
 דיון נוסף מם׳ 3/62

 שר־הפנים נגד ג׳מאל נגייב מוםא

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט גבוה לצדק.
[30.10.62 ,9.10.62] 

י נ , מ ן ו ק ת י , ו ן ו ז נ ר , ב ס מ ן ו , ז ג ר ב ל י  לפני השופטים ז

ח 95, ע׳ 146], ס(יי פי 0 ״ ה 0 , • ת ש יי׳ ב־ 2 195 [ ת ו ח ר ז א ק ה ו  ח
ך ר , כ ת ס נ כ י ה ר ב  3(א)(3), 3(א)(1), 3, 5, 3 (א), 5 (א)(5), 3(א)(2) — ד
מ 219, י ׳ ה ס ] 1 9 5 ד ־ ז ״ י ש , ת ת י ב י ר ק ה ו ׳ 1682, 1683, 1687 — ח ע  !x׳ '
ח 37, ״ ה ס ] 1 9 5 0 ־ י ״ ש , ת ם י ד ק פ י נ ס כ נ ק . ו ף 2 — ח י ע  עי 50], ס
, ת ש י ״ ב ־ 1 5 19 ת ו ח ר ז א ק ה ו ת ח ע צ ף 1 (5) (1) — ה י ע  ע׳ 86 ] , ס
, 1947 { ת ו ט ״ א ה ס נ כ ס ה ת מ ד ו ק ף 2 — פ י ע זז 93, ע׳ 22], ס ׳  [ה׳
4 19 { ת ו ס ״ א 9 ־ ט ״ ש , ת ם י ב ש ו ת ם ה ש ר ת מ ד ו ק  1568, ע׳ 77] — פ

 An ע׳ 164 ] .
 המשיב היה נתץ ארצישראלי ערג הקמת המדינה וביופ 1.3.52 היה רשום, לפי פקודת
 מרשם התושבים, כתושב כפר בענד. בגליל, בשטח שסיפח לישראל אחר הקמתה וגם היד, תושב
 ישראל ביומ 14.7.52 הוא הגיש בקשה לדרכון ישראלי, אבל שר־הפנימ סירב להכיר בו כאזרח
 ישראלי משום שבחודש יולי או אוגוסט, 1948, כאשר הכפר היה תחת שלטונו של האויב
 נקאוקג׳י) נסע המשיב ללבנון למשך זמן קצר וחזר לכפרו. בפנייתו לבית־המשפט הגבוה לצדק
 העלים אמנם המשיב את היעדרו הזמני מן הארץ, אבל בית־המשפפ פסק, שאזרחות היא אחד
 הקניינים והערכים החשובים ביותר של אדם, ואין לשלול ממנו זכות כזאת בשל פגם שאינו
 יורד לשורש הענין; כן פסק ביתיהמשפט ׳ןףש לעשות את הצדעל־תנאי החלטי, כשהשלטונות
 חייבים היו להיענות לבקשה וכאשר לא מסור לשלטונות שיקול־דעת בענין. טענת המבקש היא,
 שעקב הנסיעה האמורה ללבנון קיפח המשיב את זכותו לאזרחות ישראלית. הכל תלוי כאן במש
 מעותו של הדיבור ״היה בישראל״ שבסעיף 3 (א)(3} לחוק האזרחות, תשי״ב־1952, והשאלה

 היא שאלה של פרשנות.
 בית־המשפט העליון, בהחליטו, ברוב דעות, להשאיר את ההחלטה בדיון הקודם געיגה,

 פסק —
 א. (1) משגמר המחוקק בדעתו, מה יהיה דין אותם נתיני ארץ־ישראל שלא קנו
 אזרחות מכוח שבות, היינו, לא־יהודים, נתן לכך ביטוי בסעיף 3 (א) הנ״ל. כעת, כשבית־
 המשפט עומד מול דבר המחוקק האמור בסעיף הנ״ל חייב הוא לעשות את הדרך ההפוכה.
 המחוקק פתח במחשבה או ברעיון וגמד בדיבור ובית־המשפט פותח בדיבורו של המחוקק
 ומנסה משם לחזור על עקבותיו של המחוקק ולגלות את דעתו. זהו תפקידו של הפרשן.
 (2) תורת המשפט וחוקיה אינם ממדעי הטבע המדוייקים, בהמ האינטלקט הוא
 הקובע בלעדית מהי המציאות הנכונה. לעומת זאת הדיבור המשמש למחוקק כלי או
 מכשיר להבעת דעתו אינו מכשיר מדוייק כל צרכו, אלא לעתים משתמע הוא לשתי
 פנים, ועל בית־המשפט לבחור באותה משמעות המכוונת לדעת המחוקק. חללים שבריקמת
 התחיקה חייב השופט למלא לפי מיטב יכלתו, אך לעולם לא יהיה בטוח כי המחוקק היה

 נוהג כמוהו אילו עשה הוא עצמו את המלאכה.

 ,פסקי־דיף, כרך מז, ונשכ״ב/תשכ׳׳ג־נ**! 2467



: ו נ י  ב. (1) משתי המשמעויות האפשריות, וייתכן שיש גם אחרות זולתן, דהי
 ״היה״ פירושו — היד, ;לי־פעט, ו״היה״ — פירושי היה ללא הפסק, נבחרי- בפמק־הדין
 הראשון המשמעית השני־ ,• אך אין זה כלל שאין יוצאיב ממנו, ואפשר לפרש את

 הדיבור ״היה״ פירוש ייתר נוח וגמיש, קרוב י.יר.ר למציאות.
 (2) אין לקבל את הדעה, שקקרהו של אדם אשר גירש מן הארץ שלא כדין
 הוא ד,יו*א מן הכלל היחיד, כי הדבר היה מעמיד את המחוקק בחזקת אדם המתכוון
 לתוצאה שאין הדעת סיבלתה ושיש בה כדי לערה את הדין, יהלא כלל היא בדיני

 הפרשנות שלא זו כוונתו.

 ג. (!) הכל מסכימים ש«זר» התזדקי״ בתלותד, את הענקת האזרחית ללא־יהודיפ
 בתנאי היותם בישראל היתר, כאמור בסעיף 3 (א) 31) הנ״ל•, כי עזיבת הארץ לפני צאר.
 החוק, ולו רק לשעה קלה, מעלה על «דפ את החשד שנע ממקום מושכי כדי להקים
 קשר עם האויב, ומשעזב אדם את הארץ באותה הקופה, שוב לא יבדוק בית־המשפט

 על שום מה עזב.
 (2) הזר אות־ אדם ארצה כדין לפני 14.7.52 ממילא רכש את האזרחות עליפי
 הסעיף 3 (א)(3) הנ׳׳ל, ואם לא הזר כדין- היה בבחינת מפתנן•, שיפנה אל שד׳הפנים
 ויבקש להתאזרח על יסוד הסעיף 5 לחוק הנ״ל, וייתכן שגם דינו של אדם שלא היה

 בארץ בקום המרינה הינו בך.
 (3) שורת ההגיון והצדק כאחת מחייבת, שמי שנעדר מן הארץ על־פי עילה
 חוקית ועל יסוד היתר, יהיו רואים איתי כמי שהיה בארץ לעני! האזרחית, ולא יהיו

 רואים אותו כמס-..•־•
 (4< בנדון זה אין הבדל ביו פי שגורש מן הארץ שלא כהוק ובין מי שנסע
 מרצונו הטוב אחרי קבלי. ה־תרייציאה, ודינם של השניים על־פי מטרדת התחיקה האמידה

 הוא, כי יש לדאות את שניהם כמי שהיו בישראל במשך כל התקופה.
 (5) הוא הדין במקרה שלפנינו. כאשר הוברר ב־בג״צ 155/53, כי לא בכלל
 נוקשה אנו דנים כאן, הרי אין צידוק לשלול את האזרחות מכל אדם שלא ״הי״•׳ גופו
 בארץ במשך התקופה האמורה, אלא וזובד, היא לבדוק אם על־פי מטרת התחיקה שאפשר

