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 העולם את שעבר בשבוע הסעירו שפירא, משה חיים שר־הפנים, של הצווים לושת
).1592 הזה (העולם סוער לוויכוח וגרמו הארץ את הדהימו המרחב, ואת ^

 בולה, הפרשה הנה אלה. בצווים הצפונים הסודות את יודעים מעטים
 יבולה שבמותה פרשת־חלם - מקיפה חקירה אחרי שנתבררה בפי

בישראל. רק לקרות

החוק את מפירים מרסראשונה מערכה
ם 1 פני ה ״ ד ר ש *  ישמרו אלה שבעניינים לדאוג עליו המדינה. של ענייני־הפנים על מופקד *

מוכשרים. משפטנים לו יש כך לשם החוק. על 1*1
 מכל שחרג חדש, מצב נוצר כי אלה. משפטנים של דאגתם גברה מלחמת־ששת־הימים מאז

המציאות. את לתאום שחדלו החוקים את קבוע, באופן הפרו, ישראלים אלפי מאות חוק.
 בי החוק. את מפר — המוחזקים בשטחים המטייל ישראלי :למשל

 שטח את לצאת בדי לתעודת־מסע או לדרכון זקוק הוא החוק, לפי
המדינה.

 המוחזקים בשטחים המבקרים הישראלים שמיספר בכך מעוניינים הצבאיים המושלים אבל
 טוב תחליף ומשמשים הישראלית״, ״הנוכחות את ממחישים המטיילים האפשר. ככל יגדל

לצבא־כיבוש.
 את מפר הצבאי, המושל באישור לחברון הנוסע מעזה, אדם :למשל

 שייבת כאר־שבע בי בבאר־שבע. עובר שהוא כשעה הישראלי החוק
זאת. לו להתיר סמבות הצבאי למושל ואין לישראל,

 תחנת לעבור צריך הוא לישראל. לאשרת־כניסה זקוק כזה איש הישראלי, החוק לפי
ה תושבי בביקור וגם חופשי, במעבר מעוניינים הצבאיים המושלים אולם ביקורת־גבולות.

בה. ולהכיר המדינה את להכיר ילמדו למען בישראל, המוחזקים שטחים
 המזרחית, כירושלים לבקר בדי הירדן את העוברים אנשים למשל:

הביקו את ביקורת־גבולות. לעכור צריבים ממדינת־ישראל, חלק שהיא
חוקית. אינה שם התחנה אבל בגשר־אלנבי, כיום עוכרים הם רת

 לתת אלא באו שלא צווים, שלושה וניסחו משרד־הפנים של חכמי־המשפט ישבו לכן
הקיים: למצב חוקית גושפנקה

אלנבי. גשר ליד נקודת־ביקורת־גבולות לקבוע לשר־הפנים מותר כי הקובע ,1 צו <•
 כשבידיהם דרכונים בלי המוחזקים, בשטחים לבקר לישראלים מותר כי הקובע ,2 צו •

בלבד. תעודות־זהות
אשרות־כני־ בלי בישראל, לבקר המוחזקים השטחים לתושבי מותר כי הקובע ,3 צו *
זאת. להם התיר בשטחיהם הצבאי המושל אם סה,

 אין לפיו הקייס, המצב את משנה אינו הצווים משלושת אחד אן?
 החוק לפי שטחי־ביכוש אלא מישראל, חלק מהווים המוחזקים השטחים

הבינלאומי.
זה במיקרה — הקודם החוק לשלוט ממשיך בשטחי־כיבוש כי קובע הבינלאומי (החוק

 1952—תשי״ב לישראל, הכניסה חוק

גבול תחנות בדבר צו

מצווה אני י, 1952—תשי״ב לישראל, הכניסה לחוק 7 סעיף לפי סמכותי בתוקף
:לאמור

 תעופה ״שדה לאחר יי. 1954 תשט״ו גבול), (תחנות לישראל הכניסה לצו 1 בסעיף .1 1ףייי
אלנבי״. ״גשר יבוא ירושלים״
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הראשון הצו
 המושל הצבאיים. המושלים של והמינשרים הצווים בתוספת — והסורי הירדני המצרי, החוק

י א ב צ מדינת־הכיבוש.) ממשלת ולא אלה, בשטחים היחידי המחוקק הוא ה
 השטחים בי מאשרים, דווקא האלה הצווים בי לטעון אפילו אפשר

 מוחזקים שטחים להוות ממשיכים הם ובי לישראל, מסופחים אינם
.. , בלבד.

