
 ערעור אזרחי מס׳ 92/69

גד מזיאד פאת ח׳יר ח׳יר  פאיז מזיאד ח׳יר נ
 א

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט לערעורים אזרחיים
[19.10.69] 

 ב
, ל נ ד ו י ן ו ם מ , והשופטים ז (  לפגי מ״מ הנשיא (ז י לב ר ג

 הערעור נסב על השאלה מה הוא אפיו ש7 הרשיון לגור בנכם, שניתן על־ידי האב־המשיב
 . לבנו־המערער : האם הוא ארעי או לצמיתות.

 בית־המשפט העליון פסק —

 ך א. (1) (בעקבות ע״* 87/62, נ ו)) רשיון שניתן לל» הגבלת זמן אין נותן הרשיו!
 רשאי לבטלו כאשר הצדק דורש את קיום הרשיון.

 (2) בנםיבדח העני;., על יםוד העובדה כי הרשיון שניתן היה דשיוךזמני ולאי
 זמני גב יחד. והעובדה כי הנתבע הוצי8 כסף ע7 תיקוניב והוספות מחייב הצדק מת! צו
 ה פינוי שיותנה בתשלום פיצרים על־ידי התובע לנתבע בגובה הערך הנוכחי של התיקונים

 וההוספות.

 פ מקי ״דין ישראליים שאוזכרו:

 1 [1] ע״א 67/62 — יחיה .בדיחי נגד שלמה בדיזזי; פד״י, כרן ra, ע׳ 2901.

 הערות:

 ». למעמדו של בר־רשות, עיין : ע״« 160/62 — עובדיה לוי, ואח׳ נגד עירית תל אביב יפ1 ;

 ן פד״י, כרך נוז, ע׳ 1773 והעדה 3 שם; ע׳׳א 96/50 — יעקב צינקי, ואח• נגד ויקטור נגי כיאנו, ואח׳ :

ן ד, ע׳ 103. ר  פד׳׳י, כרן ה, ע׳ •474 ; פי״נז, כ

 ב. לצורך במתן זטן סביר לפינוי אחדי ביטול הרשות, עיין ע״א 168/66 — צורי אפגין נגד מרים
 ?!פגין; פד״י, כרן כא (1), ע׳ 42 והערה 2 שם.
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 ע״א 92/69 פאיז מזיאד חייר נגד מזיאד פאיז חייר ח׳יר

 נדמ הנשיא (זילברג)

 ערעור ברשות על פםק־דינו של בית־המשפט המחוזי, היפה (השופטים י׳ ;ובדניק,
 ע׳ ידיד־הלוי, א׳ סלזצקי), מיום 28.11.68, ביע״א 10/68׳ לפיו נדחה, ברוב דעות׳ ערעור
 המערער על פסק־דינו של בית־־משפט השלום, עכו (השופט סיקםיק), מיום 28.12.67,
 ב־תי״א 16/67, המצווה עליו לפנות את הנכם התפוס על־ידו ולמסור אותו למשיב. הער

 עור נתקבל בחלקו.

 י׳ ד׳ ממן — בשם המערער ד׳ סגל — בשם המשיב א

 פ ם ק ־ ד י ז

 כדמ הנשיא (זילברג): לפנינו ערעור, לאחר נטילת רשות, על םסק־דינם של
 שופטי הרוג, בית־המשפט המחוזי, חיפה, אשר דחו את ערעורו של המערער על פםק־דיגו ב

 של שופט השלום, עכו. בפםק־דין זה ציווה השופט המלומד, כי המערער׳ פאיז מזיאד חייר,
 בנו של המשיב מזיאד פאיז חייר, יפנה את הנכם התפוס על־ידו וימסרהו פנוי לאביו,
 המשיב, מן הטעם שהוא (הבן) תפס את הנכס כבעל רשיון זמני שבוטל לאזזר־מכן על־ידי
 אביו. שופטי הרוב של בית־המשפט המחוזי סברו בסמכם (כפי שסמך שופט השלום) על

 עדותו של אריה אשרי, כי הרשיון לגור בנכס היה בפירוש רשיון זמני׳ ואילו שופט המי- ג
 עוט, השופט המלומד ידיד־הלוי, סבר כי כל נסיבות הענין מורות על כך שהרשיון היה
 לא ארעי אלא לצמיתות, ודעתו היתה כי יש לקבל את הערעור שלפניו ולבטל את פסק־

 דינו של שופט השלום.