 לדלות מן החוק ניתן להכיר ב«זדחותו אם אין,
 ד. (1) ניתן לומר ביטחון מקריאת הסעיף נ(א)(3) הנ״ל ומהשיואהו עם סעיף
 3 שבהצעת החוק הני׳ל, כי דין אחד נקבע בו לתושבי הארץ בשטחה המקירי ולתושבי

 השטחים שסופחו.
 (2) אפ ננהג לא לפי פרשנות נוקש־ אלא על־פי מטרת התחיקה תהיה מסקנת
 ביה־המשפט, שמי שישב בשטח האויב עת הוקמה המדינה יאף־על־פייכן זכה לאזרחות

 הואיל והשטח סופה לישראל, העדר ארעי ממקום מושבו איני מעלה יאיני מיר־ד.
 (3) התשובה הסבירה שהמחוקק היה נותן על שאלתנו, לגבי אנשים מסוגו
 של המבקש, היתה לדעה בית־המשפט, גם מי שנעדר ממקום מושבו ומרבו חייו, למשך

 זמן קצר לרגל עבודתו או עסקיו, לא הפסיק ״להיות״ במקום האמור,
 (4) בדרך זו של פרשנות על־פי רעיון התחיקה ומםרתד״ כבר הלכו בעבר
 כתי־המשפט באנגל׳־ ובארצות־הברית. דברים שבלב אינש דברים וכוונת המחוקק שלא
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יב מוםא  ד״נ 3/62 שר־ הפנים נגד ג׳מאל ע׳

 באה לביטוי בחיקוק: י>עמו אינה מעלה ואינה מורידה. מטעם זה חייב בית־המשפט לנהוג

 זהירות רבה בהסתמכו על דברים שנאמרו בכנסת וחובתו הראשונית היא לגלות את

 •כוונת המחוקק ואת מטרתו מתוך החיקוק עצמו.

 ה. רק עזיבה, ולו אך לזמן קצר׳ שיש בה משום קשירת הגורל עם מדינה אחרת

 ולא עם גורל ישראל, מוציאה את האדם מכלל תחולתו של הסעיף 3 לחוק הנ״ל. ביקור

 ארעי המוסבר כפי שהוסבר הביקור במקרה שלפנינו, אין בו כדי לפסול את האדם

 מלקבל אזרחות לפי ההוראה של סעיף.3 לחוק הנ״ל.

 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

ים; פד׳״־, כרך •נח, תשכ״ב/תשכ״ג״  [1] בג״צ 328/60 — ג׳מא.ל נג׳יב מוסא• נגד שר־הפנ
.76 ,74—73 ,69 'V ,1-962 

 [2] בג״צ 223/62 — אוצר לתעשיה בע״וז׳ נגד ישאסבסט תעשיה ישראלית לאסבסט
; פד^׳י, כרך טז, תשכ״ב/תשכ״ג־1962, ע׳ 1586, 1595.  צוונט בננ׳׳מ, ואח׳

/ ״ד : פד״י, כרך ח, תשי  [3] בג״ צ 155/53 — םאלם אחמד כיןא! נגד שר־הבםחון, ואח׳
 תשט״ו־1954, ע׳ 301; פי״ם, כרך טו, תשי״ד־954ו, ע׳ 24,

״ג/תשי״ד־ ב נקארה נגד שד־הופנים: פד״י, כרך ז, תשי  [4] בג׳יצ 112/53 — חנא די
 1953, ע׳ 955 ; פי״ם, כרך יד, תשי״ד־1953/54, ע׳ 35.

/ עו״ד: פד״י, כרך  [5] ע״א! 353/54 — פקיד השוטה למזזוז ירוש!לים נגד חיים קדונגולז
 ט, תשט״ו/תשט״!־1955, ע׳ 27 ; פי״ם, כרך יז, תשט״ו־5 1954/5, ע׳ 411,

 [6] בג״צ 174/52 — פיהד עלי חסי! בשם מחנדוד עלי אבו־דהוד נגד נופקוז בית־הכלא,
 עכו, ואחי: פד״י, כרך ו, תשי״ב/תשי״ג־1952, ע׳ 897; פי״ם, כרך יא, תשי״ב־

 1951/52, ע׳ 295,
 J7] בג״צ 78/60 — פואד ש!עיא, נגד שר־ הפני ם, ואחי; פי״ם, כרך מה, תש׳׳ך־,1960

 ע׳ 308

 פםקי־דין אנגליים שאוזכרו:

[8] Mkcbáí v. H e n r y : ( 1 8 8 0 ) , 43 L . T . 186; ( 1 8 8 0 ) , 15 C b . D . 1 8 1 , C . A . 

[9] Watkmíon v. H o l l i n g t o n : ( 1 9 4 3 ) , 2 A t l E.R. 573, 5 7 4 ; ( 1 9 4 4 ) , K . B . 16; 
112 L . J . K . B . 643; 169 L . T . 358; 60 T.L.R. 35, C . A . 

 פסקי־דין אמריקניים שאוזכרו:

[10] Vermilyct-Brown C o . I n c , et a l . v. C o n n e l l et a l . : ( 1 9 4 8 ) , 69 S. C t . 140, 
145, 146, 148; 335 U.S. 377. 

[11] Boretla et a l . v. B o r d e n C o . ; ( 1 9 4 4 ) , 145 F . ( 2 d ) , 6 3 - 6 4 , 65. 
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 ד׳׳ג 3/62 שר־הפנים נגד ג׳מאל נגייב מוםא

 השופט זילברג

 חוקים אנגליים שאוזכרו:

C o u r t s (Emergency Powers) A c t , 1 9 3 9 . 
(2 & 3 G e o . 6 c. 67) 

 חוקים אמריקניים שאוזכרו:

Fair Labor Standards A c t , 1 9 3 8 , 1938, 29 U.S.C.A. § 201. 

 הערות:
: ב ם  1. להעדפת פירוש הגיוני, המונע אבסורד, על פירוש מלולי ולהתחשבות במטרת החיק עיין ג

 הערה 3 ל־בג״צ 328/60, נו) ; ננ״א 444/61 — ״נוש 6374 חלקה 127״ בע״מ נגד עזבדן המנוח יוסף
, כיד נח, כ׳ 284 והערה 2 שם, ״ ; פד  אליאס, ואח׳

 2. על ״דברי כנסת״ ופירוש חוקים עיין גם ע״א 461/61; 462/61-, 463/61 — מנוול m\< המכס
 והבלו כמנהל מם הבולים בגד יצזזק לוינסון, ואח׳ ; פד״י, כרד טו, ע׳ 2226 וההערות שם,

 ג
 דיון נוסף לפי סעיף 8 (ב) לחוק בתי־המשפט, תשי״ז־ד195, בענין שדן בו בית־
 המשפט הגבוה לצדק בשלושה, ביום 11.1.62, ב־בג״צ 323/60, נרו, והמבקש נצטווה להכיר
 באזרחותו הישראלית של המשיב ולהוציא לו דרכון ישראלי. ברוב דעות, כנגד דעתם
 החולקת של השופטים זילברג. ו־מני, הוחלט להשאיר בעינה את ההחלטה בדיו! הקודם.

 ד
 ג. האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה ו־צ. טרלו, מגן פרקליט המדינה — בשם המבקש!

