,  מחזות,  רומנים,  סיפורים,  כותב משורר,
 אלא  שן,  במגדל  הסתגר  לא  וסטיריקן.  פזמונאי עתונים,
 בין  היה  לא  בשער.  מוכיח  ומסעיר,  סוער  סופר היה
 ובכתביו,  באופיו  ייחודי  מקורי  סופר  אלא  בתלם הולכי

 במוס  ואף  הזר  בשלטון  מתגרה  ולעתים  גועש  מזג בעל
 הימים.  באותם  בישוב כמות

 המקובלים,  הסופרים  מן  היה  בדרך  המדינה בתקופת
 וספריו  פזמוניו  ושיריו,  הדור,  על  והאהובים הפופולריים
 השאיר  הבניין.  פיגומי  ועל  בכבישים  באהלים,  אותנו ליוו
 סופר  היותו  אף  על  עשירה.  ספרותיתרוחנית  ירושה לגו
 ומאז  לפרנסו,  כדי  הספרות  של  בכוחה  היה  לא פורה,
 ׳״דברי  כמסגנן  שנים  עשר  במשך  שירת  המדינה קום
 ממיטב  זה  בתפקידו  השקיע  הזה.  בבית  כאן הכנסת׳׳,

 חשובה.  שליחות  בו  וראה  וכוחותיו יכלתו
 אביגדור  של  הייחודית  הסוערת,  העשירה, דמותו
 הלוחם,  הסופר  של  הספרותית  תרומתו  ז׳׳ל, המאירי

 העם.  בזכרון  לעד יישמרו

 הכנסת  שולחן  על  שהונחו  מסמכים ג.

:  רוזן  ש. היו׳׳ר
 שולחן  על  שהונחו  המסמכים  על  הודעה נשמע

הכנסת.

:  ליאור  ח.  הכנסת מזכיר
 הונחו  כי  להודיע  מתכבד  הנני  היושבראש, ברשות
:  ושלישית  שנייה  לקריאה  הכנסת,  שולחן  על היום
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