 הערעור שלפנינו סובב בעיקרו על כך מה הוא אפיו של הרשיון שניתן — ארעי או ד
 לצמיתות. המערער תומך בתפיסתו של שופט המיעוט, והמשיב תומך בתפיסתם של שופטי

 הרוב, השופטים המלומדים גוברניק וסלוצקי.

 2, לדעתי יש לקבל את הערעור. הלכה פסוקה היא מלפני בית־משפט זה (•ע״א ק
 67/62, נ1)<, ואף בא־ כוח המשיב אינו חולק על כך, כי רשיון שניתן ללא הגבלת זמן, אין
 נותן הרשיון רשאי לבטלו כאשר הצדק דורש את קיום הרשיון. טענתו היא רק, כי כאן
 נקבע על־ידי שופט השלום המלומד, ובעקבותיו על־ידי שופטי הרוב המלומדים של בית-
 המשפט המחוזי, על יסוד עדותו של אריה אשרי, כי הרשיון ניתן אמן מוגבל בלבד.

 השאלה היא איפוא, מה יבול היה בית־המשפט לקבוע בנוגע לזמניותו של הרשיון, ומה ו
 מחייבים טעמי־היושר במקרה שלפנינו. על שתי השאלות האלה נוכל לענות רק אחרי
 שנקרא קטעים שונים מדברי העד, אריה אשרי, ונשווה אותם עם דברי האב־התובע גופו.

 אצטט אותם אחד לאחד, ללא מתן פירושים מיוחדים, כי הם מדברים בעדם.

 א. ״זה לקח מספר חדשים עד שהאב שוכנע בסופו של דבר. האב ז
. ונתן רשות שהבן ייכנס לגור שם וקבעו זבל! (הדגשה זו וכל . . . ם.  הסכי
 ההדגשות הבאות — שלי), ואני הודעתי זאת לפאיז (הבן)״ (העד אשרי,

 בע׳ 7).
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 ע״א 92/69 פאיז מזיאד ח׳יר נגד מזיאד פאיז ח׳יד תייר

 נז״מ הנשיא (זילברג<

 ב. דיברתי עב האב ולחצתי עליו חזק שירשה לבן לגור שם ללא
 תמורה באופן ארעי עד שימצא משהו מתאים וטוב״ (העד אשרי, בעי 6).

 ג. ״תודעתי לפאיז תוכן השיחות שהאב מאפשר לו לגור ללא תמורה
 ולשפר ולשפץ. בדירה בה גר פאיז כעת אף פעם לא הייתי. אמדתי ?״ו שזה
 ללא תנזוררי. לתקופה זמנית. זה היה בסוף 1961 בתחילת 1962״ (העד אשרי,

 בע׳ 7).

 ד. ״הנתבע היה גר בבית איום ונורא וגג שבור. אחרי חודש־חדשיים
 שדיברתי עם אביו,־ הוא סיפר לי שעבר לדירה זמנית עם חלונות ודירה

 ** טובה. יותר״(העד אשרי, בעי 1̂0

 ה. ״היו לי שני ילדים, פאי) ופואז, התחתן (הכוונה לפאיז) ב־1948—
 1949 גר עמי בארבעה חמישה חדשים. התחלנו לריב. אמרתי לו שייצא ויצא
 ^ יחד עם אשתו. הוא יצא ב־1949. חזר לביתי ב־1963. במשך כל זמן זה גר
 בחוץ. היה יהודי ושמו אריה (הכוונד״ כנראה, לאשרי) שעזר לבני פואז
 (פואז הוא אחי המערער שישב בבית־הסוהר ואשרי.ניסה לעזור לו ולקבל
 חנינה), והתערב שאחזיר את פאיז הביתה. דאז שוכנעתי שיחזור והרשיתי
 לו לחזור ולגור בדיר העזים טבלי כל שבר ורק שתוא יתקן ויתאים המקום

 ך לעצמו״ (האב־התובע׳ טע׳ 15—16).

 ו. ״כשלושה חדשים אחרי שנכנס — החל לריב. הגשתי •תלונות למש
 טרה. אמרתי לו שיגור אצלי עד שימצא מקום. לא קבעתי'לו כמה זמן יישאר

 אצלי״ (האב־התובע, בעי 17).
 ה

 ז. ״פאיז הכניס את אריה שנתווך בינינו שאסכים להחזרתו. היה לי
 נסיון עמו לפני שיצא. הסכמתי להחזירו באופן זנוני״ (האג־התובע בעי 18).