 ח. נקארה — בשם המשיב

 צו
 ה

 השופט זילברג: השאלה שניסרה בחלל בית־המשפט מבעד, או מאחורי, הדיון
 הנוסף הנוכחי, היא;

 מה יעשה השופט ולא יחטא, בעמדו מול הוראת־חוק הגוררת אחריה תוצאה קיצונית,
 אשר לדעתו — אין הדעת סובלתהי המותר לו, במקרה חירום זה, לעקם את הכתוב 1

 ולהוריד את תחולת החוק עד לשיעור הרציונלי שבו — רציונלי, לדעת השופט — או
 דילמא חייב הוא לומר: ״יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו״, אף עד שלא עשה כן, חייב

t אני להחיל את החוק כמות שהוא, ללא כל גירוע או ייתור 

 בעיני ברור הדבר, כי מן הדין והחובה הוא ללכת בדרך השניה. לא באתי לכפור ז
 חלילה בסמכותו הפרשנית של השופט. ודאי! כאשר משמעותו של החוק אינה ברורה, או
 שלשונו משתמעת לשתי פנים ויותר, מותר לו, ואף חייב הוא, להיכנס לפנים מן הקלעים,
 ולתור אחרי כל נקודת אחיזה — משפטית, היסטורית, כלכלית, בטחונית, בלשנית ובד׳ —•
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 ד״נ 3/62 שר י הפנים נגד ג׳ מאל נג׳יב מוםא

 השופט זילברג

 שיש בה כדי לגלות או להצביע על רצונו הכמוס של המחוקק. גרם, אם לאחר כל אותה
 חקירה־ודרישה מגיע השופט לידי •מסקנה, כי אבן זו היא, זו ולא אחרת, כוונתו של המחוקק,
 אזי אף השיקול ההגיוני ביותר אינו משמש לו היתר לעבור על החוק. שאם לא ינהג כן
 — עשויה הזרוע השיפוטית של המדינה להתנשא על הזרוע המחוקקת שלה, ולערער את

 שווי המשקל של השילוש הקיים בכל מדינה דמוקרטית, נאורה, עקב חלוקת הרשויות.

 ואף גם זאת: בל נשכה, כי תורת המשפט וחוקיה אינם ממדעי הטבע המדדיקים,
 בהם האינטלקט הוא הקובע בלעדית מה היא המציאות הנכונה. בתחום המשפט, המצוי
 הוא תולדה של הרצוי; והרצוי אף הוא איננו יתום! הוא מוסב ומונע ומודרך על־ידי
 שיקולים תועלתיים, היינו: ההגנה על אינטרסים, שהחברה, בצדק או שלא בצדק, חפצה
 ביקרם. ואם השופט יורשה לבכר את ״הרצוי״ הפרטי שלו על פני ״הרצוי״ של המחוקק,
 אזי יקיץ הקץ על ניימרליותם, העדר־פנייתם ועלימפלגתיותם של שופטי המדינה. הדין
 ייהפך. אז ל״פונקציה״ של הדיין, זאת אומרת: החלטותיו השיפוטיות תהיינה פועל־יוצא
 ומסובב של ההשקפות האישיות־פרטיות שיש לו, לאותו שופט, באשר הוא אזרח, בעניני
 משטר, מעמד, פוליטיקה, מוסר, תרבות, חינוך וכל כיוצא בזה. קיימת רק ערובה אחת

 לטוהר שיפוטו של השופט, והיא: כניעתו הגמורה לרצונו הברור של החוק.

 2. ומבאן לפרטי הבעיה הקונקרטית, העומדת לדיון בפנינו. השאלה היא: מה פירוש
 הדיבור ״היה״ בסעיף 3 (א)(3) של חוק האזרחות, תשי״ב־1952. שלושה פירושים אפשריים

 למלה זו — אלא שאני דוגל באחרון שבהם — והם:

 (א) הראשון: כי בארבע השנים הקובעות, היינו: בין ה־14 במאי 1948 וה־14 ביולי
 1952, היה האיש, ולו אפילו ״הוויה״ קצרה של יום אחד או שעה אתת בלבד, בשטח
 מדינת ישראל (להלן — השטח המקורי) או בשטחים שנכבשו על־ידי צה״ל לאחר קום
t (להלן — השטח הנוסף) המדינה, על־ידי מבצעי ״יואב״, ״חירם״, ״חורב׳/ ״עבדת״ וכדי 

 (ב) השני: כי בארבע השנים הקובעות הנ״ל, היה האיש כרגיל או בדרך כלל, בשטח
 המקורי או בשטח הנוסף של המדינה. הווה אומר; לא הוויה קצרה, אלא הוויה רגילה,
 ממושכת, הזהה או מתקרבת למושג ה״דומיסיל״. בלשון חכמי המשפט: domiciled או

;halbitually resident לפחות 

 (ג) השלישי: כי במשך ארבע השנים הקובעות היה האיש, הוויה רצופה ללא הפסק
 כלישהוא, בשטח המקורי או בשטח הנוסף של המדינה.

 3. אשר לפירוש הראשון, הרי הוא נדחה פה־אחד על־ידי כל שלושת השופטים שישבו
 בדיון הראשון, ואף בא־כות המשיב גופו אינו תומך בו עוד. ואמנם פירוש זה הוא הסר
 הגיון ושחר, כפי שהסברתי בפסק־דיני הראשון. כי אילו להדיה קצרה או קצרצרת התכוון
 המחוקק, היה תנאי זה מתמלא ממילא על־ידי קיום התנאי הראשון האמור בםעיף־קטן(1)
 של ה6עיף, והוספתו, כתנאי שלישי, בםעיף־קטן (3), לא היתה אלא פיטומי מילי בעלמא.
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 ד״נ 3/62 שר־ הפנים נגד גימאל נג׳יב מוסא

 השופט זילברג

 4. ״הקרב״ — אם ניתן להאמר כן — נטוש, איפוא, בין הפירוש השני והפירוש השלי
 שי. חברי הנכבדים, השופטים זוסמן וברנזון, נטו לפירוש השני בהצביעם על כך, כי
 הפירוש השלישי יגרור אחריו תוצאה שאין הדעת סובלתה. תישלל זכות האזרחות האוטו
 מטית מאלפי או רבבות תושבים לא־יהודיים, אשר כל חטאם הוא בזה שהם, בהיותם תחת
 שלטון האויב, והוא: שלטון ״צבא ההצלה״ של קאוקגיי לפני מבצע חירם, הלכו, למשל,
 מבענה, שהיא בשטח הנוסף, לגינין, שהיא מחוצה לו, ושהו שם אפילו יום אחד בלבד.
 מאי נפקא מינה יש בדבר, בין אם ישב האיש כל הזמן ללא הפסק בכפר בענה, בין אם
 יצא ליום אחד לג׳נין ? שני המקומות גם יחד היו אותה שעד־ תחת שלמון קאוקיגי, ואפ
 להתקשרות עם האויב נשואות היו עיני האיש, הרי יכול היה להתקשר אתו בין בהיותו

 בבענה בין בלכתו לג׳נין. ^

 5. בפסק־דיני הראשון, נ1), הצעתי תירוץ לקושיית חברי בהצביעי על כך, כי אף
 לאחר שלילת האזרחות האוטומטית מכוח סעיף 3, עדיין יוכל האיש להתאזרח על־פי סעיף
 5 של החוק (ראה פיםקא 7 של פסק הדין, פד״י, כרך טז, ע׳ 73—74, נ1]). סבור אני, כאז

j כן עתה,. כי תשובה זו נכונה היא, אך גם אפ נתעלם הימנה כליל, עדיין לא תפריך קושיית 
 חברי את נכונותו של הפירוש השלישי. כי התוצאה הקשה שמצביעים עליה חברי הנכ
 בדים׳ אפשר ״לקזז״ אותה ולמצוא לה ״שכנגדה״, בתוצאה אחרת, אף היא בלתי־הגיונית,
 שתהא נובעת דוקא מן הפירוש השני. הגע בעצמך: אם הדיבור ״היה״.פירושו הוא: היה
 domiciled, או היה בדרך כלל או ישב ישיבה ממושכת, בשטח המקורי או הנוסף של

