
 הכנסת  של  אבל ישיבת

 ז״ל  אשכול  לוי  ראשהממשלה  של לזכרו
 לפטירתו  השבעה ביום

(1969   מארס 6)   תשכ״ט  אדר  ט״ז  חמישי, יום
 שעה 11.00  הכנסת, ירושלים,

 לוז:  ק. היו״ר
 במלאת  האבל  ישיבת  הכנסת,  ישיבת  את  פותח אני

 אשכול.  לוי  ראשהממשלה  של  לפטירתו שבעה

 את  בקימה  מכבדים  הכנסת (חברי
 ז׳״ל)  אשכול  לוי  ראשהממשלה  של זכרו
 מטעם  הודעה  למסור  המשפטים  שר  את  מבקש אני

הממשלה.

:  שפירא  ש.  י. שרהמשפטים
 הממשלה  בשם  נכבדה.  כנסת  היושבראש, אדוני

:  הבאה  ההודעה  את  למסור הריני

 הממשלה, :  יסוד  לחוק  (א) 40   לסעיף בהתאם
 לוי  ראשהממשלה  כי  לכנסת  בצער  הממשלה מודיעה
 תשכ׳׳ט  באדר  ח׳  ביום  נפטר  לברכה,  זכרונו אשכול,

. (1969   בפברואר 26)
 רואים  הממשלה, :  יסוד  לחוק  23(ב)  לסעיף בהתאם
 ראש  של  פטירתו  ביום  יהתפטרה  כאילו  הממשלה את
 הממ  תמשיך  האמור  לחוק  25(א)  סעיף  לפי הממשלה.
 חדשה.  ממשלה  שתיכון  עד  תפקידיה  במילוי  היוצאת שלה
 בפברואר 26)   תשכ׳׳ט  באדר  ח׳  מיום בישיבתה
:  יסוד  לחוק  25(ב)  סעיף  מכוח  הממשלה,  קבעה (1969
 העלייה  לקליטת  והשר  הממשלה  ראש  סגן  כי הממשלה,
 שתיכון  עד  בפועל  הממשלה  כראש  יכהן  אלון יגאל

 החדשה. הממשלה

:  לוז  ק. הירי
 דברו.  את  ישא  בפועל  הממשלה האש

:  אלון  י.  בפועל  הממשלה ראש
 כאן,  נתכנסנו  אבלה.  כנסת  היושבראש, אדוני
 אשכול,  לוי  של  החי  זכרו  את  להעלות  הכנסת, במשכן

 משרתיה.  ומנאמני  המדינה מאבות

 מי  הארץ  שתדע  כדי  במלים  צורך  שאין ואפשר
 נשמע  לרגע,  נידום  אם  פעלו.  טבע  והיכן  אשכול  לוי היה
 בגני  הממטרות  שריקת  ואת  בצינורות  המים  זרימת את
 ואת  המתכת  בכבילי  החשמל  המיית  את  נשמע ; הירק
 ילדי  של  צחוקם  את  נשמע ;  החרושת  גלגלי  של קצבם
 נשמע ;  שמונה  ובקריית  שמש  בבית  בדימונה,  הספר בית
 של  הטנקים  מנועי  ורחש  הסילון  מטוסי  הולם  את גם
 פעלו  מסמרים  אלה  קולות  אלה.  כל  על   צבאההגנה
 ואףעלפי  לעשות.  המלים  משיוכלו  יותר  אשכול של
 לוי  הוריש  מה  עצמנו,  את  מלשאול  פטורים  אנו  אין כן
 חמישים  שירת  אותם  ולמדינה,  לישוב  לעם, אשכול

 שנה. וחמש

 עליית  השנייה,  העלייה  של  המופלא  גופה אל
 משקלה  תרומתו.  ייחוד  את  אשכול  הביא הנפילים,
 של  ממהותה  בלתינפרד  חלק  מהרה  עד  נעשה הסגולי
 לארץ  שעלה  לימים,  צעיר  התורם  היה  אם  גם התקופה,

 הראשונים. כאחרון
 זו,  עלייה  של  והמיוסר  הסעור  עולמה  תוך אל
 בראשית,  וויכוחי  רעיוני  מתח  עזים,  רגשות  הטעונה עלייה
 שב"נקדים  התום  אמונת  את  הצעיר  שקולניק הביא
 המאבק  של  בחשיבותו  מזילזול  לא  לנשמע". נעשה
 הרגיש,  בןכפר  של  ראשוני  חוש  מתוך  אלא הרעיוני,
 עובדות  העובדות,  יחרצו  התחייה  מפעל  של  גורלו שאת
 והגליל,  הנגב  והעמק,  תלאביב  ודגנית,  פתחתקוה ששמן

 וירושלים.  הירדן  בקעת  והבשור, לכיש

 העובדות,  אמן  אשכול,  את  שהנחתה  היא  זו אמונה
 של  הרם  לכס  ועד  הירקון  גדות  שעל  השאיבה מבית
 המלכד  הגדול,  למאחד  היה  בכוחה  ישראל.  ממשלת ראש
 ארבע  בישראל  היו  ב1965  המעשה.  למען  הישוב את
 מהן  שלוש  נתאחדו  שנים  שלוש  תוך  פועלים. מפלגות
 לקראת  ברית,  נכרתה  הרביעית  ועם  אחת, למפלגה
 ב  הממשלה,  לראש  לראשונה  כשנתמנה  מלא. איחוד
 פנימיים,  במאבקים  ושסועה  קרועה  המדינה  היתה , 963ו
 על  השרה  הראשון  מיומו  בשנים.  עשרות  בני מרים,
 יריבות.  בעת  גם  הדדי  וכבוד  סובלנות  של  אווירה  זה בית
 היתה  שלא  כפי  מלוכדת,  ישראל  היתה  ימיו באחרית

מעולם.
 היה  זה    פשוטם  מידי  דברים  הוציא  לא הוא
 ודוגמות,  אידיאות  ודעות,  אמונות  לאחדות.  כשרונו יסוד
 האכזרי  באורה  בחן  כולן  את    ומליצות סיסמאות
 לא  אשכול  המציאות.  של  אורה  הישראלית,  השמש של
 על  אלא  המבדיל,  של  הלהב  חוד  על  דברים העמיד

 המשותף.  של הבסיס
 גדולים,  חלומות  בעל  הוא  גם  היה  דורו  בני ככל
 למעשיותו,  נוסיף  אם  מעשי.  חלומות  בעל  היה אך
 ערבות  יליד  של  הרחב  לבו  את  שלו,  היהודית לחכמה
 את  חסידית,  למשפחה  בן  של  השרשיות  את אוקראינה,
 שכולם  והחן,  ההומור  את    הכל  ועל  העשיר,  חייו נסיון
 החייכנית,  עממיותו  לסוד  מתקרבים  שאנו  הרי שלו,
 בלתי  במגע  שבא  מי  כל  לו  שרחש  החיבה  חידת ואל
 פשוט  אנושי,  למגע  ופתוח  שמסוגל  מי  וכל  עמו, אמצעי

וישיר.

 הוא  טעות.  איזו  הפשרות".  "איש  לאשכול קראו
 שבביצוע.  למשותף  חתר  אם  גם  עקרונות,  על  התפשר לא
 של  היסוד  אמיתות  אודות  בהירות  תפיסות  לו היו



 כאיש  כסוציאליסט,  כציוני,  גאה,  מהודי  עולמו השקפת
 הוא  לאן  אינסטינקטיבית  חש  הוא  הקיבוצית. התנועה
 של  מילולית  בהגדרה  הסתפק  שלא  כיוון  אך  להגיע. רוצה
 האפשר,  ככל  למעשה,  הלבה  להגשימו,  חתר  אלא רצונו,
 את  להשיג  כדי  שבניסוח  הטפל  על  לוותר  מוכן היה
 לאחד  ביכלתו  היה  זאת  תכונתו  בכוח  שבמעשה. העיקר
 יחד,  לפעול  ולהניעם  וזרמים  אנשים  של  רחבה קשת
 הפעולה  סוד  את  ידע  הוא  שיתוף.  ובתחושת  טובה ברוח
 איזה  ברבים  ייוודע  עוד  הצוות.  ומנהיגות הקולקטיבית
 ששת  מערכות  על  בנצחו  מילא  וקובע  ממשי תפקיד
 כשם  לחולשה,  סימן  אינה  שמתינות  ידע  הוא הימים.
 דווקא  אלא  תעוזה,  של  היפוכה  אינו  דעת ששיקול

השלמתה.
 וכבוד  דעת  שיקול  מתוך  להנהיג    זה כשרון
 נדיר  הוא  ייחוד —  על  שמירה  תוך  פעולה  לשתף הדדי,
 המעשה  לאחדות  בחתירתו  בו.  נתברכו  רבים  לא ביותר.
 באמת.  המבדיל  את  ולכבד  סרק  מחיצות  להסיר ידע
 פעולה  סגנון  בשיתוף.  וחברי  בוויכוח  תרבותי  היה הוא
 הגדולות  מתרומותיו  כאחת  ייחקק  אשכול,  סגנון זה,

 העברית. לממלכתיות

 ידע  הוא  —בןאדם.  ובנפשו,  בגופו  בריא  היה אשכול
 להעניק.  יכולים  שהם  מה  ומכל  החיים  ממטעמי ליהנות
 וקרעים  פנימיות  סתירות  ללא  עצמו.  עם  שלם  היה הוא
 גאולת  האדם,  גאולת  חציצה,  ללא  אצלו,  נשתלבו שבלב.
 סוציאלי.  צדק  ושל  חירות  של  בחברה  העולם  וגאולת העם
 ישראל  תקומת  כי  ידע  פילפולים  בק"ן  שיעסוק מבלי
 תשולב  המדינית  עצמאותנו  כאשר  רק  לבטח  תיכון בארצו
 רק  תושג  הכלכלית  שהעצמאות ;  כלכלית בעצמאות
 ורוח.  גוף  עבודת  בכל  עובד,  לעם  עמנו  יהיה באשר
 היזמה  את  הגדול  הכלכלי  הפיתוח  מעשה  אל  רתם הוא
 את  ובתפוצות,  בארץ  הפרטית  היזמה  ואת הציבורית
 לחברה  חתר  הוא  הקולקטיב.  ומאמץ  היחיד  של מסירותו
 האנושית  יכלתו  מלוא  את  לפתח  אדם  כל  יוכל •בה
 יתגאה  אזרח  שכל  חברה  לכלל,  תרומתו  את ולתחם
 אותה",  יכבד  אדם  וכל  אתה  להזדהות  ירצה  יהודי  כל בה,

 כדבריו. —
 לכבד  ידע  עמו,  ואת  עצמו  את  לכבד  שידע מתוך
 להגיע  ביקש  הליכותיו  בפשטות  אחרים.  עמים  בגי גם
 אם  ועם,  עם  כל  בגי  עם  וישירה  אנושית להידברות

 פשוטיעם.  ואם  רמימעלה נציגים
 בספונטניות  הצליח,  דיפלומט,  להיות  שיתיימר מבלי
 יחסי  את  ואמון  הבנה  של  גבוהה  לדרגה  להעלות שבו,
 מקום  תופסת  זז  מעצמה  ארצותהברית.  עם ישראל
 אלא  והשפעתה,  עצמתה  בזכות  רק  לא  בעולמנו מיוחד
 משום  וגם  ביסודה,  שהונחו  החופש  רעיונות  בזכות גם

 ונכבד.  גדול  יהודי  שבט  בה שחי
 העם  אל  גשרים  לבנות  קיווה  האחרון  יומו עד
 מעמנו.  גדול  כה  חלק  של  חייו  קשורים  שבו הרוסי,
 הוסיף  בטהרתה,  הרוסית  המהפכנית  המסורת כחניך
 בארץ  מפנה  ויחול  יום  יבוא  בי  יהודית,  בעקשנות לקוות,
 של  לחברה  ייהפך  והסלף  הדיכוי  משטר  שבו  יום זו, —
 יהדות  לפני  זו  ארץ  שערי  ייפתחו  שבו  יום  וצדק, חופש
 לעתיד  הגדולה  תתמתח  לתרום  תשוב  והיא הדממה
 המציאות  את  כשראה  גם    בכך  האמין  הוא עמנו.

