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   2017ספטמבר  12 נית� ביו�
 

  
  ג'ודי ב� עזרא

  
  המערערת

  
  

  
�  
  

  

  

  . הסתדרות מדיצינית "הדסה"1
  
  . קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ (בניהול מיוחד)2
  . עמליה חרוש ממרוד 3
   

  

  המשיבה
  

  פורמאליותמשיבות 
  

  קפל� �לפני: השופטת לאה גליקסמ�, השופט איל� איטח, השופטת אביטל רימו�                

  נציג ציבור (עובדי�) מר שי צפריר, נציגת ציבור (מעסיקי�) גב' דיתי שרו�
  

  
  פטר��עו"ד רוברט ליכט  � בש� המערערת
  שלו��עו"ד שושנה גביש, עו"ד אודליה דנו'  �בש� המשיבה 

  פטורות מהתייצבות לבקשת� –המשיבות הפורמאליות 

 

        
  פסק די�

  רימו� קפל��השופטת אביטל

לפנינו ערעורה של המערערת על פסק דינו של בית הדי� האזורי בירושלי� (לפני הנשיאה 

(בדימ') דיתה פרוז'יני�, ונציגי הציבור מר דוד ורדמברנד ומר מאיר ברל�) בתיקי� המאוחדי� 

בעניי� תביעותיה�  10"05"28484וק"ג  11"03"11300, ק"ג 11"03"11362, ק"ג 10"05"28429ס"ע 

) הדסה –(להל�  1) כנגד המשיבה עמליה –(להל�  3ת והמשיבה הפורמלית של המערער

), במסגרתו נדחו תביעותיה� של המערערת קופת הפנסיה –(להל�  2והמשיבה הפורמאלית 

ושל עמליה, לזכויות מהדסה ומקופת הפנסיה, בקשר ע� פטירתו של המנוח, פרופ' דוד ב� 

  ).המנוח –עזרא ז"ל (להל� 

רערת מתייחס א� לקביעה כי אי� תוק, לנישואי המערערת והמנוח לצור� ערעורה של המע

קבלת זכויות המנוח להשלמת פיצויי פיטורי� ופדיו� ימי מחלה מהדסה, ולקביעה כי "לא 

התקיימו במערערת התנאי� הנדרשי� לש� קבלת זכויות אלו כשאירה, בת זוגו וכו' של 

  המנוח".
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י� ככל שהוא מתייחס לדחיית תביעתה כנגד קופת המערערת לא הגישה ערעור על פסק הד

הפנסיה, והבהירה כי מטעמי� פרקטיי� היא מסכימה בשלב זה לוותר על זכותה לקבל קצבת 

שאירי�, היות ולדבריה היא זכאית ממילא לקבלת ערכי פדיו� מקופת הפנסיה כיורשת של 

דרישתה להוצאות מאת המנוח על פי צוואתו, וכי מאות� טעמי� פרקטיי� היא מוותרת על 

  עמליה.

לשלמות התמונה יוער כי עמליה לא הגישה ערעור על פסק הדי� כלל, ובהמש� א, הושגה 

 –הסכמה בי� המערערת, עמליה וקופת הפנסיה לפיה עמליה וקופת הפנסיה (להל� ביחד 

), ישוחררו מהתייצבות לדיו� בערעור ומהגשת סיכומי� בערעור, וכי המשיבות הפורמאליות

  פסק דינו של בית הדי� האזורי לא ישונה בכל הקשור למשיבות הפורמאליות.
  

  רקע כללי ועובדות המקרה

  ואלה העובדות שביסוד המחלוקות מושא הערעור, כפי שנקבעו על ידי בית הדי� האזורי:

, והיה מבוטח בפנסיה צוברת 1/9/1969המנוח עבד בהדסה כרופא עיניי� החל מיו�   .1

  החל מתחילת עבודתו.בקופת הפנסיה 

יצא המנוח לחופשה שבתו�, ואמור היה לפרוש לגמלאות ביו�  1/10/2006ביו�   .2

1/7/2009.  

, מיד ע� שובו מחו"ל, אושפז המנוח בבית החולי� איכילוב בתל אביב, 16/9/2008ביו�   .3

  ובמהל� אשפוזו התגלתה בגופו מחלת סרט� גרורתית מפושטת.

ילדי� (שהיו  3שני�, ונולדו לה�  34נוח היו נשואי� זה לזו במש� יצוי� כי המערערת והמ  .4

עזב המנוח את בית� המשות, של בני  2001בגירי� במועד פטירת המנוח), א� בשנת 

  התגרשו המנוח והמערערת. 2002הזוג, ובשנת 

לאחר גירושיו מהמערערת, התגורר המנוח בדירה ששימשה ג� ככתובתו הרשומה, ברח'   .5

  בתל אביב, ובנוס, החזיק המנוח דירה בגבעת אולגה. 11קליי 

, 29/9/2008לאחר גילוי המחלה בעודו מאושפז בבית החולי� איכילוב ער� המנוח ביו�   .6

  צוואה. 

לצוואה, ציווה המנוח את שלוש הדירות שבבעלותו לכל אחד משלושת ילדיו.  3בסעי,   .7

לעמליה, אותה כינה  0 250,000של (ד) לצוואה את הס� 3כמו כ� ציווה המנוח בסעי, 

  "חברתי בתקופה האחרונה עמליה הרוש". 

  (ה) לצוואה ציווה המנוח למערערת, אותה כינה "גרושתי ג'ודי", כדלקמ�:3בסעי, 



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   13�10�17777 ע"ע  

  
   

 44מתו�  3

"על א( שהובהר לי כי זכויותיי בקרנות פנסיה יועברו על פי הוראות הקרנות או הדי�, 
  נות הפנסיה שלי וממקו� עבודתי".אני מצווה לגרושתי ג'ודי את הזכויות מקר

  

(יב') לצוואה, ציווה המנוח סכומי� קצובי� לכל אחד מאחיו ולכל 3(ו) עד 3בסעיפי� 

(יג) לצוואה, ציווה את יתרת הרכוש לשלושת ילדיו באופ� 3אחד מנכדיו, כאשר בסעי, 

  נהו.שיאז� את שווי הדירות שציווה לה� כאמור לעיל, כ� שכל אחד יקבל חלק שווה למש

לצוואה, ביקש המנוח מיורשיו לכבד את רצונו והוראותיו בהתא� לאמור  5בסעי, 

בצוואה, וקבע כי מי שינסה לתקו, את הצוואה, לא יהא רשאי לקבל מעיזבונו אלא שקל 

  אחד וכל הוראה אחרת לזכותו לפי כל די� או לפי צוואתו זו בטלה ומבוטלת.

  לצוואה, במסגרתה קבע כדלקמ�: חת� המנוח על תוספת 5/10/2008ביו�   .8

לחודש ספטמבר  29למע� הסר ספק, הנני מבהיר כי צוואתי האחרונה מיו�   .1"
(להל�: "צוואתי") נותרת שרירה וקיימת ואינני משנה בה דבר אלא  2008

לצוואתי את תוכ� תוספת זו  5 �.ה. ו 3.ד., 3מבהיר ומוסי( על האמור בסעיפי� 
  לצוואתי.

 - 250,000ד לצוואתי ציוויתי לחברתי עמליה סכו� של  3 היות ובסעי(  .2
ה לצוואתי ציוויתי  3(מאתיי� וחמישי� אל( שקלי� חדשי�), והיות ובסעי( 

לגרושתי ג'ודי את הזכויות מקרנות הפנסיה שלי וממקו� עבודתי והיות והיו� 
נפגשתי ע� עור' די� רוברט ליכט פטר� שלווה על ידי הגברת נטלי מרגלית 

שרדו, וזאת לבקשתי כדי שיחזור ויבהיר לי את השלכות החלטותיי במקרה ממ
שבו לא תוכל גרושתי לקבל את זכויותיי בקרנות הפנסיה ומקו� עבודתי, 
ובמקרה שבו חברתי תגיש תביעה כנגד קרנות הפנסיה, החלטתי להבהיר 

  להל�. 3כמפורט בסעי( 

תביעה כאמור אכ� תוגש על ידי לצוואה במידה ואכ�  5בנוס( לאמור בסעי(   . 3
עמליה, בי� כנגד עזבוני ובי� כנגד קרנות הפנסיה השונות, ומסיבה כלשהי 

ד לצוואתי, והס'  3תזכה בזכות כלשהי תבוטל זכייתה המפורטת בסעי( 
  האמור יועבר ליתרת עזבוני".

  

  הועבר המנוח לטיפול בבית החולי� שיבא בתל השומר. 5/10/2008ביו�   .9

, בעת שהמנוח היה מאושפז בבית החולי� שיבא, נער� בחדרו בבית 10/10/2008ו� בי  .10

החולי� טקס נישואי� בו נשא את המערערת לאישה, כאשר את הטקס ניהל רב 

בבוקר  11/10/2008אורתודוכסי (המוסמ� על ידי הרבנות הראשית לישראל), וביו� 

  נפטר המנוח בבית החולי�.

  ח במעמד של "מבוטח פעיל" בקופת הפנסיה.בעת פטירתו, היה המנו  .11

  , כדלקמ�:"אלמנת מבוטח"פרק א' לתקנו� קופת הפנסיה מגדיר   .12

בת זוגו של מבוטח ביו� בו נפטר, ובלבד שגרה עמו במש' לפחות  �"אלמנת מבוטח 
שנה אחת רצופה עד לאותו המועד או שגרה עמו באותו המועד ויש לה� ילד משות(. 
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גורי� תובא בחשבו� ג� תקופה שבשלה חויב המבוטח בתשלו� לעניי� תקופת המ
  מזונותיה של בת הזוג לפי פסק די� של ערכאה שיפוטית מוסמכת". 

  

  כאשר "בת זוג" מוגדרת בתקנו�, כדלקמ�: 

  אחת משתי אלה:  �"בת זוג 
  אשתו של מבוטח או פנסיונר;     .1
ונר בהחלטה של ערכאה מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו של מבוטח או פנסי  . 2

  השיפוטית המוסמכת לכ'". 
  

נית� צו קיו� לצוואת המנוח. יצוי� כי עמליה לא התנגדה לקיו� הצוואה  24/6/2009ביו�   .13

, שהוריש לה המנוח בצוואתו 0 250,000וקיבלה לידיה מעיזבונו של המנוח את הס� של 

  כאמור.

של המנוח את הסכומי� הבאי�: ס�  זאת ועוד. לאחר מותו, הפקידה הדסה בחשבונו  .14

ברוטו בגי� שכר חודש  0 35,382ברוטו עבור פדיו� חופשה; ס� של  0 72,956של 

ברוטו עבור פדיו� קר� קשרי מדע של המנוח. בהתא�  0 295,060; ס� של 2008אוקטובר 

, לא היה חולק שהמערערת 29/4/12להודעת הדסה והמערערת לבית הדי� האזורי מיו� 

את הכספי� כאמור, מכח צוואת המנוח. כ� ג� כעולה מטענות המערערת  קיבלה

בערעורה שבנדו�, שלפיה היא זכאית לקבלת ערכי הפדיו� של הפנסיה מקופת הפנסיה 

  כיורשת של המנוח על פי צוואתו.

מכל מקו�, גדר המחלוקת בי� המערערת לבי� קופת הפנסיה בבית הדי� האזורי סב על   .15

רערת לקבלת פנסית שאירי� מקופת הפנסיה עקב פטירת המנוח זכאותה של המע

(וכאמור נושא זה אינו חלק מהערעור שלפנינו). עניינו של הערעור מתמצה במחלוקת 

השלמת  קבל מהדסהשבי� המערערת לבי� הדסה, באשר לזכאותה של המערערת ל

  פיצויי פיטורי� ופדיו� ימי מחלה של המנוח שלא נוצלו.

(שכ�  2.33%ת לפיצויי פיטורי�, ובענייננו השלמת פיצויי פיטורי� בשיעור אשר לזכאו  .16

לחוק פיצויי  5מפיצויי הפיטורי� לקופת הפנסיה), הרי שסעי,  6%הדסה הפרישה 

), קובע כי בפטירת עובד ישל� חוק פיצויי פיטורי� –(להל�  1963"פיטורי�, תשכ"ג

לו פיטר אותו, וכי פיצויי הפיטורי� מעסיקו לשאיריו של העובד, פיצויי פיטורי� כאי

  המשתלמי� לשאירי� כאמור, לא יהיו חלק מעיזבונו של העובד שנפטר.

אשר לפדיו� ימי מחלה שלא נוצלו, הרי שמקור הזכות לקבלת� הוא ב"סיכומי הוועדה   

, אשר הוקמה 3.11.1980המשותפת בעניי� פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה" מיו� 

, ועיקר� הוא בזכות 8/10/80יבוצי המיוחד בשירות הציבורי מיו� מכח ההסכ� הק

או לפנסיית נכות, לפדות את ימי המחלה שלא נוצלו  55העובד שפרש לפנסיה מעל גיל 
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 65%"על ידו בתקופת שירותו, וזאת בהתא� לתחשיב שנקבע, ובלבד שלא ניצל יותר מ

ע הסיכו� כי הזכאות לפדיו� מימי המחלה שעמדו לרשותו. במקרה של פטירת עובד, קוב

  ימי המחלה הנ"ל, היא לשאיריו של העובד. 

הדסה איננה צד להסכ� הקיבוצי הנ"ל או לסיכו� הדברי� מכוחו, א� הוראותיו של 

הסיכו� בעניי� פדיו� ימי מחלה שלא נוצלו, אומצו על ידה בהוראות כוח האד� החלות 

  על עובדיה (נספח ו' לתצהיר מטע� הדסה).
  

  ' בבית הדי� האזורי ופסק דינו של בית הדי� האזורי ההלי

כאמור, לבית הדי� האזורי הוגשו ארבע תביעות שהדיו� בה� אוחד בהחלטת בית הדי�   .17

  האזורי, כדלקמ�:

תביעת המערערת  10"05"28484תביעת המערערת כנגד הדסה; ק"ג  10"05"28429ס"ע   

תביעת עמליה כנגד הדסה והמערערת;  11"03"11300כנגד קופת הפנסיה ועמליה; ק"ג 

  תביעת עמליה כנגד קופת הפנסיה והמערערת. 11"03"11362ק"ג 

בקצירת האומר יאמר כי במסגרת כתב התביעה המתוק� כנגד קופת הפנסיה ועמליה,   .18

עתרה המערערת למת� סעד הצהרתי שייקבע כי היא זכאית לכלל הזכויות המוקנות 

המנוח, לרבות קצבת שאירי מבוטח, וכ� לקבוע כי עמליה ל"שאירתו" ו"בת זוגו" של 

איננה ידועה בציבור של המנוח לעניי� הגדרת "בת זוג" שבתקנו� קופת הפנסיה. 

בתביעתה כנגד הדסה, עתרה המערערת לקבוע כי היא זכאית לקבל לידיה כספי� בגי� 

השלמת פיצויי זכויות שונות שצבר המנוח בתקופת עבודתו בהדסה וסיומה, ובכלל זה  

פיטורי� ופדיו� ימי מחלה. לעומת זאת, בכתבי התביעה שהגישה עמליה כנגד הדסה, 

היתה "הידועה בציבור" של המנוח, ועל  היאקופת הפנסיה והמערערת, טענה עמליה כי 

כ� ומתוק, מעמדה זה היא זכאית לכל הזכויות המגיעות לה מקופת הפנסיה ומהדסה, 

  לידיה את כל הכספי� שקיבלה ישירות מהדסה.וכי על המערערת להעביר 

לטענת המערערת לפני בית הדי� האזורי, היא הוכיחה שהיא עונה על הגדרות תקנו�   .19

קופת הפנסיה, וכי הינה בגדר "אלמנת מבוטח", שכ� היתה אשתו החוקית של המנוח 

ידועה בציבור בעת פטירתו וגרה עמו בבית החולי�, ולה� ילד משות,; עמליה לא היתה 

של המנוח, לא ניהלה עמו משק בית משות,, הקשר ביניה� לא היה קשר רציני ומחייב, 

והיא נפרדה ממנו בעת שהיה מאושפז בבית חולי�; משכ� יש לית� פסק די� הצהרתי 

הקובע כי עמליה אינה הידועה בציבור של המנוח. הוסיפה המערערת וטענה כי היא א, 

מקו� עבודתו של המנוח, שכ� בעת פטירתו  "פי� מהדסה עומדת בתנאי� לקבלת כס

  היתה "שאירתו", "בת זוגו" או "אשתו".
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מנגד, טענה עמליה, כי היא זו שהיתה ידועה בציבור של המנוח, וכי הרימה את נטל 

ההוכחה המוטל עליה, והוכיחה כי מערכת היחסי� בינה לבי� המנוח היתה מחייבת, 

ענתה, היא התגוררה ע� המנוח לסירוגי� בביתו שבגבעת וידועה כלפי כולי עלמא; לט

אולגה ובביתה בגבעת שמואל, וה� ניהלו משק בית משות,; ואול� כאשר חלה המנוח 

ואושפז בבית החולי�, הפעילו בני משפחתו לח3 כבד כדי שייפרד ממנה, החתימו את 

קס חתונה, המנוח על צוואה, ועל תוספת לה אשר נחתמה באמבולנס, וא, "ארגנו" ט

  תו� ניצול מצבו; בשל כ� לדבריה, אי� כל נפקות לנישואי� אלה וג� לצוואה.

עדי�, ובכלל  13מטע� המערערת העידו בפני בית הדי� האזורי, בנוס, למערערת, עוד   .20

זה הרופא שטיפל במנוח, הרב שער� את טקס הנישואי�, ילדי בני הזוג, ועוד. מטע� 

עדי�, ובכלל זה אחיו של  �9 האזורי, בנוס, לעמליה, עוד עמליה העידו בפני בית הדי

  המנוח מרק ב� עזרא ואשתו, בעלה לשעבר של עמליה, ועוד.

יצוי� כי מטע� הדסה הוגש תצהיר עדות ראשית של גב' מירה חזות, מנהלת מער� השכר 

והנוכחות וסגנית בכירה למנהלת אג, משאבי אנוש במסגרתו פירטה בי� היתר את 

ת החלות בהדסה, את תחשיב הסכומי� בגי� השלמת פיצויי פיטורי� ובגי� פדיו� ההוראו

ימי מחלה על יסוד נתוני המנוח, ככל שייפסקו, ועוד. יצוי� כי עמליה והמערערת ויתרו 

  על חקירתה הנגדית של גב' חזות על תצהירה. 

ת הגישה הדסה בהסכמת המערערת הודעה ובה פירטה א 29/4/12זאת ועוד. ביו� 

הסכומי� ששולמו לחשבונו של המנוח כאמור לעיל ואשר התקבלו על ידי המערערת, 

וא, הוסכ� ביניה� כי בשו� מקרה לא תידרש הדסה לשל� כפל תשלו� מבי� הסכומי� 

ששולמו או ייפסקו, א� ייפסקו. הדסה ביקשה לית� תוק, של החלטה להסכמות הנ"ל. 

), 10"9לפרוטוקול, ש':  159כ� (ראו: בעמ' הצטרפה ג� עמליה למוס 3/5/12בדיו� מיו� 

  תוק, של החלטה. 29/4/12נית� לאמור בהודעה מיו�  6/5/12ועל כ� ביו� 

בפתח פסק דינו הקדי� והבהיר בית הדי� האזורי כי לאחר שבח� את חומר הראיות   .21

שהוצג לפניו, ושמע את עדויותיה� של העדי� הרבי� שהעידו מטע� הצדדי�, הגיע לכלל 

מסקנה כי א, לא אחת משתי התובעות עונה לתנאי הראשו� בהגדרת "אלמנת מבוטח", 

בדבר מגורי� משותפי� ע� המנוח במש� שנה רצופה עובר למועד פטירתו, ומטע� זה 

  יש לדחות את שתי התביעות לקבלת זכויות הפנסיה של המנוח מאת קופת הפנסיה. 