 המדינה, הרי התוצאה ההכרחית והבלתי נמנעת תהיה, כי אם אדם לא־יהודי, שמקום מושבו ך
 הקבוע, או הרגיל או הממושך, הוא בתל־אביב, ויצא לזמן קצר למצרים או לטוריה —
 שתי מדינות, המכריזות השכם והערב על רצונן להשמיד את ישראל — ייהנה אף הוא
 מסעיף 3, ולא יפסיד את זכותו לקבלת האזרחות האוטומטית. שהרי הוא היה, במובן הפי
 רוש השני, כל ארבע השנים הקובעות במדינת ישראל: וכי בכך רצה המחוקק הישראלי,

 בחקקו את סעיף 3 של החוק 1 סבור אני, שלא י שהרי ודאי הדבר, ואין חולק על כך, ך
 כי כל מטרתו בסעיף 3 (א)(3) של החוק, היתה לשלול את האזרחות האוטומטית ממי שהיו
 לו — בפי שאמרתי בפסק־דיני הראשון — ״הזדמנות רצון וכושר לקשור קשרים ולכתור
 כתרים לאויבי המדינה׳/ ושעת כושר שבזאת, ודאי וודאי היתה למי שהלך לקהיר או
 דמשק. מודה אני ומתוודה, כי שני הפירושים גם יחד אינם גורמים לי קורה רוח יתירה,

 בחינת: אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי; אבל ה״אוי״ הצומח מן הפירוש השני הוא, לדעתי, ן
 הרבה יותר קשה — כי הוא מסכל ועושה פלסתר את עצם מטרתו של המחוקק — ולכן
 אני מעדיף עליו את הפירוש השלישי, היינו כי ״היה״ פירושו: היה כל הזמן ללא כל

 הפסק.

 6. ואם עדיין מקנן ספק בלב בנוגע למשמעותה של המלה ״היה״, בא הוויכוח שהתנהל ן
 בכנסת לפני קבלת החוק בנוסחו הסופי, ועוקר אותו, לדעתי, כליל. כוונתי, בעיקר, לדברים
 הבוטים שהושמעו מפי חבר הכנסת אליעזר פרי, ודוגמת הכפר ״בית צפפה״ בתוכם

 (דברי־הכנםת, כרך !x׳ ע׳ 1682—1683, עיין שם).
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 ד״נ 3/62 שר־הפנים נגד גימאל עייב מוסא

 י השופט ויתקון

 . .׳מוכן אני (לצורך דיון זה) להסכים עפ דעת היש אומרים, כי הסברים הניתנים על־
 ידי חברי הפרלמנט •בפרלמנט עובר להצבעה, אין בהפ כדי לצמצם או להרחיב את תהו״
 לתו •של ההוק. אבל עקרון זה, אס אף נכון הוא, אינו עשוי להשפיע על הענין שלפנינו.
 נימוקם היחיד של דוגלי הפירוש השני הוא, כי היפוכו של דבר, היינו הפירוש .השלישי,
 ^ יביא לידי תוצאות מסרימות שאין הדעת סובלתן. ואם הוויכוח שהתנהל בכנסת מראה —
 ואמנם הוא מראה — כי תוצאות קשות אלו, הן גופא והן ממש, הופנתה תש ומת־ לב הכנסת
 אליהן, והיא אף־על־פי־כן סברה וקיבלה, והצביעה ברובה בעד הנוסח המוצע, הרי קושי
 התוצאות ההן מאבד לגמרי את ״ערכו הפרשני״, ואנו חוזרים אל משמעותה הרגילה של
 המלה ״היה״, העולה בקנה אהד עם הפירוש השלישי. ממרב אני להניח, כי תוך שיכחת
 ^ והיסח הדעת אישרה הכנסת את נוסחו הסופי של סעיף 3 הני׳ל. רוצה אני להאמין, כי לא

 באלה הם מחוקקיך, ישראל.

 סיכומו של דבר: תהא אשר תהא חומרתו של הפירוש השלישי, ברור בעיניי כי
 המחוקק התכוון לכך, ושוב אין אנו, השופטים, רשאים להתעלם מרצונו זה, מן הטעמים

 ג שביארתי בפיםקה הראשונה של פסק־דין זה.

 דעתי היא, איפוא, כי יש לקבל את הערעור בדיון נוסף זה, ולבטל את הצו שניתן
 בדיון הראשון.

 השופט ויתקון : דעתי בענין זה היא כדעת חברי הנכבדים השופטים זוסמן וברנזון,
 1 ולא מצאתי צורך להוסיף על דבריהם אלא הער־ אהת בדבר הוויכוח, שהתנהל בכנסת
 סביב לסעיף 3 (א)(3) לחוק האזרחות, תשי״ב־1952. תשומת־לב בית־המשפט הופנתה
 לוויכוח זה על־ידי היועץ המשפטי, זו הפעם הראשונה, בדיון נוסף זה, וטענתו היתה
 שמדברי המסתייגים ומתשובת שר־הפנים וחבר הכנסת בר־דב־האי בשם הוועדה לחוק
 האזרחות מתברר, שהבעיה העומדת לפנינו נתעוררה באותו ויכוח והוכרעה לרעת המשיב.
 ר! עיינתי בדברי הנואמים עיין היטב, אך לא מצאתי בהם רמז ברור, שאמנם עמדה אותה

 בעיה במרכז הוויכוח.

 כל המסתייגים הביעו את דאגתם על כך, שלפי נוסח הסעיף תישלל אזרחות אוטומטית
 מערבי, שהיה יושב בזמן מן הזמנים מאז קום המדינה בשטח, שלא סופח לשטח ישראל,
 1 אס כי הוא הזד באורח חוקי לביתו שבאותו שטח, רובם לא עמדו על כך, ששהיה כזו,

 למשל בטול־כרם או בגינין, היתה באופן ארעי בלבד ןלל» קניית מושב באותו מקום אפילו
 במשמעותו הסתמית ביותר של המונח. רק הבד כנסה אהד, מר אמיל חביבי, העלה את
 האפשרות, שתושב ישראל ״עזב את הארץ למשך חודש אהד או לחצי חודש״, ושאל, מה
 יהיה גורלו של תושב כזה, אך אפילו הנואם הזה לא פירש בנאומו, אם אותה עזיבה היתד,
 ! עזיבה ממש או סתם ביקור קצר למטרה אישית, משפחתית או עסקית. ואילו הבר הכנסת

 מר בר־רב־האי, בשם הוועדה, אמר בתשובתו לכל המסתייגים, שהוא ״מודה בזכות האוטו
 מטית לאזרחות רק לגבי אותם ערבים במדינת ישראל שמן היום הראשון קשרו את גורלם

 במדינת ישראל והיו פה בזמן הקמת המדינה".
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 ד״ב 3/62 שר־ הפנים נגד ג׳מאל נגייב מוםא

 השופט חסמן

 ברור שמסגרת זו הורחבה בחוק על־ידי הכללת בני־אדם, שהיו, לא רק בישראל,
 אלא אף בשטח שהיה לשטח ישראל, וכנראה גם אלה הוחזקו בחזקת קושרי גורלם במדינת
 ישראל. נמצא שרק עזיבה, ולו אך לזמן קצר, שיש בה משום קשירת הגורל עם מדינה
 אחרת מוציאה את האדם מכלל תחולתו של הסעיף 3. ביקור ארעי, המוסבר כפי שהוסבר

 הביקור שבמקרה דנן, אין בו כדי לפסול את האדם מלקבל אזרחות לפי אותה הוראה.