 המכאיבות.  המסקנות  הסקת  ומתוך  אשליות בלי
 הערבים,  עם  יחסינו  של  המרה  ההיסטוריה  אף על
 עמם  ופגישתו  טבעי,  כבוד  יחס  אליהם  יחסו  היה שכנינו,

 עליונות .תחושת    בלי  להבנת,  מאמץ  של  בסימן עמדה
 לחיות  העמים  שני  על  שנגזר  ידע  הוא  עצמי.  ביטול ובלי
 אך  יחד,  יחיו  אמנם  דבר  של  ושבסופו  באיזור, יחד
 מכאן  למציאות.  נפש  משאת.  בין  להבחין  ידע  רב בפכחון
 מתמדת  חתירה  בין —   בו  שהיתה  המופלאה המזיגה
 הוא  הבטחון.  חיזוק  על  המתמדת  השקידה  לבין לשלום
 תמיד  עמל  אבל  יד,  בהישג  הוא  כאילו  השלום  אל שאף
 בדברי  בלתינמנעת.  היא  המלחמה  כאילו  הבטחון על
 חיזוקו  למען  עשה,  כמה  עשה,  מה  ייחרת  עוד העתים
 דרך  ובכל  עת  בכל  חתר  כמה  ועד  צה׳׳ל,  של וביצות
 מהותה  בעולם  שתובן  לכך  רבות  תרם  זה  שילוב לשלום.
 נאלצת  כשהיא  גם  שלום,  שוחרת  כמדינה  ישראל, של

 נפשה.  על להילחם
 והאופק.  הדרך  והנכסף,  המיידי  נשתלבו בתחושתו
 אלה,  מישורים  בשני  אחת  בבת  לחיות  עלינו  גוזר גורלנו
 שבין  במתח  המחרתיים,  ובחלום  הזה  היום במציאות
 לפתחה  שב׳׳אףעלפיכן".  לתקווה  האכזרית המציאות
 לפתחו ;  הפיסי  הכליון  אורב  המציאות  מן  ההתעלמות של
 המוסרי.  העיוות  אורב  השלום  תקוות  על  הוויתור של
 בו  כי  יוםיום,  זה  במתח  לחיות  ללמוד  עלינו שומה

 הווייתנו.  תמצית מקופלת
 יהודי  היותו  עובדת  על ידי  נקבעה  עולמו מערכת
 מסורת  מתוך  גורל,  מתוך  יהודי  איבריו.  רמ״ח בכל
 אשכול,  הצליח  כמה  עד  הדבר  מופלא  בחירה. ומתוך
 היהודים  קהילות  עם  קשרים  לטוות  הזאת,  הארץ איש
 ישראל  יחסי  את  להעלות  הצליח  הוא  ואתר.  אתר בכל
 ושל  שיתוף  של  יותר,  גבוהה  חדשה,  לרמה  היהודי והעולם
 החפשי  בעולם  היהודים  מקהילות  הגורל.  אחדות תחושת
 של  חמרי,  סיוע  של  עזרה,  של  מחייבות  תביעות תבע
 אבל  עלייה.  ושל  עברית  תחייה  של  מדינית, הזדהות
 גערה  של  ולא  נועם,  מקל  של  סגנון  חברי,  סגנונו בהיות
 יום  חי  בזמן  בו  נלהבת.  להיענות  זכה —  והתנשאות,
 ועשה  המועצות  ברית  יהודי  של  וערגתם  כאבם  את יום
 וגם  עליהם.  הסגורות  החומות  לפריצת  שביכלתו כל

 קץ.  לה  שאין  ובתקווה  בסבלנות  בפכחון,   זה
 הדיבור  חבמת  את  המעשה,  תבונת  את  שידע מתוך
 (מ׳  שמשה  עצמו  שראה  מתוך ;  השתיקה  סח ואת
 נשתתק  לא  למנהיגה,  כשהיה  גם  האומה  של קמוצה)
 להאזין  ידע  הוא  ולרחוק.  לקרוב  לזולת,  להאזין  הכשרון בו
 כשהכאיבו  ודאי,  דברים.  של  לגופם  ושקל  ולביקורת לשבח
 את  העכיר  לא  והכאב  להבליג,  ידע  אך  לו,  כאב לו —
 שרחש  הכבוד  את  מלבו  השכיח  ולא  השרשית אצילותו

 אדם. לכל
 אגשים  לקרב  ידע  כן  ועל  ברוחו  צעיר  היה הוא
 סוד  את  במעשיו  לימדם  הוא  בחברתם.  וליהנות צעירים
 ואומר.  חוזר  היה    אומר"  יביע  לדור  "דור ההמשכיות.
 את  כיבד  הדורות,  בשרשרת  חוליה  עצמו  וראה היות
 רציפות  של  זה —  סוד  הדרך.  ממשיכי  את  ועודד קודמיו
 לו  עמד    התרומה  וייחוד  הדרך  המשכיות  של ושינוי,

 האחרון.  יומו עד
 רות  בכוח  ואומר.  חוזר  היה —   באנוש"  היא "רוח
 הגיע  הצלולה,  והראייה  השלמה  האמונה  בכוח זאת,
 שחרש  הארוך  לתלם  אוקראינה  משדמות  דבורה  בן לו
 תלאביב,  חולות  דרך  דגניה,  משדות  המתמשך  זה בארץ,
 ועד  לכיש,  של  הלס  ורגבי  העמק  של  הכבדה אדמתו
 העיר    ירושלים  ירושלים,  הקשים.  ירושלים לסלעי
 תת  של  בטחה  קברו.  נחצב  שבאבניה  לאהדה, שזכה



 נפשו  משאות  אל  ותלמידיו,  בניו  חבריו,  ונצעד,  נוסיף זו
 יהודית  מדינה  אל ;  לבטח  היושבת  השלום  ארץ —אל
 צדק  של  חברה  אדם,  חברת  אל ;  ויוצרת מתפתחת
 ותמיד  מתחדשת  תמיד  שהיא  אומה  אל ; סוציאלי
 ימיו.  כל  הוא  שהיה  כשם  ולייעודה,  למקורותיה נאמנה

 עמנו.  יישאר  החי  זכרו  ברוך.  זכרו יהא

 לוז:  ק. היו׳״ר
 דברם,  את  לשאת  הסיעות  נציגי  את  מזמין אני

:  עבודהמפ״ם)  (המערך,  ברעם משה
 כמיו  התאספנו  נכבדה.  כנסת  היושבהאש, אדוני
 ז׳׳ל.  אשכול  לוי  ממשלתנו  ראש  של  פטירתו  עמ תמים
 ביטוי  לידי  בא  ישראל  בית  את  פקד  אשר  הכבד האבל
 מדינת  מתושבי  העם  שכבות  כל  של  ההמונית בנהירה
 ידענו  תמיד  האחרון.  הכבוד  את  לו  לחלוק  כדי ישראל
 אלה  על  הבריות,  על  אשכול  ונערץ  אהוב  כמה והרגשנו

 שמרחוק.  אלה  ועל  מקרוב שהכירוהו
 הפעלים  איש  של  מזיגה  היא  אשכול  של דמותו
 פתוח.  ולב  קשובה  אוזן  בעל  רחבה,  מחשבה  בעל והמעש,
 בבטחון,    היצירה  תחומי  לכל  קודש  היו  בארץ שנותיו
 על  בעלייה.  בפיתוח,  בעבודה,  בהתיישבות, בכלכלה,
 בכל  בארצנו  החלוצים  חלוץ  שהיה  לומר  אפשר אשכול

 בו.  נגעה  המבורכת  אשר ידו שטח
 לכהן  הגיעו  עד  תחומים  בהרבה  אשכול  את הכרנו
 התפקידים  בכל  ישראל.  ממשלת  כראש  הרמה בכהונה
 מבצעית  ויכולת  התמכרות  התמסרות,  בו  היו שמילא
 תפקידים  לעצמו  בחר  לא  מעולם  ראשונה. ממדרגה
 וברצון  באהבה  קיבל  עליו  שהוטל  תפקיד  כל קלים.

 הכל.  חזות  בו וראה
 מה  מטבעו.  ברמזל  שהיה  ובצדק,  עליו, אומרים
 לשר  כשנבחר  פנים.  לו  האירה  ההצלחה  בידיו — שלקח
 במפעלי  התחיל  הוא  בארץ.  מחסור  שרר החקלאות —
 הוא  העזתו.  על  ביקורת  בפני  עמד  ולעתים הפיתוח
 ניוון  של  מחיים  ישראל  בית  המוני  שהוציא  האיש היה
 בשדות  ויצירה  עבודה  לחיי —   עבודה  וחוסר ורעב
 כראש  ביצע  זה  חיים  מפעל  והמתרחבים.  הרחבים ישראל
 קשור  מפעלו  היהודית.  הסוכנות  של  ההתיישבות מחלקת
 בהוצאת  לעבודה,  המונים  בהעברת  תאוכלוסיה, בפיזור
 מאשפות  דל,  מעפר  ׳מקימי  בבחינת  מדלות, אנשים
 לדורות  לזכותו  יעמוד  זה  חיים  מפעל  אביון*. ירים

 כך.  על  יסופר  ועוד רבים,
 המסים  ריקה.  קופה  האוצר.  שר —   מכן לאחד
 התנגדות.  מעוררים  העם  בתודעת  מושרשים  אינם שעדיין
 הארץ  משק  התחיל  בימיו  בניה.  האירה  ההצלחה שוב
 את  עודד  הוא  ארצה.  זרמו  השקעות  ולפרוח. לשגשג
 הראשון  האוצר  שר  קודמו,  כמו  ונאבק, המשקיעים
 רמת  ונגד  ביזבוז  נגד  זיל,  קפלן  אליעזר  המדינה, של
 תודעת  ולהגברת  עצמי  לריסון  ובעיקר  מנופחת, חיים
 לחיים  ובכלל  והפריון,  התפוקה  להגדלת  המשק, מצב

 המדינה.  של  יותר  עצמאיים כלכליים
 של  הטיל  האוצר  שר  בתפקיד  שאשכול מעניין,
 מופרזות  תביעות  נגד  עמד  וכן  המסים  משלם  על כבד
 לאהבה  זכה  ואףעלפיכן  ושונים,  רחבים  חוגים מטעם
 הם  הארץ  בכל  הנרחבים  הפיתוח  מפעלי ולהערצה.
 בכל  למדינתנו  יעמדו  והם  אשכול  של  לפעלו  חיה עדות

 לנו.  הנמנים המאבקים

,לא  אשכול  כי  סח  לא    הממשלה  כראש אשכול
 ידוע  לקבלו.;  היסס  הוא  הממשלה.  האש  בתפקיד רצה
 לכהונת  אשכול  הוצע  החמישים  שנות  בראשית שעוד
 הממ  כראש  תקופתו  בתוקף.  סירב  והוא  הממשלה ראש
 גיסא,—  ומאידך  הרתסכנות,  קשה,  תקופה  היתה שלה
 כראש  אשכול  של  הצלחותיו  רבים.  הישגים תקופת
 עולם  ברחבי  שלו  הייצוג  ביכולת  כל  קודם  הם הממשלה
 לבין  ישראל  בין  בתקופתו  שנרקמו  טובים ובקשרים
 כאדם  התגלה  הוא  ארצות הברית.  האדירה המעצמה
 מעלה  גיסא  ומאידך  דרושה,  שתקיפות  במקום תקיף
 פתוח  לבו  לזולת,  מאזין  המפריד,  מעל  המשותף את

 הזולת.  לדעת  בביטול  מתייחס  אינו  קשובה, ואזנו
 הלאומי  הליכוד  ממשלת  בראש  לעמוד  זכה אשכול
 במתכונת  ממשלה  המדינה.  על  מרחפת  חנק כשסכנת
 שחל  במדינה,  הציבורי  באקלים  לשוני  תודות  הוקמה זו
 פנימיים  בוויכוחים  חדש  לסגנון  עדים  היינו בתקופתו.
 ויכוחים  לא ;  הדדי  וכבוד  הדדית  סובלנות  תוך שנשמעו,
 לנצח  זכה  אשכול  העניין.  של  לגופו  אלא  האדם,  של לגופו
 המהולל,  לצבאנו  הודות  שהושג  נצחון  נצחון,  ממשלת על
 כראש  כהונתו  בתקופת  ותוגבר  אומן  וטופח, שחוזק
 השלמה  לירושלים  זכה  אשכול  הבטחון.  ושר הממשלה

