
 ?רעור אזרחי מס׳ 42/65

 ג

ד ״עמידר״ החברה הלאומית לשיכון בזרמ ג  ריתה דרדיאן נ
 דהיועץ המשפטי לממשלה

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט לערעורים אזרחיים
[30.9.65 ,16.6.65] 

ר מ ם י , ק י ו ל , והשופטים ה ( ר ג ל ב ז י  לפני מ״מ הנשיא (

ם י פ י ע ח 88ג׳ ע׳ 151}, ס ס ה ״ ו י 1955 [ ״ , תש ט ר י י ד ת ה נ ג ק ה ו  מ
.1 ,17 

 בקשת המערערת למתן פסק־דין המצהיר, כי היא היתד, אשתו הידועה בציבור של אדם
 מםויימ, נדחתה על־ידי בית־המשפם המחוזי, מחוסר הוכחות. מכאן הערעור.

 ד
 בית־המשפס העליון, בדחותו את הערעור, פסק —

 לאור המימצא השלילי של בית־מעפם קמא, כי *לא הוכח שהיו בנמצא אנשים
 אשר האמינו שקיים קשר של נישואין בין המבקשת והמנוח״, אין מנוס מהמסקנה, כי

 p לא הוכח שהמערערת היתד. ״ידועה בציבור כאשתו׳־, ועל כן דין הערעור להידחות.

 פםקי־דין ישראליים שאוזכרו:

גד רות סופיה פסלו־ 1 כרך סז, תשכ״^/תשכ״ג־ נת ישראל נ  [1] ע״א 4/61&3 — טדי
 ן 1962, ע׳ 102, 104.

ד רבקה ג  [2] ע״^ 361/64 — מרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההםתדרות בע־־נז נ
; 3ד״י, כרך יט (1), תשכ״ה/תנ0כ״ו־1965, ע׳ 134, 136. ר  ו־גרםה מ

 ערעור על פסק־דינו של בית־המשפט המחוזי, חיפה (השופט י׳ כהן), מיום 30.12.64,
ו נדמתה׳ בקשת המערערת למתן פסק־דין המצהיר שהיא היתה ידועה  ז ב־תי״א 1228/64, לפי

 בציבור כאשתו של המנוח ג׳מיל מוסת אירני. הערעור נדחה.

 ע׳ p חיים — בשם המערערת; צ׳ בר־ניב, פרקליט המדינה — בשם המשיבים
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 ע״א 42/65 ריתה דרדיאן נגד ״עמידר* בע״מ ו־היועץ המשפטי לממשלה

 השופט קיםטר

ן י ד ־ ק ס  פ

ר : המערערת הגישה בבית־המשפט המחוזי בחיפה בקשה להצהרה ט ס י פט ק  השו
י רדתה אשתו הידועה בציבור של המנוח ג׳מיל מוסא אירני (להלן: המנוח).  — כ

 א
ה גר המנות ו־ב) היועץ המש : א) חברת עמידר בעלת הנכס בו הי ם  המשיבים היו ש

 פטי לממשלה.

ת המצב העובדתי והחוקי,  כבוד השופט כהן בבית־המשפט המחוזי, אחרי שבירר א
י יש ב י פירוש החוק תלוי במלים בהן השתמש המחוקק, היינו כ ת הבקשה בסברו כ  דהה א

 להוכיח ידיעה, אם כי ידיעה מוטעית של הציבור שהמערערת היתד. אשתו של המנוח, ודבר
 זה לא הוכה.

 בא־כוח המערערת טוען בפנינו כי השופט השתמש בשיקולים משפטיים בלתי נכונים
יות כדי לקבוע את העובדה כי המערערת היתה ״אשתו הידועה בציבור של 2  וכי היו עדו

 המנוח״, והוא ביקש להסתמך על ע״א 364/61, פד״י, כרך טז, ע׳ 102, נ1].