 השופט חסמ!: בדיון נוםף זה נתבקשנו על־ידי שר־הפנים לשנות את החלטתנו
 ב־בג״צ 328/60, 15), בו פסקנו כי יש להכיר במשיב כאזרח ישראלי. מן השאלות השונות
ו בהחלטתנו האמורה לא עמדה לפנינו עכשיו אלא אחת, והיא, אם נתקיים במשיב  שנתנ

 התנאי שבסעיף 3 (א)(3) לחוק האזרחות, תשי״ב־1952, היינו, אם —

 ״מיום הקמת המדינה עד תחילת תקפו של חוק זה היה בישראל או
 בשטח שהיה לשטח ישראלי אחרי הקמת המדינה ״.

 ביום הקמת המדינה היה המשיב בכפר בענה בגליל, בשטח שסופה למדינה אחר ג
 הקמתה, אך בהיותו תושב כפר בענת בעוד הכפר תחת שלטונו של קאוקגיי, נסע משם
 ללבנון וחזר לכפרו. טוען המבקש שעקב נסיעה זו קיפח המשיב את זכותו לאזרחות

 ישראלית.

 2. הכל תלוי כאן במשמעותו של הדיבור ״היה״ האמור בסעיף 3 (א)(3) הנ״ל, והשאלה
 היא שאלה של פרשנות. משגמר המחוקק בדעתו, מה יהא דין אותם נתיני א״י שלא קנו ד

 אזרחות מכוח שבות, היינו לא־יהודים, נתן לכך ביטוי בסעיף 3 (א) הנ״ל. ועכשיו, משאנו
 עומדים מול דבר המחוקק האמור בסעיף 3 (א) הנ״ל, חייבים אנו לעשות את הדרך ההפו
 כה. המחוקק פתח במחשבה או ברעיון וגמר בדיבור ואנו פותחים בדיבורו ומנסים משם

 לחזור על עקבותיו של המחוקק ולגלות את דעתו. זהו תפקידו של פרשן.
 ה

 דא עקא שאין אנו עוסקים במדע מדוייק, שכן הדיבור המשמש למחוקק כלי או מכשיר
 להבעת דעתו אינו מכשיר מדוייק כל צרכו, אלא לעתים משתמע הוא לשתי פנים, ועלינו
 לבחור באותה משמעות המכוונת לדעת המחוקק. אין לך דוגמה בולטת ומאלפת יותר של
 קשי החקיקה עקב חום ר־ ודאות של דיבור מאשר הענין שנדון לא מכבר בבי ת־ משפט זה

ו  ב־בג״צ 223/62, פד״י, כרך טז, ע׳ 1586, נ2). השאלה שם היחד.: מה פירוש הדיבור ,
 ״מילווה לתקופה העולה על שנתיים״ בסעיף 2 לחוק הריבית, תשי׳׳ז־1957. האמ הילווה
 שישולם ב־36 שיעורים חדשיים, משך תקופה של שלוש שנים, בכלל זה? בסקרו את
 האפשרויות השונות של פרשנות אמר בית־משפט זה, מפי השופט ויתק:ון (שום, נ2), ב־ע׳

:(1595 
 ז

 ״ברור שזהו ענין של התרשמות, ואין טעם להרבות דברים על כגון
 אלה. הצדקתה של גירסה זו או אחרת אינה ניתנת להוכחה מוחלטת, ואין
 לך אלא לקבוע מה, לפי הרגשתך, היה האדם הסביר מבין בשמעו מלים

 כגון,מילווה לתקופה של בך וכך שנים/׳׳
 2474 ״פסקי־דין״, כרך סד, תשב*ב/תשכ״ג־1962



 ד״נ 3/62 שד־הפנים TJJ גימאל נג׳יב מוםא

 השופט זוסמן

 הוא אשר אמרנו: הדבר אינו ניתן להוכחה כי לא בנוסחאות של מדע מתייק עסקינן
 שדרכו של אדם.לבדקם ולהיווכח בנכונותם בטרם יפעל על־פיהם. חללים שברקמת התחיקה
 חייב השופט למלא לפי מיטב יכלתו, אך לעולם לא יהא בטוח כי המחוקק היה נוהג כמוהו
 אילו עשה הוא את המלאכה בכבודו ובעצמו. צא וראה מה חילוקי דעות נתגלו בין השופ•
 םים בשאלה אם צבעו של הומר אריג שנראה בעיני השופט Jessei שחור — נרשם
 כהלכה בבקשה לרישום סימן מסחרי כצבע לבן. ״איש לא ישכנעני כי שחור פירושו לבן״,
 אמר השופט Jessei כאשר התבונן באריג, אך בית־המשפט לערעורים הורה אחרת:
 נMitchell v. Henry; (1880) ,[8 והשופט James אמר, כי השאלה היא — לא אם
 האריג היה לבן אלא. — . אם במסחר היו קוראים לצבעו לבן. כאשר עלולים השופטים
 ב להתחלק בדעותיהם לגבי תיאור הצבע של חומר פלוני, אם לבן אפור או שחור הוא, אין

 תימה בכך שלא בנקל עולה. בידינו לעמוד על משמעותו ״הנכונה״ של הדיבור ״היה
 בישראל״ בסעיף 3 (א)(3) הנ״ל. באמרי ״נכונה״ במרכאות, אני מתכות למשמעותו של
 הדיבור לענין הסעיף הנ״ל שכן משמעות מוחלטת, קבועה ועומדת לעתיד, אין לו. לצורך

 סעיף אחר ייתכן שתהא לאותו דיבור משמעות אחרת.

 3, מן הטעמים שביארתי בסעיפים 2 ו־3 לפסק־דיני הראשון, נ1], בחרתי מתוך שתי
 המשמעויות האפשריות — וייתכן שיש אחרות זולתן — היינו, משתי המשמעויות:

 ״היה״ פירושו — היה אי־פעם, או
 ך ״היה״ פירושו — היה ללא הפסק,

 במשמעות השניה,

 אך הגעתי למסקנה שאין זה כלל שאין יוצאים ממנו. ככלל נוקשה היה דבר־המחוקק
 ה ניתן לניסוח בצורה הרבה יותר ההלטית, כגון ״היה בישראל ללא הפסק, תהא סיבת העדרו
 אשר תהא״, או כדרך ההגדרה בסעיף 1 (ב)(1) לחוק נכסי נפקדים, תש״י־1950, שעגינה

 סוגיה תמה.

,3C)155/53 , היועץ המשפטי הפנה אותנו אל פםק־דינו של בית־משפט זה ב־בג״צ 
 ו המבקש שם נעדר מן הארץ במשך פרק זמן, ומכאן שאפשר היה לומר עליו כי לא נתקיים
 בו התנאי האמור בסעיף 3 (א)(3) הנ״ל. אך בית־משפט זה לא פטר את עצמו בקביעת
 העדרו של המבקש — שעקב כך לא היה לאזרח ישראל — אלא חקר ודרש על שום מה
 נעדר,• ומשהוברר לו כי נעדר מן הארץ על שום שגורש ממנה בכוח הזרוע׳ ללא־חוק,
 פסק כי דינו כדין מי שהיה בארץ. אפשר היה בוודאי להשיב לו מה. שהשיב היועץ
 T המשפטי במקרה שלפנינו: יבוא האדם אל שר־הפנים עמ בקשת ההתאזרחות והשר יענה
 לו. אך בית־משפט זה לא תלה: את גורלו של המבקש בחסדה של הרשות! אם מבקש כזה,
 ערבי, אינו יודע ״ידיעת־מה את השפה העברית׳/ כאמור בסעיף 5 (א)(5) לחוק האזרחות,

 מד. יעשה שר־הפנים, ומי יהא למבקש לישועה י
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 די׳נ 3/62 שר־הפנים :גד גימאל נגייב מוםא

 השופט זוםזנון

 פםק־הדין הנ״ל לא היה כנגד עיני בדיון הקודם בענין דנא, אך הפירצה שנפרצה
 על־ידו בנוקשות הכלל מאשרת רק מה שאמר השיופט ברנזון בפסק-דינו בדיון הקודם- 13},
 שאפשר לפרש את הדיבור ״היה״ פירוש ״יותר נוח וגמיש, קרוב יותר למציאות״ מאשר

 הוצע לנו על־ידי המבקש.