והמאוחדת.
 כאיש  הכנסת,  וחברי  היושבראש  אדוני ברשותכם,
 האחרונים  חייו  ממפעלי  אחד  לציין  עלי ירושלים
 ירושלים  שיחרור  מיום  השלמה.  בירושלים הקשורים
 גידולה  פיתוחה,  איכלוסה,  למען  העושים  בראש התייצב
 הפעלת  העתיקה,  העיר  איכלוס ;  למעשה  הלכה ואיחודה
 משרדי  העברת  העיר,  במזרח  נרחבים  שיכון מפעלי
 האוניברסיטה,  הצופים,  הר  שיקום  כולם —  ועל הממשלה,

 וכו'.  "הדסה"  קמפוס, הקמת
 נצחו  בעקבות  שבאו  מדיניים  להישגים  זכה אשכול
 לליכוד —   גדול  הישג  לעוד  זכה  אשכול  הצבאי. ננו
 ומורי  הדעות  הוגי  שכל  דגר  העבודה,  מחנה ואיחוד
 בתקופתו  לו.  וערנו  חלמו  העבודה  תנועת  של ההוראה
 הוקם  ובתקופתו  הישראלית,  העבודה  מפלגת הוקמה
 הפועלים  ומפלגת  הישראלית  העבודה  מפלגת  בין המערך
 להשמיע  הכבוד  היום  לי  יש  זו  סיעה  שבשם המאוחדת,

 ז"ל.  אשכול  לוי  ודגול,  גדול  לחבר  אזכרה דברי
 המלה.  מובן  במלוא  לדמוקרטיה  נאמן  היה אשבול
 כלפי  רב  דרךארץ  גילה  וכן  שרשי,  היה  לכנסת יחסו
 לוויכוחים  ער  היה  שיכול.  במידה  האזין  הוא  העם. נבחרי
 לסיעתו  יחסו  גם  נבע  מכאן  בהם.  והשתתף בכנסת
 להזמנה  להיענות  תמיד  מוכן  היה  ולקואליציה. בכנסת
 להערכת  זכה  אלה  תכונות  ועקב  לשכנע,  להסביר, להופיע,

 כאחד.  וידידים  יריבים הכל,
 בו  היתה  ורחב.  טוב  לב  בעל  טוב,  חבר  היה ואשכול
 ולאחר  אוקראינה  בערבות  וגדל  שנולד  איש  של מזיגה
 ישובו  הקמת  עם  בארצנו  יוצהת  מעבודה  התבשם מכן

 הירדן.  שבעמק  ב׳  דגניה  עליו, האהוב
 כולנו.  של  יגונם  הוא  היגון  טוב.  חבר  מאתנו הלך
 מפעלו  משפחתו.  של  הכבד  באבלה  השתתפות  מכאן נביע
 נוחם.  תמצאו  ובזה  רבים,  לדורות  סמל  הוא  אשכול של
 על  אגל  ובתפוצות  ישראל  במדינת  ישראל בית
 הקווים  לפי  דרכו  בהמשכת  דגול.  מנהיג  גדול, אדם
 שמור  זכרו  יהי  ניחומים.  כולנו  נמצא  וחרת שהתווה

 לעד. אתנו



:  (גח"ל)  סרלין יוסף
 ועוד  אומר  מה  נכבדה.  כנסת  היושבראש, אדוני
 ואיננו  איש  היה  נכתב.  לא  ועוד  אדבר  מה  נאמה לא
 תכונת  זו  היתה    איש  היה  נפל.  משמרתו  על עוד.
 הזולת.  עם  ושיח  ובשיג  בהליכותיו  בדמותו,  באופיו, יסוד
 ולא  בלעלות  עטור  היה  בןאדם  וככל  בןאדם. היה
 כל  שעם  היה  המנוח  של  הגדול  חסרונו  חסרונות. נעדר
 כרע  חייו.  משק  את  כלכל  ידע  לא  המשק,  איש היותו

 כלכל.  ידע  לא  משק חייג  את נפל כי
 רדה  ששנים  איש  תמצאו  איפה  כי  בןאדם, היה
 אזרחי  על  המסים  עול  את  הכביד  ששנים  האוצר, כשר
 עול  נגד  מחאתם  את  בחיבה ?  לו  השיבו  והם ישראל,
 המנות  היה  כי  דבדיחותא,  במילתא  ביטאו המסים

 אותו.  חיבבו  כן  על  כי בןאדם,
 מחול  משוחרר  לא  ודאי  שכך  ומכיוון  בןאדם, היה
 מאמצים  עשה  ואףעלפי כן  אנוש,  יצור  של שות
 קצת  בחיינו  ולשתול  חינם  שנאת  לעקור מוצלחים

 חינם. אהבת
 בין*  במשאומתן  מתח  לפרק  שידע  בןאדם היה
 את  שחפף  משל  עלידי  גאה,  סיפור  עלידי מפלגתי
 את  למצות  טוב  רצון  של  גדולה  מנה  עלידי הנמשל,
 לכהונתו  הגיע  שמאז  להיאמר,  האמת  ניתנה האפשרי.
 במישור  יותר  זו  תכונה  לו  עמדת  הממשלה,  כראש הרמה
 פנימה.  מפלגתו  בתוך  מאשר  הביןמפלגתיים היחסים
 החברית  הרקמה  אשמת  זוהי  אשמתו,  לא  זו ברם
 אחת  בכל  אשר  בישראל,  למפלגות  האפיינית המיוחדת,
 כי  למפלגה.  מפלגה  בין  מאשר  בפנים  שנאה  יותר  יש מהן
 שגאה  להפוך  המנוח  השכיל  המפלגות  שבין  ביחסים הרי

ליריבות.
 של  נאמנה  אספקלריה  הן  אשכול  של  חייו תולדות
 ציון,  על  חלם  נער  שבהיותו    מאז  שבדורות  הטוב כל
 ציון,  שיבת  חזון  את  בגופו  להגשים  זכה  עלם ובהיותו
 שבילי  כל  בינות  ציונידרך  בבחינת  הם  בארץ ועקבותיו
 המלך  דרך  על  והעלוהו  הישוב  את  שהובילו המעש,
 ועתיר  הצלחות  עטור  אשכול,  את  ואותו, למדיגה,
 ראש  לכס  מבחן  ובשעת  הממשלה,  ראש  לכס נסיונות,

 הראשונה.  הלאומי  הליכוד ממשלת
 מנצח  לצאת  וכדי  במבחן.  נבחן  ואדם  בןאדם, היה
 פנים  מאיר  והמזל  מזל,  תכופות  דרוש מ"טבילתאש"
 כשר  אם  בר מזל —  היה  ואשכול  לנחשונים, למעיזים,
 השי  סף  על  האוצר  כשר  אם  בצורת,  אחרי החקלאות
 הדרוש  את  מצהיל  מגע  שלא  והבטחון  כשר  אם לומים,
 שהנחילה  הלאומי,  הליכוד  ממשלת  כראש  זאם לו,
 במלחמת  ביותר,  המפוארים  הנצחונות  אחד  את לישראל

 ביותר.  היפה  שעתו  זאת  היתה  הימים. ששת
 ממנו  המעיין  את  לדעת  נפשך  את  יש  אם לעתים,
 שתי  שבין  בתקופה  בסרביה,  ליטא,  פולין,  ברחבי שאבו
 תלמידי  החלוץ,  חברי  ישראל,  נערי  העולם, מלחמות
 נעלמים  כוחות  הנוער,  תנועות  חניכי  העבריים, בתיוהספר
 חמדת  לארץ  איןסוף  וכמיהה  געגועים  רוויי וכמוסים,
 וחפשו  צאו    לעלייה  פוסק  בלתי  פנימי  ודחף אבות,
 אם  גם  מהן,  אחד  היה  המנוח  שאשכול  הדמויות בין

 שמעו.  לא  שמעו  ואת  הכירוהו לא
 אשכול  שאבו  מניין  ומשתאה  תוהה  אתה ועתים
 ללא  האמונה  את  אחריו,  ורבים  לפניו,  ואחרים וכמותו,
 היררכיה  שממה,  היתה  כשהארץ  ציון,  שיבת  בחזון שיעור
 לעומת  יספרם,  נער  יהודיה  כשמספר  עזובה, טורקית

 שעה  דווקא  חלושים,  בלבבות  כיום  המכרסם הספק
 שתנועת  שעה  כנה,  על  המדינה  למציאות,  הפך שהחלום
 יהודים  מיליון  כשנייםוחצי  בכנפיה  העלתה  ציון שיבת
 יהודים,  מיליון  שניים וחצי  ירבו,  כן  פיזוריהם, מארצות
 יהודים  החפשי,  בעולם  בגדלו  השני  היהודי הקיבוץ
 חומותיך,  שעל  שעה  המולדת,  מאדמת  ומושרשים מעוגנים
 תוהה  עומד  אתה    יהודים  שומרים  נתונים ירושלים,
 מקרב  אמונה  פסה  תאם  זה.  מוזר  חזיון  מול ומשתאה
 המ  הצעיר של  בלבו  שפעמה  אמונה  אותה  אי  הזה ז העם
 על  לראשונה  דרכה  עת רגלו  שנה,  חמישיםוחמש  לפני נוח
 ציוני  שנעשו  מפעלים,  בשרשרת  וכבשה  המולדת אדמת

 ובארצו ז  אדמתו  על  ישראל  להתעצמות  לדורו, דרך
 אולם  נקטפה,  חייו  שירת  עוד,  ואיננו  איש היה
 שנות  וחמש  חמישים  במשך  אותו  שליוותה אמונתו,
 תצית  זו  אמונתו  והישגים,  תמתרים  ותמרורים, הישגים
 מורשת  הירושה,  לקיים  הבאים  והדורות  הזה  הדור לבבות

 עד.  עדי אבות

:  (מפד"ל)  אונא משה
 בת  זו,  בשעה  נכבדה.  כנסת  היושבראש, כבוד
 דמותו  עומדת  ז"ל  אשכול  לוי  של  זכרו  להעלות התכנסנו
 שיניקתו  השרשים,  איש :  הקורנת  רבגוניותה  בכל לפנינו
;  והבונה  החלוץ ;  היהודית  המסורת  של  רוחה ממעיינות
 שחלקו  ההתיישבות,  איש ;  שממות  המפריח  המים, איש
 משום  יש  האישית  שבדרכו  האדם ;  הארץ  ביישוב רב

 בארצה.  המתחדשת  האומה  של  דרכה גילום
 אשכול,  לוי  של  בהווייתו  נוסף  צד  להבליט  אבוא אם
 דרכנו  להמשך  דווקא  זה  צד  של  חשיבותו  בגלל  זה הרי

 במדינתנו.  כאומה הסגולית
 הדמו  בתולדות  כבוד  מקום  ואשכול  ללוי מובטח
 וגורלי  קשה  תפקיד  מילא  הוא  כי  הישראלית, קרטיה
 ראש  של  הרמה  המשרה  קבלת  עצם  עלידי למענה
 הישראלית  לדמוקרטיה  שהתווה  הוא  הוא ; הממשלה

 הממשלה.  כראש  תפקידו  מילוי  אופן  עלידי דרך
 הראשונה  ממשלתו  הרכב  על  לוויכוח  התשובה בדברי

:  האלה  הדברים  את  אשכול  לוי  אמר ותכניתה
 הכנסת  לחברי  להודות  רצוני . . .  דברי •בראשית
 ולאלה  לפניכם,  שהצגתי  לממשלה,  הצלחה שאיחלו
 ראויים  להיות  נשתדל  הוגנת.  ביקורת  לה שהבטיחו
 טובים*.  ומעשים  בפעולות  למתנגדינו  ולהשיב לברטת
 של  חדשה  ונימה  חדש,  צליל  אלה  ברברים היה
 נשמעה  אנושיים  וחום  תבונה  ושל  דמוקרטית תחושה