ילדי� משותפי�, המערערת  3ערת יש עוד הבהיר בית הדי�, כי על א, שלמנוח ולמער

אינה עונה על החלופה של "גרה עמו באותו מועד ויש לה� ילד משות,". זאת, בראש 

ובראשונה משו� שכפי שיפורט בהמש�, המערערת לא גרה ע� המנוח בעת פטירתו, מה 
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גירושיה� אינ� עוני� על דרישת הסעי,  לפניג� שילדי� משותפי� שנולדו לבני זוג 

שכ� כפי שנקבע בפסיקה, הכוונה בסעי, הנ"ל היא לילד שנולד לאחר שבני הזוג  הנ"ל,

קריסלדה  513/06חידשו את הקשר ביניה� ולא במועד כלשהו לפני שהתגרשו (ע"ע 

  ).מבטחי� בע"מ –קסידסיד 

. לעניי� הא� המערערת התגוררה ע� המנוח לפני פטירתובהמש�, פנה בית הדי� לבחו�   .22

די� כי כעולה מ� העובדות שפורטו, המנוח אושפז בבית החולי� מיד ע� זה קבע בית ה

שובו מחו"ל; כי מחומר הראיות שהוצג לפניו עולה כי מאז גירושיה� ועד לאשפוזו של 

המנוח לא התגוררו המערערת והמנוח יחד, ולא התקיימו ביניה� יחסי� המעידי� על 

ותפי� בתקופה זו; למערערת לא היה היות� בני זוג, מה ג� שלא נטע� כלל למגורי� מש

מפתח לדירתו של המנוח ברח' קליי, ולמנוח לא היה מפתח לדירתה של המערערת; לא 

היה לה� חשבו� בנק משות,, וה� נפגשו בארוחות משפחתיות בחגי�, בערבי שישי ובימי 

  הולדת, בלבד.

, ולמרות 2002 , והתגרשו בשנת2001בית הדי� קבע כי בני הזוג לא חיו בצוותא משנת 

שמחומר הראיות, ובכלל זה עדות המערערת עולה שהיו ביניה� יחסי� חבריי�, וכי 

המנוח שמר על קשר רצו, ע� המערערת וע� ילדיו, ה� לא היו בגדר בני זוג מאז 

גירושיה� ועד לאשפוזו של המנוח, וה� לא ראו עצמ� ככאלה. עוד צוי� כי מעדות 

וח היו יחסי חברות וידידות עמוקה וכי המנוח א, סיפר המערערת עולה שבינה לבי� המנ

לה על קשריו ע� נשי� אחרות ובכלל זה ע� עמליה. כ� ג� קבע בית הדי� כי טענת 

המערערת לפיה המנוח הציע לה נישואי� שנתיי� לפני גילוי מחלתו, לא הוכחה ולא 

המערערת עצמה  הובאה כל ראיה חיצונית התומכת בטענה זו. בית הדי� הוסי, וקבע כי

לא טענה כי שהתה כל העת בבית החולי� ע� המנוח, וכי א, מחקירתה הנגדית עלה כי 

לנה בבית החולי� שני לילות בלבד, לא ידעה מי ל� אתו, לא היתה בבית החולי� כאשר 

בני המשפחה התלבטו א� להעביר את המנוח לבית חולי� אחר ולא היתה בקיאה בפרטי 

  ח "כפי ש'מצופה ממי שכביכול "גרה עמו" בבית החולי�".הטיפולי� שקיבל המנו

בית הדי� קבע כי ספק רב א� שהייה לצד אד� חולה במש� פחות מחודש בבית חולי� 

הינה בגדר "מגורי�", ואול� בענייננו לא שהתה המערערת לצדו של המנוח בבית 

יי� לגביה החולי� כל העת, באופ� שיש בו כדי לדמותו ל"מגורי�", ולפיכ� לא התק

התנאי המצטבר השני הנדרש לצור� קבלת זכויות כ"אלמנת מבוטח", היינו מגורי� 

משותפי�, א, לא במש� תקופה של פחות מחודש לפני פטירתו של המנוח, בי� א� מדובר 

  בחלופה הראשונה ובי� א� מדובר בחלופה השנייה.
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כי המערערת ג� אינה  , קבע בית הדי� האזוריאשר לנישואי� שנערכו בבית החולי�  .23

עונה על א, לא אחד מהתנאי� הנדרשי� להיותה בת זוג של המנוח, בשל נסיבות עריכתו 

שעות לפני פטירתו של המנוח.  24"של טקס הנישואי� שהתקיי� בבית החולי� פחות מ

לעניי� זה קבע בית הדי� האזורי כי נישואי� בי� בני זוג נועדו להקי� תא משפחתי, 

יו בני הזוג זה בצד זו חיי� של שיתו, ואחווה, אלא שחומר הראיות שהוצג שבמסגרתו יח

לפניו מצביע בבירור על כ� שלא זו היתה כוונת הצדדי� בנישואי המערערת והמנוח. 

בהסתמ� על עדויות העדי� לפניו קבע בית הדי� כי המנוח, המערערת וכל הסובבי� 

שעות לאחר  24"אכ� נפטר פחות מאות� ידעו היטב שימיו של המנוח ספורי�, והוא 

הטקס; כי כל בני המשפחה ידעו שמצבו של המנוח קשה; כי ג� המנוח עצמו ידע כי ימיו 

ספורי�, וד"ר האוזנר העיד כי שוחח ג� ע� בני המשפחה על מצבו הסופני של המנוח 

לפני פטירתו. בהסתמ� על עדות המערערת לפניו, לפיה טקס הנישואי� נער� כחלק 

� רוחני שעבר המנוח בימיו האחרוני�, וכדי לדאוג לעתידה הכלכלי, קבע בית מתהלי

הדי�, כי טקס הנישואי� לא נער�, א� כ�, על מנת להקי� או לחדש תא משפחתי, ולקיי� 

בימי� שלאחר מכ� חיי זוגיות ומשפחה הלכה למעשה; והמערערת, המנוח וכל הסובבי� 

הדגיש כי ג� לפני הנישואי�, ומאז גירושיה�, אות�, היו מודעי� לכ� היטב. בית הדי� 

לא התקיימו בי� המנוח למערערת חיי� משותפי� כלשה�; ה� לא היו במעמד של 

ידועי� בציבור, והמערערת לא נסמכה על שולחנו של המנוח; יתר על כ�, למערערת היה 

מעו, ב� זוג בתקופה שלפני אשפוזו של המנוח, מר הופר, אשר כעולה מ� העדויות שנש

פעמי�, והיחסי�  10"ל 5שני�, נסעו יחד לחו"ל בי�  6 " 5ה� הכירו זה את זו במש� 

ביניה� נמשכו ג� לאחר פטירת המנוח; מר הופר הכיר את ילדיה של המערערת והיא 

הכירה את ילדיו; כ� ג� החבר של בת� המשותפת של בני הזוג, אישר כי פגש ג� הוא 

ת, וכ� ג� העיד העד מר אורלב מטע� המערערת כי את מר הופר, ב� זוגה של המערער

מר הופר היה חבר שלה, כי פגש אותו פעמי� אחדות, וידע שהמערערת נוסעת אליו לתל 

אביב; הג� שמר הופר טע� בעדותו כי היו לו קשרי� ע� נשי� אחרות, הוא אישר כי 

כי: "מדובר  הדבר לא היה במקביל לקשריו ע� המערערת. אי לכ� קבע בית הדי� האזורי

א� כ� בנישואי� "למראית עי�", אשר נעשו למעשה בלא "כוונת נישואי�", כאשר תכלית� 

הינה ליצור בסיס למצג של "נישואי�" כאשר בפועל אי� ה� כאלה, וה� אינ� עוני� על 

התנאי� המינימאליי� הנדרשי� לצור� היות� כאלה, קשירת גורל� של בני הזוג, חיי� 

)". אלכסנדר קניאז'ינסקי נ' מד"י 3363/98גרת משפחתית (ע"פ משותפי� והקמת מס

עוד קבע בית הדי� האזורי כי: "ג� א� התכוו� המנוח להביע צער או חרטה בצעד זה על 

גירושיו מג'ודי, אי� בכ� כדי לשנות את מהות� של נישואי� אלה, משהיה ברור לכל 
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לא ימומשו בשל הנסיבות  הנוגעי� בדבר, ובכלל זה למנוח ולג'ודי, כי הנישואי�

המעציבות שבעטי� התרחשו, וחוסר היכולת לממש� בשל מחלתו הסופנית של המנוח". 

בית הדי� עמד על הסמכות שבגררה שנתונה לו, לדו� בתוקפ� של הנישואי� כאמור, מכוח 

לחוק בית הדי�  39לחוק בתי המשפט, החל בבתי הדי� לעבודה מכוח סעי,  76סעי, 

יש כי אי� בקביעותיו דלעיל כדי לקבוע דבר לעניי� תוקפו של טקס לעבודה, והדג

הנישואי� לעניי� הדי� האישי, וכלפי כולי עלמא, ואול� לאור האמור מקובלת עליו 

במלואה טענת הדסה כי בשל היות� נישואי� למראית עי�, אי� בכוח� להוות בסיס 

ות לנישואי� התקפי� לכל לתביעת זכויות, ולהעניק למערערת את מלוא התוצאות הנלו

לעיל), ככל שהדבר נוגע למטרות הסוציאליות שלשמ�  3363/98דבר ועניי� (ראו: ע"פ 

נועדו הזכויות הנתבעות בתביעות שלפניו. בית הדי� הוסי, וקבע כי למסקנה זו נית� 

להגיע ג� א� נבח� את תכליתה של הזכות לקצבת שאירי�; זכות זו נועדה לאפשר למי 

ת ב�/בת זוגו נשבר מטה לחמו או הצטמצמה הכנסתו, להמשי� ולשמור על שע� פטיר

רמת חייו הקודמת לאחר פטירת ב�/בת הזוג; המערערת לא הייתה סמוכה על שולחנו 

שני�; השינוי במצבה הכלכלי נוצר ע� גירושי בני הזוג, ויש להניח  6 "של המנוח מזה כ

  כי הדבר נלקח בחשבו� במסגרת הסדרי הגירושי�.

  אי לכ�, ולאור כל האמור לעיל, קבע בית הדי� האזורי:  .24

"בענייננו, ג� א� טקס הנישואי� תק, מבחינת הדי� האישי, הרי ככל (ש)הדבר נוגע 

להקניית זכויות כלפי קופת הפנסיה וכלפי הדסה כמעביד, אי� לראות בג'ודי בת זוג של 

שאירתו של המנוח בשל נסיבות המנוח מכוחו של טקס זה, ואי� לראות בה אשתו או 

קיומו, ואי ההתממשות תוצאותיו בפועל. כמוב� שככלל חיי נישואי� שלא התממשו 

בסופו של דבר בשל נסיבות בלתי צפויות, אינ� מאייני� את תוקפו של טקס נישואי� 

בדיעבד, א� לא עמדה בבסיסו הידיעה כי לא נית� יהיה לממש את חיי הנישואי� בפועל. 

י שהובהר לעיל הידיעה המשותפת לבני הזוג ולכל הסובבי� כי לטקס הנישואי� אול� כפ

לא יהיה כל המש� מבחינת חייה� המשותפי� של המנוח ושל ג'ודי, היא שהופכת 

נישואי� אלה לנישואי� למראית עי� בלבד, ואינה מאפשרת הקניית זכויות מכוח� כלפי 

  קופת הפנסיה וכלפי הדסה".

"הא� עמליה היתה דה של המערערת, פנה בית הדי� לבחו� את השאלה לאחר שד� במעמ  .25

, הואיל ופירוט זה אינו דרוש לערעור שלפנינו, נסתפק בציו� ידועה בציבור של המנוח"

כי לאחר ניתוח מפורט של מכלול הראיות שהובאו לפניו, קבע בית הדי� האזורי, כי לא 

ל כ� קבע כי מקובלת עליו במלואה הוכח שעמליה היתה ידועה בציבור של המנוח, וע
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טענת קופת הפנסיה שג� א� היה קשר רומנטי ואינטימי בי� המנוח לבי� עמליה, קשר 

זה לא הגיע לכדי קשירת גורל, ניהול משק בית משות, ומגורי� משותפי� כנדרש לצור� 

  הגדרת "ידועי� בציבור".

פנה בית הדי� האזורי לבחו� את  בהמש� לקביעותיו כאמור בעניי� שתי התובעות שלפניו,  .26

  התביעות כנגד הדסה.

הנ"ל לחוק פיצויי  5, הפנה בית הדי� לסעי, אשר לתביעה להשלמת פיצויי פיטורי�

לפסק הדי�, עולה כי המערערת לא היתה  13 – 11פיטורי�, וקבע כי מ� האמור בסעיפי� 

ג� עמליה אינה עונה  בגדר "אשתו" של המנוח לצור� קבלת השלמת פיצויי פיטורי�, וכי

הנ"ל, כפי שפורט בהרחבה בפסק הדי�, ועל כ�  5על הגדרת "ידועה בציבור" שבסעי, 

  תביעות השתיי� להשלמת פיצויי פיטורי�, נדחות.

, הפנה בית הדי� לכ� שהזכות לקבלת פדיו� אשר לתביעה לפדיו� ימי מחלה שלא נוצלו

, אשר אומ3 על ידי 8.10.80מיו�  ימי מחלה מעוגנת בהסכ� הקיבוצי במגזר הציבורי

לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח  28הדסה, והוא מפנה להגדרת "שאיר" שבסעי, 

), וקבע כי המערערת ועמליה אינ� עומדות חוק הגמלאות –(להל�  1970"משולב], התש"ל

בתנאי� הנדרשי� להגדרת "שאיר" ש�, שעיקרה: מי שהיתה בת זוגו, היינו אשתו או 

השני� שקדמו לפטירתו, ועל  3"עה בציבור של המנוח בשעת מותו, וגרה עמו לפחות בידו

  כ� ג� תביעת� זו נדחתה. 

אי לכ� ולאור כל האמור בפסק דינו, דחה בית הדי� את תביעותיה� של המערערת ושל   .27

עמליה כנגד הדסה וכנגד קופת הפנסיה, תו� שחייב כל אחת מה� לשל� לקופת הפנסיה 

. הואיל 0 4,500וכ� חייב כל אחת מה� לשל� להדסה הוצאות בס�  0 4,500בס�  הוצאות

  וה� המערערת וה� עמליה לא זכו בתביעת�, ה� לא חויבו בתשלו� הוצאות זו לזו.

  

  הערעור ועיקרי טענות הצדדי� בערעור 

כאמור, המערערת בחרה מטעמיה שפורטו לעיל, שלא לערער על דחיית תביעתה כנגד   .28

קופת הפנסיה, כ� שהערעור שבנדו� עניינו א� בדחיית תביעתה של המערערת כנגד 

הדסה, היינו דחיית תביעתה לקבלת השלמת פיצויי הפיטורי� ופדיו� ימי המחלה הלא 

מנוצלי� של המנוח. במוקד הערעור עומדת קביעתו של בית הדי� האזורי לפיה נישואי 

הזכויות הסוציאליות הנ"ל, מ� הטע�  המערערת למנוח אינ� תקפי� לצור� הענקת

  שמדובר בנישואי� למראית עי� בלבד.
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לטענת המערערת, כעולה מפסק הדי�, הטע� היחיד לפסילת תוק, הנישואי� במקרה זה   .29

הינו קביעת בית הדי� האזורי כי כוונת המערערת והמנוח לא היתה לש� נישואי� אלא 

היתה מצד� כל כוונה להקי� או לחדש את  לש� קבלת הזכויות הסוציאליות עצמ�, ולא

  התא משפחתי. 

  לטענתה בקביעה זו נפלה ה� טעות עובדתית וה� טעות משפטית.

נטע� כי לפני בית הדי� האזורי הוכח ההיפ� הגמור מקביעתו. אשר לטעות העובדתית,   .30

בהקשר לכ� טענה המערערת באריכות, תו� שהפנתה לסעיפי� מסוימי� בסיכומיה 

הדי� האזורי (אשר התייחסו לעדויות) ולחלקי� הרלוונטיי� מפרוטוקול הדיו�  בבית

  בבית הדי� האזורי, כי:

הוכח שלמרות מצבו הרפואי הקשה של המנוח היתה תקווה שיחזור לביתו ויארי� ימי�, 

 ובוודאי שהיה צפי שהמנוח יחיה מספר חודשי� לאחר שחרורו מבית החולי�; בניגוד

הדי�  בפני בית המוות,  הוכח פני עצמו מול את המנוח ראה כאילו הדי� לקביעה בפסק

ההיפ� הגמור מכ� לרבות באמצעות עדי� ולרבות כאלה שהובאו על ידי עמליה  האזורי

ושהעידו לגבי כוונת המנוח לחזור לביתו לאחר האשפוז, עדות הרב הלוי שער� את טקס 

 ור אהבתו אליה, ועוד; ג�הנישואי� והעיד כי המנוח ביקש להינשא למערערת לא

 ימי� אלו יש חולי� המאריכי� שהעידו בבית הדי� אישרו שבמקרי� כגו� הרופאי�

 ללו� ע� המערערת הנישואי� נשארה לאחר כי ארוכות; הוכח בבירור למש� תקופות

 המנוח לעולמו, כ� שלאחר היו� הל� למחרת הצער בבית החולי�, אלא שלמרבה המנוח

 בעלה; המערערת את לא עזבה המערערת המנוח של לפטירתוהנישואי� ועד  טקס

 למנוח מתו� אמת, כי נישאה אהבת השני� כל לאור� המנוח את בבירור שאהבה העידה

 וה� לו ותינשא מ� הימי� תחזור וכי ידעה שביו� יבריא והמנוח נס יקרה תקווה שאולי

 שאי� למו ובוודאילעו יל� המנוח מתי לא ידעה הדעות המערערת ביחד; לכל יזדקנו

מיד אחרי הנישואי�; הוכח כי למנוח  לעולמו שהל� הטרגית את העובדה לחובתה לזקו,

היו שני שיקולי� משולבי� בכוונתו להינשא למערערת כפי שהצהיר עו"ד מנדלסו�, 

שיקול כלכלי של רצו�  "שהחתי� את המנוח על הצוואה ותצהירו לא נסתר: האחד 

  אהבה אמיתית למערערת.  "י� האמורי�, והשני להבטיח למערערת את הכספ

לטענת המערערת, בית הדי� האזורי התעל� מכ�, שהוכח כי המערערת עצמה לא ידעה 

על השיקולי� של המנוח ונישאה למנוח מתו� אהבת אמת וללא כל שיקול כספי; ומכ� 

לאשפוזו של המנוח בבית החולי� ולעריכת הצוואה (שנתיי� קוד� לכ�)  שעוד קוד�

ביקש המנוח לחזור ולהינשא למערערת ולחזור לחיק משפחתו, ללא כל קשר לשיקול 



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   13�10�17777 ע"ע  

  
   

 44מתו�  12

התועלתני של הקניית זכויות סוציאליות, כ� שכוונת הנישואי� מחדש למערערת קדמה 

רערת שלכל הדעות נולד רק בעת כרונולוגית ל"מניע" התועלתני של הקניית זכויות למע

עריכת הצוואה בבית החולי�, וכי שאיפתו של המנוח מומשה לבסו, בנסיבות הטרגיות 

של אשפוזו בבית החולי�; מכל מקו�, הוכח כי המניע של הענקת הזכויות היה מניע 

שולי המצטר, למניע הראשי שהיה קיי� אצל המנוח והמערערת כבר כשנתיי� לפני 

: תצהיר עו"ד מנדלסו� שער� את הצוואה, תצהיר הרב הלוי שער� את הפטירה (ראו

טקס הנישואי� ותצהיר ד"ר אדרי שלא נסתרו בחקירת� הנגדית אלא להיפ�); א, 

בהתא� לקביעת בית הדי� האזורי הוכח שנישואי המנוח למערערת היו חלק מתהלי� 

תהלי� פנימי חזק של רוחני שעבר המנוח, וכי בשבועות האחרוני� לחייו, עבר המנוח 

ערכי משפחה, אהבה, חמלה וסליחה, וכי שיא התהלי� הרוחני הזה מבחינתו של המנוח 

היה אקט הנישואי� למערערת; המערערת העידה באריכות על נסיבות הצעת הנישואי� 

בלילה שלפני ערב יו� כיפור, שאז ניאותה להינשא למנוח; הוכח כי בי� המנוח למערערת 

ות ארוכי שני� וכי המנוח ביקש לחזור לחיק זוגתו ומשפחתו מזה תקופה היו יחסי זוגי

ארוכה ביותר אשר מומשה לבסו, בנסיבות הטרגיות של אשפוזו בבית החולי�; הוכח 

כי המערערת סלחה למנוח על בגידתו בה לאחר לבטי�, וגמרה אומר לחזור ולקשור 

  . גורלה בגורלו, ללא כל קשר לזכויות הסוציאליות, ועוד

לדברי המערערת המדובר בענייננו בטעות ברורה ויסודית בקביעת העובדות, ודרכ� של   .31

ערכאות ערעור היא כ� להתערב בטעויות אלו, הואיל ואי� המדובר בהערכת מהימנות 

  אלא בהערכת העדויות לפי מבח� השכל הישר. 