 4. טוען היועץ המשפטי, כי מקרהו של אדם אשר גורש מן הארץ שלא כדין הוא א
 היוצא מן הכלל היחיד. אם נסכים לטענה זו, חייבים אנו להעמיד את המחוקק בחזקת אדם
 המתכוון לתוצאה אבסורדית, שהדעת אינה סובלתה ושיש בה כדי לעוות את הדין, והלא
 כלל גדול בדיני הפרשנות הוא שלא זו כוונתו. תושב המדינה, ערבי או דרוזי, ששהה
 בשליחות המדינה במשך זמן קצר מחוץ לישראל, והפסיק בכך את ״היותו״ בישראל, או

 תושב שיצא את המדינה כדין וחזר אחרי יום 14 ביולי 1952 בו נכנם החוק לתקפו — ב
 שתי דוגמאות אלו הן הדוגמאות שהביא השופט ברנזון בפסק־דינו, [1:, הנ״ל — התישלל

 מהם אזרחותם י

 כשאנו באים להשיב על שאלה זו, חייבים אנו ליתן ממש אותה תשובה שהמחוקק
j היה משיב לו נדרש הוא לחוות דעתו עליה, ותשובה זו של המחוקק — תשובתו 

 המשוערת, שכן בפועל לא היה הענין לפניו והוא לא נתן אותה — חייבים אנו לגלות על־
 ידי כך שבמסגרת הפירושים האפשריים על־פי הדיבור נבחר בפירוש הקרוב ביותר
 למטרת התחיקה. בכגון זה דן בית־המשפט העליון של ארצות־הברית כאשר עמדה לפניו
 השאלה אם דין האי ברמודה שחלק ממנו נחבר לארצות־הברית במלחמת העולם השניה

 הוא דין possession אמריקני לענין Fair Labour Standards Act, 1938 של ארצות־ ך
S. Ct69 , , ,140. Vermilya-Brown Co. v. Connell: ( 1 9 4 8 ) ה א ר  הברית, ואמר (

: ( 1 0 ( , 3 7 7 146 ;335 U.S. ] 
" our duty as Court is to construe the !word 'possession' 

as our judgment instructs us the lawmakers would have 
 done at the time of the legislation with the .present situation ק

in mind." 

 5. הכל מסכימים שמטרת התחיקה, בתלותה את הענקת האזרחות ללא־יהודים בתנאי־
 היותם בישראל כאמור בסעיף 3 (א)(3) היתה, כי עזיבת הארץ לפני צאת החוק, ולו ירק

 לשעה קלה, מעלה על אדם את החשד שנע ממקום מושבו כדי להקים קשר עם האויב, ן
 ומשעזב אדם את הארץ באותה תקופה, שוב לא יבדוק בית־המשפט על שום מה עזב.
 חזר אותו אדם ארצה כדין לפני 14.7.52, ממילא רכש את האזרחות על־פי סעיף 3 (א)(3)
 הנ״ל, ואם לא חזר כדין, היה בבחינת מסתנן, שיפנה אל שר־הפנים ויבקש להתאזרח על
 יסוד הוראת הסעיף 5 לחוק הנ״ל. וייתכן שגם דינו של אדם שלא היה בארץ בהקמת

 המדינה בך: בג״צ 112/55, נ4).. אולם אם נטל תושב ישראל היתר־יציאה מן הרשות, וחזר ן
 ארצה כדין אחדי צאת החוק, על כרחך אתה אומר שלא לתועלת האויב עזב שלמטרה זו
 לא היה זוכה להיתר־יציאה. אותה הרשות המרשה לתושב להיעדר מן הארץ באורה זמני
 אינה יכולה להפוך לו את העדרו הזמני, על־פי היתר שנטל ממנה, לרועץ ולראות בו אדם
 שמחמת הפסקת היותו כאן לא היה לאזרח המדינה. שורת ההגיון והצדק כאחת מחייבות
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 ד״נ 3/62 שר־הפנים נגד גימאל נגייב מוםא

 השיופים זוםנון

 שמי שנעדר מן הארץ על־פי עילה חוקית ועל יסוד היתד יהיו רואים אותו כמי שהיה
 בארץ לענין האזרחות״ ולא יהיו רואים אותו.כמסתנן. בנדון זה אינני מוצא הבדל בין מי
 שגורש מן הארץ ללא־חוק כמו המבקש ב־בג״צ 155/53, 33), ובין מי שנסע מרצונו הטוב
 אחרי שהצטייר בהיתר־יציאה! כאשר אנו שוקלים בדעתנו מה חייב להיות דינם של
 א השניים על־פי מטרת התחיקה האמורה, המסקנה היא כי יש לראות את שניהם כמי שהיו

 בישראל במשך כל התקופה,

 6. והוא הדין במקרה שלפנינו. כאשר הובא סעיף 3 הנ״ל לכנסת כסעיף 2 בהצעת
 החוק (הצעות חוק תשי״ב, מם׳ 93 מיום 21.11.51, ע׳ 22), לא דובר בו על השטחים
 ^ שסופחו למדינה אחרי הקמתה, ולא מן הנמנע כי התיקון שנעשה בו בדיוני הכנסת גרם
 לאי־הבהירות. או כאשר הוברר כי לא בכלל נוקשה אנו דנים כאן ופסק־הדין ב־בג״צ
— אין צידוק לשלול את האזרחות מכל אדם אחר שלא ״היה״ ך  • 155/53, (ל), מעיד על כ
 גופו בארץ במשך התקופה האמורה, אלא חובה מוטלת עלינו לבדוק אמ על־־פיימטרת
 התחיקה שדלינו מהחוק, ניתן להכיר באזרחותו אם אין. דבר אחד ניתן לומר בבטחון
 ג מקריאת הסעיף 3(א)(3) הנ״ל ומהשוואתו עם סעיף 2 שבהצעת החוק: דין אחד נקבע

 בו לתושבי הארץ בשטחה המקורי ולתושבי השטחים שסופחו. לגבי אלה האחרונים השלים
 המחוקק עם העובדה שמעשיהם בעת הכיבוש על־ידי האויב, לפני הסיפוח, עלולים לגרום
 לסיכון'בטחוני. אם •אף־על־פי־כן זבו באזרחות ישראל, הייתכן שתנועותיהם בשטח האויב,
 בזמן הכיבוש, יהוו בכלל גורם מעלה או מוריד, כאשר היותו של אדם, תושב השטח
 ך המקורי, מחוץ למדינה. הן מפני שגורש ממנו ללא־חוק הן מפני שנעדר ממנו ברשות, אינו

 שולל ממנו את אזרחותו? המבקש ישב במשך חדשים רבים בשטח שהיה מוחזק בידי
 כוחות עדינים ואם רצה לבוא במגע אתם, לא צריך היה לשם כך להטריח עצמו ולנוע
 למקום אחר! הם היו מצויים במקום מגוריו ממש. מאידך גיסא, אם נסע מבענה למקום
 אחר שהיה אף הוא מוחזק בידי האויב והיווה חטיבה אחת עם מקום מושבו, מה אפשר
 ק ללמוד מכאן לעגין קשריו עם האויב? אם ננהג לגביו על־פי פרשנות נוקשה שעל־פיה לא
 נהג בית־משפט זה במקרה הקודם, נוכל לעצום עיניים מפני המציאות ולומר כי אבדה
 זכותו של המבקש לקבל את האזרחות. אך אם ננהג על־פי מטרת התחיקה, תהא מסקנתנו,
 שמי שישב בשטח האויב עת הוקמה המדינה ואף־על־פי־כן זכה לאזרחות הואיל והשטח
 סופח לישראל, העדר ארעי ממקום מושבו אינו מעלה ואינו מוריד; התקלה שהמחוקק
 ן ביקש למנעה על־ידי שסירב להעניק את האזרחות. לכל תושבי אותו שטח שהיו בו בזמן
 הקמת המדינה. — האפשרות של יצירת קשר עם האויב — אותה תקלה קיימת או שאינה
 קיימת הן במי שהיה גופו בשטח שסופח ללא הפסק והן במי שנעדר ממנו לזמן קצר לרגל
 עבודתו או עסקיו. התשובה הסבירה שהמחוקק היה נותן על שאלתנו, לגבי אנשים מסוגו
 של המבקש, היתה, לדעתי, גם מי שנעדר ממקום מושבו ומרכז חייו, למשך זמן קצר לרגל

 ן הסיבה האמורה, לא הפסיק ״להיות״ במקום הנ״ל.