מהם.
 היחסים  של  והמסעיר  העדין  בנושא  אז ובדברו
 הניסוחים  את  מצא  בישראל  ולאדתיים  דתיים בין

: האלה
 במשותף  לבנות  הרצון    היא "נקודתהמוצא
 הדדית  וסובלנות  הדדית  הערכה  על  המושתתת חברתעם
 מייחודה  להתעלם  יכולים  איננו  שונות.  דעות  בעלי של
 להתעלם  יכולים  שאיננו  כמו  לאומית,  כדת  ישראל  דת של
 שלו  היוםיום  חיי  את  חי  אינו  הציבור  של  שרובו מכך
 לכך  המתנגדים  רבים  מצויים  ואף  ההלכה,  ציוויי לפי
 של  חייו  אורח  את  טלה,  ולמדינה  להם,  תכתיב שהדת
 להלך  והכנסת  הממשלה  על  שומה  אלה  קצוות  בין הפרט.
 ולא  אלה  של  לא  בעקרונות,  לפגוע  לא  כדי בזהירות,
 המשותף  את  למצות  עלינו  ׳בינתיים :  ובהמשך  אלה*. של

 במחלוקת".  השנוי  את ולהקטין



 הדמוקדטי,  למשטר  סבנה  קיימת  שאם  ידע הוא
 הדוחפת  שלנו,  הפנימית  לאמת  בקנאותנו  מקורה חת
 אותנו  לימד  הוא  הדין.  על  הדברים  את  להעמיד אותני
 את  תמיד  להדגיש  הוא  בדמוקרטיה  הגדול שהכלל

 עליו.  ולבנות  המאחד  ואת המשותף
 אלא  הסותרות,  הדעות  לעימות  להביא  לא השאיפה
 על  לגשר  היכולת  העשייה,  בתחום  לפשרה  אותן לקרב
 לקיומנו  לנו  דרושות  אלה  כל    השקפות  חילוקי פני
 זו,  בדרך  העם  את  הינחה  אשכול  ולוי  הזאת, בארץ
 הנפשיים.  כוחותיו  ממיטב  בכך  והשקיע  לבבו,  חום בכל
 בתחום  ההשגחה  עלידי  עליו  הוטל  שני תפקיד
 קשה  והוא  דמוקרטית,  כמדינה  ישראל  עיצוב  של זה
 בראש  לעמוד  התפקיד  את  לקבל  בגורלו  נפל מהראשון.
 מגדולי  ״אחד  מידי  המדינה״,  ״מקים  מידי הממשלה
 שהוא  כפי  הדורות״,  בכל  עמנו  של  וההגשמה החזון
 שהזכרנו.  ויכוח  לאותו  הפתיחה  בדברי  אותו  כינה בעצמו
 שעה  משבר  של  בצלו  נעמד  דמוקרטי  ציבור כל
 אותו  שהנהיג  מי  מידי  השלטון  הגה  את  מעביר שהוא
 כצי  דפוסיו  את  ויצר  הראשית  של  ההירואיים בימים
 כאלה  בימים  בהנהגה.  הממשיך  של  ידיו  אל  עצמאי, בור
 השינוי  נחיצות  אין  להתבצע,  חייב  זה  מעבר שבהם
 את    הגדולים  הימים  את  עוד  חי  והעם ;  בעליל נראית
 אחריו  שבא  זה  אמנם  אם  וחרד  ותוהה  הגדול,  של ימיו
 זה  הרי ;  ולשאתו  הכבד  המשא  את  להרים  יהיה מסוגל
 נמדדים  מעשיו  וכל  הענק  של  בצלו  עומד הממשיך

 זה.  של במידתו
 האיש  של  ראשו  על  קשור  טראגיות  של  ענן  כן, על
 על  נשבר  אחד  לא ;  הגורלית  המשימה  מוטלת שעליו
 שהיו  כפי  גדולות  ויהיו  האיש,  של  ההצלחות  וכל ידה.
 ימרקו  לא  הממשלה,  כראש  אשכול  לוי  של  כהונתו בימי
 להנהגת  הדרך  אל  הזאת  היציאה  עקבות  את כליל

העם.
 את  במהרה  יחוש  זו,  משימה  עצמו  על  שמקבל מי
 משמעותה  את  הקשה  בדרך  וילמד  שכמו  על  כבדה מלוא
 קשה  אישי  בנסיון  אותה  מיצה  אשכול  לוי ההיסטורית.
 לוי  בה  שעמד  כפי  זו,  במשימה  שעומד  מי ומכאיב.
 הכנה  ותודתה  הגדולים,  בין  למקום  ראוי  ז״ל, אשבול
 ובחיבה.  בכבוד  יישמר  זכרו  לו.  מגיעה  כולה  תאומה של

 העצמאית):  הליברלית  (המפלגה  האוזנר גדעון
 הנחשונים  מדור  נכבדה.  כנסת  היושבראש, אדוני
 לבאים  הדרך  את  שסללו  הראשונים,  דור  אשכול,  לוי היה
 ומעללי  שחייהם  שנייה׳  עלייה  אותה  מאנשי אחריהם.

 ומעשה.  אמונה  של  מקשה   הם
 בשנת  המדינה,  הנהגת  עול  את  עצמו  על  קיבל כאשר
 קיווה  הכבד.  הבטחוני  במתח  הפוגתמה  חלה 963ו,
:  הראשונה  אהבתו  שהיו  לעניינים  להתמסר  שיוכל אשכול
 יבו  השבחת  מים,  מקורות  חשיפת  ופיתוח, התיישבות
 נהג  הוא  כי  הגורל  רצה  האדמה.  משפחת  וגידול לים
 אולי  באויביו.  ישראל  שלחם  כבדה  מלחמה  בעת במדינה

 לדורות.  בעיקר  ייזכר בכך
 בשביל  מקרוב,  שהכירוהו  הדור  בני  בשבילנו, אך
 של  השנייה  המחצית  אחרי  לפחות  לעקוב  שיכלו אלה
 המנ  והאיש.  המנהיג    אשמל  ייזכר  פעילותו, שנות
 תכו  בזכות  וראשונה  בראש  באה  שהנהגתי   היג
 בזכות  אדם,  לכל  שרחש  הידידות  בכות  האישיות, נותיו
 מחת  הטיל  לא  הוא  איש.  לכל  שמצא  הטובה המלה

 האנשים  של  מסירותם  וקיבל  ביקש  אלא  שררה,  זרק ולא
 אחריו.  הלכו  כן  על  להם.  ידידותו בכוח

 כאשר  דאז,  האוצר  משרד  במשרדו,  מעמד זכורני
 בעניין  אישי  קיפוח  נגד  אורח  של  תלונתו  שומע אשכול
 נגד  החליט  אשר  בדבר,  הנוגע  הפקיד  במעמד מסויים,
 לא  זה  ובמעמד  הדברים,  את  אשבול  שמע ;  אזרח אותו
 נושא.  באותו  עתרו  עמדת  להבין  לנסיון  פרט הגיב,
 לעוזרו  אשכול  פנה  הלשכה  מן  האזרח  צאת ולאחר
 חפץ  אבל  צודק.  המתלונן  שהאזרח  ספק  אין :  לו ואמר
 אמור  לך  צדק.  עמו  העושה  זה  תהיה  אני  ולא  שאתה אני
 של  בלויאליות  זכה  כך  הנה,  בצדקתו.  שהשתכנועת לו
 רמו.  לא  לא גאה*״ עיניו  לבו  התנשא,  לא  כי  ועוזריו, חבריו
 רבה  ומידה  לזולת  כבוד  של  גדושה  מידה  בו היתה
 הטפל,  מן  והתעלם  לעיקר  הביט  תמיד  ישראל.  אהבת של
 שמ  המאגד  את  שבינינו,  המשותף  את  להבליט  ידע וכך
 בכל  אחים.  ומשנאת  הפירוד  מן  היה  ומתרחק קרב,
 שחיפש  זו,  תכונתו  בלטה  ומפלגות  סיעות  בין משאומתן
 את    למחיצות  ומעבר  הגדול,  את  לקטנות מבעד
 תחושה  לעיקר.  לב  לשים  גם  היה  יודע  המשותף. הקרקע
   בחשוב  ולהסתכל  לקטנות  מעל  להתרומם   זו
 בטתון  היה  האוצר  שר  בהיותו  גם  ימיו.  כל  אותו ליוותה
 שפעם  אומר,  היה  אסכים,  לא  מעייניו.  בראש המדינה
 הצבא  בידי  נתן  שלא  במדינה  האוצר  שר  היה  כי ייאמר
 כאב  את  כאב  הוא  לו.  לתת  שאפשר  הכלים  כל את
 דבר  לתוכה.  נקלע  שהוא  מחלוקת  ובפרט המחלוקת,

 האחרונות.  בשנותיו  חייו  העכיר זה
 הרכיב  שמהן  ולסיעות  לחבריו  היה  נאמן שותף

 זו.  שותפות  לגבש  צורך  הרגיש  הוא  הממשלה. את
 מנהיגי  של  אמונם  גם  לו  הביאו  ופשטותו עממיותו
 לשון  מצא  וכך  לאמון,  ראוי  שהוא  חשבו  הללו העמים.
 נשיא  וראשונה  ובראש  האומות,  דוברי  עם משותפת
 איפ  זו  עממיות  אחמם.  עולם  ומנהיגי ארצותהברית,
 ולהקים  ומתגונן,  לוחם  לעס  העם  את  לאחד  לו שרה
 ושעתי  כן,  לפני  קמה  לא  שכמוה  לאומי,  איחוד ממשלת

 להבא.  גם  להתקיים    מקווים  אנו   דה
 תהיה  ובזאת  עמיו  אל  אשכול  ייאסף  באלה הנה
 וקירוב  הליכוד  שמפעל  החיים,  בצרור  צרורה נשמתו
 נתן  אשר  היצירה,  ומעשה  יימשך,    החל  שבו הלבבות

 השלום.  בכתר  גם  יתברך  חייו,  את לו

 ישראל):  (אגודת  פרוש מנחם
 הרביעי  ביום  בעמדנו  נכבדה.  כנסת  היושבראש, כבת
 לוי  מר  הממשלה,  ראש  של  מיטתו  ליד  בבוקר שעבר
 דוממים,  כולנו  עמדנו  מותו  אחרי  מיד  אז אשכול,
 הרגישו  גזו,  עפו,  והתחרות  הקנאה  ענני  וכאשר המומים,
 וה  האתמול  והשלשום.  האתמול  על  לפגם  בטעם רק
 של  כהונתו  שבימי  הוא  שייזכר  ומה  יישבתו, שלשום
 הורחבו  שונאינו,  נהדפו  הממשלה  כראש  אשכול לוי
 השם. י  בחסדי  הקדושים,  מקומותינו  והוחזרו גבולותינו
 ואנו  הפתאומי,  מותו  עם  בתדהמה  הוכינו כולנו
 יסתבך,  משהו  שבאשר  הרושם,  תחת  עכשיו  עוד נמצאים

 מסתדר.  היה  אשכול  כי  יסתדר, זה
 ורענן.  ער  חיים,  רוח  מלא  היה  האחרון  יומו עד
 בריאותו,  מצב  על  הרחש,  הלחש,  איש  בשום  נדבק לא
 מתווך,  מכוון,  מתכנן,  לכל,  נכון  עוד  היה  הוא בי
 אחד.  לכל  ומתקרב  מקורב  קרוב, ;  ומגשר  מיישר מקשר,
 ובקלות    במגע  עמו  בא  אשר  אחד  שכול מעניין