£ ועדה של סוויח ישיבהשניה מערכה
 לאישור הצוזים את להביא הקפיד לכן לכנסת. כפוף הוא חוק. שומר הוא ר־הפנים ***

ועדת־הפנים. — הכנסת של במוסד מוקדם
היה הדיון משפטנים. של שפע בה אין גם הלוחמת. לאופוזיציה ייצוג אין בוזעדת־הפנים

בכמות ואבן שפירא דיין,
 הצודים, של הכוונות את הסבירו משרד־הפנים, של המשפטנים בפניה הופיעו ושיגרתי: קצר

סגורה. בישיבה כמובן, זה, כל אותם. אישרה והוועדה
 — מוחזקים״ ״שטחים על דובר משרד־הפנים בטיוטת אחד. שינוי בהם הכניסה רק היא
והבינלאומי. הישראלי המשפט מבחינת הנכון המונח
 שהם מכיוון בעיניהם. לצנינים הוא זה שמושג ודומיהם, גח״ל אנשי יש בוועדה אבל
 לפחות להשיג רוצים הם — ממשי סיפוח שעה לפי להשיג יכולים אינם אך בסיפוח, דוגלים

סיפוח. של אחיזת־עיניים) (או מראית־עין
 ״שומרון, כמונח מוחזקים" ״שטחים המונח את לשנות דרשו הם לכן

ורמת־הגולן". סיני עזה, יהודה,
 במדינה שאיש מבלי — אושרו והצוזים נתקבל זה תיקון איכפת. היה לא לשר־הפנים

וחסר־חשיבות. שיגרתי כעניין נראה הדבר לכך. לב שם ובכנסת

רנירשמת זקוק שדשלישית מערכה
עצמם. לצווים קשר לה אין הגדולה. הבינלאומית לסערה שהביאה ההתפתחות באה *אז

 לידי רק מגיע זה ביטאון רשומות. הממשלתי בביטאון לפרסם חייבים היו הצוזים את ן
 ובחוץ־לארץ בארץ — אחרים אנשים עליו. המנויים אחרים, ואנשי־מיקצוע משפטנים

, , , לרשומות. לב שמים אינם
 ועלילותיו מעשיו פירסום על המופקדת גדולה ופמליה דוברים, יש למשרד־הפנים אבל

שר־הסנים. של
 בהרגשה חיים הם עמוק. מתיסבול רב זמן מזה סובלים אלה אנשים '

לה. ראוי שהוא לתשומת־הלב זוכה אינו שלהם השר בי הנוראה,
 זוהי וסוערת. מרה יותר הרבה מלחמה מלחמת־ששת־הימים, מאז נטושה, במדינת־ישראל

 והודעות בעיתונים כותרות בינלאומית, ופירסומת לאומית יוקרה על השרים בין המלחמה
בראדיו.

 הוא אין פשוט התחתונה. על שר־הפנים של ידו זו, פרועה במלחמה
 ומקומית. עולמית תשומת־לב המושכים הזוהרים, העניינים על ממונה

 קידוש־לכנה. של בכותרות מופיעים אבן ואבא דיין משה אשבול, לוי
העיתונים.׳ מן נעלם במעט שפירא חיים משה ואילו

 שלהם והפירסומת מע״י, אנשי הם אבן—דיין—אשכול מפלגתית. מבחינה גם רע זה
 עוזריו גם וכמוהו המפד״ל, ראש הוא שפירא הבחירות. עת בבוא למפלגתם לעזור עשוייה

לפירסום. זקוקה המסד״ל ודובריו.
הבר להם באה שר־הפנים, של הצווים את הדוברים ראו כאשר לבן,

גדול? למסע־פירסומת אותם לנצל לא מדוע גאונית: קה
 הצווים. של היבש התוכן את כלל הבינו לא משפטנים, שאינם הדוברים, כי לוודאי, קרוב
 עניין זהו כי משוכנעים ושהיו — הסיפוח בדרך צעד מהוזים הצווים כי שהאמינו מסתבר

הישראלי. בציבור פופולארי
 ישר־ את ולרומם לפאר בדי הגדולה, כחצוצרה לתקוע החליטו לבן

 קטני־ כעוד לישראל, שטחים הממפה והחזק, האמיץ הגבר זה הפנים,
מהססים. עודם ואשכול אבן דיין, במו אמונה

 ביטל שר־הפנים כי סנסציוני ובסיגנון השפות בכל קול־ישראל פירסם ערב באותו עוד
 דוברי על־ידי שהודרכו ,כתבי־ד,עיתונים אוייב״. כ״שטחי המוחזקים השטחים מעמד את

 מלהיות חדלו השטחים וכי סיפוח, למעשה, מהח־ים, החדשים הצווים כי כתבו משרד־הפנים,
השט כי להם, נאמר כן לתקנות־החירום. נוגעים הצווים כי נאמר גם לכתבים שטחי־אוייב.

ושומרון״. כ״יהודה משפטית מבחינה הוגדרו חים
 ואין בחוק, קיים אינו כלל ״שטחי־אוייב״ המושג שטויות. של אוסף אלא היה לא זה כל

והמו כלשהו, בשם כלשהו לשטח לקרוא מוסמך אינו שר־הפנים הצווים. בשלושת זכר לו
 לשום זכר אין הצודים בכל חוקית. מבחינה בלתי־קיימים נשארו ויהודה״ ״שמותן שגים
האלה. השטחים במעמד שינוי
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