יש בענייננו מניע נטע� שאפילו א� סבר בית הדי� האזורי, כי אשר לטעות המשפטית   .32

כלכלי לנישואי�, הרי שבית הדי� התעל� כליל מההבחנה שבי� "נישואי תועלת" (או 

"נישואי נוחות") שהינ� תקפי� לכל דבר, לבי� "נישואי� פיקטיביי�" או "נישואי� 

למראית עי�" שהינ� חסרי תוק,, זאת שעה שבענייננו לא הוכח כי המדובר ב"נישואי� 

הוכח כי המדובר בנישואי� תקפי� לכל דבר ועניי�, ולכל  "היפ� פיקטיביי�", אלא ל

היותר ב"נישואי תועלת". בהקשר לכ� הפנתה המערערת להגדרת נישואי� פיקטיביי� 

לעיל (שנזכר על ידי בית הדי�  קניאז'ינסקי 3363/98ע"י בית המשפט העליו� בעניי� ע"פ 

  האזורי) כדלקמ�: 

ה להשיג תוצאה שאינה קשורה בגורל� המשות( "נישואי� שמלכתחילה נוצרו במגמ
של בני הזוג; ללא כל כוונה ליצירת קשר משפחתי כלשהו; תו' הסכמה מראש לפירוד 

ה� נישואי�  �מוחלט ביו בני הזוג; ומתו' מטרה יחידה להשיג זכויות שמעניק החוק 
  פיקטיביי�", 
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א, לא אחד מתנאי�  לטענתה, בענייננו, הוכח בפני בית הדי� האזורי שלא מתקיי�

מצטברי� אלו, קל וחומר, שלא מתקיימי� כול�; כ� לא מתקיי� התנאי של כוונה 

להשיג תוצאה שאינה קשורה לגורל המשות,, שכ� הוכח שמדובר בנישואי� שנוצרו 

ה� מטרה של חידוש הקשר ארו�  "במגמה להשיג תוצאה הקשורה בגורל המשות, 

ה על הפרידה שלה� בעבר; לא מתקיי� התנאי של השני� בי� המערערת למנוח וה� חרט

העדר כוונה ליצירת קשר משפחתי, שכ� הוכח בענייננו שמדובר בכוונה ליצירת קשר 

משפחתי מחודש כחלק מאהבה גדולה בי� המערערת למנוח וכחלק מתהלי� רוחני שעבר 

 המנוח בתקופה האחרונה; לא מתקיי� התנאי של הסכמה מראש לפירוד מוחלט, שכ�

לא הוכחה כלל הסכמה לפירוד בי� המערערת למנוח אלא להיפ� הוכח כי המנוח ער� 

תכניות לעתיד לחזור לביתו והוכח כי המערערת שהתה עמו לאחר טקס הנישואי� ועד 

לפטירתו בטר� עת; לא מתקיי� התנאי של מטרה יחידה להשגת זכויות, שכ� הוכח 

יעיו של המנוח (לא המניע היחיד) היה בענייננו כי המערערת כלל לא ידעה שאחד ממנ

הקניית זכויות למערערת והוכח שהמטרה של הקניית זכויות היתה אגבית מבחינת 

המנוח לצד המטרה המרכזית של חידוש הקשר ע� המערערת כפי שביקש המנוח לעשות 

  עוד קוד� לגילוי המחלה.

 קניאז'ינסקי 3363/98טענה המערערת בהסתמ� על ההלכה בע"פ  "אשר לנישואי תועלת   .33

לעיל, כי כפי שנקבע, "נשואי תועלת" נעשי� למטרת נישואי�, כאשר ה"תועלת" היא 

רק המניע העומד בבסיס� ובתור שכאלה, הרי ה� נישואי� "אמיתיי�" להבדיל 

ת.  על כ�, ג� א� המדובר היה בנישואי מנישואי� "פיקטיביי�" וה� אינ� שוללי� זכויו

לא היה בכ� כדי לשלול את הזכויות מהמערערת, שכ� נישואי  "וזה אינו המקרה  "תועלת 

). לדבריה, רוזנברג נ' משרד הפני� 14"01"13741(עת"מ  תועלת הינ� נישואי� אמיתיי�

יי� ב"נישואי תועלת" הינו בכ� שהשיקול הכלכלי נלווה לשיקולי� האישהמוקד 

הקיימי� בי� הצדדי�, כפי שהוכח בענייננו, ועל כ� כדי לשלול זכויות כגו� הזכויות 

במקרה דנא, יש להוכיח כי נעשו נישואי� פיקטיביי� שלא למטרת יצירת קשר משפחתי 

אלא א� ורק למטרה זרה וזאת תו� הסכמה מפורשת לפירוד מוחלט ביו הצדדי� מיד 

� כל שיקולי� אישיי� לנישואי� אלא א� ורק שיקול לאחר הנישואי�; יש להוכיח כי אי

כלכלי, וכי אי� כל כוונה למימוש הנישואי� אלא הסכמה מפורשת לפירוד מוחלט בי� 

  הצדדי� מיד לאחר הנישואי� הפיקטיביי�.

לטענת המערערת, זאת לא רק שלא הוכח בענייננו אלא הוכח ההיפ�, והוכח שא, לא 

צד המנוח ולבטח לא מצד המערערת שכלל לא הייתה מדובר על נישואי תועלת, לא מ

מודעת לשיקוליו של המנוח, ולא בכדי נמנע בית הדי� האזורי מהתייחסות לסוגיה זו 
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התנאי�  למימוש האפשרות מכבר בסיכול זה בפסק הדי�; מה ג� שהפסיקה הכירה

 6147/11זכויות (למשל: עע"מ  לרכישת הדרישות הפורמליות המשפטיי� כעילה להקלת

 ההסכמה לאור ); מכל מקו� הגמשה זו אינה רלבנטית לענייננוגורוב/ נ' משרד הפני�

לפדיו� ימי מחלה לפי הגדרת  של המערערת זכאותה בי� הצדדי� לבדיקת הדיונית

דר�  שעל הגמלאות, ובוודאי לחוק 28סעי,  לפי הגמלאות, ולא לחוק 4שאירי� שבסעי, 

את  לשלול וחומר שאי� בענייננו, ומקל א, ההגמשה עקרו� את להחיל יש ההיקש

 לאחר יו� לעולמו שהוא הל� משו� רק למנוח וכדי� כדת של המערערת כנשואה מעמדה

לא היתה  והמערערת המנוח ימי� מארי� היה אילו הדעות לכל טקס הנישואי�, שהרי

של המערערת  המלאה בזכותהלכפור  האפשרות כלל עולה היתה שלא נפרדת ממנו, ברור

המנוח; מכל מקו�, הימנעות הדסה מחקירה נגדית של העדי� בסוגיות  של כאשתו

מהותיות כגו� דא פועלת לחובת מי שנמנע מחקירה כאמור ובית הדי� האזורי נמנע 

מלהתייחס להשלכות הראייתיות של הימנעות זו; יתרה מכ�, הדסה כלל לא טענה בכתב 

ייתה עוזבת את המנוח מיד לאחר הנישואי�, ומכא� ברור שאי� כל ההגנה, שהמערערת ה

רבותא בשאר הטענות של הדסה באשר לתנאי העיקרי לנישואי� פיקטיביי�, הסכמה 

  מפורשת לפירוד מיד לאחר הנישואי�, המהוות לפיכ�, הרחבת חזית.

שבגררה מוסיפה המערערת וטוענת, כי בית הדי� האזורי היה מוסמ� במסגרת סמכות   .34

לחוק שיפוט בתי די�  2לדו� בתוק, הנישואי� א� היה עליו לעשות כ� לפי די� תורה (סעי, 

), ובהתא� לדי� תורה, אפילו היתה מטרת הנישואי� הקניית 1953"רבניי�, התשי"ג

זכויות למערערת לא היה בכ� כדי לפסול את הנישואי�, שהרי מטרת הנישואי� לא 

ניי� קידושי� אחרי אומדנות והוכחות המוכיחות שלא כיוונו רלבנטית כי "אי� הולכי� בע

ולו לצור�  "לש� קידושי�"; בית הדי� האזורי לא היה מוסמ� לפסול את תוק, הנישואי� 

כאשר הנישואי� תקפי� לכל דבר ועניי� לפי די� תורה (ראה בהקשר  "זכויות סוציאליות 

ענה לקיומ� של נישואי� פיקטיביי�, ); מכל מקו�, הטאגד –קר�  �2748/07) "לכ�: עב (י

היא טענה חמורה ביותר המאשימה את המערערת ואת המנוח במעשה פלילי של מרמה 

) קיי� נטל ראיה כבד ביותר לימה נ' רוזנברג 2275/90שלגביו, על פי הפסיקה, (ע"א 

אלא  "(קרוב לנטל הפלילי של "מעל לכל ספק סביר"), ונטל זה לא הור� א, לא בקירוב 

להיפ�, ובית הדי� האזורי נמנע מלהתייחס לנטל הראיה הכבד האמור ובוודאי שהנמקת 

  פסק הדי� אינה מלמדת הכיצד הור� נטל ראיה כבד זה בנסיבות העניי�.

טוענת המערערת שלעניי� הזכאות  –אשר לתכלית הסוציאלית של חוק פיצויי פיטורי�   .35

להבחי� בי� בת זוג לבי� שאר השאירי�  לתשלו� פיצויי פיטורי� לאחר פטירת עובד יש

לחוק פיצויי פיטורי�; בעוד שלגבי שאר סוגי השאירי� (ילדי�,  5המוזכרי� בסעי, 
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זוג החוק "הורי�, אחי� וכו') החוק מדגיש את התלות הסוציאלית במנוח, הרי שלגבי בת

כלית לגבי אינו דורש דרישה כזו כלל ועיקר, ומכא� שלא נדרש צור� סוציאלי או תלות כל

בת זוג, ויש להסיק כי המחוקק קבע חזקה חלוטה שלגבי בת זוג קיי� צור� סוציאלי או 

  תלות כלכלית כאמור.

לסיכו� נטע� על ידי המערערת כי אי� ספק, שהמקרה דנא הינו מקרה מיוחד במינו;   .36

 הטענה שמדובר בנישואי� פיקטיביי� וא, בנישואי תועלת לא הוכחה ע"י הדסה או על

ידי הצדדי� האחרי�, ואי� להכתי� את המנוח ואת המערערת על לא עוול בכפ� 

באמירה חמורה מעי� זו; אילו המנוח הארי� ימי� והמערערת הייתה נותרת לצדו (כפי 

שהעידה) ה� בבית החולי� וה� מחו3 לבית החולי�, ולא היה צור� להכריע ב"מניעי� 

יתות הנישואי�; המועד היחיד שקיי� נסתרי�" שכ� המציאות הייתה מוכיחה את אמ

בנסיבות עניי� מורכב זה לבדיקת "כוונות" ו"מניעי�" הינו מרגע הנישואי� ועד לרגע 

פטירת המנוח, ובענייננו הוכח שלאחר הנישואי� ועד פטירת המנוח לא עזבה המערערת 

את בעלה והיא א, התאבלה מרות על פטירתו, ערכה שבעה בביתה, הנציחה את זכרו 

ועוד דברי� המלמדי� בבירור על "כוונותיה" ו"מניעיה" באופ� שיש בו כדי להוכיח מעל 

לכל ספק כי לא מדובר בנישואי� פיקטיביי�; אי� חולק כי המנוח ציווה בצוואתו באופ� 

מפורש כי הזכויות מקופת הפנסיה ומקו� העבודה יועברו למערערת, ה� משו� אהבתו 

להבטיח לה את הכספי�, א� אי� בשיקול תועלתני זה של הגדולה אליה וה� משו� רצונו 

המנוח כל פסול והניסיו� להפו� את היוצרות ולטעו� כי המנוח נישא למערערת במטרה 

  להונות את הדסה או משיקולי� כלכליי� גרידא מופר� לגמרי.

אי לכ�, לטענת המערערת בית הדי� האזורי טעה בקביעתו כי אי� תוק, לנישואי 

והמנוח לצור� קבלת הזכויות מושא הלי� זה, בי� משו� שמדובר בנישואי� המערערת 

  תקפי� לכל דבר ועניי� ובי� א� המדובר ב"נישואי תועלת", ויש לקבל את הערעור.

מנגד, טוענת הדסה, כי כפי שנית� להיווכח מסיכומי המערערת לפנינו, הערעור מכוו� כל   .37

הדי� האזורי, וערכאת הערעור לא תתערב  כולו כנגד קביעותיו העובדתיות של בית

בקביעותיו העובדתיות של בית הדי� האזורי, המבוססות על התרשמותו הישירה מ� 

העדי� ומעוגנות היטב בחומר הראיות שהיה מונח בפניו. עוד ולחלופי�, טוענת הדסה כי 

  ג� בחינת חומר הראיות לגופו, מחייבת את דחיית הערעור. 

דסה כי הוכח בבית הדי� האזורי שהמנוח והמערערת נפרדו בשנת בהקשר לכ� טוענת ה

; מאז גירושיה� לא קיימו מסגרת של חיי� משותפי� או 2002והתגרשו בשנת  2001

מערכת יחסי� זוגית אחרת או כל תלות כלכלית או אחרת, אלא להיפ�: המערערת 
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ת, כאשר המערערת והמנוח ניהלו חיי� נפרדי�, ע� בני זוג אחרי�, תו� עצמאות כלכלי

לא הייתה תלויה במנוח לפרנסתה ו/או לכלכלת משק ביתה, וג� לא נטע� אחרת; 

התקופה הנטענת על ידי המערערת, במהלכה כביכול חודש הקשר בינה לבי� המנוח 

הייתה תקופת זמ� קצרה ביותר של כחודש, לאחר שהמנוח חלה במחלה חשוכת מרפא 

המנוח על ערש דווי, כשהוא מאושפז בהוספיס  ובמהל� שהותו בבית החולי�; בהיות

  בתל השומר, נער� בי� המנוח לבי� המערערת "טקס הנישואי�". 

לטענת הדסה, כעולה מעדות המערערת עצמה והעדי� מטעמה, טקס הנישואי� נער�   .38

שעה שהיה ידוע כי שעותיו של המנוח ספורות (ואכ� המנוח נפטר פחות מיממה לאחר 

"), ושעה שהיה ברור לכל כי אי� עתיד ליחסי� בי� בני הזוג ואי� ולא "טקס הנישואי�

  יכולה להיות כוונה או ציפייה לבניית חיי� משותפי�.

אשר לטענות המערערת כי הוכח שהמנוח לא ראה את עצמו מול פני המוות, או כאילו   .39

ה בבית המנוח עשה בבית החולי� תוכניות לעתיד, טוענת הדסה, תו� הפניה לסיכומי

הדי� האזורי ולפרוטוקולי�, שצורפו כמוצג, כי מדובר בטענות כנגד קביעותיו 

העובדתיות של בית הדי� האזורי, אשר מעוגנות היטב בחומר הראיות שהיה מונח בפניו, 

וערכאת ערעור לא תתערב בקביעות אלה; עוד ולחלופי� טוענת הדסה כי על פי הראיות, 

המנוח היה מודע למצבו הסופני; טקס הנישואי� נער� לרבות עדותו של ד"ר האוזר, 

מתו� מטרה מצד המנוח להקנות למערערת זכויות שהמנוח ידע כי אינו יכול להוריש� 

מבלי שיישא את המערערת בטקס פורמאלי, ועו"ד מנדלסו� שער� את הצוואה אישר 

"ייתכ�  זאת בעדותו; כ� ג� המערערת עצמה הודתה בסיכומיה בבית הדי� האזורי כי

  ונתלווה" לנישואי� ג� שיקול כלכלי מצד המנוח להעניק לה זכויות.