 שהוא  עמו,  שהוא  חש  אחד  כל    במגע  עמו באו
 נתן  לא  הממשלה,  כראש  למעמדו  בעלותו  גם  אליו. קרוב
 הזולת.  לבין  בינו  מחיצה  מעין  שתורגש  אופן בשום
 מהת  נמנע  לבבי.  קשר  מיד  יצר  הלבבי  דיבורו באופן
 היה  תמיד  העשייה.  בשדה  נתון  היה  והתכתשויות, נגשויות
 להעביר  שכמו  נטה  דוקרות.  בזוויות  מקצץ  מגשר, מקשר,
 עם  האחרונות,  בשנותיו  קלה.  בחח  קשות משימות
 בחזית  הועמד  כאשר  הממשלה,  כראש  למעמדו עלייתו
 חצים  לא  פעם  ולא  ובליסטראות,  חצים  הופנו ואליו
 אלא  בליסטראות,  ולא  בחצוצרות,  חצים  אלא סתם,
 ספג  איך  סבל,  איך  התפעלנו, —   כבדות בליסטראות
 ונראה  נבחן  אישיותו,  תוכיות  בתוך  נתעמק  אם ושתק.
 לבו  בעומק  בהיותו  לעצמו  סיגל  זו  סגולה  כי בעליל
 והיה  הבריות,  את  אהב  הוא  הבריות.  את  אוהב ונשמתו
 גם  וזוהי  נכונה,  מידה  זוהי  לשנוא.  לו  קשה  כי השם
 שבשדרה  הלוז  היה  זה  טועה,  אינני  ואם  נבונה. מידה
 אשכול.  ללוי  לו  היה  אשר  מכל  העיקר  היה  זה ; אישיותו
 הגיר  מיוחדים.  ושיג  שיח  לעצמו  ייחד  אשכול לוי
 בכל  דבריו,  בכל  דרכיו,  בכל  אותו  ליוותה  דינקותא סא
 למועקת  פורקן  לתת  ביטוי,  לתת  שרצה  מקום  בכל נאומיו,
 מהגיר  דלה  תמיד  האוזן.  את  לסבר  או  להדגים  או לבבו
 ספק  כל  לי  ואין  דבריו.  לפאר  כדי  שלו  דינקותא סא
 במחנה  בעמדנו  בינינו,  ההדוקים  לקשרים  היסודות שיסוד
 השני,  הקצה  מן  במחנה  בעמדו  ובינו  האחד  הקצה מן
 חברי  מסורתי.  חינוך  חינוכו  בראשית  קיבל  באשר היה
 ישראל,  בית  המוני  רבבות  המייצגת  ישראל,  אגודת סיעת
 החינוך  למען  ויתנו  ונותנים  נתנו  להם  אשר  כל אשר
 עוד  אשר  אשכול,  לוי  את  לטובה  נזכור  זכ>ר התורתי,
 מצאנו  הממשלה  ראש  כן  ואחרי  האוצר  שר  היותו מאז
 הוא  התורתי,  החינוך  של  חיזוקו  לצרכי  קשבת  אוזן אצלו
 לא  המעברים  שעבר  אחרי  גם  ולפיכך  העצמאי. החינוך
 בינקותא  שינק  היניקה  כי  יפה  יפה  וזכר  עברי  את שמח
 ועמדה  לו  והניבה  שהניקה  היא  היא  המסורתי מהחינוך

 ממנו.  התרחק  כאשד  גם לו
 אביע  ובשמי  ישראל,  אגודת  סיעת  סיעתנו, בשם
 של  רעייתו,  של  הצורב  בכאב  והשתתפותנו תנחומינו
 עליו.  המתאבלים  כל  ושל  משפחתו  כל  של בנותיו,
 וירושלים,  ציון  אבלי  שאר  בתוך  אתכם  ינחם המקום

 עוד.  לדאבה  כולנו  נוסיף  ולא  תוסיפו ולא

 החפשי):  (המרכז  שוסטק אליעזר
 של  בפטירתו  הכנסת.  חבת  היושבהאש, ואדוני
 ופרנס,  מנהיג  לישראל  אבד  אשכול  לוי  הממשלה ראש
 בימי  בנחת*.  הציבור  את  ״הנהיג  חכמינו,  כמאמר אשר,
 האח  ורבו  בישראל  והמחלוקת  ההפלגה  פחתו כהונתו

 והרעות. דות

 הי  ובמאבק  המדינה  בחיי  חדש  סגנון  הנהיג הוא
 של  מתינות,  של  סגנון    שבמדינה  המפלגתית ריבות
 מי  של  תהומות  פני  על  גשירה  של  סגנון סובלנות,
 גדו  משקעים  פני  על  הדורים  יישור  של  סגנון ; מריבה
 עמו  מהלכים  לו  כבש  זה  וסגנון ;  וקנאה  שנאה  של לים

 האומה.  חלקי  בין  הדעות  מלחמת  בכול קים
 אך  וקנאי,  מובהק  מפלגה  איש  היה  אשכול לוי
 טוב.  רצון  ואיש  סלחנות  איש  שלום,  איש  היה מטבעו
 על  השתייך  הוא  היריב.  את  גם  ולכבד  להבין  ידע הוא
 בית  של  הזועמת  הקפדנות  מן  בו  היוגה  ולא  הלל בית
 נוקם.  היה  לא  אך  קנא,  חיה  ומעמד  מפלגה  גאיש שמאי.
 בין  שמו  את  מצאתי  שלא  0לל  התפלאתי  לא  כן על

 של  ההם,  המרים  הימים  של  האחרים  הבולטים השמות
 ארגוני  בין  המדינה  קום  שלפני  היהודי  בישוב הסכסוכים
 אין  כן  ועל  המחתרת,  של  הלוחמים  אירגוני  ובין העובדים
 היה  ישראל,  של  השלישי  הממשלה  ראש  שהוא, פלא
 זאב  של  הצוואה  את  לקיים  הצו  את  לתת הראשון
 בלבד  בזה  לארץישראל.  עצמותיו  להעלות ז׳בוטינסקי
 האיבה  בחומת  ביותר  הגדולה  הפרצה  את  אשבול פרץ
 בבית  ולמופת  לטוב  ייזכר  כך  ועל  ישראל,  שבטי שבין

ישראל.
 התגייסות,  חלוציות,  רצופים  היו  אשכול  של חייו
 במפעלי  רבאנפין  ביטוי  לידי  שבאו  ונחשוניות, העפלה
 החיל  כל  ובטחון.  התגוננות  ובמבצעי  והתנחלות התיישבות
 ולא  במעשה  וביצירה,  בעשייה  היו  אשמל  של והחוסן
 את  אלא  המתה,  האות  את  החשיב  לא  הוא בהלכה.
 הצעיר׳  ׳הפועל  במפלגת  חבריו  שכל  בעוד  החי. המופת
 איהתגייסות  או  התגייסות  בדבר  בהלכה  מתנצחים עודם
 במל  העברי  לגדוד  ומתגייס  אשבול  הולך  העברי, לגדוד
 את  תמיד  הקדים  אשכול  לוי  כי  הראשונה,  העולם חמת

 ל"נשמע״. ה"נעשה"
 אפילו  התנשאות  של  הרעה  המידה  בו  היתה ל,א
 גם  בו  והיה  ובמעשיו.  דרכו  בצדקת  בטוח  שהיה בשעות
 ולבטל  ובמשגים  בטעויות  להחיות  לב  ואומץ  רוח עוז
 מידת  בו  היתה  לכל —  ומעל  אחרים.  רצון  בפני  רצונו את
 אפילו  צערו  ואת  כעסו  את  לכבוש  שבתבונה הגבורה
 שנש  ובשעה  קשים  ביקורת  דברי  כנגדו  שהוטחו בשעה
 ונפשו  הטובה  רותו  חמורים.  פגיעה  חיצי  לבו  אל לחו
 והרוגז.  המרירות  רגשי  על  תמיד  אצלו  גפת הסלחנית
 שלו  האחריות  ורגש  לציבור  פורענות  כל  מפני החרדה
 העצמית,  האהבה  על  אצלו  גברו  והתפקיד  המשימה כלפי

 שבלב.  העמוק  הכאב  ועל  העצמי  הכבוד על
 כמנהיג  עמנו  של  בהיסטוריה  יירשם  אשכול לוי
 הארץ  חלקי  ושוחררו  ירושלים  שוחררה  בימיו אשר
 הממ  כראש  מאתנו  הלך  הוא  ובגולן.  בשומרון ביהודה,
 לא  ישראל  גבולות  האחרון  שלטונוו  ליום  עד  אשר שלה
 מהחרמון  לא  במזרח,  מהיהדן  לא —   נסוגו  ולא נעתקו
 ישראל  ימי  בדברי  ייזכר  הוא  בדרום.  מהסואץ  ולא בצפון
 לנו  עמדו  אשר  הכלים  ואת  הכוח  את  שיצר כאיש
 הבאים  הימים  תשכ׳ז.  אייר  של  הגדולה  הישועה במלחמת
 ואת  הספקות  כל  את  הלבטים,  כל  את  הלב  מן ישכיחו
 התנגדותנו  כל  ועם  והשוליים,  הפעוטים  החשבונות בל
 היה  הממשלה,  בראש  אשכול,  לוי    ממשלתו, לדרך
 ובהיסטוריה  עמו,  לכל  טוב  ודרש  בישראל  אחיו  לרוב רצוי
 בשורת  כבוד  של  מקום  לו  שמור  יהא  ישראל  עם של
 הגדולות  המערבות  בראש  עמדו  אשר  האומה, מנהיגי

 וארצנו.  עמנו לשיחדוד

 החדשה):  הקומוניסטית  (הרשימה  וילנר מאיר
 השבעה  ביום  נכבדה.  כנסת  היושבראש, אדוני
 בשם  מב>ע  הנני  אשמל  לוי  הממשלה  האש  של למותו
 משפחתו  ובני  רעייתו  בצער  השתתפותנו  את סיעתנו

 בכנסת.  העבודה,  סיעת  סיעתו,  של ובאבלה
 המנוח  הממשלה  ראש  לבין  סיעתנו  בין  כי ידוע
 אשכול  ללוי  הדביקו  רבים  פוליטית.  יריבות  יחסי היו
 היה  לא  בפוליטיקה  לדעתנו,  אך,  פשרן,  של  התואר את
 בוויכוחים  כי  הוא,  נכון  זאת,  עם  יתד  ובלל.  כלל פשרן
 היה  וחריפים,  מרים  לעתים  שהיו  בכנסת, פוליטיים
 אתם  ומתווכח  הקיצוניים  למתנגדיו  גם  בכבוד מתייחס
 ראש  של  פולמוסו  אופן    לכך  דוגמה  עניין.  של לגופו



 בסיכומ  הקומוניסטית  סיעתנו  עם  אשכול  לוי הממשלה
 למרות  אשתקד.  בנובמבר  בכנסת  שנערך  המדיני הדיון
 בהבדל  שמה  בתכלית,  ומנוגדות  שונות  היו שעמדותינו

 ויכוח.  של  עניינית  צורה  על  מחבריו, מכמה
 הפוליטי  המצב  העתיד.  אל  פנינו  נמשכים. החיים
 מלחמה  של  סכנה  קיימת  ביותר.  ומסוכן  מסובך והבטחוני
 בראש  יעמוד  מי  לא  הוא  העיקר  אלה  בתנאים חדשה.
 מי  שייצג.  המדיניות  היא  מה  אלא  החדשה״ הממשלה
 את  ותביא  נכונה  מדיניות  תנהל  החדשה  והממשלה יוזן

 הבטחון.  ואל  השלום  אל ישראל

:  ישראל)  אגודת  (פועלי קלמן כהנא
 עולמו  קונה  יש  נכבדה.  כנסת  היושבוהאש, ואדוני
 הרבגונית  אישיותו  זו  במה  מעל  תוארה  אחת. בשעה
 מסכת  על  פרטים  נמסרו  עליוהשלום.  אשכול  לוי של
 כדי  בשנים,  עשרות  משך  פעלים —   פעלים  רבת חיים
 את  להפרות  אדמתו,  על  ליישבו  לארצו,  עם להחזיר
 הקמת  למען  פעלים ;  עפרה  צחיחי  ולהשקות שממותיה
 אין  ובגלויותיו.  בארצו  העם  של  קיומו  ולביסוס המדינה
 בשיחרור  היתה  אלה  פעולות  של  הכותרת  שגולת  ספק כל
 מהארץ  נרחבים  שטחים  ובשיחרור  והמקדש  הקודש עיר
 הכלים  הוכנו  ושלה  עלינו  שנכפתה  במלחמה היעודה״
 הבטחון.  וכשר  הממשלה  כראש  אשכול,  לוי  של בראשותו
 כביר  לפועל  הקדושברוךהוא  של  שליחו  להיות זכה