י לעזור למערערת. גם שם ץ בו כד  נראה לי כי פםק־הדין ב־ננ״» 364/61, נ1), א
 נאמר, ב־ע׳ 104, טול אות השוליים ג, ״ייתכנו מקרים אשר בהם לא יהיו דרכי ההוכחה

ן הקלות״. ך  של ,ידיעת הציבור׳ מ

: המנוח היה נשוי ואין הוכחה כי הציבור או אותו חלק מן הציבור א  וזהו המקרה ד נ
 שהיה לו קשר עם המערערת והמנוח, חשב אותה לאשתו של המנוח.

 . איך לתאר ולהגדיר מה זאת ״ידועה בציבור״ כאשתו, אפשר לראות מתיאורו והגדרתו ה
 של המוריש, שבזבויותיו לאחר פטירתו דן בית־משפט זה ב־ע״א 361/64, פד״י, כרד יטנ1),

: ״ אמר  ס׳ 134, 136, 23]. המוריש במקרה הג״ל כתב מכתב למוסד בו עבד, ובו נ
ר הינה מאז 1950 ר רבקה כנ  מאז 1950 הנני חי בתור בעל ואשד, עם הגב׳ רבקה כנ

 כאמור אשתי לכל דבר, וידועה בתור שכזו בין כל מכירנו ובציבור, ובהתאם לכך ציינתי ן
 אותה גם כאשתי בשאלון המצורף״.

 במקרה דנא רחוק היחס בין המנוח לבין המערערת מתיאור הנ״ל. יחד עם זה אין
 אנו קובעים מסמרות, בי דוקא יחם בין איש ואשה כמתואר לעיל דרוש כדי שאשה תיחשב

 כאשתו הידועה בציבור. ז

ת: ו נ ן יכול להתבטא בצורות שו  היחס בין גבר ואשה המקיימים ביניהם יחסי מי
 ובמיוחד באשר מדובר בין אדם נשוי ואשד* אינני מדבר על יחס שאינו נמשך תקופה
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 ע״א 42/65 ריתה דרדיאז נגד ״עמידר״ בע״מ ו־היועץ המשפטי לממשלה

 מ״מ הנשיא מילברג)

 ניכרת׳ אבל גם לגבי יחסים הנמשכים במשך תקופה ניכרת, יש ואדם מקיים יחסי מין
 עם המטפלת, העוזרת, או עובדת אחרת ואז האשה תהא ידועה בציבור כעובדת או מטפלת
 וכוי, אלא אנשים מתלחשים, או מדברים לא בלחש בלבד, שהגבר והאשה מקיימים יחסי
 מין. וזאת לא אשתו הידועה בציבור. הוא הדין לגבי אשת הידועה כאהובתו או פילגשו

 א של אדם נשוי.

יות כי המערערת היתה ידועה  כאן לא שוכנע בית־המשפט שדן בענין על־פי העדו
 בציבור כאשתו של המנוח וכבעלת זכויות ויחסים בחברה במו שרגילים בין בני־זוג, ודחה
 את התביעה. ואיננו רואים כל מקום להתערב בקביעתו זו. לכן, סבור אני, כי יש לדחות

 ב את הערעור.

: מסכים אני, ולא מטעמו, לפסק־דינו של חברי הנכבד, ( ג ר ב ל י ז א ( י ש נ מ ה ״  מ
 השופט קיסטר.

עת ים ייקת של ״הידועה בציבור כאשתו׳׳, היא קשה כקרי  2 הגדרתה המשפטית המדו
ם: ידועה, י נ תו  סוף, או בלתי אפשרית כפתרון בעיית ריבוע העיגול. ניתנו לנו שלושה נ
 בציבור, כאשתו, ולא נתפרש לנו לא מקורו של היידע, לא זהותו של הציבור, ואף לא
מר: משלושה  מהותה של ה״אישות״, שהציבור־היודע מייחם לזוג הבלתי־נשוי. הווה או

 נעלמים, עלינו לעשות נגלה אחד.
 ד

 אילו, איפוא, הוצרכנו להכריע בערעור על־פי תכנו הפוזיטיבי המדריק של המונח
 הנ״ל — לא הייתי יודע כיצד לבצע את המשימה. אך במקרה שלפנינו, לאשרנו הגדול,
ח; ועל נ י לנו אם נבדוק כאן מה לא נכנס לגדרו של המו ה; כי ד  פטורים אנו מענשו שלז