בפסק דינו קיבל בית הדי� האזורי את טענותיה של  הדסה כי נישואי המערערת ע� 

המנוח בהיות המנוח על ערש דווי, בשעותיו האחרונות לפני פטירתו הצפויה והמיידית 

רערת לבי� המנוח מערכת יחסי� זוגית עקב מחלתו הסופנית, ללא שהתקיימה בי� המע

בתקופה הרלבנטית וללא שהתקיימה כל תלות כלכלית או אחרת, ובייחוד ללא כל עתיד 

וללא כל אפשרות של קשירת גורל משות, ובניית חיי� משותפי�, הינ� "נישואי� 

למראית עי�" ו/או "נישואי� פיקטיביי�", שאי� בה� להקנות למערערת מעמד של 

ל המנוח לעניי� הזכאות להשלמת פיצויי פיטורי� או פדיו� ימי מחלה. לדבריה "אשתו" ש

של הדסה, בדי� קיבל בית הדי� האזורי את טענותיה אלו, וקביעותיו של בית הדי� בעניי� 

זה מבוססות היטב בחומר הראיות ובהלכה הפסוקה, ואי� מקו� שערכאת הערעור 

  תתערב בה�.
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איננה עומדת בתנאי ההגדרה של "שאיר" שהוא  מערערתמוסיפה הדסה וטוענת כי ה  .40

 "וה� לעניי� פדיו� ימי מחלה. ראשית  פיטורי� "ב� זוג" ה� לעניי� השלמת פיצויי

לחוק פיצויי פיטורי� או  5המנוח, לעניי� סעי,  שהייתה "אשתו" של מי אינה המערערת

אליו מפנה הוראת כ"א הגמלאות,  לחוק 4או א, סעי,  28לעניי� הגדרת שאיר שבסעי, 

עי�/נישואי�  למראית נישואי� הינ� למנוח נישואיה ימי מחלה, שכ� לעניי� פדיו�

 ימי מחלה פיטורי� ופדיו� פיצויי תשלו� ביסוד העומדת התכלית "פיקטיביי�; שנית 

על שולחנו  שהיה תלוי וסמו� למי תמיכה היינו מת� –של פטירת העובד  לשארי� במקרה

תלות כלכלית או  לה כל לא היתה באשר במערערת מתקיימת אינה "טר הנפ של העובד

  במנוח. אחרת

איננה בגדר פיטורי�, הרי שחוק  שפטירת עובד לטענת הדסה, על פי הפסיקה, למרות  .41

פטירת עובד,  של פיטורי� במקרה פיצויי תשלו� חובת 5קובע בסעי,  פיטורי� פיצויי

 –קרקובסקי  1308/02בסעי, זה; על פי הפסיקה (ע"ע  כהגדרת� לשאירי� רקא� זאת 

שאירי�  ), א� לא הותיר העובד שנפטרלסלי –מקפת  קר� 383/07; ע"ע מדינת ישראל

  לשל� פיצויי פיטורי�, כלל. המעסיק על חובה לחוק, אי� 5בסעי,  כהגדרת�

וגדרי�. מ לשאירי� רק היא מחלה ימי לפדיו� אשר לפדיו� ימי מחלה, הרי שהזכאות  .42

האד� של הדסה קובע כי שאיר הוא  כוח לחוק הגמלאות, אליו מפנה הוראת 28סעי, 

 לה� נולד או שני� שקדמו לפטירתו שלוש זוגו של הנפטר לפחות"זוג, א� היה ב�-ב�

לחוק הגמלאות המונח "ב� זוג" מוגדר: "מי שהיתה אשתו בשעת  4ילד, וכ� ג� בסעי, 

  בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה".מותו, לרבות מי שהיתה ידועה 

לטענת הדסה ביסוד ההוראות המקנות לשארי� במקרה של פטירת עובד זכויות 

סוציאליות (פיצויי פיטורי�, קצבה, ופדיו� דמי מחלה), עומדת תכלית סוציאלית, 

לאמור: הגנה ומת� תמיכה כלכלית למי שהיה תלוי וסמו� על שולחנו של העובד הנפטר, 

לחוק  5לעיל בעניי� סעי,  קרקובסקי 1308/02ולאורה יש לפרש הוראות אלה (ראו: ע"ע 

לחוק, נית� ללמוד  5פיצויי פיטורי�), ש� ג� נפסק כי על הגדרת שאיר במובנו של סעי, 

לחוק. הרציונל הוא שע� פטירת עובד תהא הגנה מסוימת  5מתכלית החריג שבסעי, 

זה  למי שהיה תלוי לפרנסתו בעובד, ועל כ� פיצויי הפיטורי� המשתלמי� מכוח סעי,

לחוק פיצויי פיטורי� ועל  5אינ� מהווי� חלק מעיזבונו של המנוח; על תכליתו של ס' 

 64"3השוני בינו לבי� החריגי� האחרי� שבחוק עמד בית הדי� הארצי ג� בדב"ע מז/ 

, וש� ג� איבח� בית הדי� בי� פיצויי מעו� אמשינוב בע"מ �עיזבו� פרופ' אברה� פרידמ� 

� לעובד בטר� נפטר, שה� חלק מהעיזבו� לבי� זכות השארי� פיטורי� או שכר המגיעי
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לחוק, במטרה  5לחוק פיצויי פיטורי�, אשר נולדה לשאירי� מכוח סעי,  5לפי סעי, 

שלא להפסיק ע� מות העובד את התמיכה שקיבלו אות� שאירי� מ� העובד המנוח (ראו 

  ).פלונית נ' אלמוני� 72970/99ג�: תמ"ש 

לחוק  5כי אי� לקבל את סברת המערערת שלגבי "בת זוג" לפי סעי,  עוד טוענת הדסה  .43

לעיל נקבע  קרקובסקי 1308/02פיצויי פיטורי� אי� כל דרישה של צור� סוציאלי; בע"ע 

הנ"ל, ה� לגבי שארי� קרובי� (ב� זוג וילדי�) וה� לגבי  5במפורש, כי התכלית של סעי, 

סוציאלית, מניעת מצב בו פטירתו של  שארי� רחוקי� יותר (הורי� או אחי�), הינה

העובד תפגע בחלק ניכר ממקור הכנסת� של הסמוכי� על שולחנו, וכ� ג� בתמ"ש 

לחוק פיצויי פיטורי�  5, לעיל, חזר בית המשפט וקבע כי תכלית סעי, פלונית 72970/99

הינה סוציאלית, וזוהי התכלית לאורה יש לפרש את המונח "ב� זוג". תכלית זו לא 

לחוק פיצויי  5קיימת במערערת וא, לא נטע� אחרת; התכלית הסוציאלית של סעי, מת

לחוק הגנת השכר הקובע, כי במקרה  7פיטורי� מתחוורת ג� מתו� השוואתה לסעי, 

של פטירתו של עובד ישול� שכרו לידי מי שהעובד הורה, וא� לא הורה, לידי ב� זוגו 

ת טענת המערערת לפיה המחוקק ויתר על וא� אי� ב� זוג ליורשיו, כ� שאי� לקבל א

הדרישה לגבי תלות כלכלית או את טענתה הסותרת, כי המחוקק קבע חזקה חלוטה כי 

לגבי בת זוג קיי� צור� סוציאלי, בהיותה הרחבת חזית אסורה שג� אינה נתמכת בשו� 

  אסמכתא. 

ת המקנות זכות מכל מקו�, לטענת הדסה, תכלית סוציאלית זו עומדת ג� ביסוד ההוראו  .44

; ע"ע הפטקה נ' בית הדי�  הארצי 571/81לקצבת שאירי� לפי חוק הגמלאות (בג"3 

 –ליובוב (ארצי)  1016/00; ע"ע בלו –הממונה על תשלו� הגמלאות  363/99(ארצי) 

הממונה על  244/08; ע"ע הממונה על תשלו� הגמלאות �ברזילי  1223/01; ע"ע קג"מ

, גולדשמידט נ' בית הדי� הארצי 4193/04ובמיוחד בג"צ ), מילוא –תשלו� הגמלאות 

ש� דובר בנסיבות דומות לענייננו של פירוד וחידוש הקשר עקב מחלת המנוח, קשר 

חודשי� עד פטירת המנוח, שעה שכחודש לפני כ� נישאו  4"שנמש� באותו מקרה כ

התכלית  העותרת והמנוח. בית המשפט העליו� דחה את העתירה באותו מקרה בקבעו כי

הסוציאלית הדרושה לפי חוק הגמלאות להכרה באד� כזכאי לקצבת שארי� על פי ס' 

) לחוק לא התקיימה, זאת מ� הטע� שהחוק נועד להעניק קצבת שאירי� לב� 1(א)( 28

זוג שניהל קשר זוגי ע� הנפטר במש� תקופת זמ� המצביעה על יצירת קשר של תלות 

פת הזוגיות קוד� לפטירה של שלוש שני� לפחות, בי� בשל אור� תקו "אישית וכלכלית 

ובי� בשל הולדת ילד משות, בתקופה הסמוכה לפטירה, ג� א� מש� תקופת הזוגיות 

פחת משלוש שני�, סממני� שמצביעי�, על פניה�, על קיו� תא משפחתי הדוק, ועל 
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היווצרות תלות משפחתית וכלכלית של ב� הזוג בנפטר, המצדיקה זכאות לקצבת 

רי�; עוד נקבע באותו מקרה כי גישת החוק היא לבחו�, ככל האפשר, את מציאות שאי

החיי� בפועל, ולהעמיד את הזוגיות במבח� חיי המעשה ולא לבססה על נוסחאות 

פורמליות שאינ� משקפות את המצב לאמיתו; כ� ג� באותו מקרה הובהר כי ילדיה� 

ימי� את החלופה השנייה של של בני הזוג שנולדו מהנישואי� הראשוני� אינ� מקי

  החוק. 

  הנ"ל, נכוני� בענייננו מקל וחומר. גולדשמיטלטענת הדסה הדברי� שנקבעו בבג"צ 

 3363/98אשר לסוגית ה"נישואי� למראית עי�" טוענת הדסה כי בעניי� בע"פ   .45

לעיל, קבע בית המשפט העליו� כי "נישואי� למראית עי�" הינ� נישואי�  קניאז'ינסקי

כוונה לקיי� חיי זוגיות הלכה למעשה, וככאלה אי� בכוח� לשמש בסיס לתביעת בלא 

זוג" אינו מחייב באורח מכני, ג� לעניינ� של "זכויות; כי מעמד פורמאלי זה של "בני

פי תכלית� "זוג", על"דיני� אחרי�; כי יש לבחו� את משמעות המושגי� "נישואי�" ו"בני

כי אי� מניעה לכ� שנישואי� שיימצאו "תופסי�"  של ההוראות מכוח� נתבעות הזכויות;

לעניי� דיני האישות, לא "יתפסו" לעניינ� של דיני� אחרי�; כי הנישואי� "למראית עי�" 

ה� הנישואי� ה"פיקטיביי�" בלשו� הע�, והמאפיי� נישואי� כאלה ומבדיל אות� 

אינ� כאלה; מ"נישואי תועלת", נעו3 בכ� שה� רק "נחזי�" כנישואי�, כאשר למעשה 

 "עי�", שעה שהראשוני� "למראית"כי יש להבחי� בי� "נישואי תועלת" לבי� "נישואי�

נעשי� בכוונת נישואי�, ואי� נפקות לכ� שהמניע לעשיית� הייתה התועלת הכרוכה בה�; 

נעשו מלכתחילה בלא "כוונת נישואי�" כאשר תכלית� היחידה היא  "בעוד שהאחרוני� 

לעיל, נפסק  גולדשמיט"נישואי�" כשבפועל אי� כאלה. ג� בבג"צ ליצור בסיס למצג של 

כי החוק מבקש להעניק קצבת שאירי� למי שבפועל נסמ� על שולחנו של הנפטר ולצור� 

כ�, ולקידו� המטרה הסוציאלית, מתנתק החוק במידה רבה מהמסגרות הרשמיות של 

ת, כפי שה� מתרחשות נישואי� וגירושי�, ובוח� את מסגרות החיי� הזוגיות האמיתיו

), ש� נקבע המוסד לביטוח לאומי �אל וודיא�  1112/98יו� (ראו ג�: עב"ל "בחיי היו�

כי טקס נישואי� שנועד להשגת אזרחות בלבד, שאי� נלווי� אליו כל כוונה לחיי� 

משותפי� או לקיו� מסגרת משפחתית כלשהי, לא יניב תוצאה של קבלת אזרחות; ת"ע 

  ,  בהקשר לחוק הירושה).פלונית –ו� המנוח פלוני ז"ל עזב 2120/08(חי) 

המונח "שאיר"  להגדרת התנאי� לטענת הדסה, המערערת בענייננו אינה מקיימת את  .46

המונח  התנאי� להגדרת את ג� מקיימת פיצויי פיטורי�, ואינה זוג" לעניי� שהוא "ב�

תלויה  הייתה ערת לאימי מחלה; המער פדיו� "שאיר" שהוא "ב� זוג" (אשתו) לעניי�
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של  את זכאותה א� בוחני� שכ�; ג� טענה ולא או אחרת כלכלית תלות במנוח

ביותר של המונח "שאיר" לפי  הבסיסית להגדרה בהתא� מחלה ימי לפדיו� המערערת

 להועיל למערערת, שכ� מ� כדי בכ� לחוק הגמלאות כטענת המערערת, אי� 4סעי, 

להגדרת  התנאי� מקיימת ג� את אינה כי המערערתעולה,  לעיל המפורטי� הנימוקי�

  .לחוק הגמלאות 4של "אשתו" שבסעי,  החלופה זוג" לפי "שאיר" שהוא "ב�

נית� לערער  האישי, לא הדי� פי על תקפי� שנישואיה אשר לטענת המערערת כי מאחר  .47

כי די� רבני, טוענת הדסה  בבית הנישואי� תוק, בתביעה לביטול רק אלא תוקפ� אחר

אליה; וכי ג� לגופ�  להיזקק אי� כ� משו� וכבר בהודעת הערעור נטענה לא זו טענה

בית המשפט העליו�  לעיל, קבע קניאז'ינסקי 3363/98של דברי� אי� בה ממש שכ� בע"פ 

 יתפסו לעניינ� של דיני� האישות, לא דיני לעניי� שנישואי� שיימצאו תופסי� כי ייתכ�

 זוג" לעניי�"לבי� "ב� דיני האישות בי� "בני זוג" לעניי� בחי�לה כי יש שקבע אחרי�, תו�

 אחרת האישות והחקיקה דיני של התכליות השונות אחרי�, לנוכח חקיקה דברי

 של בתוקפ� כ�, בדי� קבע בית הדי� האזורי כי יש לו סמכות לדו� זכויות, ועל המעניקה

 הדי� הנישואי� לעניי� טקס שלהנישואי�, וא, הדגיש כי אינו קובע דבר לעניי� תוקפו 

 עלמא. כולי האישי, וכלפי

 פיקטיביי� שאינ� נישואי� הבחי� בי� אשר לטענת המערערת כי בית הדי� האזורי לא

תקפי�, טוענת הדסה כי אי� יסוד לסברת המערערת לפיה  שה� תועלת לנישואי תקפי�

ביחד ע� הסכמה מפורשת המבח� היחיד כביכול לנישואי� פיקטיביי� הינו שיקול כלכלי 

לפירוד מיד לאחר הנישואי� וכי לכל היותר מדובר בנישואי תועלת, מה ג� שבשו� מקרה 

אי� בסברות אלו כדי להועיל למערערת; בית הדי� האזורי ביסס את קביעותיו כי 

''בלא "כוונת נישואי�", כאשר תכלית� היתה ליצור  הנישואי� היו "למראית עי�", נעשו

של ''נישואי�" שעה שבפועל אי� ה� כאלה, וקבע כי הנישואי� במקרה זה  בסיס למצג

אינ� עוני� על התנאי� המינימליי� הנדרשי� לצור� היות� נישואי� אמיתיי�; בדי� 

ותו� שהדגיש כי "ג� א� התכוו�  קניאז'ינסקי,קבע בית הדי� כ� תו� יישו� הלכת 

המערערת, אי� בכ� כדי לשנות את המנוח להביע צער או חרטה בצעד זה על גירושיו מ

מהות� של נישואי� אלה, משהיה ברור לכל הנוגעי� בדבר, ובכלל זה למנוח ולמערערת 

כי הנישואי� לא ימומשו בשל הנסיבות המעציבות שבעטי� התרחשו, וחוסר היכולת 

לפסק הדי�); בנסיבות אלה אי� בכוחו  12לממש� בשל מחלתו הסופנית של המנוח" (ס' 

ס ''הנישואי�" להפו� את המערערת ל"שאיר" לעניי� פיצויי פיטורי� ופדיו� ימי של טק

מחלה; כ� ג� אי� לקבל את טענת המערערת כי הוכח ש"כוונת המנוח לחזור ולהינשא 
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למערערת קדמה לאשפוזו של המנוח בבית  החולי�" וכי בית הדי� התעל� מעובדות 

ורשת של בית הדי� האזורי לפיה טענה אלה; מדובר בערעור על קביעתו העובדתית המפ

לפסק הדי�), אשר ערכאת לא תתערב בה; עוד ולחלופי� טוענת הדסה  9זו לא הוכחה (ס' 

כי בדי� נדחתה הטענה ג� מ� הטע� שלא נטענה בכתב תביעתה או בתצהירה של 

המערערת, ג� לנוכח עדויות סותרות לפיה� המנוח שלל אפשרות לחזור לקשר זוגי ע� 

ערת וניהל קשרי� זוגיי� לאחר גירושיו ועד פטירתו, וג� מ� הטע� שלכל היותר המער

  מדובר בחרטה בעלמא שלא התממשה בזמ� אמת ושאינה מקימה זכויות. 

עוד טוענת הדסה כי א, אי� ממש בטענת המערערת לפיה היא לא הרימה את נטל 

היא התגוננה מפני הראייה הכבד שמוטל עליה כמי שמעלה טענה חמורה של מרמה, שכ� 

תביעה אזרחית לקבלת זכויות על בסיס טקס "נישואי�" פיקטיבי וטענת הנישואי� 

  הפיקטיביי� הוכחה באופ� חד משמעי ג� לפי אמת המידה המחמירה ביותר.

אשר לטענת המערערת כי הדסה נמנעה מחקירה נגדית של העדי�, טוענת הדסה כי 

ליה, ולא היה טע� בכפל חקירות. פסק הדי� העדי� נחקרו ע"י ב"כ קופת הפנסיה ועמ

מביא בחשבו� את מכלול העדויות ולאור� קבע בית הדי� את קביעותיו העובדתיות עליה� 

רשאית הדסה להסתמ�, בפרט כאשר המערערת לא הגישה ערעור על קביעות אלה כלפי 

  קופת הפנסיה ועמליה.

הדי� בח� את זכאותה לפדיו�  כ� ג� לדבריה, אי� ממש בטענות המערערת, כי בכ� שבית

לחוק הגמלאות הוא חרג מהסכמת הצדדי� לבחו� את זכאותה של  28ימי מחלה לפי ס' 

לחוק  28לחוק הגמלאות, וכי יש להתעל� מ� ההפניה לסעי,  4המערערת לפי סי 

הגמלאות בהוראת כוח אד� בעניי� פדיו� ימי מחלה שכ� היא הוספה בכתב יד ולא 

שהמערערת ויתרה על חקירת העדה של הדסה בנושא, הדסה  הוכחה; שכ� למרות

הודיעה כי היא מוכנה שזכאותה של המערערת תיבח� בהתא� להגדרה הבסיסית ביותר 

לחוק הגמלאות, ואול�, המערערת אינה עומדת ג� בתנאי  4של המונח "שאירי�" בסעי, 

  א מסתמכת.הגדרה זו שכ� לא הייתה "ב� זוג" לפי החלופה של "אשתו" עליה הי

  אי לכ� ולאור כל האמור, עותרת הדסה להורות על דחיית הערעור.

בסיכומי התשובה מטעמה, חזרה המערערת בעיקרו של דבר על טענותיה בסיכומיה,   .48

  והוסיפה כי:

הואיל והדסה אישרה בסיכומיה בבית הדי� האזורי שהיא מוכנה שזכאותה של 

לחוק הגמלאות, הרי שלא נדרש דיו�  4י, המערערת לפדיו� ימי מחלה תיבח� לפי סע

לחוק  4לחוק הגמלאות כפי שנער� על ידי הדסה בסיכומיה;  על פי סעי,  28בתנאי סעי, 
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הגמלאות כל שנדרש הוא שתהא "אשתו" של המנוח, משמע שנדרש לבחו� רק את תוק, 

  הנישואי�, וכאמור, המערערת הוכיחה שמדובר בנישואי� תקפי�.

ה לעניי� סמכות בית הדי� לדו� בתוק, הנישואי�, טוענת המערערת כי אשר לטענות הדס

היא אינה חולקת על סמכותו שבגררה של בית הדי� לדו� בתוק, הנישואי� א� לטענתה 

לחוק שיפוט בתי די� רבניי�, היינו  2הדבר צרי� להיעשות בהתא� לדי� החל לפי סעי, 

  לפי די� תורה.

נישואי� פיקטיביי� טוענת המערערת כי בית הדי� אשר לאבחנה בי� נישואי תועלת ל

כמו ג� הדסה בסיכומיה מתעלמי� מאבחנה זו. מכל מקו�, ג� א� מדובר בענייננו 

בנישואי תועלת (ולא זה המקרה), הרי שעל פי הפסיקה, ופסק הדי� המנחה בפרשת 

מדובר בנישואי� תקפי�. בהקשר לכ�, חוזרת המערערת על התנאי�  קניאז'ינסקי

לצור� הקביעה כי מדובר בנישואי�  קניאז'ינסקינדרשי� כפי שנקבעו לטענתה בפרשת ה

  פיקטיביי� ולדבריה כאמור, א, אחד מה� לא הוכח בענייננו.