זה.
 הם  היסטוריים  מפעלים  כי  ספק  כל  אין    אלה כל
~   אלה  כל  עם  אך  ישראל.  עם  ימי  דברי  בספר וייכתבו
 מרחשי  לומד  לי  ויורשה  אחת.  בשעה  עולמו  קונה יש

 עולמו.  את  קנה  ומיוחדת  אחת  בשעה  כי לבי,
 כן  יהושע  ר'  אמר  ״תניא, :  מנחות  במסכת ושנינו
 ונותנו  כופתו  אני  עלה, :  לי  האומר  כל  בתחילה : פרחיה
 מטיל  אני  ממנה,  לירד  לי  האומר  כל  עתה  הארי. לפני
 וכשעלה  ממנה,  ברח  שאול  שהרי  חמין,  של  קומקום עליו
 שאף  חז׳׳ל,  לנו  הסבירו  דוד״.  את  להרוג ביקש
 לעלות  לו  האומר  ואת  ממנה,  הבורח  בגדולה, המואס
 הרי  תארי,  לפגי  ונותנו  מפתו  להיות  הוא  מוכן לגדולה
 אלה  ודברים  ממנה.  להפרד  לו  קשה  לגדולת משזכה

 האלוקים.  בחיר  שאול  על  אף נאמרו
 שלי  למען  הגדול  הקרבן  את  הקריב  אשכול לוי
 אשר  הוא  העם.  של  ליכודו  למען  והמדינה,  העם מות
 את  במדינה  ההגה  עליד  העומדים  כל  מבין הקריב
 ששת  במלחמת  הנצחון  למען  ביותר  הגדול הקרבן
 וקנה  גדולתו  הראה  זה,  אישיותו  בכוח  בזה, הימים.

עולמו.
 ייקרא  ההספד  אם  הטמינו  אצל  הדעות חלוקות
 דשכבי,  ייקרא  או  הנותרים,  החיים  לכבוד דתיי,
 דשבבי,  יקרא  כי  הלכה  ונפסקה  הנעדר.  של לכבודו
 האדם :  השאלה  נשאלת  ומאליה  הנעדר.  של לכבודו
 ולכבוד  לו  מה  אדמות,  עלי  ועוד  שאיננו  לאחר  מותו, לאחר
:  הספדנים  גדולי  מסבירים  אך  ו  בשרודם  לו שחולקים
 הנאמרים  ההספד  דבר*  אם  לנפטר,  היא  וזכות  הוא כבוד
 להספד,  אוזן  המטים  אלה,  את  מעוררים  ולזכותו לכבודו
 ממ  בחיים  שהניח  היסודות  אם  לטובה.  ממעשיו ללמוד
 כבודו  את  מגדיל  זה  הרי  מותו,  אחרי  גם  לפעול שיכים

 אמת.  שמולו  בעולם  גם  מזכהו וזה

 מאתנו,  שהלך  הממושלה  לראש  זה  כמד נחלוק
 וינוח  שלום  יבוא  השלום.  עליו  אשכול,  יוסף  בן ללוי

 משכבו.  על בשלום

  :  חדש)  הזהכוח  (העולם  אבנרי אורי
 לוי  את  כיבדנו  נכבדה.  כנסת  ראש,  היושב כבוד
 היתה  לא  דרכו  כי  אף  וכמנהיג,  מאדם  ז*ל״ אשכול
 של  האחרונים  הגדולים  הנציגים  כאחד  כיבדנוהו דרכנו.
 המפוארים  מעשיה  הנשגב,  חזונה  על  השנייה״ העלייה

 הטראגיים.  מחדליה וגם

 רשומים  הם  הרי    ומעשיה  השנייה  העלייה חזון
 לוי  היום.  הלאומית  הווייתנו  בסיס  והם  הארץ,  נוף על
 המעשה.  מאבות  ואחד  הזה,  החזון  התגלמות  היה אשמל
 באי  טמון  היה  השנייה  העלייה  של  הגדול המחדל
 על  מלכתחילה  הגדול  המעשה  את  לתשתית הימלת
 הדרך  בראשית  עוד  לעצב  הארץ,  עמי  שני  בין שותפות
 מותו  עם  וכך,  פעולה.  ולשיתוף  לשלום  מוצקים דפוסים
 מאשר  יותר  השלום  מן  הארץ  רחוקה  אשכול,  לוי של
 אדמת  על  לראשונה  שקולניק  לוי  של  רגלו  דרכה  בו ביום

 שנים.  חמישיםוחמש  לפני ארץוישראל,
 דור  תקופה.  של  סיומה  מסמל  אשכול  לוי  של מותו
 אחד  דור  של  הפתרונות  ותשובותיו.  דור  דור  ואתגריו, דור
 >ה  ההצלחות  אחריו.  הבא  לדור  האתגר  את מצמיחים
 הבנים  של  חייהם  מבחן  את  מעצבים  תאבות  של כשלונות

והנכדים.

 מציאות  את  יצרו  השנייה  העלייה  של  והמעשה החזון
 של  המרכזי  האתגר  את  לפנינו  מעמידה  זו  מציאות חיינו.
 החפשית  ישראל  הפיכת  בארצנו,  השלום  השגת : דורנו
 והמעוגנת  במרחב  המשולבת  יסוד  לעובדת והריבונית

 עמיו. בתודעת

 הוא.  מקרה  ולא  זה,  ליעד  הגיע  לא  אשכול לוי
 שלא  פתרונות  חייב  ההתנחלות,  דור  דורו,  של האתגר

 זה.  ליעד הובילו
 חדשים,  פתרונות  למצוא  חייב  היורשים,  דור דורנו,

 חדשה.  תקופה  של  ראשיתה  שיסמנו פתרוגות
 מפעל  את  נכבד  אשמל,  לוי  של  זכרו  את נכבד
 חדשה,  לתקופה  חדש,  לדור  חדשות  דרכים  ונחפש דוח,

 השלום. לתקופת

:  (מק"י)  מיקוניס שמואל
 שבעת  תום  עם  נכבדה.  כנסת  היושבראש, ואדוני
 הממשלה  ראש  אשמל,  לוי  של  לפטירתו  האבל ימי
 דגשי  את  ולציין  לחזור  הנני  ישראל,  מדינת  של השלישי
 אישית  ושלי  הקומוניסטית  מפלגתי  של  והאבל הצער
 חי  טלה,  הכנסת  חיה  אלה  ברגשות  עת.  בלא  מותו על
 קדושים*,  מות  "אחרי  בבחינת  מליצה  זו  אין  כולו. העם
 על  גדולה,  עשייה  של  חיים  מסכת  על  האמת אלא
 הניצבים  בקרב  אשכול  לוי  את  שייחדה  וצולליה, אורותיה
 ומעלה.  שנים  יוכל  זה  ולמולדת  לעם  השירות בעמדות

 נעקרה  אשכול  לוי  הממשלה  ראש  של  פטירתו עם
 לעיצוב  מסד  ששימשה  נוספת,  אבןפינה  החיים משדה
 של  לבינויו  בארצנו,  הדמוקרטיים  וערכיה  העבודה תנועת
 ישראל,  מדינת  ולתקומת  ובעיר  בכפר  היהודי היש1ב
 הישראליים  ביחסים  ושלום  בטחון  של  השילוב למגמות
 על  עמנו  של  בהיסטוריה  מקומו  את  קנה  הוא ערביים.
 (חידוש  הלאומית  תחייתו  למפעל  ונאמנות  מסירות ידי
 מבחינה  אותו  תפסו  וחבריו  שהוא  כפי  וריבונותו, עצמאותו

העיונית.
 היהודית  הסביבה    אשכול  לוי  של  מחצבתו מקוד
 ואדם  עם  ערכי    יניקתו  ומקור  והתוססת, ההמונית



 חמו  לפי  היה  הוא  חייו.  ימי  כל  אותו  ׳ליוו דמוקרטיים,
 על מידות  ׳׳עמך׳׳,  איש  אירופה  מזרח  יהדות  של שגים
 קשים  אירועים  כאשר  שבו.  החולשה  מידות  ועל החוזק
 הסכנות  גבור  עם  העם,  חיי  על  הכבד  צילם  את הטילו
 הבחינה  מן  גם  משימתו  היתה  קלה  לא  ולקיומנו, לבטחוננו
 החיוב  את  הבנתנו,  לפי  להבחין,  ידענו  אך הפנימית.
 בקנהמידה  לאחוז  ידענו  שבדרכו,  השלילה  זאת שבדרכו
 מעולם  עמו.  הפוליטית  היריבות  במערכת אובייקטיבי
 שהנוהג  לי  נדמה  אשכול.  לוי  נגד  אישי  מאבק  ניהלנו לא
 ארצנו.  של  המדיניים  בחיים  כללי  לנוהג  ליהפך  צריך הזה
 לחייו  ירידה  של  מאבק  לשיטות  לדעתנו״  מקום, אין
 ומחוייבות  והלגיטימיות  המדיניות  במערטת  פוליטי של יריב
 כתיקונם  בימים  לא  הישראלית —  בציבוריות המציאות

 חירום.  בימי. ולא
 הבטחון  ושר  הממשלה  האש  בתור  הכנסת, חברי
 האחרו  בשנים  כבדה  אחריות  שכמו  אשכול עול  לוי נשא
 הימים  ששת  מלחמת  ערב  האחריות  כבדוה  במיוחד נות.
:  אביסנה  הגדול  והרופא  המשורר  בזמנו  אמר ולאחריה.
 למוות*.  פרט  המחלות,  מכל  האדם  את  לרפא  יכול "אני
 ומחובתנו  העם,  חיי  הם  נצחיים  אך  בניתמותה, כולנו
 זו  חובה  לזמן.  מזמן  אותו  הפוקדות  ממחלות לרפאו
 אלה  כל  על  והשלמות  ההחלטיות  הבגרות,  צו  את מטילה

 לשרתו. הבאים
 לישראל,  קשה  בשעה  משמרתו  מעל  נסתלק אשכול
 העבה  חולשות  לא  לפנינו.  רציניים  מדיניים  מבחנים באשר
 בעתיד.  להישמר  שצריכים  הם  שבהנהגתו  היתרונות אלא
 הנהגה  אלא  כיום,  לנו  נחוץ  מדומה  שלום בית לא
 שה  כיוון  יכלתה,  בכל  אליו  וחותרת  בשלום המאמינה
 עמנו.  של  החיוני  והאינטרס  הבתר  הרצון  היא שלום

 אוכ  רבות  זועזענו,  רבות  אלה,  בשנים  ראינו רבות
 בעתיד  שלום,  של  בעתיד  אמונתנו  עורערה  לא  אך זבנו/
 להאמין  חדלנו  לא  אחרים,  ולעמים  לעמנו  טוב שכולו
 בטחון  והאנושי.  הלאומי  והמצפון  הצדק  היושר, בכוח

 ז"ל.  אשכול  גם ללוי  חסר  לא כזה
 של  ביסודו  אך  העקיבות שבו.  מידת  על  לחלוק אפשר
 לשכנותיה,  ישראל  בין  ולשלום  להידברות  שאף  הוא דבר
 זכויותיה  להבטחת  כדרך  ולוויתורים  לפשרות  נכונות תוך
 רציפות  להבטחת  טעם  יש  אם  ישראל.  של היסודיות
 הכוחות  יחסי  של  ריאלית  ראייה  תוך  מדינית  הנהגה של
 היא  הרי  ובאיזור,  בעולם  מצבנו  ושל  בארץ הפוליטיים
 שטח,  על  שלום  שתעדיף  ממשלה  בקיום  להתבטא צריכה
 טרם  אם  אף  שלם,  בלב  אליו  ותחתור  בשלום שתאמין
 כזאת  שנכונות  וכדי  הערבי,  בצד  לכך  הנכונות בשלה