ה מוכן אני לענות.  ז
 ה

ץ אשה זוכה לפריבילגיות הנתונות ל״ידועה בציבור כאשתו״, אלא א: א  תשובתי הי
 אם כן הגבר עצמו רואה (או ראה בחייו) את יחסיהם כיחסי בעל ואשתו. והוא הדין להיפך,
 לגבי האיש ״הידוע בציבור כבעלה״. שהרי כל מקורן והצדקתן של הזכויות הללו הם ביחסי
 האישות — אמנם הלא חוקיים, אך המציאותיים — שהתקיימו בינו לבינה, וליחסי אישות
 ו מציאותיים אלה, יש צורך בהכרת שני השותפים בכך, ולא רק בהכרת השותף התובע את

 הזכויות בחייו או לאחר מותו של השני.

ה גופו ג ו ץ האשד, נקראת *ידועה בציבור באשתו״, אם בךז  הוא אשר אמרתי, בי א
 אינו יודע על כך. שאם לא. תאמר כן, אלא נסתפק ביחס החד־צדדי של בן־הזוג התובע,
 ז נגיע למצב האבסורדי בו האשה, למשל, תהא ידועה בציבור כאשתו ותזכה בזכות הנתונה
נת הדייר, תשט״ו־1955, ואילו הגבר לא יהיה ידוע  לה על־פי הסעיפים 17, 1 של חוק הג
 בציבור כבעלה׳ והוא לא יהגה מן הזכויות הנתונות לו על־פי הסעיפים הנ״ל. קשה מאד

 להניח, כי לכך התכוון המחוקק.

-פסקי־דין״, כרך ים, חלק שלישי, תשכ״ד/תשכ״ר1965 261



ד ״עמידר״ בע״מ ו־היועץ המשפטי לממשלת ג  ע״א 42/65 ריתה דרדיאן נ

 השופס הלוי

יות על היחסים האינטימיים  במקרה שלפנינו הוגשו כמה תצהירים ונגבו כמה עדו
א: עדות על כך, כי המנוח ן המנוח והמערערת, אך העיקר חסר כאן מן הספר׳ והו  שבי
 גופו ראה את היחסים האלה כיחסי בעל ואשתו, ולא כיחסי מאהב וידידתו. העד עזזת חסן
 כדור אמר, ״שלא שמע מפי המנוח שהוא רואה בה אשתו, אלא אמר שהוא מרחם עליה״
 (ע׳ 8) ן כך העיד גם מחמד חסן כדור (ע׳ 11). והעד כשבן העיד, בי כשהיה שואל את
 השכנים על המנוח וריתה (המערערת) אם הם בבית, היו אומרים לו על המערערת
ת זו, כמובן׳ אינה אומרת ולא כלום על יחסו של המנוח,  ש״אשתו״ איננה (ע׳ 5). עדו

 להבדיל מן השכנים, אל המערערת שלפנינו.

ת הערעור.  מטעמים זמיר. סבור אני כי יש לדחות א

עת כל העדויות, בי — ך : השופט המחוזי המלומד קבע, אחרי שמי ל  השופט ה

 ״לא הוכח שהיו בנמצא אנשים אשר האמינו שקיים קשר של נישואין
 בין המבקשת והמנוח״.

 נדמה לי כי לאור מימצא שלילי זה, המהווה את עמוד התווך של פסק־יידץ ושלא
י לא הוכח שהמערערת ץ מנוס מן המסקנה, אליה הגיע השופט המלומד, כ  נתקף בערעור, א

ח; ודין הערעור להידחות. ו  היתה ״ידועה בציבור כאשתו״ של המנ

ת הערעור. המערערת תשלם לבל אחד מן המשיבים סכום  לפיכך הוחלט לדחות א
 כולל של 100 (מאה) ל״י.

 ניתן היום, 1 בתשרי תשכ״ו (30.9.1965).
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