 7. בדרך בזו, של פרשנות על־פי רעיון התחיקה ומטרתה, כבר הלכו בתי־המשפט
 בעבר ואביא כמה דוגמאות.
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 השופט זוס מן

 בענין, נwatkmson v. Hoiimgton; (1943) ,(9 קמה השאלה, אם רשאי אדמ להש
 תמש בזכות עתיקת־יומץ שניתנה לו על־פי המשפט המקובל ולתפוס עדר שעלה על
distress damag-e אדמתו, עד שיבוא בעליו ויפצהו על הנזק. זו היא זכות הידועה בשם 
 feasant• ב־ Courts (Emergency Powers) Act, 1&39 נקבע, כי בלא נטילת רשות

 מבית־המשפט —

-a person, shall not toe entitled to exercise any re, ״
raedy by way of levying of distress." 

 (שם,(9], ב־ע׳ 574).

distress damage feasant מי יכפור בכך שזכות לעשיית דין לעצמו המכונה ממש 
?levying of distress אף היא בכלל — 

 אך בית־המשפט פירש את דבר־המחוקק על־פי מטרתו! המטרה לא היתה לשלול
 זכות של גביית חוב, אלא רק לעכבה ולהשהותה, ואילו אותו בעל־חוב, אילו נדרש לגשת
 לבית־המשפט ולבקש את הרשות, היה מקפח זכותו לחלוטין שכן ברגע שלא עיכב בידו
 את העדר אלא נתן לו לחזור לבעליו, היה מונע מעצמו מלהשתמש בזכותו לחלוטין. לפיכך
 פסק בית־המשפט, כי distress damage feasant אינו בכלל distress לענין החוק

 הנ״ל.

 כבר הבאתי את פסק־הדין בענין, vermiiya ,(10) בו נקבע, כי האי ברמודה היה
 ל- possession של ארצות־הברית לענין חוק פלוני. מתוך החומר שהובא לפני בית־
 המשפט נתגלה, כי נשיא ארצות־הברית סירב בפירוש לקבל לידו את הריבונות או את
 ״הסמכות העליונה״ באי (שם, נ10), פ׳ 146), אלא נטל רק לצורך ניהול המלחמה ולמשך
 המלחמה, על דרך של חכירה, רשות להקים בשטח מיתקנים צבאיים. בהסתמכו על פסק־

 דין קודם אמר בית־המשפט (שם,(10), ב־ע׳ 145) :

"Words generally have different shades of meaning, and 
this meaning in particular instances is to be arrived at not oniy by 
a consideration of the words themselves, tout by considering, as 
well, the context, the purposes of the law " 

 והואיל ומטרת ה־ Fair Labour standards Act, 1938 היתה, לקבוע תנאי העבודה
 באותם השטחים בהם נקבעים תנאים אלה בפועל על־ידי רשות מרשויות ארצותיהברית,

 פסק בית־המשפט שהחוק יחול על האי, אף־על־פי שלא היה מושבה אמריקנית ממש.

Boreiia v. Borden Co.; (1944), 145 F  על אותו חוק סבב הדין גם בענין .
ה דבריו של השופט הדגול (Learned Hand 2 (שם, נ11], ב־ע׳ 64, 65) : ל א ו d ) , 63 ,(11) 
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 ד״נ 3/62 שר־ הפני ס נגד ג׳מאל נג׳יב מוסא

 השופט זוםמן

"We can best reach the meaning here, as always, by recourse 
to the underlying purpose, and, with that as a guide, by trying 
to project upon the specific occasion how we think persons, 
actuated by such a purpose, would have dealt with it, if it had 
been presented to them at the time. To say that that is a hazar¬
dous process is indeed a truism, but we cannot escape it, once ^ 
we abandon literal interpretation — a method far more un¬
reliable." 

 8. היועץ המשפטי ביקש להביא ראיה על כוונת המחוקק מדברי הכנסת והוא הפנה
 ב אותנו אל הדיונים שקדמו לקבלת החוק. כשהזמנתי לטענותיו השנונות, נזכרתי בענין שבא
 לפנינו ב־ע״א 353/54, נ5], שם נתעוררה השאלה כיצד יש לפרש הוראה של פקודת מם
 הכנסה והנישום נתלה באילן גדול והביא ראיה מדברי שר־האוצר בכנסת שתמך בגירסתו.
 מי במו שר־האוצר נאמן עלינו כשהוא מדבר לטובת משלם המסים ? אך על אף תמיכת
 שר־האוצר בעמדת הנישום, פסקנו לטובת פקיד השומה כי מצאנו שגירסת הנישום אינה
 ג ״מתיישבת עם (הוראת־ המחוקק הכתובה ברשומות) דוהה כלשונה״, דברים שבלב אינם
 דברים וכוונת המחוקק שלא באה לביטוי בחיקוק עצמו אינה מעלה ואינה מורידה. מטעם
 זה חייב בית־המשפט לנהוג זהירות רבה בהסתמכו על דברים שנאמרו בכנסת וחובתו

 הראשונית היא, לגלות את ״כוונת המחוקק״ ואת מטרתו מתוך החיקוק עצמו.

 ד אמנם במקרה דנא בו הכתוב סובל גם את הפירוש בו דוגל היועץ המשפטי, לא הייתי
 פוסל ראיה חיצונית שכזאת אם יש בה כדי לכוון אותנו ברורות לדעת הכנסת. אך הוויכוח
 בכנסת אינו מראה מה היתד, כוונתם של רוב חברי הכנסת (34 מתוך 57) שהשתתפו בהצ־
 בעד, וקיבלו את הסעיף 3 לחוק הנ״ל בדחותם הסתייגות שהוצעה. (ראה דברי הכנסת,
 כרך xi, ע׳ 1687). חבר הכנסת פרי, ראשון המסתייגים, ביקש להעניק את האזרחות לכל
 ה ״מי שיושב בישראל שלא בניגוד לחוק זה״, וגם לכל נתין ארץ־ישראל שיחזור ארצה

 לאחר תחילת תקפו של החוק. חבר הכנסת חביבי (ב־ע׳ 1683) הביע אמנם את החשש
 שבעל תעודתיזהות ישראלית שנתקיים בו התנאי שבסעיף 3 (א)(1} לחוק, לא יזכה לאז
 רחות הואיל ״ועזב את הארץ לחודש או לחצי חודש״. אם עזב אדם את הארץ שלא בדין
 אפילו למשך יום אחד, יש אמנם בכך כדי לשלול ממנו את האזרחות ולא דובר כאן דוקא על
 ו מקרה כמו מקרהו של המשיב דנן. היחיד בין המסתייגים שנגע בבעייתנו היה חבר הכנסת