 בהקדם. המשיל
 הרי  ברצינות,  החיובית  אשכול  ירושת  על  נדבר אם
 כאחד,  וערבים  יהודים  וראשונה,  בראש  העובד העם
 אחרת,  או  זו  אישיות  של  פולחן  בטיפוח  מעוניין אינו
 אלא  הדמוקרטיה,  להפרת  בלתינמנע  באופן המוליך
 דמו  צוות  בידי  הנישאת  דמוקרטית,  מדיניות בטיפוח
 לה  אשר  מדיניות  שווים,  בין  ראשון  קיים  בו  אשר קרטי,

 אשכול.  לוי  נאמן היה
 אישית  ולי  הקומוניסטית  למפלגתי  צד  הכנסת, חברי
 להספיד  עת,  בלא  שנקטף  המנוח,  אשכול  לוי  את להספיד
 קשוב  להיות  שידע  דעה,  לכל  קשוב  שהיה  האיש את
 תנחומינו  מק׳״י.  של  מביתמדרשה  רעיונות  לאיאילו גם
 משוכנע  ישראל.  אגלי  לסל  למפלגתו,  למשפחתו, נתונים
 מדינת  של  החיים  בצרור  צרותי;  תישאר  כי רוחו אני,
 הישראלית.  הפועלים  תנועת  של  היהודי,  העם  של ישראל*

 ופיתוח):  (קידמה  אלזועבי סיףאלדין
 ספורים  רגעים  נכבדה.  כנסת  היושב האש, אדוני
 ישראל,  ערביי  אנו,  רגשותינו  את  לתאר  די  בהם  אין אלה

 היקר.  המנוח כלפי
 המנוח,  ממשלתנו  ראש  של  פטירתו  על הידיעה
 היה  הוא  קהיר.  ביום  רעם  כנפול  עלינו  נפלה  אשכול, לוי
 בשעת  פונים  היינו  שאליה  והכתובת  ומופת,  דוגמה לגו

 צרח.  ובעת צורך
 והאנושות  האומה  ואבידת  אבידתנו  רבה  מה אכן,
 מעניק  תמיד  לא  הסגולה.  איש  אשכול,  של  במותו כולה

 כמותו.  אישיות הזמן
 אותנו.  אהב  והוא  אותו  אהבני  האיש.  את והכרנו
 עוד  אותו  הכרתי  אישית  אותנו.  כיבד  והוא  אותו כיבדנו
 שבעים  השתנה.  לא  האחרונים  ימיו  ועד בצעירותו,
 ועל  ומרצו  פעילותו  על  השפיעו  לא  שנותיו ושלוש
 התמנות  כל  על  שמר  הוא  אדרבה,  שלו. הדינאמיות

 האחרונים.  לרגעיו  עד האלה
 ענק  היה  עליו,  השם  נועם  יהי  היקר, המנוח
 והצ  בפעליו,    הגדולה  והצניעות.  הגדולה  בו שנתחברו
 מעמדו  ומכריו.  ידידיו  אחיו,  כלפי  בהתנהגותו ניעות
 שנתונה  האצילית,  אישיותו  מהות  את  שינה  לא הנשגב

 אצילה.  ובהתנהגות  עדין בטבע
 ערכי  את  להשתית  כדי  חייו  במשך  רבות  עשה הוא
 לקרב  מאמץ  חסך  ולא  הבריות,  בין  והידידות האהבה
 לה.  ומחוצה  מפלגתו  בתוך  המחנות  כל  של  הדעות בין
 היה  נוהג  הערביים.  לאזרחים  המנוח  דאג  מיוחד מאופן
 לאח  והדרכה  עצה  במתן  חסך  ולא  מצבם,  על לשאול
 ולהידוק  הערביים  האזרחים  של  דרישותיהם  למילוי והאים
 היהודים  אחיהם  לבין  בינם  והאחווה  הידידות קשרי

בארץ.
 הערבים  וגם  הארץ,  ערביי  אותו  וכיבדו  אהבו אכן,
 על  והצטערו  אותו  הערים  אותו,  כיבדו בחוץלארץ

מותו.
 באזרחים  גדולות  תקוות  תלה  השם,  ירחמהו והמנוח,
 ישראל  בין  גשר  שישמשו  מנת  על  בישראל, הערביים
 המוות  כי  האכזר  הגורל  רצה  אולם  הערביות. לשכנותיה
 הצלולה,  לדעתו  זקוקים  שאנו  בשעה  דווקא  אותו יחטוף
 בין  ודו קיום  לשלום  אהבה  אנוש,  ברגשות  ההומה ללבו

 הערביות.  לשכנותיה ישראל
 שיירות  כאשר  יתגשם,  זה  שלום  כי  חפצו  היה  רב מה
 כדי  הישר  בדרך  היקר  המנוח  עלידי  מובלות השלום
 השמיע  אותם  אשר  והמאוויים  התקוות  את להגשים

 תשובות.  מאתנו  לשמוע  וביקש  באזנינו,  פעם לא
 את  שפקד  האסון  על  אותנו  אפפו  עמוקים  ויגון צער
 על  ישראל  אזרחי  וכלל  משפחתו  בני  המנוח, רעיית
 של  יורשו  כי  לאל  תפילה  אנו  ועדותיהם. שכבותיהם
 ויגשים  הנערץ,  קודמו  החל  שבו  הדבר,  את  ישלים המניח
 במעט  יקל  זה  דבר  ואולי  ומטרותיו,  תכניותיו את
 וינחם  בהסתלקותו,  אותנו  שפקד  הכבד  האסון את

 הדמוקרטיה.  ואת  האנושות  ואת אותנו,
 שהחזיק  הדגול  האיש  זה  המנוח,  של  וחייו  יתן מי
 וניהל  יסודותיה  את  השתית  במדינה,  השלטון  רסן את
 שהיו  הנסים  בימיו  והוגשמו  מבטחים  חוף  אל אותה
 המנוח  המנהיג  של  וחייו  יתן  מי —   בלבד  חלום מגדר
 את  תרשום  עוד  ההיסטוריה  לכולנו.  טובה  דוגמות ישמשו

 זהב.  של  באותיות  הטובים מעשיו



 את  מביא  אני  המנוח,  אלמנת  הנכבדה,  הגברת ואל
 ואגו  אנו,  תנחומינו  ואת  הערביים  האזרחים תנחומי
 בהש  בהם  שהחלה  במעשים  תמשיך  כי  ממנה מובקשים
 ולידי  להבנה  האגודה  כיושבתראש  היקר,  המנוח ראת
 סמל  תמיד  בה  נראה  אגו  והיהודים.  הערבים  בין דות
 את  בו  להנציח  יותר  טוב  דבר  אין  ולידידות. להבנה
 ושאיפותיו  תכניותיו  את  להגשים  מאשר  המנוח,  של ז0רו

הנשגבות.
 הידידות  של  והמעצבים  מהמתכננים  היה המנוח
 האזרחים  בין  רק  לא  והיהודים,  הערוכים  בין וההבנה

 הערביות.  לשכנותיה  ישראל  בין  גם  אלא בישראל,
 לאלוהים  אגו  עדן.  מנוחתו  תהי  השם,  עליו ירחם

 שבים.  אט ואליו

 ואחווה):  (שיתוף  עוביד דיאב
 היה  זוהר  כוכב  נכבדה.  כנסת  היושבראש, אתני
 זה  נפל  והיגון  הצער  למרבה  מעטים.  ימים  לפני בינינו
 ביותר,  כבירה  לאישיות  נחשב  הוא  אורו.  וכבה הכוכב
 אלא  החדש,  בזמן  רק  לא  הישראלי,  העם  בקרב שבלטה

 יחד.  גם  והחדשים  הישנים  התרות,  כל לאורך
 במה  על  המנוח  אשכול  לוי  עמד  מעטים  ימים לפני
 ול  העם  לנציגי  והשלווים  הרציניים  דבריו  את  והפנה זו
 מאתנו.  הסתלק  והצער  היגון  למרבה  אולם  כולו. עולם
 במותו  גדול  היה  המנוח  כי  להיאמר  נויתנה והאמת
 בשיא  בעודו  אותו  תקף  המוות  בחייו.  גדול  שהיה כשם
 הרואשון  הלאומי  הליכוד  ממשלת  ראש  היה  הוא גדולתו.
 את  שניהלה  לממשלה  ראש  ישראל,  מדינת בתולדות
 גורליים.  וברגעים  קריטית  בתקופה  בהצלחה  השלטון רסן
 להניח  הורו  כאשר  והכנסת  הממשלה  עשו טוב
 לאהבת  נאמן  ביטוי  זה  היה  הזה.  ברחבת והבית  אתנו את
 לבנו  הפוליטיות  ונטיותיו  השונות  עדותיו  על  ישראל עם
 שהכל  לכך  ביטוי  גם  היה  זה  הדגול. דובר  ולמנהיגו הנאמן

 העם.  ולמען  העם  מן  מנהיג  המנוח  במנהיג  בו ראו
 המלה.  מובן  במלוא  אדם  היה  השם,  ירחמהו אשכול,
 ולמוצאו.  למעמת  להתייחס  מבלי  כאדם,  באדם האמין
 בזכות  האמין  והמלה.  מובנה ושל  במלוא  יהודי  היה הגא
 למען  רבות  ועשה  העמים,  במשפחת  בכבוד  לחיות העם
 הקדיש  חייו  כל  שאת  ואלא  עוד  ולא  הזאת. המטחה
 מזבנה  במלוא  סוציאליסט  גם  היה  הוא  זו.  מטרה למען
 להעניק  ודאג  הפועלים  מעמד  באחדות  האמין  המלה. של
 אדמת  על  רגליו  דרכו  מאז  המתאימה,  החשיבות  את לו
 עד  המושבות,  אם  של  לייסודה  פעל  ומאז המולדת,

 חייו.  של ׳/מי  האתרוגים לרגעים
 לפעו  המנוח  זינק  הללו  האספקטים  שלושת מתוך
 וראש  האוצר  שר  בהיותו  הערביישראלי.  במגזר לה
 נותן  היה  מקום  ובכל  מקומות,  בעשרות  ביקר הממשלה
 שהיה  הבעיות,  ולהבנת  לאהבה  לצניעות,  נפלאה דוגמה
 עדיין  וטייבה  בנצרת  שנשא  הדברים  אותן.  לפתור ממהר
 שנעשו  הפיתוח  תכניות  ובליבותינו.  בנפשותינו חרוחים
 הבריאות  ומרכזי  בתיהספר  מרוב.  ייספרו  לא בתקופתו
 שסופקו —  והתשמל  המים  שנסללו,  הכבישים שהוקמו,
 שביטא  המנוח,  של  להשקפתו  תיה  עדות  יישאת כל ואלה
 היש  הערבי  לעם  נאות  יחס  להעניק  שיש  והיא אותה,
 ישראל  בין  איתן  לשלום  גשר  שישמש  מגת  על ראלי,
 מדי  בביתו  עורך  היה  שהמנוח  הפנים  קבלות ושכנותיה.
 הידידותיות  והשיחות  הערביים  לאזרחים  בפעם פעם
 הגדולים  עם  פנים,  העמדת  וללא  בפשטות,  מנהל שהיה

 של  והערכתם  אהבתם  את  לו  תיקנו  כאחד, והקטנים
הכל.