כמו כ� חולקת המערערת על טענת הדסה בסיכומיה לפיה כביכול המנוח אושפז 

בית הדי� האזורי בהוספיס בתל השומר. לדבריה, טענה זו כלל לא נטענה בדיוני� לפני 

ולא נקבעה על ידי בית הדי�. מכל מקו� מפנה המערערת לאסמכתאות מה� עולה כי 

  המנוח אושפז בבית החולי� תל השומר לצור� "המש� בירור וטיפול".

ודוק, לעניי� זה יוער כי במסגרת הדיו� בערעור לפנינו, הודיעה ב"כ הדסה כי הג� 

ל השומר, נטענה כבר בכתב הגנתה, הדסה שהטענה לפיה המנוח אושפז בהוספיס בת

אינה עומדת על כ� שמדובר היה בהוספיס, בהינת� כי ממילא לא מדובר בסוגיה שעמדה 

  בפני בית הדי� האזורי.

עוד טוענת המערערת כי הדסה אינה מתייחסת כלל לכ� שבית הדי� התעל� מתכניותיו 

  של המנוח לעתיד ומכ� שהמנוח היה מלא תקווה להחלי�. 

לטענתה, לא מדובר במקרה זה במת� אמו� בגרסה אחת על פני השניה, אלא בהתעלמות 

  בית הדי� מעדויות ברורות לעניי� זה.

כ� ג� לדבריה, הדסה מתעלמת מכ� שהמטרה המרכזית של המנוח היתה חידוש הקשר 

  ע� המערערת כפי שביקש לעשות עוד קוד� לגילוי המחלה (ראו: תצהיר עו"ד מנדלסו�).
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  דיו� והכרעה

כאמור, עניינו של הערעור שלפנינו במישור היחסי� שבי� המערערת להדסה בלבד, וזאת   .49

ביחס לשתי זכויות שנולדו עקב פטירת המנוח: השלמת פיצויי פיטורי� ופדיו� ימי מחלה 

  שלא נוצלו.

במסגרת צוואתו שנחתמה בסמו� פטירתו, הוריש המנוח למערערת, את הזכויות 

נית� צו קיו�  24/6/2009ואי� חולק כי ביו� וממקו� עבודתו, מקרנות הפנסיה שלו 

לצוואת המנוח. א, אי� חולק כי זכויותיו של המנוח בגי� משכורת אחרונה, פדיו� חופשה 

, מכח צוואת המנוח, וכאמור לשיטת וקר� קשרי מדע, הועברו למערערת כיורשת

  המערערת היא זכאית לערכי פדיו� הפנסיה כיורשת.

גדר המחלוקת שנותרה בי� המערערת לבי� הדסה סבה ביחס לאות� שתי זכויות שנזכרו   

זאת לנוכח חילוקי הדעות בי� שאירי עובד שנפטר, לעיל, ואשר הזכאות לה� קמה ל

אות הקובעות את הזכאות, וה� באשר למעמדה הצדדי�, ה� באשר לזהות ומהות ההור

של המערערת ביחס לאות� זכויות, בשל המחלוקת ביניה� לגבי תקפות נישואי 

  .10/10/08המערערת והמנוח מיו� 

משכ�, נפנה להל� תחילה לסקור את המקורות הנורמטיביי� שביסוד הזכויות נשוא   .50

  המחלוקת, ותכלית�.

  הזכות לפיצויי פיטורי�

מאת מעבידו מכח חוק פיצויי  לעובדכלל, הזכות לפיצויי פיטורי�, היא זכות המוענקת כ  .51

פיטורי�, וזאת בהתקיי� אירוע של פיטורי� או התפטרות שהוכרה כפיטורי� על פי 

  לחוק פיצויי פיטורי�, אשר קובע לאמור: 5החוק. חריג לכלל זה מצוי בסעי, 

  פיטר אותו. כאילוו פיצויי� לשאירינפטר עובד, ישל� המעסיק   "(א)
ב� זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור  –"שאירי�" לעני� זה 

כב� זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעני� גימלאות 
זוג �, ובאי� ב��1968לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח

י� והורי� שעיקר פרנסת� היתה על הנפטר וכ� אחי� ילד –או ילדי� כאמור 
עשר חודש לפני פטירתו וכל �ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שני�

  פרנסת� היתה על הנפטר.
זוג או ילד התלוי כאמור, �היו פיצויי פיטורי� משתלמי� לשאירי� שאינ� ב�  (ב)

י� שיקבע בית הדי� יופקדו הפיצויי� בבית הדי� האזורי לעבודה ויינתנו לשאיר
האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצב� הכלכלי ובמידת 

  תלות� בעובד שנפטר.
פיצויי� המשתלמי� לשאירי� של עובד שנפטר לא יראו אות� כחלק   (ג)

  א.ר.ק.). –(ההדגשות הוספו מהעזבו�" 
  



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   13�10�17777 ע"ע  

  
   

 44מתו�  24

חוק אינה נובעת מאירוע ל 5הנה כי כ�, בחריג לכלל, הזכאות לפיצויי פיטורי� לפי סעי,   .52

שביחסי העובד והמעסיק: פיטורי� או התפטרות בדי� מפוטר, אלא עניינה בפיטורי� 

רעיוניי�, עת רואי� בפטירת העובד הפעיל "כאילו" פוטר. לא זו א, זו, במובח� מהכלל 

לחוק כי הפיצויי� ישתלמו לשאיריו של  5לפיו הפיצויי� משתלמי� לעובד, קובע סעי, 

א, מדגיש בסעי, קט� (ג) כי לא יראו את אות� פיצויי� כחלק מעיזבונו של העובד ו

  העובד שנפטר.

מיכאל  001308/02לחוק. כ�, בע"ע  5בית די� זה נדרש לא אחת לתכליתו של סעי,   .53

עת נדרש בית די� זה לשאלה  ),29/7/03( מדינת ישראל, משרד הבריאות –קרקובסקי 

  חוק פיצויי פיטורי�, נקבע:ל 5מיהו ה"שאיר" לצור� סעי, 

לחוק. על הגדרת שאיר נית� ללמוד מתכלית החריג  5"מיהו שאיר במובנו של סעי( 
לחוק. הרציונל הוא שע� פטירת עובד תהא הגנה מסויימת למי שהיה תלוי  5שבסעי( 

לפרנסתו בעובד, למי שהיה סמו' על שולחנו. ראשית לכל זכאי� לפיצויי פיטוריו של 
בני זוג וילדי� הנחשבי� לתלויי� לפי חוק הביטוח הלאומי. היה ולא היו  עובד שנפטר

כאלו, מזכה החוק בפיצויי פיטורי� את הקרובי�, "ילדי� והורי� שעיקר פרנסת� היה 
על הנפטר וכ� אחי� ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שני� עשר חודש לפני 

  פטירתו וכל פרנסת� היתה על הנפטר"
  וכ�:

עניינו שונה. הוא ד� בזכות לפיצויי פיטורי� שלא היתה למנוח ערב פטירתו  5"סעי( 
במטרה שלא להפסיק ע� המוות את  5אלא נולדה לשאירי� מכוח החוק, מכוח סעי( 

  התמיכה שקבלו מהעובד המנוח"
  

פד"ע כד', , עזבו� המנוח שלו� לחובי/ ז"ל �דניאל שחר  (ארצי) 9"74[ראה ג�: דיו� נב/

213[.  

יחוד זה של זכויות כספיות לשאיריו של נפטר אופייני לחקיקה הסוציאלית דוגמת חוק   .54

עזבו� המנוח שרלס וקני�  1300/04בעניי� ע"ע פיצויי פיטורי�, ועמד על כ� בית הדי� 

) בהקשר לזכויות שהוקנו לשאירי� מכח 3/8/05( מדינת ישראל, משרד הבריאות �ז"ל 

  חוק הגזזת, באלו המילי�:

"יחוד הזכויות המוקנות מכוח חוק הגזזת לשאירי� בלבד מלמדת שמטרתו של חוק 
הגזזת היא להעניק זכויות לשאירי� בלבד ולא לזולת�. יחוד זה של זכויות כספיות 
לשאירי� מקו� בו ה� מיוחדות, בדר' כלל, בחוק הירושה ליורשי� אופייני לתחיקה 

סוציאלית לשאירי� הוסבר על ידי  קההסוציאלית. הטע� להענקת זכויות מכוח תחי
  בית די� זה בזו הלשו� :

"בדיני הביטחו� הסוציאלי בישראל העדי( המחוקק את טובת� ורווחת� של שאירי� 
תחולה של �או תלויי� בעובד או במבוטח, על פני יורשי� שלה�. מטע� זה נקבעה אי

דיני הירושה הכלליי�, באופ� מוחלט או באופ� מסויג, בנושאי� שוני� שהוסדרו בדיני 
  הביטחו� הסוציאלי. 
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כי א� נפטר עובד,  1963 �לחוק פיצויי פיטורי�, תשכ"ג  5בסעי(  כ', לדוגמה, נקבע
ישל� המעביד לשאיריו פיצויי� כאילו פיטר אותו, וכי פיצויי� אלה 'לא יראו אות� 

חברת מעדני ד� בע"מ ואח' פד"ע כד  �דניאל שחר  9�54כחלק מהעיזבו�' (ר' דב"ע נב/
א' מעוז דיני ירושה ועזבו� (תשנ"ג), ; ראה ג� מ' גולדברג, י' פלומי�, 216; 216, 213

לחוק  7). באשר לעובד שנפטר לפני ששכר העבודה המגיע לו שול�, נקבע בסעי( 18
כי 'על א( האמור בדיני הירושה' ישול� השכר למי  �1958הגנת השכר, תשי"ח

לב� זוגו או ליורשו. הוראות דומות נקבעו ג�  �שהעובד הורה לעניי� זה, וא� לא הורה 
  .נ�1970לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל 52י( בסע

כי סכומי� שיש לשל�  �1965לחוק הירושה, תשכ"ה 147על פי שיטה זו נקבע בסעי( 
עקב מותו של אד�, בי� השאר, על פי חברות בקופת תגמולי�, 'אינ� בכלל העזבו�, זולת 

רי פישר נ' 'תמר', קופת מי 3807/90א� הותנה שה� מגיעי� לעזבו�' (ראה ע"א 
; ראה ג� 109, 104) 5תגמולי� מרכזית ליד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח',פ"ד מז(

  ).ב4מ' גולדברג, י' פלומי�, א' מעוז בספר� הנ"ל,בעמ' 
בחוק הביטוח הלאומי נקבעה מערכת החובות והזכויות של מבוטחי�, שאיריה� 

הבלעדיי� לגימלה על פי החוק. במסגרת והתלויי� בה�, תו' ציו� מפורש של הזכאי� 
(ג) לחוק, כי זכות לגימלת כס( לפי חוק הביטוח  303זו נקבע ג� העיקרו� שבסעי( 

הלאומי 'אינה עוברת בירושה'. הטע� לכ' הוא כי 'המחוקק ראה להועיד סכומי� 
מסוימי�, המשתלמי� במסגרת הביטחו� הסוציאלי, ל'שאירי�' ולא ליורשי�, היינו 

חוק שבחיי המבוטח היו תלויי� בו ולא לאלה שעל א( היות� יורשיו לפי לאלה 
בחיי המבוטח לא היו תלויי� בו'  �, כגו� קרובי� עשירי� באר/ או בחו/ לאר/ הירושה

)" (דב"ע 358, 353המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ח',  �שרה גרוסמ� ואח'  2�0(דב"ע לז/
�291, 289המוסד לביטוח לאומי פד"ע לא,  �יורשי המנוחה בדיעה יוס( ז"ל  246�0נו/

עיזבו� המנוחה לאה  �המוסד לביטוח לאומי  173�0וראה לעניי� זה ג� דב"ע נו/ 292
  )".129נאור ז"ל פד"ע ל', 

  

לחוק פיצויי פיטורי�, כפי שפורשה בפסיקה, נועדה  5הנה כי כ�, תכליתו של סעי,   .55

שנפטר, כדי להבטיח שלא תיפגע ע� מותו  להעניק הגנה למי שהיה תלוי לפרנסתו בעובד

חוק לאלה שעל א, היות� יורשיו לפי של העובד, התמיכה שקיבל מ� העובד, ולא 

, לא היו תלויי� בעובד. בפסיקה עדכנית של בית די� זה לעניי� זכאות  לקצבת  הירושה

" שאירי� מקר� הפנסיה, ממנה נית� להקיש לענייננו, א, הודגש כי מדובר ב"שיתו,

כלכלי במובח� מ"תלות" כלכלית, א� התכלית ביחס לשאירי� (במובח� מיורשי�) היתה 

לענות על צרכיו של מי שהיה סמו� על שולחנו של העובד או מקבל הגמלה עובר ונותרה 

לפטירתו, או חי עמו בשיתו, כלכלי, כדי למנוע את מחסורו הכלכלי עקב הפסקת 

תישאר כפי שהייתה, פחות או יותר, לפני מועד  ההכנסות ולהג� על רמת חייו, "כ� שזו

החברה המנהלת של קר�  �רבקה אביגדור 14"10"10153ע"ע (ארצי) " [ראו: הפטירה

מבטחי�  �יפה שמיע  15"10"19306ע"ע (ארצי) ); 20.6.16(הגמלאות של חברי ד� בע"מ 

) והאסמכתאות 10.8.17( מוסד לביטוח סוציאלי של העובדי� בע"מ (בניהול מיוחד)

  ש�].
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  הזכות לפיצוי בגי� ימי מחלה שלא נוצלו

פיצויי פיטורי�, הרי שהזכות לפיצוי או  חוקבמובח� מהזכות לפיצויי פיטורי� מכח   .56

  פדיו� ימי מחלה שלא נוצלו, אינה מעוגנת בהוראת חוק.

מיוחד מיו� להסכ� הקיבוצי ה 11מקור הזכות הוא הסכמי, ולעניי� זה נקבע בסעי, 

שבי� ממשלת ישראל, מרכז השלטו� המקומי, שלוש הערי� הגדולות, הסוכנות  8/10/80

היהודית והקר� הקיימת לישראל לבי� הסתדרות הכללית והסתדרות הפקידי�, כי 

תוק� ועדה משותפת לשני הצדדי�, אשר תבח� מת� פיצוי לעובדי� עבור ימי מחלה שלא 

חודשי� מיו�  3קבע כי הוועדה תסיי� עבודתה תו� נוצלו והצטברו לזכות�. עוד נ

  .1/4/80הקמתה וכי תחולת ההסדר שיוסכ� תהיה מיו� 

בהתא� לכ� פורסמו "סיכומי הועדה המשותפת בעניי� פיצוי עבור חופשת מחלה שלא 

, שבי� נציגי המעסיקי� הנ"ל לבי� נציגי ההסתדרות הכללית, 3.11.1980נוצלה" מיו� 

לנספח ו' לתצהיר מטע�  2דינה והסתדרות הפקידי� (ראה: עמ' הסתדרות עובדי המ

  הדסה).

לסיכו� הוועדה הנ"ל,  1אשר לעצ� הזכאות לפדיו� ימי מחלה לא מנוצלי� נקבע בסעי,   .57

  כדלקמ�:

  "הפיצוי בעבור חופשת מחלה צבורה בלתי מנוצלת יינת� במקרי� הבאי�:
שנה בהתא� לחוק או לתקנות, או  55בפרישה לקיצבה בגיל שאינו נמו' מגיל   (א)

פי קביעת ועדה �בפרישה לקיצבה מחמת מצב בריאות לקוי, נכות, או מחלה, על
  רפואית מוסמכת.

(חמש) שני� לפחות, במעמד קבוע  5במקרה פטירה לאחר תקופת שירות של   (ב) 
או זמני, והעובד השאיר שאירי� כמשמעות� בחוק הגמלאות או בתקנות 

  ר. הפיצוי במקרה זה ישול� לשאירי� בלבד."המוסד הנוגע בדב
  

  בהמש� הסיכו� נקבעו הוראות לגבי שיעור הפיצוי ואופ� חישובו.

כעולה מהעמוד הראשו� לנספח ו' לתצהיר מטע� הדסה, הרי שבהוראת כח אד� מס'   .58

, אומ3 הסיכו� האמור ככתבו וכלשונו, בהבדל אחד 19/3/81של הדסה מיו�  27/81

(ב), לאחר המילה "כמשמעות�", הוסי, מא� דהוא את הציו� בכתב  1קט�  והוא, שבסעי,

לחוק שירות המדינה (גמלאות)", כ� שהסעי, בצירו, הציו� בכתב יד,  28יד: "בסעי, 

  קובע לכאורה:

שני� לפחות, במעמד קבוע או זמני, והעובד  5"במקרה פטירה לאחר תקופת שירות של    
בחוק הגימלאות  לחוק שירות המדינה (גמלאות),לחוק שירות המדינה (גמלאות),לחוק שירות המדינה (גמלאות),לחוק שירות המדינה (גמלאות),    28282828בסעיף בסעיף בסעיף בסעיף השאיר שאירי� כמשמעות� 

  או בתקנות המוסד הנוגע בדבר. הפיצוי במקרה זה ישול� לשאירי� בלבד."
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יצוי�, כי הג� שהמצהירה מטע� הדסה לא נחקרה על תצהירה, ובכלל זה על פשר   .59

התוספת האמורה בכתב יד ובאילו נסיבות הוספה, הודיעה הדסה במסגרת תגובתה 

כומי התשובה של המערערת בבית הדי� האזורי, כי היא מוכנה שזכאותה של לסי

לחוק הגמלאות, שהיא ההגדרה הבסיסית  4המערערת תיבח� בהתא� להגדרה שבסעי, 

ביותר של המונח "שאירי�", והוסיפה כי ממילא, המערערת אינה מקיימת א, את תנאי 

בה של המערערת בבית הדי� לתגובת הדסה לסיכומי התשו 10הגדרה זו (ראו: סעי, 

  האזורי). 

טוב עשתה הדסה שנאותה להסתפק בנוסח המקורי (לא כולל התוספת בכתב יד) של   

הוראת כח האד�, שא, תוא� את הוראות סיכו� הוועדה המקורי, זאת, ה� מ� הטע� 

 הגדרתשמבחינה לשונית, הנוסח הכולל את כתב היד אינו קוהרנטי, וה� מ� הטע� שאכ� 

זכאות לקצבת לחוק ד� ב 28לחוק הגמלאות, בעוד שסעי,  �4 מצויה בסעי, שאירי

בזכאות לחוק שד�  26במובח� מסעי,  גמלאי שנפטרוא, זאת ביחס לשאירי  שארי�

, ולא הובהר מדוע התוספת בכתב יד עובד פעיל שנפטרשל שאירי  לקצבת שארי�

  התייחסה רק לחלופה של שאירי גמלאי שנפטר.