 ן מכל הציטטות דלעיל אפשר לקבוע שני דברים אלה: (א) כי זמן מםויים לגור במקום
 לא ניחן לנתבע־המערער; (ב) כי המקום נמסר לו ״עד שימצא מקום אחר מתאים וטוב
 ממנו״. זהו משהו היכול להיקרא רשיון זמני וגם רשיון לא־זמני. הכוונה היתה כי הוא לא
 יישאר שם לגור תמיד, מתוך הנחה שיחפש וימצא מקום טוב הימנו; מאידך גיסא, מציאת
 המקום האחר היתה תלויה ברצונו של המערער גופו, ולא של אביו. כך, שמבחינה מסו־

 ן יימת, אפשר לקרוא לרשיון רשיון תמידי ללא הגבלת זמן.

 3. לבן שקיבל את הרשיון לגור, היו הוצאות שונות בקשר עם שיפוצו של התדר. הוז$
 אומר בעדותו, ע׳ 26—27 בזה הלשון:
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 ע״א 92/69 פאיז מזיאד חייו־ נגד מזיאד פאיז חייר חייר

 מ״מ הנשיא (וילברג)

 ״בחלק המזרחי שקיבלתי בניתי ב־2—1961. היה שם דיר דומה למערת,
5x5 ואני תיקנתי זאת. לא היה מיועד למגורים. הוספתי חדר במימדים של 
 מי. אחרי שתיים־ שלוש שנים נוספות בניתי חדר נוסף שממנו עשיתי נו
 חיות. זה היה לפני 2—3 שנים, גרתי שם. הקמתי גם בית־שימוש. מטבח

 ואמבטיה. בניה זו עלתה לי מעל 8,000 ל״י.״

 הבן הביא עד שאישר את דבריו לפי הערכתה אבל שופט השלום לא קיבל אותו. הוא
 אומר על כך בפםק־הדין:

 ״עדותו(של המעריך) אינה שווה דבר.״

 אבל האב גופו, כפי שנראה׳ נשאל על התיקונים שפאת עשה ברכוש שנמסר לו והוא ענה
 (בע׳ 19):

 ״לא יכול להעריך כמה הוציא פאיז לתיקונים.״

 4. על יסוד כל הנ״־ל, היינו, על יסוד העובדה שהרשיון לגור היה ״זמני״ ו״לא־זמני״
 גם יחד, והעובדה כי הנתבע־המערעד הוציא כסף על התיקונים וההוספות שהפכו דיר
 עזים לדירה, סבור אני, כי הצדק מחייב שאמנם יינתן צו פינוי נגד המערער, אך צו זה
 יהא מותנה בכך, שהמשיב ישלם למערער פיצוי בגובה הערך הנוכחי של התיקונים וההו
 ספות שעשה, ושההנאה מהם תעבור עם הפינוי מן המערער למשיב. והואיל והראיות שכבר
 הובאו על נושא זה אינן נותנות תמונה ברורה, מציע אני שהדין יוחזר לבית־משפט השלום
 על־ מגת ששני הצדדים (תחילה — המערער) יורשו להביא ראיות נוספות על מה שהמער
 ער תיקן והוסיף, ועל ערכם הנוכחי של אותם תיקונים והוספות, על־פי ראיות אלה (יחד
 עם הראיות אשר כבר הובאו בשלב הראשון של הדיון) יעריך ביתימשפט השלום את הפי
 צוי המגיע בעד הערך הנוכחי כנ״ל, לאחר מכן יינתן צו פינוי, אך הוא יבוצע לאחר
 שהמשיב יפקיד במשרד ההוצאה־ לפועל את סכום ההערכה. סכום הפקדון ישולם למערער

 אחרי הפינוי.

 כל צד ישא בהוצאותיו בהתדיינות זו׳ בכל שלביה, עד היום.

: אני מסכים.  השופט זן סמן

: אני מסכים. י ו ד  השופט לנ

 לפיכך הוחלט לקבל את הערעור בהתאם לאמור בסעיף 4 של פסק־דינו של מי׳מ
 הנשיא.

 ניתן היום, ז׳ בחשון תש״ל (19.10.1969).

 200 ״פסקי־דיף, כרך כג, חלק שני, תשכ״מ/תש״ל־1969