 קםים (ב־ע׳ 1684, שם). לא מצאתי ברשימת ההסתייגויות (ב־ע׳ 1725, שם) הצעת־תיקון
 של חבר כנסת זה לגבי מעיף 3 הנ״ל. ונראה הדבר שתמך בהצעתו של חבר כנסת אל־זעבי,
 שהציע נוסח ״היה או נמצא בישראל״ ולא הזכיר בכלל את השטת שסופה. מסופקני אם
 הצעה זו היתה תורמת דבר לפתרון בעייתנו. יהא הדבר אשר יהא, לא מפי המסתייגים
 ז אנו חיים. אלה יכלו רק להביע את החשש שהנוסח המוצע יביא לפירוש פלוני שאינו נוח

 להם, והעובדה שאחד משופטי בית־משפט זה קיבל בדיון הקודם את הפירוש המחמיר
 מוכיחה שחששם היה מבוסס. אך מה היתד. דעתם של חברי הכנסת, הרוב שדחה את
 ההסתייגויות י שר־הפנים הזכיר את האפשרות של השגת האזרחות על דרך של התאזרחות
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 ד׳ינ 3/62 שר־ הפנים נגד גימאל נגייב מוםא

 השופט מני

 והרגיע את המסתייגים באמרו, שגם אלה שלא זכו לאזרחות ישראלית לא יגורשו. חבר
 כנסת בר־רב־האי שהשיב למסתייגים בשם הוועדה לחוק האזרחות, לא דיבר על דין הער
 בים בשטחים שסופחו למדינה אחרי הקמתה וסיים בהבעת דעתו ״כי בית־המשפט במדינת

 ישראל ינהג בצדק׳/ אני מקווה כי פסק־דיננו לא יגרום לו אכזבה.

 הייתי משאיר את פסק־ הדין בדיון הקודם בעינו.

: אני מסכים לפםק־דינו של חברי הנכבד השופט זילברג.  השופט מני

 סעיף 3(א) של חוק האזרחות, תשי׳׳ב־1952, מורה:

 ״מי שערב הקמת המדינה היד׳ נתין ארצישראלי, ולא היה לאזרח
 ישראלי לפי סעיף 2, יהיה לאזרח ישראלי מיום הקמת המדינה אם נתקיימו

 בו תנאים אלה:
. באדר תשי״ב (1 במרס 1952) היה רשום בתושב לפי  (1) ביום ד׳

 פקודת מרשם תושבים, תש״ט־1949 ?
 (2) ביום תחילת תקפו של חוק זה היה תושב ישראל!

 (3) מיום הקמת המדינה עד יום תחילת תקפו של חוק זה היה בישראל
 או בשטח שהיה לשטח ישראל אחרי הקמת המדינה, או שבתקופה זו נכנס

 לישראל כדין.״

 הבעיה המתעוררת בדיון נוסף זה היא הפירוש שיש לתת למלים ״היה בישראלי׳
 המופיעות בסעיף־קטן(3) דלעיל.

 ביבג״צ 325/60, פד*/ כרך סז, ע׳ 69, [1], נחלקו הדעות בעניו זה. בעוד שחברי
 הנכבד, השופט זילברג, היה בדעה כי משמעותו של התנאי הכלול בסעיף־קטן (3) היא,
 שאותו אדם יהא •מצוי בישראל או בשטח שהיה לאחר מכן למדינת ישראל ללא כל הפסק
ן ו־ווסמן כי אין הסעיף ו  מן ה־14.5.48 עד 14.7.52, םברו הברי הנכבדים השופטים בתז

 3 (א)(3) מחייב שהות בלתי־פוםקת בישראל כתנאי מוקדם להקניית האזרחות.

ן מנמק את המסקנה אליה הגיע במלים אלו (שם, נ1), ו  חברי הנכבד השופט במז
 ע׳ 76) :

 ״בשים לב לכותרת של הסעיף כולו, ,אזרחות מכוח ישיבה בישראל/
 ודאי שנהיה קרובים ביותר לכוונת המחוקק ולמציאות גם יהד אם נאמר
 כי המלה ,היה׳ בפיסקה השלישית טומנת גם היא בחובה את המושג של
 ישיבה או מגורים במשך כל התקופה הנדונה. אך ישיבה או מגורים באיזה

 מקום אינם מחייבים נוכחות פיסית תדירה ובלתי־ פוס קת בו.״
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 ד״נ 3/62 שר־הפניס נגד ג׳מאל נגייב מוסא

 השזפגו נדני

 לאור התוצאות החמורות שפירושו של חברי הנכבד השופם זילברג היה מגיא בעק
להסבים :  בותיו ושעליהן הצביעו שופטי הרוב ב־בגיצ הנ״ל 328/60, (1), נטיתי תחילה
 לדעת הרוב וזאת מתוך הנימוק כי אילו כוונתו של המחוקק היתד. דו שחברי הנכבד,
 הטופס זילברג, דוגל בה, כי אז הייתי מצפה מהמחוקק שינקוט בלשון יותר החלטית וחד״
 משמעית בדומה לזו שהוא נקט בהגדרה שבסעיף 1(ב<(1) לחוק נכסי נפקדים, תש״י־
 1950 (שצוטטה על־ידי חברי הנכבד השופט זונזנון בהחלטתו) או על־יז־י ניסוה סעיף

 3(א)(3) בצורה שונה כגון:

 ״מיום הקמת המדינה עד יום תחילת תקפו של חוק זה לא יצא את
 ישראל או את השטח שהיה לשטח ישראל אחרי הקמת המדינה וכוי.״

 אך לאחד ששמעתי את טיעונו של היועץ המשפטי המלומד הגעתי לכלל דעה כי
 פירושו של חברי השופט זילברג הוא, בבל הכבוד, הפירוש הנכון שאליו התכוון המחוקק.

 ואלה נימוקי:

 1. מתוך קריאה סעיפיו השונים של חוק האזרחות, תשי׳יב־1952, עולה ברורות כי
 המחוקק מכיר את כל סידרת הביטויים של ״ישיבה בישראל״, ״תושב ישראל״, ״תושב״,

 ״היה בישראל״, ״נמצא בישראל״, ״השתקע בישראל״ ו״גר״.

 בסעיף 3 (א)(1) משתמע המחוקק במלה ״תושב״ ובסעיף 3 (א)(2) הוא משתמש במלים
 ״תושב ישראל״ בעוד שבסעיף־קטן (3) לא נאמר ״גר״ או ״ישב״ בישראל אלא ״היה

 בישראל״.

 מבאן אתה למד כי ביטוי זה הוכנס בכוונה לסעיף־קטן(3)

 בעוד שהביטויים ״גר״ ו״ישב״ סובלים הפסקה זמנית של נוכחות במקום בלי להביא
 לקצם את ״המגורים״ או ״הישיבה׳/ הפסקה כזו אינה מתיישבת עם היותו של אדם משך
 תקופה מסויימת במקום מםויים. כך גם פירש בית־משפט זה בעבר את הםעיף־קטן הזה

 (עיין בג״צ 174/52, נ6); בג״צ 2/53זו, 41]; בג״צ 155/53, (3) •, בג׳׳צ 78/60, (7)).

 2. תוספת חיזוק לפירוש זה העולה מגוף החוק יש למצוא בוויכוח שהתעורר סביב
 הסעיף הזה בעת קריאת החוק במליאת הכנסת. מוויכוח זה ניתן ללמח־ כי הכוונה שלבגד
 עיניה של הכנסת עת שהיא קיבלה את החוק היתד, ישיבה בישראל ללא כל הפסק מן

 ה־14.5.48 עד 14.7.52.

 דעתי היא איפוא כי יש לבטל את הצדעל־חנאי,

 השופט ברנזון : אני מסבים לפסק־דינו של חברי הנכבד השופט זוסמן, ואינני
 חושב שיש לי משהו מועיל להוסיף לו.

 לפיכך הוחלט ברוב דעות להשאיר את ההחלטה בדיון קודם בעינה. המבקש ישלם
 למשיב סך 200 לידות הוצאות (כולל).

 ניתן היום, ב׳ בחשון תשכ״ג (30.10.1962).
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