 שננקטה  המכובדת  העמדה  את  אשכח  לא לעולם
 והצבא  הממשלה  שלטונות  עלידי  הערביים  האזרחים כלפי
 הימים  ששת  מלחמת  ערב  המנוח  של  הוראתו עלפי

 המלחמה.  זמן ובמשך
 וממשלתו  המנוח  עלידי  שננקטה  הנבונה, המדיניות
 אוזן  למצוא  צריכה  היתה  בהכרח  הערבי,  המגזר כלפי
 האזרחים  של  המכריע  הרוב  בקרב  עמוקה  והבנה קשבת
 אלת  אזרחים  כי  אומר  אם  להתפלא  ואין  לכן הערביים.
 במותו  רואים  הם  ולאבל.  ליגון  שותפים  עצמם  את רואים
 תמורה.  לה  שאין  כבדה  אבידה  המנוח  הממשלה של והאש
 ובכפדים  בערים  שולט  בדאגה  מהול  אבל אכן,

 קצה,  ועד  הארץ מקצה
 לאלמנת  הלבביים  התנחומים  מיטב  את  מביע אני
 ליושבראש  מדינתנו,  לראש  משפחתו,  לבני המנוח,

 בישראל.  העם  ולכלל  ישראל  לממשלת הכנסת,
 השם.  עליו ירחם

:  הישראלית)  הדרוזית  (הסיעה  מועדי ג׳אבר
 ובהערצה  בכבוד  נכבדה.  כנסת  היושב ראש, אדוני
 ראש  מנהיגנו,  את  להספיד  זה  מחריד  במעמד  בא הנני

 המנוח.  אשכול  לוי ממשלת ישרואל,
 כולה  בארץ  ויגון  אבל  הישרה  אשכול  לוי  של מותו

 תבל.  רתבי  בכל  וידידיו  מכיריו וגם בקרוב
 בתכונות  שחונן  סגולה  איש  היה  המנוח  ואשכול לוי
 דגול  אדם  היה  המניח  נשגבים.  ואידיאלים מיוחדות

 במותו.  ואציל בחייו
 כשד  כיהן  במדינה.  רמות  משחת  מילא המנוח
 בתפקידים  הממשלה.  וכראש  הבטחון  האוצר, החקלאות,
 וצבאיים,  כלכליים  מדיניים,  קשיים  בפני  עמד אלה
 הוא  אולם  הימים.  ששת  במלחמת —   בהם והבולטים
 ולעמוד  הללו  והמבחנים  הקשיים  כל  על  ולהתגבר ידע

 רבה.  בהצלחה בהם
 אך  המדינה  ידעת  אשכול  לוי  של  כהונתו בתקופת
 לאומית  ממשלה  ליכד  הוא  ונצחונות.  אושר בחכה,
 והוא  אי פעם.  המדינה  שידעה  ביותר  הרחבה קואליציונית,
 השמאל.  קצה  ועד  הימין  מקצה  המפלגות  כל  את  ליכד גם
 כבדה  אבידה  היא  המנוח  אשכול  לוי  של פטירתו
 השלום  אוהבי  ולכל  העולם  ליהדות  הישראלית, לאומה
 לערביי  רק  לא  אבידה  לדעתי  היא  פטירתו בעולם.
 המנוח  השונות.  הערביות  לממשלות  גם  אלא ישראל,
 כל  של  טובתם  את  בכנות  שביקשו  אלה  בראש עמד

 אמת.  שלום  של  יד  להם  והושיט הערבים
 לבני  ובמיוחד  ישראל  ערביי  למען  רבות  פעל הוא
 לציין  ניתן  הבולטים  מעשיו  בין  בארץ.  הדרוזית העדה
 האזרחים  של  מיזוגם  בדבר  ההיסטורית  החלטתו את
 ובחגינו  בשמחותינו  השתתף  הוא  המדינה.  בחיי הדרוזיים
 השלום,  עליו  שועיב,  הנביא  חג  הוא  שבחגינו, ובחשוב

 משתתף. היה
 גדול.  ריק  חלל  הותירה  אשכול  לוי  של פטירתו
 התלכדו  את  להגביר  בארץ  הלאומיים  הכוחות  כל  על לכך
 הזח.  הגדול  החלל  את  למלא  יהיה  שאפשר  כדי תם

 האומה,  בית  הוא  הזה,  הנכבד  ומהבית  זו  במה מעל
 מיטב  את  הדרוזית  העדה  בני  ובשם  בשמי  מביע אני



 אשכול,  מרים  הגברת  המנוח,  של  לאלמנתו התנחומים
 הישרא  ולאומה  ישראל  לממשלת  משפחתו,  ולבני לילדיו

 כולה. לית
 ממשלת  ראש  של  הטהורה  לנשמתו  רחמים עטרת

 המגיח.  אשכול  לוי ישראל

 לוז:  ק. היו"ר
 וחשובים  רבים  זוהרים  הכנסת.  חברי  הנשיא, אדוני
 ובישיבה  האבל  בשבוע  ז"ל  אשכול  לוי  על  ונכתבו נאמרו
 דגניה,  קבוצת  חברת  של  דבריה  את  גם  היום  ושמענו זו.
 לדברים  אחדים  משפטים ,אוסיף    קבת.  על  רם, מלכה

 קבלו.  על שאמרתי
 שרשים  התנועתית  התוהה  הכתה  אשכול  של בנפשו
 אך  למשימות.  אבןבוחן  שימשו  יסודותיה עמוקים.
 בהגשמת  בביצוע,  ומתחדשת  נבחנת  היתה  עצמה התורה
 אשכול  תבע  הגשמתה  למען  עובד.  עם   המטרה
 יתירה  נשמה  "היתה :  מדבריו  אדגים  מסגרות. לפרוץ
 אבל  אותה,  ואהבנו  לאורה  התחממנו  הצעיר', ב׳הפועל
 לרוחות  ביתנו  דלתות  פתיחת  עם  להשלים  שעלינו ידענו
 והמנצחת".  הפורה  ההכרהחת,  האחדות  למען  וחדשות חיים
 נקבעת  אשכול  של  דרכו  היתה בפרשתהרבים
 ועקרונות  הגשמת  את  קדימה  להצעיד  האפשרות לאור
 אמיתה  לדידו  בניסוחם.  דווקא  ולאו  במהותם התנועה
 ציווייה.  לביצוע  בלתינלאית  בחתירה  נעוצה  התנועה של
 אשכול.  של  חייו  לתפקיד  היה  ורחבהממדים  הרב הביצוע
 מנפשו.  חלק  אשכול  השקיע  ממפעלותיו  אחד בבל
 לפעמים  היה  הימים,  משכבר  גם  מעשה,  מזכיר כשהיה
 אינטימי  יחס  לו  היה  מחדש.  אותו  חי  כאילו מתרגש
 קתב  נפשי  יחס  לו  היה  פעולתו.  למקומות למבצעיו,
 לאנשים  ביהוד  בעבודתו,  לו  שותפים  דבים, לאנשים
 הוא  חשיבתם.  ובאורח  בפעלתנותם  במשהו  לו הדומים
 התנו  לאירגון  התנועתית,  לתורה  באמנות  בסגולות חונן

 ב׳.  לדגניה  לידידיו,  לשותפיו,  לתפקידיו, עתי,
 מסוגל  היה  ולא  העם  בתוך  תמיד  התהלך הוא
 המסובים,  ובין  בינו  בלעז,  ה״דיסטנס"  המרחק,  את לקיים
 ביקו  סיורים,  היו  נפשו  אהבת  הרם.  למעמד  בהגיעו גם
 מפעלים,  ראיית  בעבודתם,  אנשים  עם  פגישות רים,
 הישגים,  על  עמד  הוא  ההתפתחות.  אחדי  עיקוב מקומות,
 לתיקונם.  דרכים  וחיפש  מכשלונות  גם  התעלם  לא אך
 נכנס  הוא :  העולים  ממושבי  באחד  המקהה אופייני
 במטע.  עודר  וראהו  המושב  מאנשי  ואחד  של להצרו
 והראה  המעדר  את  חטף  התאפק.  לא  לקוי.  היה העידור

 הוא.  מה  מתוקן עידור
 ההתרחשויות,  המיבצעים,  הרעיונות,  בין  קישר היה
 הדיבור.  וכן  האסוציאטיבית  המחשבה  גם  מכאן האנשים.
 למקו  שנים  ח"י  למסיבת  בעצרת  מנאומו  קטע אדגים

;  חייו  מפעל רות",
 גדות  על  סמיך,  מקום  אל  סרתי  לבאן  בואי •לפני

 ימי  ועשיתי  גו  עתיק,  ביתשואבה  שם  עומד הירקון.
 הלב  תבונת  בעל  החלוץ,  של  בהדרכתו  בארץ הראשונים
 העלייה  איש  ז׳׳ל,  שפרה׳ס  נתן  וידידי  חברי והכפיים,
 רב  האיש  של  מיסודו  השקייה  מכון  זה  היה השנייה.
?  ידע  מי  והחזון  הרוח  דרכי  ז׳׳ל.  יפה  בצלאל הפעלים
 ובכפרים  בעייתת  המים  שואבי  מקבוצת  בי אפשר
 בהם  שנתנסינו  הנסיונות  מן  או  וגידולו,  הולדתו בסביבת
 עטרות,  בהרי  הראש  על  ובבדים  בפחים  המים בנשיאת
 ואולי  הראשונה,  העולם  מלחמת  ערב  ירושלימה, בואכה
 הקבוצה  בוני  ראשוני  של  בהשראתם  שספגנו  המאוויים מן
 רוח  את  נחלנו  והנהר,  הים  שפת  ,על  ובכינרת, בדגניות
 והאמונה,  חשבונות,  ביקשה  לא  אשר  התמה, ההעזה
 מרחבים  להשקות  ממרחקים  רבים  מים  ונוליך  יבוא  יום כי

 ובעלפון.׳׳  בצמאון  השרויה  אדמתנו ולהפרות
 באחד  ולמים.  לקהקע  ביחסו  היה  הקדושה  מן משהו
 הדשא,  ועל  קטנה  חבורה  בשבתנו  ב׳,  בדגניה מביקוריו

:  כך  בערך אמר
 אדמה,  כוללת  היא  הבראשית,  זאת   "קרקוע
 הפיתוח,  זה    מים  יסוד.  רעיונות  המתיישבים, ראשוני
 לתו  רבים,  לכפרים  מתיישבים  מקומץ  באים  אנו שאתו
 נאמר  לקרקעות׳  אונאה  ׳אין  המונית.  לתנועה  רבה, צרת
 ערכה    הקרקע  ושתעלה  כבל :  שלי  הפירוש בתלמוד,

 למים."  אונאה  אין  במים.  הדין  הוא  יותר, גדול

 הקיץ  מימי  באחד  בואו  מדי  בי  לב,  שמתי מאז
 על  יחף  ומתהלך  נעליו  את  חולץ  מהר  היה  ב׳ לדגנית
 מחדש  שש  כאילו  הדשא,  חלקת  על  או  האדמה רגבי

 ה"בראשית".  אל להידבק
:  אומר  היה  בהישגיו,  אשכול  את  מברכים כשהיו

 מזל*.  לי  היה •פשוט,
 הממשלה  את  בכנסת  הציג  הראשונה כשבפעם
 ב׳.  מדגניה  אחדים  חברים  יתשלימה  באו בראשותו,
 עם  ב׳,  דגניה  חברי  התכנסנו,  הכנסת  ישיבת אחרי
 לחייו  כוסיות  הרימונו  הוועדות.  מחדרי  באחד אשכול
 "פשוט, :  המלים  אותן  היו  תשובתו  בדברי  אותו. ובירכנו

 מזל*.  לי היה

 משותפת  עבודה  של  הימים  אחד  בזברוני  עלה מיד
 דגניה  שדות  אל  דלהמיה  הכפר  מן  ערבי  זבל בהובלת
 רב,  מאמץ  מתוך  עבדנו  העגלות.  במספר  התחרינו ב׳.
 העבודה  יום  בתום  הפרדות.  את  הרצנו  רגע,  נחנו לא
 "פשוט, :  ואמר  אלי  ניגש  הוא  אחת.  בעגלה  עלי עבר
 ופניו  החשופות  ידיו  רק  לא  התנשם,  הוא  מזל*.  ולי היה
 חולצתו  גם  הזבל,  באבק  מעורבת  זיעה  שטיפות היו
 מזלו  סוד  היה  זה  במים.  וטבלוה  באילו  רטובה היתה
 המתות.  בלות  עד . . .  ומפרכת  קשה  עבודה :  אשכול של

 ישראל.  חיי  בצרור  צתרה  נשמתו תהא

   הכנסת  של  הבאה  הישיבה  האבל.  ישיבת תמה
. 16.00   בשעה  ב׳, ביום

. 12.55   פשעה  ננעלה הישיבה
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