כ� או כ�, משהוסכ� בי� הצדדי� להסתמ� על הנוסח המקורי של הוראת כח האד�   .60

הרי שסעי,  "שאירי� כמשמעות� בחוק הגמלאות"הנ"ל ללא התוספת בכתב יד, היינו 

לחוק הגימלאות שכותרתו "שאירי�", מגדיר מי ה� שאיריו של נפטר לעניי� החוק,  4

  כדלקמ�:

  ניי� חוק זה:"(א)    אלה ה� שאיריו של נפטר, לע
מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור   )1(

  אלמנה); –כאשתו וגרה עמו אותה שעה (להל� 
מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור   )2(

  אלמ�); –כבעלה וגר עמה אותה שעה (להל� 
ילדו, ילדו החורג וילדו המאומ/ שאינ� עומדי� ברשות עצמ�,    )3(

 –וכ� נכדו שאינו עומד ברשות עצמו, ושכל פרנסתו עליו (להל� 
  יתו�);

הורהו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו עליו, ודינו יהיה   )4(
  );5כדי� תלוי כאמור בפסקה (

לת ב� משפחה אחר, אשר תלותו בנפטר היתה סיבה להגד  )5(
משכורתו או קצבתו האחרונה של הנפטר לפני מותו; וא� במות 
הנפטר לא היה להרכב המשפחה השפעה על שיעור משכורת 

ב� משפחה אשר תלותו בנפטר הוכרה  –המשתלמת לעובדי� 
  תלוי). –לפי כללי� שנקבעו בתקנות (להל� 

  זוג"."�לאלמנה או לאלמ� ייקרא להל� "ב�      (ב)
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(א) לחוק הגמלאות, מי ה� השאירי� 26כאמור סעי, בהמש� לכ�, קובע 

 28ואת היק, זכאות�, ואילו סעי,  שאירי עובד פעיל שנפטר קיצבתהזכאי� ל

 �קיצבת שאירי גמלאי (א) לחוק הגמלאות קובע מי ה� השאירי� הזכאי� ל

  , והיק, זכאות�.זכאי לקצבת פרישה שנפטר

קת בהתא� להגדרת שאירי� שבסעי, משהוסכ� כאמור בי� הצדדי� לברר את המחלו  .61

לחוק, נפנה להל� לבחו� את התכלית שביסוד הגדרת שאירי� לפי חוק הגמלאות,  4

  לצור� יישו� ההוראה בדבר תשלו� פדיו� ימי המחלה לשאיריו של הנפטר.

ועל מנת להעמיד דברי� על דיוק�, מ� הראוי לציי� כי זכויות השאירי� על פי ראשית,   .62

ת, אינ� נובעות מ� הקשר החוזי שבי� העובד/הגמלאי לבי� המדינה, שכ� ע� חוק הגמלאו

מותו של העובד/הגמלאי, החוזה שבינו לבי� המדינה הסתיי� ונוצר קשר חדש בי� 

השאירי� לבי� מדינה. הזכויות שקמות לשאירי� מכח החוק הינ� זכויות עצמאיות 

י לפנסיה על א, שקמו על גב�, שאינ� תלויות בזכות העובד למשכורת או בזכות הגמלא

, פד"ע כב, עיריית ראשו� לציו� �אריה מנדלבאו�   146�3דב"ע ש�/כפי שנפסק עוד ב

363:  

"עילת התביעה של שאיר על פי חוק הגמלאות לגבי זכותו לקצבת שאירי� היא 
  עצמאית, הג� שהיא מושתתת על הקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילו לא נפטר ".

  

ולגופ� של דברי�, הרי שהלכה מושרשת היא כי ביסוד תכלית קצבת השאירי� ניצבת 

וכי מטרת החוק, היא להבטיח את השיתו, הכלכלי, סוגית התלות הכלכלית או 

 183/99 זכויותיה� של שאירי המנוח שנקטעו עקב מותו של המפרנס [ראו למשל: ע"ע

יהודית מילוא  244/08; ע"ע 364לד הממונה על תשלו� הגמלאות, פד"ע  �סנדרה אהרו� 

רבקה  14"10"10153); ע"ע (ארצי) 30/12/08(מדינת ישראל, הממונה על הגמלאות  –

ע"ע (ארצי) ); 20.6.16(החברה המנהלת של קר� הגמלאות של חברי ד� בע"מ  �אביגדור

מבטחי� מוסד לביטוח סוציאלי של העובדי� בע"מ (בניהול  �יפה שמיע  15"10"19306

ג'.מ.מ (קטינה  �מדינת ישראל  10"05"40755], וכפי שנפסק בע"ע )10.8.17( וחד)מי

  ):19/4/16(מיו� באמצעות אמה מ.מ. ואח' 

תכליתו של חוק הגמלאות היא להעניק קצבת שאירי� לב� זוגו של העובד או הגמלאי "
שנפטר, שפיתח תלות כלכלית אישית בנפטר כתוצאה מהקשר הזוגי. על פי תפיסתו 
של חוק הגמלאות, התלות הכלכלית אישית של ב� הזוג בגמלאי או בעובד שנפטר לא 

ד, אלא היא תולדה של החיי� כב� זוגו של הגמלאי או העוב מעצ� מעמדוקמה 
המשותפי� ומתגבשת במהלכ�. בהתא� לתפיסה זו של חוק הגמלאות, נקבעו שני 

היותו ב� זוגו של  – האחדתנאי� לזכאות ב� הזוג של גמלאי שנפטר לקצבת שאירי�. 
הנפטר בשעת מותו, ועת מדובר בידוע בציבור עליו להתגורר ע� הגמלאי או העובד 

(ג)לחוק הגמלאות כי ככל שהייתה 38בהקשר זה ג� נקבע בסעי(  שנפטר בשעת במותו.
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"פרידה של קבע" בי� בני הזוג, הרי למרות קיומו של קשר פורמאלי של נישואי� ב� 
היותו ב� זוגו של הגמלאי שנפטר במש' שלוש שני�  – השניהזוג אינו זכאי לגמלה; 

אי הראשו� חל ה� על ב� זוגו עובר לפטירתו או שנולד לה� ילד משות(. נציי�, בעוד התנ
של עובד שנפטר וה� על ב� זוגו של גמלאי שנפטר, התנאי השני חל רק על ב� זוגו של 

  א.ר.ק.). "(ההדגשות במקור  גמלאי שנפטר"
  

גולדשמידט �שרה אודיה גרטנר 4193/04וכפי שנפסק על ידי בית המשפט העליו� בבג"צ 

  ):20/06/10(מיו� בית הדי� הארצי לעבודה ואח'  �

נסמ' על שולחנו של הנפטר; לצור'  שבפועל"החוק מבקש להעניק קצבת שאירי� למי 
כ', ולקידו� המטרה הסוציאלית, מתנתק החוק במידה רבה מהמסגרות הרשמיות של 
נישואי� וגירושי�, ובוח� את מסגרות החיי� הזוגיות האמיתיות, כפי שה� מתרחשות 

  א.ר.ק.). "(ההדגשה במקור בחיי היומיו�"
  

עד כא� לעניי� המקורות הנורמטיביי� שביסוד הזכויות מושא המחלוקת, ותכלית�,   .63

ומכא� נפנה לסוגיה הנוספת, וא� תמצי לומר העיקרית, לגביה נחלקו הצדדי� בערעור 

, או ליתר דיוק: נפקות 10/10/08זה, היינו נפקות נישואיה� של המערערת והמנוח מיו� 

  דלעיל נשוא המחלוקת. ענקת הזכויותלעניי� ההנישואי� 

  נפקות נישואי� לעניי� הענקת זכויות מכח הדי� האזרחי

פסק הדי� המנחה בסוגיה זו, עליו נסמכו שני הצדדי� וא, בית הדי� האזורי בפסק דינו,   .64

אלכסנדר קניאז'ינסקי ואח' נ' מדינת  3339/98; 3157/98; 4066/98; 3363/98הוא ע"פ 

  .)פרשת קניאז'ינסקי –(להל�  479) 2ישראל, פ"ד נג(

באותו מקרה נדו� ערעור� של חמשת המערערי� על הרשעת� בבית המשפט המחוזי, 

כאשר במרכז האישו� נגד� עמדו פרשיות של מעשי מרמה וזיו, שנועדו להשיג, שלא 

ראליי� לאנשי� שוני� מברית המועצות לשעבר, כדי�, אזרחות ישראלית ודרכוני� יש

וזאת באמצעות ארגו� "נישואי� פיקטיביי�" ע� נשי� יהודיות, הזכאיות לעלות 

וחוק  1950"לישראל ולקבל אזרחות ודרכו� ישראליי� מכוח חוק השבות, תש"י

  .1950"האזרחות, תש"י

קשירת קשר המערערי� טענו באותו מקרה, שלא היה בסיס להרשעת� בעבירות של 

להשגת אזרחות ודרכו� ישראליי� במרמה והשגת� בפועל כאמור. זאת, בעקרו של דבר, 

בשל כ� שכל מה שעשו בעניי� זה נעשה כדי�, שכ� בני הזוג שביניה� ה� ערכו את 

פי הדי� הנוהג ש�, ו"הפגשת�" לצור� זה אינה "ההיכרות נישאו ברוסיה כחוק, על

של המערערי�, דינ� של נישואי� אזרחיי� בי� מי שאינו מהווה עבירה. לטענת סנגוריה� 

יהודי ליהודייה, במטרה לקבל אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, כדי� כל נישואי� 

שבבסיס� שיקולי� של תועלת, וכידוע "נישואי תועלת" הינ� "נישואי�" לכל דבר 



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   13�10�17777 ע"ע  

  
   

 44מתו�  30

"מה הניע את בניועניי�. לשיטה זו, השאלה הקובעת לעניי� תוקפ� של הנישואי� אינה 

א� נישאו כדת וכדי�. ומשנישאו כ�, אי� מקו� להרמת "מס�  –הזוג להינשא, אלא 

הזוג "פי טיבו ואופיו של ה"מניע", שהביא כל אחד מבני"הנישואי�" ולחריצת גורל� על

  להתקשר ע� האחר בקשר של נישואי�. 

ופט קדמי קבע לעניי� בית המשפט העליו� דחה פה אחד את טענת� זו של המערערי�. הש  .65

  זה, כי:
  

ידי �"...אילו בנישואי� "אמיתיי�" היה המדובר, לא היה ב"שידו'" ביניה� על
המערערי� ובטיפול בעליית� ארצה וקבלת האזרחות הישראלית משו� עבירה מ� 
העבירות שיוחסו לה� בעניי� זה. בר�, הלכה למעשה, לא כ' ה� פני הדברי�. אמנ�, 

פי כללי הדי� הנוהג במקו� שבו �ות, צ'רקוב ואירה נישאו זה לזה עללעניי� דיני האיש
זוג" ככל שמדובר בדיני� �נקשר קשר הנישואי�, ועל רקע זה הפכו, פורמאלית, ל"בני

זוג" אינו מחייב, לשיטתי, באורח �האמורי�. בר�, "מעמד" פורמאלי זה של "בני
באשר ת וחוק האזרחות. מכני, ג� לעניינ� של דיני� אחרי� וביניה� חוק השבו

פי תכלית� �זוג", על�לחוקי� אלה, יש לבחו� את משמעות המושגי� "נישואי�" ו"בני
של ההוראות הקבועות במסגרת�; ואי� אני רואה מניעה לכ' שנישואי� שיימצאו 

(ההדגשה "תופסי�" לעניי� דיני האישות, לא "יתפסו" לעניינ� של דיני� אחרי�"
  א.ר.ק.). –הוספה 

  

זוג" לעניי� דיני האישות לבי� "והוסי, כי לצור� העניי� הנדו� לפניו, יש להבחי� בי� "ב�

לנוכח השוני שבי� התכלית של דיני  –זוג" לעניי� חוק השבות וחוק האזרחות, וזאת ""ב�

חוק השבות וחוק  –האישות מכא�, לבי� התכלית של שני דברי החקיקה האמורי� 

א לחוק השבות הינה מניעת  4ההוראה הקבועה בסעי,  מכא�, שכ� תכלית –האזרחות 

זוג "אמיתיי�", שאחד מה� בלבד יהודי, כאשר היהודי מבי� "קרע משפחתי בי� בני

השניי� מבקש לממש את זכותו לפי חוק השבות ולעלות ולהשתקע באר3 אבותיו. זאת, 

פי "על –אלי זוג" של יהודי באורח פורמ"להבדיל ממי שאינו יהודי, ההופ� עצמו ל"ב�

"כשמטרתו האחת והיחידה היא ליהנות מ� הזכויות המוקנות ליהודי על –דיני האישות 

  פי חוק השבות. 

אשר לטענת המערערי� כי השאלה הקובעת לעניי� תוקפ� של הנישואי� אינה מה הניע 

  א� נישאו כדת וכדי�, קבע השופט קדמי: –הזוג להינשא, אלא "את בני

ששותיה� של הסניגורי� בעניי� זה, שהרי התביעה אינה לשיטתי, אי� מקו� לח
טוענת ש"נישואי תועלת" אינ� תופסי� וא( אי� היא מציעה להרי� את "מס' 

 –המקובלת עליי כאמור  –הנישואי�", כל עוד המדובר בדיני האישות. טענת התביעה 
היא כי יש מקו� ל"הרמת המס'" כאמור, כאשר לא בתוקפ� של הנישואי� בתור 

זוג", שאינו יהודי, �שכאלה המדובר, אלא בכוח� לשמש בסיס לתביעת זכויות של "ב�
של מי  –. בעניי� זה, אי� מקו� להשוואת נישואי� "פורמאליי�" חוק השבותמכוח 

חוק שתכלית� היחידה היא השגת אזרחות ישראלית מכוח  –שאינו יהודי ליהודי 
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נעשי� למטרת נישואי�, כאשר  –, ל"נישואי תועלת". "נישואי תועלת" השבות
ה"תועלת" היא רק המניע העומד בבסיס�, ובתור שכאלה, הרי ה� נישואי� 
"אמיתיי�", להבדיל ממה שקרוי בציבור נישואי� "פיקטיביי�". לעומת זאת, נישואי� 

 חוק השבותשתכלית� היחידה היא השגת אזרחות ישראלית למי שאינו יהודי מכוח 
עשי� למטרת נישואי� כלל, ובתור שכאלה אי� ה� מהווי� אינ� נ –כבמקרה דנא  –

  נישואי� אמיתיי�, אלא נישואי� "למראית עי�" בלבד.
הנישואי� "למראית עי�" ה� הנישואי� ה"פיקטיביי�" שבה� מדברת התביעה, וכ' 

 –ומבדיל אות� מ"נישואי תועלת"  –ה� מכוני� בפי הע�. המאפיי� נישואי� כאלה 
כ�, ג� א� �על�"נחזי�" כנישואי�, כאשר למעשה אינ� כאלה. אשרנעו/ בכ' שה� רק 

 –ועניי� זה אינו צרי' הכרעה כא�  –נישואי� כאלה "תופסי�" במישור דיני האישות 
הרי שלעניינ� של דיני� אחרי�, כמו לעניינו של חוק השבות, לא רק שאי� ה� 

שי� לקבל "תופסי�", אלא שה� מהווי� מעצ� טיב� "מצג שווא", כאשר מבק
  באמצעות� "דבר" (לרבות אזרחות ודרכו�)".

  

  עוד הוסי, השופט קדמי:
זוג" של יהודי "למראית עי�", לאו �"לא נעל� ממני, שמי שאינו יהודי יכול להפו' "ב�

, אלא לתכלית אחרת חוק השבותא ל4מנת ליהנות מהוראותיו של סעי( �דווקא על
המניע לנישואי� "למראית עי�" קובע לעניי� כלשהי. אי� בכ' כדי לשנות את עמדתי: לא 

כ�, יהיה המניע לעריכת �על�זה, אלא העובדה שמדובר בנישואי� מסוג כזה. אשר
זוג" לעניינו של סעי( �הנישואי� "למראית עי�" אשר יהיה, הצדדי� לה� לא יהיו "בני

  מהווה מצג כוזב". –זוג" בעניי� זה �א הנ"ל, והצגת� כ"בני4
  

  יכ� השופט קדמי את דבריו בסוגיה זו, כדלקמ�:אי לכ� ס  .66

  "סיכומ� של דברי�:
נעשי�  –עי�". הראשוני� �למראית�יש להבחי� בי� "נישואי תועלת" לבי� "נישואי�

בכוונת נישואי�, ואי� נפקות לכ' שהמניע לעשיית� הייתה התועלת הכרוכה בה�, בעוד 
כאשר תכלית� היחידה היא  נעשו מלכתחילה בלא "כוונת נישואי�", –שהאחרוני� 

הופכי� את  –ליצור בסיס למצג של "נישואי�", כשבפועל אי� כאלה. הראשוני� 
זוג �מציגי� את הנישאי� כבני –זוג "אמיתיי�", ואילו האחרוני� �הנישאי� לבני

הינו  חוק השבותא ל4זוג" לעניינו של סעי( �"למראית עי�", כאשר אי� ה� כאלה. "ב�
�זוגו "בנישואי��זוגו בנישואי� "אמיתיי�", ואילו מי שנישא לב��רק מי שנישא לב�

זוג", ככל שמדובר בחוק השבות. צ'רקוב �מתחזה ב"מירמה" ל"ב� –עי�" �למראית
עי�", בשל כ' שנעשו בלא כוונת "נישואי�" ולא �למראית�ואירה נישאו ב"נישואי�

�למראית�ישואי�בשל כ' שצ'רקוב ביקש להפיק מהנישואי� הללו "תועלת", ו"הנ
א לחוק 4זוג" כמשמעותו בסעי( �עי�" ל"ב��למראית�זוג�עי�" אינ� הופכי� "ב�

  השבות". 
  

  השופט איל� הצטר, לעמדת השופט קדמי והוסי, בסוגית הנישואי� למראית עי�:  .67

"כמו חברי השופט קדמי, ג� אני סבור שיש מקו� להבחי� בי� "נישואי תועלת" לבי� 
עי�. זוגות רבי� נישאי� נישואי תועלת ואיש לא יפקפק בכ' שה� נישואי� למראית 

זוג לכל דבר. לעומת זאת, נישואי� למראית עי� בטלי� כמו כל חוזה למראית עי� �בני
), לפחות עד כמה שהדבר נוגע �1973(חלק כללי), תשל"ג חוק החוזי�ל 13(סעי( 

חוזה, הדבר תלוי בכוונת זוג" לצור' החוק האזרחי. כמו בכל �להגדרת הצדדי� כ"בני
הצדדי�. א� הצדדי� לא התכוונו לנישואי�, דהיינו לחיי� זוגיי�, הרי שאלו נישואי� 

  למראית עי�
...  
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אני מסכי� ע� דעת חברי, כי ג� העובדה שמדובר בנישואי� למראית עי�, עד כמה 
� של זוג" לפי חוק השבות, אי� לה בהכרח השלכה לגבי מצב�שהדבר נוגע לזכויות "ב�

זוג שנישאו �הזוג" לצור' דיני המעמד האישי. לא ידוע לנו מה מעמד� של בני�"בני
נישואי� למראית עי� לפי הדי� הרוסי, כי לא נשמעו על כ' ראיות. לצור' הדיו� 

זוג" �בערעורי� אלו ג� אי� צור' בבירור שאלה זו. ייתכ� מאוד, שאד� לא ייחשב כ"ב�
  פי שמבחינת דיני המעמד האישי ייחשב לנשוי".�על�א לחוק השבות, א(4לצור' סעי( 

  

ג� השופטת (כתוארה אז) בייניש הצטרפה לעמדת השופט קדמי, והוסיפה בי� היתר   .68

  בסוגית הנישואי� למראית עי�:

זוג �"הרציונל החל על מגמתה של החקיקה המכירה בהטבות ובזכויות שונות לבני
נשואי�, ועל אופ� התייחסות� של רשויות המדינה לקשר הנישואי�, אינו חל על 
נישואי� פיקטיביי�, המיועדי�, מעיקר�, לעקיפת החוק ולהשגת זכויות והטבות 

חי� בי� המניעי� להקמת התא זוג שהקימו משפחה. לעניי� זה יש להב�שנועדו לבני
לבי� עצ�  –מניעי� שאינ� רלוונטיי�  –זוג �המשפחתי המבטא חיי� משותפי� של בני

  קיומו של תא משפחתי, שהוא הבסיס והתנאי לכיבוד הזכויות ולהענקת הטבות. 
קשה להגדיר במדויק את מרכיביו ואת תוכנו של קשר נישואי� אמיתי שנקשר בפועל, 

הזוג �ר' במקרה זה לעמוד על טיבה המדויק של הזיקה הנדרשת בי� בניוא( אי� לנו צו
כדי שנוכל לקבוע כי התקיימו נישואי אמת. אי� אנו בוחני� את כוונותיה� ומניעיה� 

פי תבנית אחידה שגבולותיה משורטטי� ומעוצבי�. �של הצדדי� לברית הנישואי� על
השיג תוצאה שאינה קשורה א' אי� ספק, כי נישואי� שמלכתחילה נוצרו במגמה ל

הזוג, ללא כל כוונה ליצירת קשר משפחתי כלשהו, תו' �בגורל� המשות( של בני
הזוג ומתו' מטרה יחידה להשיג זכויות שמעניק �הסכמה מראש לפירוד מוחלט בי� בני

ה� נישואי� פיקטיביי�. לא לאלה תוענק זכות האזרחות, א( לא הטבות וזכויות  –החוק 
  זוג נשואי�".�רואה לתת לבני אחרות שהמדינה

  

  עד כא� הכלל, ומ� הכלל לענייננו.  .69

נקדי� ונאמר כי אי� בידינו לשעות לטענתה של המערערת לפיה כביכול, ג� א� בית הדי� 

האזורי היה מוסמ� לדו� בתוק, הנישואי�, הרי שהיה עליו לעשות כ� לפי די� תורה, מכח 

  . 1953"נישואי� וגירושי�), התשי"גלחוק שיפוט בתי די� רבניי� ( 2סעי, 

כפי שבואר לעיל בהרחבה בפסיקתו של בית המשפט העליו�, אי� ענייננו בבחינת תוקפ� 

"של "ב� כוח� לשמש בסיס לתביעת זכויותשל הנישואי� בתור שכאלה, אלא בבחינת 

 זוג", מכוח ההוראות הנורמטיביות מושא הדיו�. בחינה זו ממילא נעשית על פי תכלית�

של הוראות הדי� האזרחי, ובענייננו ההוראות הנורמטיביות המקנות פיצויי פיטורי� 

זוג" לעניי� דיני האישות לבי� "ופדיו� ימי מחלה לא מנוצלי�, ואי� קשר בי� המושג "ב�

  זוג" לעניי� החוק האזרחי ובכלל זה ההוראות הנורמטיביות מושא דיוננו.""ב�

לעיל, ג� א� נקבע שמדובר בנישואי�  קניאז'ינסקילא זו א, זו, כפי שהובהר בפרשת 

זוג" לפי חוק פיצויי פיטורי� או סיכו� "למראית עי�, ככל שהדבר נוגע לזכויות "ב�

אי� לאותה קביעה השלכה לגבי מצב� של  "הדברי� לעניי� פדיו� ימי מחלה לא מנוצלי� 
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ור� לבחו� את תוקפ� הזוג" לצור� דיני המעמד האישי, ועל כ� אי� כל מקו� או צ""בני

  של הנישואי� לפי די� תורה.

בשולי הדברי� נוסי,, כי א, אי� בידינו לשעות לטענתה של המערערת לפיה בית הדי� 

האזורי לא היה מוסמ� "לפסול את תוק, הנישואי�". כמבואר לעיל, בדונו בסוגיה זו, 

כ� ג� הפנייתה  בית הדי� אינו עוסק ואינו נדרש לפסילת� או אישור� של הנישואי�.

 –רינה קר�  2748/07עב של המערערת להחלטתו של בית הדי� האזורי בירושלי� בעניי� 

, איננה ממי� העניי�, בהינת� )06/04/2009(מיו�  קר� הגמלאות של חברי אגד בע"מ

אליה הפנתה  ההחלטהשבאותו מקרה פוצל הדיו� בתביעה, כ� שתחילה ניתנה 

השאלה הא� נית� לדו� בבית הדי� האזורי "בשאלת  המערערת. באותה החלטה נדונה

, והקובע כי 13.7.04תוקפו של פסק דינו של בית הדי� הרבני הגדול, אשר נית� ביו� 

 לשאלה זוהתובעת והמנוח היו נשואי� כדת משה וישראל". בית הדי� האזורי השיב 

רעור על בשלילה, ובצדק, שכ� לית מא� דפליג שבית הדי� לעבודה איננו ערכאת ע

  פסיקותיו של בית הדי� הרבני הגדול, בעניי� תקפות� של נישואי� על פי הדי� האישי.

כ� ג� ראוי להקדי� ולהבהיר כי איננו מקבלי� את סברת המערערת לפיה קביעה כי   .70

. מותנית בהתקיימות� של ארבעה תנאי� מצטברי�מדובר בנישואי� למראית עי�, 

דברי� שנאמרו על ידי השופטת בייניש בפרשת  לעניי� זה נסמכת המערערת על

וצוטטו לעיל, ואול� כפי שבואר לעיל, במסגרת פסק דינה בפרשת  קניאז'ינסקי

לעיל, הבהירה השופטת בייניש, כי  קשה להגדיר במדויק את מרכיביו ואת  קניאז'ינסקי

ונותיה� תוכנו של קשר נישואי� אמיתי שנקשר בפועל, וא, הדגישה כי לא בוחני� את כו

פי תבנית אחידה שגבולותיה משורטטי� "ומניעיה� של הצדדי� לברית הנישואי� על

"אי� ספק, כי נישואי� ומעוצבי�, אלא שבנסיבות אותו מקרה  הבהירה, כי: 

�שמלכתחילה נוצרו במגמה להשיג תוצאה שאינה קשורה בגורל� המשות( של בני

תו' הסכמה מראש לפירוד מוחלט  הזוג, ללא כל כוונה ליצירת קשר משפחתי כלשהו,

ה� נישואי�  –הזוג ומתו' מטרה יחידה להשיג זכויות שמעניק החוק �בי� בני

  פיקטיביי�".

הנה כי כ� המדובר בהפניה לנסיבות קיצוניות שבה� אי� ספק כי מדובר בנישואי� 

פיקטיביי�, ולא בהתוויית תנאי�, לא כל שכ� תנאי� מצטברי�, לצור� המסקנה כי 

  בר בנישואי� למראית עי�. מדו

לעיל, מוקד האבחנה בי�  קניאז'ינסקימכל מקו�, כפי שעולה מפסק הדי� בפרשת   .71

נישואי� אמיתיי� (לרבות נישואי תועלת), לבי� נישואי� למראית עי�/נישואי� 
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, הוא בכ� זוג", מכוח הוראות הדי� האזרחי�כבסיס לקבלת זכויות של "ב�פיקטיביי�, 

למראית עי� אינ� נעשי� כלל למטרת נישואי�, היינו לש� בניית חיי� זוגיי� שנישואי� 

  ובניית תא משפחתי, אלא ה� רק "נחזי�" לנישואי�, שעה שלמעשה אינ� כאלה.

ודוק, כפי שציי� השופט קדמי, לא נדרש בהכרח כי נישואי� פיקטיביי� ייערכו לש� 

חרת כלשהי, ייחשבו לנישואי� השגת זכות מסוימת שבחוק, וג� א� נערכו לתכלית א

  פיקטיביי� לעניי� אותו חוק,  א� לא נערכו למטרת נישואי� כאמור.

בכ� אכ� נבדלי� נישואי� אלו מנישואי תועלת, שנעשי� למטרת הקמת תא משפחתי 

  וחיי� זוגיי� משותפי�, ג� א� המניע העומד בבסיס� הוא מניע תועלתני.

ולותיה משורטטי� ומעוצבי�, לש� בחינת לנוכח הקושי לקבוע תבנית אחידה שגב

כוונותיה� ומניעיה� של הצדדי�, הרי שהשאלה הא� מדובר בנישואי� שנועדו לש� 

הקמת תא משפחתי וחיי� זוגיי� משותפי�, א� לאו, תוכרע על פי מכלול נסיבות 

המקרה הנדו� בפני בית הדי�. ואכ�, בענייננו בח� בית הדי� האזורי את השאלה, הא� 

ואי המערערת והמנוח נועדו לש� הקמת תא משפחתי וחיי� זוגיי� משותפי�, על פי ניש

מכלול הנסיבות כפי שהובאו לפניו בעדויות הצדדי�, אלא שג� לעניי� זה, למערערת 

השגות על קביעותיו העובדתיות של בית הדי� האזורי. המערערת ערה לכ� שאי� זה 

ובדתיות של הערכאה הדיונית, א� מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות ע

לדבריה כאמור, בענייננו מדובר בטעות ברורה ויסודית בקביעת העובדות, ובהתעלמות 

בית הדי� מעדויות ברורות שהונחו לפניו. לדבריה כאמור, אי� מניעה שערכאת הערעור 

תתערב בכגו� דא, הואיל ואי� המדובר בהערכת מהימנות אלא בהערכת העדויות לפי 

  � השכל הישר. מבח

הלכה פסוקה היא, שמלאכת קביעת העובדות היא מלאכתה של הערכאה הדיונית אשר   .72

שמעה את העדי� ובחנה את תשתית הראיות לעומקה. ככלל, ערכאת הערעור לא תתערב 

ידי הערכאה הדיונית, לא כל שכ� כאשר ממצאי� "בנקל בממצאי� עובדתיי� שנקבעו על

הנסמכי� על התרשמות ישירה מהעדויות. ערכאת הערעור  אלו הינ� ממצאי מהימנות

תתערב בענייני� שבעובדה ובמהימנות רק במקרי� חריגי�, בה� מתגלה על פני הדברי� 

התעלמות מראיה בעלת משקל מכריע או שגיאה היורדת לשורש הדברי�, בהערכת 

מיו� ( חנ� גרי� נ' מילאו� בע"מ 299/03הראיות ובקביעת העובדות [ראו: ע"ע 

המוסד לביטוח לאומי  �יוס( דה�  294/05עב"ל  ח', וההפניות ש�;4בפסקה  )25.12.2005

), 2.8.2007(מיו� ילנה גרוחולסקי  �מטבחי שרת בע"מ  424/06); ע"ע 12.11.06(מיו� 
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מפעלי  �גולדזק  543/08לדברי השופטת ארד (כתוארה אז) וההפניות ש�; ע"ע  4בפסקה 

  )].2.9.10(מיו� מתכת קדמני, 

עמליה אריאל נ. קר�  1966/07ע"א  עמד על הדברי�, השופט דנציגר בפסק די� בעניי�

  ), בציינו כי: 9/8/10(מיו� הגמלאות של חברי אגד בע"מ 

"הכלל כאמור הוא אי התערבות. ע� השני� התהוו לכלל זה שלושה חריגי� 
העובדה  מצומצמי� ומתוחמי� בעטיי� תתאפשר התערבות כאמור. כאשר ממצאי

אינ� מעוגני� בחומר הראיות כ' שהערכאה הדיונית לא יכלה לקבוע את אשר קבעה 
על סמ' חומר הראיות שהונח בפניה; כאשר הגרסה העובדתית שהתקבלה אינה 
מתיישבת ע� מבחני ההיגיו� והשכל הישר; כאשר אי� לערכאה הדיונית יתרו� על פני 

למשל כאשר הערכאה הדיונית  ערכאת הערעור בקביעת הממצאי� העובדתיי�,
 הסיקה את ממצאיה על סמ' עיו� במסמכי� או ראיות חפציות אחרות".

  

לאחר שבחנו בקפידה את טענות המערערת ואת הפניותיה, נחה דעתנו, כי אי� כל הצדקה   .73

להתערב במקרה זה בקביעותיו של העובדתיות של בית הדי� האזורי. בהקשר לכ� 

נפלה כל טעות בממצאיו של בית הדי� האזורי, לא כל שכ� כזו  שוכנענו כי לא רק שלא

שיורדת לשורש הדברי�, אלא שקביעותיו לצור� הענייני� שהיו דרושי� להכרעה 

  במקרה זה, מעוגנות היטב בעדויות שהובאו לפניו, ונבאר.

טר� שנדרש להשגותיה של המערערת על קביעותיו העובדתיות של בית הדי� האזורי, מ�   .74

הראוי לעמוד תחילה על הנסיבות החיצוניות שלא היו במחלוקת א, לשיטת המערערת, 

  בענייננו, ועיקר�:

 2001ילדי�; בשנת  3שני�, ונולדו לה�  34המנוח והמערערת היו נשואי� זה לזו במש� 

שמרו  2001התגרשו; הג� שבמש� כל השני� שמאז שנת  2002נפרדו בני הזוג ובשנת 

ל יחסי ידידות, לא היה חולק ג� לשיטת המערערת, כי בפועל ה� המנוח והמערערת ע

ולא התקיימה ביניה�  זוגיתלא קיימו מסגרת של חיי� משותפי� או מערכת יחסי� 

שותפות כלכלית או אחרת; למעשה במש� כל אות� שני�, ניהלו המערערת והמנוח חיי� 

משותפי� בחגי� או נפרדי�, ע� בני זוג אחרי�, הג� שנהגו להיפגש ע� ילדיה� ה

באירועי� משפחתיי�; ג� לאחר פטירת המנוח המערערת חזרה להתראות ע� אותו 

אד� שאתו קיימה מערכת יחסי� קוד� לכ�; המערערת לא הייתה תלויה במנוח 

ע� שובו מחו"ל, אושפז המנוח  16/9/2008לפרנסתה ו/או לכלכלת משק ביתה; ביו� 

הל� אשפוזו זה התגלתה בגופו מחלת סרט� בבית החולי� איכילוב בתל אביב, ובמ

הועבר המנוח לטיפול בבית החולי� שיבא בתל השומר, ש�  5/10/2008מפושטת; ביו� 

, ער� המנוח 29/9/2008; קוד� לכ� ביו� 11/10/08נותר באשפוז עד לפטירתו ביו� 

צוואה, במסגרתה ציווה למערערת אותה כינה "גרושתי ג'ודי" את הזכויות מקרנות 
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פנסיה שלו וממקו� עבודתו, תו� שציי� כי הדבר נעשה "על א, שהובהר לי כי זכויותיי ה

 24", פחות מ10/10/2008בקרנות הפנסיה יועברו על פי הוראות הקרנות או הדי�"; ביו� 

שעות לפני פטירתו כאמור, נער� בחדרו של המנוח בבית החולי� טקס נישואי�, על ידי 

  וח את המערערת לאישה. רב אורתודוכסי, בו נשא המנ

עד כא� הנסיבות החיצוניות שלא היו במחלוקת א, לשיטת המערערת, אלא שלטענת   .75

המערערת בתביעתה לפני בית הדי� האזורי וא, בערעורה שבנדו�, חר, הנחזה מהנסיבות 

החיצוניות כאמור, היא והמנוח התכוונו לכונ� ביניה� קשר נישואי� אמיתי, ולדבריה 

דותה בבית הדי� האזורי, וא, בסיכומיה לפני בית הדי� האזורי ולפנינו, היא כאמור בע

 למנוח "מתו� תקווה שאולי אהבת אמת, ונישאה השני� כל לאור� המנוח את אהבה

  יבריא". והמנוח נס יקרה

במסגרת ערעורה שבנדו�, משיגה המערערת כמעט על כל קביעותיו העובדתיות של בית 

, זאת כאמור ה� מ� הטע� העדויות שנשמעו לפניוהדי� האזורי, המבוססות כאמור על 

שלשיטתה מדובר בטעות ברורה ויסודית בקביעת העובדות, וה� מ� הטע� שלדבריה בית 

  ניו. הדי� התעל� מעדויות ברורות שהונחו לפ

הג� שאי� זה מדרכנו להידרש לנבכי קביעת העובדות, ראינו לנכו� בנסיבות מקרה זה   .76

לעמוד בפירוט, למצער על אות� קביעות שיש לה� השלכה על המסקנה המשפטית 

  הנדרשת.

כ�, באשר לטענות המערערת, לפיה� בניגוד לקביעות בית הדי� האזורי, הוכח שהמנוח   .77

ני המוות, וכי ג� המנוח וג� הסובבי� אותו לא צפו את פטירתו לא ראה עצמו מול פ

המיידית, נראה כי המערערת היא זו שמתעלמת מ� העדויות שהובאו לפני בית הדי� 

  האזורי. 

כ� למשל, פרופ' קורצ'י� (שהובא להעיד מטעמה של המערערת בנוגע לכשירותו של 

  רי: המנוח בעת עריכת הצוואה) העיד בפני בית הדי� האזו

 באותו שלו הרפואי המצב לגביא.ר.ק.)   –(הכוונה למנוח  אותו שואל ... אני  "ת.

  דעתי. את קובע אני זה סמ' שאפשר. על מצבו, ככל לדעת מה אמור הזמ�, והוא
  מצבו. מה ידע הוא        ש.
 כ�. הוא ידע להבי� לאשורו את מצבו הנואש באותו הזמ�.   ת. 

  הוא ידע שהוא עומד למות.   ש.
  ).8"3לפרוטוקול, ש':  80(עמ' כ�"   ת. 

  

כ� ג� ד"ר האוזר שטיפל במנוח בבית החולי� שיבא (והוזמ� א, הוא להעיד מטעמה של 

המערערת), העיד בפני בית הדי� האזורי, כאשר נשאל לגבי מצבו המנטלי של המנוח 

  מרגע הגיעו לבית החולי� תל השומר, באלו המילי�:
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 מצבו והגיע, מבחינת שהתאשפז לאחר הראשו� ביו� אותו פגשתי אני "המנוח

שאני  העיקרי הדבר שיחות, בעצ� בקבלתו היו לנו צלול היה שהוא זכור לי המנטלי
 היה שהוא כ' בעקבות בינינו שנוצר קשר הייתה אותו זוכר שאני לכ' והסיבה זוכר

 ה� ואיפה למצב מודעי� דווקא שלא סופני במצב במטופלי� מטפל למצבו, אני מודע

 שאצלו המקרה, התרשמתי את לזכור אותי הביא המחלה, והדבר הזה במהל' נמצאי�

  ).15"13לפרוטוקול, ש':  105(עמ' בנושא"  מודעות יש

כ� ג�, מר עומר ש3, ב� זוגה של בתו של המנוח (שהובא להעיד מטע� המערערת), העיד 

  ריכת הצוואה, בי� היתר: לפני בית הדי� האזורי, בהקשר לע

  .למות הול' שהוא יודע שהוא ל' אמר המנוח לסעי( לתצהיר', הא� פנהמ       "ש.
  הול' שהוא יודע שהוא ברור לי האלה, היה במילי� השתמש שהוא זוכר לא   ת.

לפרוטוקול,  105(עמ' צוואה"  לעשות רוצה שהוא במפורש לי אמר למות, והוא
 ).15"13ש': 

  

לא סגי, הרי שהמערערת עצמה העידה לפני בית הדי� האזורי, לגבי הימי� וא� בכ� 

  שקדמו לנישואי� בבית החולי�, בי� היתר:

  הבריאותי. מצבו את הבי� הוא       "ש.
  והוא הבי�. רופא רגשית, הוא מבחינה כמה יודעת לא שכ�, אני חושבת אני  ת

  מצבו. את הבנת את         ש.
  צוחקת   המשפחה היו� אולקוס, ועד שזה חשבתי אני הראשונה בתקופה   ת.

  להבי�" התחלתי המחל(ק)ה שהתקדמה זה, וככל על עלי              
  ).2ש':  22עד עמ'  26לפרוטוקול, ש':  21(עמ'  

  ובהמש� העידה:

  דוד. של הקשה המצב על החתונה לפני שידעת אומרת למעשה את       "ש.
   שמצבו הבנתי הפטירה לפני ספורי� לאט, ימי� לאט חלחלה הידיעה ת.        

 ).7"6לפרוטוקול, ש':  31(עמ' קשה"               

מכל מקו�, באשר להפניית המערערת לעדותו של ד"ר האוזר ממנה ביקשה ללמוד כי 

למנוח היתה תקווה שמצבו ישתפר, הרי שיש לקרוא את הדברי� בהקשר� המלא, שכ� 

ר נאמרו במענה לחקירתו הנגדית על ידי ב"כ של עמליה, אות� דברי� של ד"ר האוז

שביקש להראות שמנוח לא היה צלול בעת עריכת הצוואה, במוב� זה שחר, מצבו 

הסופני, עשה תכניות לעתיד וראה תקווה לעתיד. ואמנ�, על כ� השיב ד"ר האוזר כי 

ה� חולי� הדבר אינו משנה את מסקנתו בדבר צלילותו של המנוח שכ� ישנ� מקרי� שב

תקווה, ואול� בהתייחסו למנוח המסוי�, הוסי, בהמש�  מביעי� עדיי� דרכ� בסו, ג�

  דבריו הנ"ל:

 את המטופל זוכר שאני העיקריות הסיבות שאחת חושב בהתחלה, אני שאמרתי "כמו

 לי שבועות קשה או ימי� של ברמה זה א� הבי� הוא הקשה, הא� למצבו הבנה זו

  ).12"10לפרוטוקול, ש':  91(עמ' להגיד"
  

מכל מקו�, באשר למצבו הרפואי של המנוח נכו� לאותו מועד, וידיעת הסביבה על מצבו   .78

הרי שהעד מטע� המערערת פרופ' מיטלמ� מבית החולי� איכילוב, אישר כי מיד ע� 
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אשפוזו באיכילוב, אובח� המנוח כחולה בסרט� מפושט, וכי הג� שלא היה ברור באותו 

 גרורתית מאוד מתקדמת סרטנית מחלה הייתה "... זושלב מה מקור הסרט� הרי ש 

). ג� ד"ר האוזר אישר בעדותו לפני בית 13"9לפרוטוקול, ש':  58(עמ'  ספק" היה לא

 סרט� כחולה הדי� האזורי כי המנוח הגיע לבית החולי� שיבא כאשר הוא מאובח�

). כ� ג� העיד ד"ר האוזר, לגבי שיחה שעל 13"9לפרוטוקול, ש':  58מפושט (עמ'  גרורתי

עומרי,  המנוח של בנו ע� 09:58בשעה  8/10/08פי הרישומי� הרפואיי� התקיימה ביו� 

  באלו המילי�:

 את לוקחי� המנוח, אנו כמו סופניי� במצבי� נמצאי� כשחולי� אנו  "ת.

 שיש והמידע הידע מבחינת עומדי� ה� איפה לראות כדי לשיחה המשפחה

 מבחינת וכזה כזה הוא שמצבו לכ' מודעי� ה� החולה, והא� מצב על לה�

 מטרת הייתה זו פה רואה שאני כפי רגיל המצב. באופ� של החומרה מידת

  המצב. את להבהיר מנת על עומרי ע� השיחה
  ספורי�. שימיו אומר זה המצב        ש.
  כ�.        ת.
  ספורי�. שימיו ידעה כלומר, המשפחה        ש.
 ).6ש':  88עד עמ'  25לפרוטוקול, ש':  87(עמ' שכ�"  מניח אני        ת.

  

 כ� ג� בהתייחסו ליומיי� האחרוני� לחייו של המנוח, נקט ד"ר האוזר במונח "השלב

  ), והעיד כי ביומיי� אלו המנוח:23לפרוטוקול, ש':  89הסופי" (עמ' 

 עליה כיממה רואה שאני ממה היה דורמיקו�, זה של וגוברי� הולכי� במינוני� "טופל

 מבחינת ומינימו� סבל ישנוניות של למצב אותו להביא כדי נועד נפטר, וזה שהוא לפני

 89(עמ'  על כאבי�" מתלונ� פחות הוא ישנוני יותר שאד� הנשימה, וברור קוצר
  ).26"23לפרוטוקול, ש': 

  

א, הרב הלוי, שער� את טקס הנישואי� (וא, הוא הובא להעיד מטעמה של המערערת) 

"ידעתי על זה שמצבו חולה סופני, לא ידעתי על מצב העיד לפני בית הדי� האזורי, כי: 

), ועו"ד מנדלסו� שער� את הצוואה וא, 14לפרוטוקול, ש':  103(עמ' הימי� והשעות"

  לתצהירו: 3צהיר כבר בסעי, הוא הוזמ� להעיד מטע� המערערת, ה

 עריכת צוואה לצור' 2008 בשנת השנה ראש בערב אלי עזרא ז"ל הופנה ב� "פרופ' דוד

כי פרופ' ב� עזרא ז"ל  לי נמסר שיחה איכילוב. באותה חולי� בבית מאושפז בהיותו
 ומבקש לצוות דווי, ערש על והוא סופני מצבו וכי בסרט� חלה אשר עיניי� רופא הינו

  א.ר.ק.). –(ההדגשה הוספה מותו"  לאחר ברכושו ייעשה אשר את
  

וכ� ג� העידה המערערת עצמה לפני בית הדי� האזורי כשנשאלה מדוע נישאה למנוח 

  בנישואי� מושא המחלוקת:

  היו�. עד חיי�, אהבת דוד את אהבתי ניא       "ת.
  מהדסה.  כספי� קיבלת את         ש.

  התחתנתי אני נס יהיה שאולי תקווה ומתו'נכונה,  מנוחה לו שתהיה כדי     ת.    
  א.ר.ק.). –) (ההדגשה הוספה 20"17לפרוטוקול, ש':  31(עמ' איתו"             
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לאור כל האמור, ברי כי א, אי� לקבל את טענות המערערת לפנינו לפיה פטירת המנוח   .79

שבעריכת טקס הנישואי� למחרת יו� הנישואי�, היתה לא צפויה או "בטר� עת", או 

  הייתה כוונה, לא כל שכ� כזו ש"הוכחה בבירור" מצד המנוח ליצירת קשר זוגי לעתיד.

בשולי הדברי� נוסי,, כי בכל הנוגע לטענות המערערת לגבי תכניותיו של המנוח לעתיד, 

ניכר מתו� העדויות אליה� הפנתה המערערת, שאות� "תכניות" התייחסו להעברת 

מבית החולי�, ובכלל זה רכישת מיטה מיוחדת וסידור לגבי מטפל שיסעד המנוח לביתו 

  אותו, כ� שאי� קשר בינ� לבי� החלמה ויצירת חיי� זוגיי� משותפי�. 

הנה כי כ�, לאור העדויות שהובאו לפני בית הדי� האזורי, לא רק שלא נפלה כל טעות   .80

ות, וכי ג� המנוח וג� בקביעת בית הדי� האזורי שהמנוח ראה עצמו מול פני המו

  הסובבי� אותו צפו את פטירתו הקרובה, אלא שכ� בדיוק הוכח בפניו.

ודוק, העובדה שמא� דהוא העיד בשלב כלשהו   ניסה לעודד את המנוח וכי המנוח עשה 

רוש� שהוא מלא תקווה, אי� בה כדי לסתור את המסקנה העולה ממכלול העדויות 

� בענייננו במת� משקל לעדויות (אשר נשמעו בפני כאמור לעיל, מה ג� שכאמור עסקינ

  בית הדי� האזורי) במובח� ממת� משקל לראיות חפציות.

כי הייתה  הוכח הדי� מפסק לעולה בניגודהוא הדי� ג� באשר לטענות המערערת לפיה�,   .81

  לגילוי המחלה.  שקדמה ארוכה תקופה מזה זוגי לקשר לחזור לבני הזוג כוונה

ראשית, נקדי� ונאמר כי עדויות לפיה� המנוח סבר שעשה טעות בכ� שהתגרש 

מהמערערת, או עדויות לגבי יחסי הידידות העמוקי� והאהבה ששררה בי� בני הזוג אינ� 

הקשר הזוגי מהוות ראיה לכוונה של בני הזוג שקדמה למחלת המנוח לחזור ולחדש את 

  ביניה�.

נה שלא הועלתה בכתב התביעה או בתצהירה של לא זו א, זו, נזכיר כי מדובר בטע

המערערת, והדבר לכשעצמו מעורר תהיות, בפרט כ� שעה שא, לשיטת המערערת עצמה 

לא היו עדי� להצעת נישואי� זו שנתיי� לפני גילוי המחלה. יתרה מכ�, בצד אמירות 

בעת  כלליות בלבד, של העדי� מטע� המערערת בעדות� בעניי� זה, אשר כאמור לא נכחו

הצעת הנישואי� הנטענת, נשמעו ג� עדויות סותרות על ידי אות� עדי� שלעדות� 

הפנתה המערערת. כ� למשל, כשנשאל העד מר אורלב מטע� המערערת, הא� המנוח 

סיפר לו שהוא מתעתד להציע נישואי� למערערת, הוא השיב בשלילה והדגיש כי כשביקר 

). כ� ג� 10"8לפרוטוקול ש':  77ר כזה (עמ' את המנוח בבית החולי�, הוא לא אמר לו דב

שהציע למנוח הוא העד ד"ר אדרי מטע� המערערת, העיד בבית הדי� האזורי שהיה זה 

), ובכל מקרה העיד שהמנוח לא הסביר 25"19לפרוטוקול ש':  64לחזור למערערת (עמ' 
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פרופ' ספירא, ). כ� ג� 4"3לפרוטוקול ש':  65למה הוא לא חוזר לחיות ע� המערערת (עמ' 

העד מטע� המערערת, העיד בחקירה נגדית שאמנ� המנוח אמר לו שעשה טעות 

כשהתגרש, א� כשנשאל הא� המנוח שית, אותו בעבר ברצו� לשוב להינשא למערערת 

). ואשר לעדות אחיו של המנוח, מרק 24"22לפרוטוקול ש':  69(עמ' "להינשא לא"השיב: 

שהציע  הואדווקא) הרי שעד זה העיד כי היה זה  ב� עזרא (שהובא להעיד מטע� עמליה

), 16"6לפרוטוקול ש':  123לשאת את המערערת, וכי המנוח שלל זאת (עמ'  בעברלמנוח 

וכי זו היתה הפע� האחרונה שדיבר ע� המנוח  2006ובהמש� העיד כי הדבר היה בשנת 

שנרשמו מפיו  ). כשעומת ע� דברי� שוני� מכ�18"15לפרוטוקול ש':  142על כ� (עמ' 

בספר לזכרו של המנוח בעניי� זה, עמד על דעתו כי הדברי� שאמר התייחסו לתקופה 

  ).15"13לפרוטוקול, ש':  126שקדמה לשנתיי� האחרונות (עמ' 

ואשר לעדות המערערת עצמה בעניי� זה, הרי שכאמור הטענה כי כבר שנתיי� לפני   .82

רה בכתב התביעה או בתצהירה של האשפוז המנוח ביקש ממנה להינשא לו, לא נזכ

בחקירתה הנגדית בבית הדי�, וא, זאת כאמרת אגב, עת  לראשונההמערערת, אלא 

  הציע לה המנוח להינשא לו, והשיבה:  בעת אשפוזונשאלה, מתי 

 עבר, שהוא שינויי� לאור להתחת� ביקש שדוד דיבורי� זה בתצהיר שמופיע "מה

 תהליכי�, פע� היה הביתה, זה לחזור חרטה, רצו� למשפחה, ייסורי שינויי�, חזרה

 בבית, היינו שלי במטבח כ� לפני שנתיי� היה זה להתחת� לי הציע שהוא ראשונה

  ).21"19לפרוטוקול, ש':  9(עמ' הזמ�" כל רצי( בקשר
  

וכאשר נשאלה המערערת מדוע לא הזכירה עניי� חשוב זה בתצהיר מטעמה, השיבה כי 

). מכל מקו� בהמש� 6"4לפרוטוקול, ש':  10התצהיר ולא היא (עמ' העור� די� ניסח את 

חקירתה הנגדית כשנשאלה לגבי חידוש היחסי� במהל� אות� שנתיי�, השיבה באלו 

  המילי�:

    לפני שנתיי� כבר היחסי� את אית' לחדש רצה והעדת, שדוד אומרת את     "ש.
  היחסי�. את שלו, חידשת� המחלה          
  ביחסי�. הכוונה מה        ת.
  רצה. שהוא כמו רצה, חידשת� שהוא מה        ש.
 יחסי� קיימנו א' אינטימיי� יחסי� קיימנו והיחסי�, לא הקשר את חידשנו  ת.

 לא עמוקה, שא� מאוד וידידות קרובה מאוד חברות קרובי�, של מאוד מאוד

(עמ'  קוד�" הרבה כבר להתחת� מסכימה הייתי הגאווה של העניי� את היה
  ).20"16לפרוטוקול, ש':  20

  

ואשר לטענה שנזכרה בסיכומי המערערת לפני בית הדי� האזורי, אליה הפנתה א, 

המנוח למערערת  של חזרתו בסיכומיה לפנינו, לפיה הוכח שאפילו עמליה העידה ששאלת

לתצהירה של עמליה  71לעמליה" כאמור בסעי,  המנוח שבי� בשיחות רבות "עלתה

, יוער לש� העמדת דברי� על דיוק�, כי 9"7לפרוטוקול, ש': 98ועדותה של עמליה בעמ' 
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מה שהעידה עמליה לפרוטוקול, כשנשאלה הא� המנוח סיפר לה על הרצו� שלו להינשא 

  למערערת, היה:

לא רצה, לא רק שהוא "ממש לא, ממש לא. אמרתי ואני חוזרת ואומרת לא רק שהוא 
לתמליל  98(עמ' אני לא אומר יותר מזה, אמרתי כבר.." �לא התכוו� הוא לא רצה ו
  ).9"7הפרוטוקול המוקלט, ש': 

  

לתצהירה, בסעי, זה הצהירה עמליה דווקא על דברי� קשי� שסיפר לה  71ואשר לסעי, 

ר האזכור המנוח על המערערת ועל מערכת יחסיה� בזמ� נישואיה� הראשוני�, כאש

היחיד לאפשרות חזרתו של המנוח למערערת היתה בביטוי שהופיע בסיפא לסעי, זה 

  כדלקמ�: 

"עת נשאל אהובי על ידי אחיו מרק ב� עזרא ועל ידי הא� היה חוזר לגרושתו, נענינו כי: 
  'על גופתי המתה' ".

  

וד כביכול לעדויות הנה כי כ�, א, בסוגיה זו לא רק שבית הדי� האזורי לא הסיק דבר בניג  .83

שהובאו לפניו, אלא שממכלול העדויות שהובאו לפניו לרבות עדות המערערת עצמה, 

בדי� הסיק בית הדי� האזורי כי טענת המערערת לפיה המנוח הציע לה נישואי� שנתיי� 

  לפני גילוי מחלתו, לא הוכחה.

למעלה מ� הצרי� נעיר כי אפילו היתה מוכחת אותה הצעת נישואי� נטענת, הרי 

שבמהל� השנתיי� שמאז ההצעה הנטענת ועד לטקס הנישואי� עצמו, לא נטע� א, על 

(במובח� מקשר חברי וקשרי ידידות) או  זוגיידי המערערת, כי היא והמנוח ניהלו קשר 

ה. ההיפ� הוא הנכו�, מ� הראיות שהובאו כי פעלו לש� הוצאתה אל הפועל של אותה הצע

לפני בית הדי�, לא היה חולק כי במהל� תקופה זו ניהל המנוח קשרי� ע� אחרות, לרבות 

עמליה, שא, סעדה אותו תחילה בבית החולי�. כ� ג� הוכח שהמערערת עצמה המשיכה 

 במהל� אות� שנתיי� את הקשר שהיה לה ע� מר הופר (ג� א� סירבה להגדירו כב�

  זוגה).

  סיכומ� של דברי� לעניי� זה:  .84

לנוכח הנסיבות החיצוניות עליה� עמדנו לעיל בפתח הדברי�, על המערערת לשכנע כי 

חר, הנחזה מאות� נסיבות, אכ� התכוונו המערערת והמנוח בעת שנישאו על מיטת חוליו 

ר של המנוח, שהיה מצוי בשלביה הסופיי� של מחלה גרורתית סופנית, לכונ� קש

נישואי� אמיתי, היינו הקמת תא משפחתי וקיו� קשר זוגי בי� בני הזוג. דא עקא, 

שממכלול הראיות (במקרה זה עדויות בלבד) שהובאו בפני בית הדי� האזורי, עלתה 

תמונה שונה לגמרי, ולפיה ה� המנוח וה� הסובבי� אותו, ובכלל זה המערערת, ידעו 

  ימו את טקס הנישואי�. שימיו של המנוח ספורי� המה, בשעה שקי
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מצב דברי� זה, שונה בתכלית ממצב� של בני זוג שנישאי�, ויו� למחרת הנישואי� 

מסוכלת כוונת הנישואי� בשל פטירתו הפתאומית של אחד מבני הזוג, שכ� בענייננו 

במעמד אקט הנישואי� ידעו שני בני הזוג והסובבי� אות� שאי� תוחלת לברית 

 בריה של המערערת עצמה, היא נישאה "מתו� תקווה שאוליהנישואי� שכרתו, או כד

  יבריא".  והמנוח נס יקרה

אי לכ� בדי� קבע בית הדי� האזורי כי מדובר בנישואי�  שנעשו בלא "כוונת נישואי�", 

היינו קשירת גורל� של בני הזוג, יצירת חיי� משותפי� והקמת מסגרת משפחתית. כ� 

כי ג� א� המנוח התכוו� להביע צער או חרטה בצעד  ג� צדק בית הדי� האזורי בקביעתו

זה על גירושיו מהמערערת, אי� בכ� כדי לשנות את מהות� של נישואי� אלה, משהיה 

ברור לכל הנוגעי� בדבר, ובכלל זה למנוח ולמערערת שהנישואי� לא ימומשו בשל 

ית של הנסיבות המעציבות שבעטי� התרחשו, וחוסר היכולת לממש� בשל מחלתו הסופנ

  המנוח. 

מששוכנע בית הדי� האזורי באופ� פוזיטיבי, כי במקרה זה לא דובר בנישואי� שנעשו 

מתו� כוונת נישואי� אלא ב"נישואי� למראית עי�", לא היה מקו� או צור� לאבח� את 

אות� נישואי� מ"נישואי תועלת", ועל כ�, ובניגוד לסברת המערערת, העובדה שבית 

התעכב על האבחנה שבי� נישואי� למראית עי� לבי� נישואי תועלת, אי� הדי� האזורי לא 

  בה כדי לגרוע מנכונות קביעתו לגופ� של דברי�.

זוג" מכח טקס ", ה"מעמד הפורמאלי" של "בניקניאז'ינסקיכפי שנפסק בפרשת   .85

נישואי�, אינו מחייב לעניינ� של דיני� אחרי�, אלא יש לבחו� את משמעות המושגי� 

  פי תכלית� של ההוראות הקבועות במסגרת�."זוג", על"שואי�" ו"בני"ני

לחוק פיצויי פיטורי�,  5בענייננו, ה"דיני� האחרי�" בה� מדובר ה� כאמור: סעי,   .86

, המפנה להגדרת 19/3/81של הדסה מיו�  27/81(ב) להוראת כח אד� מס' 1וסעי, 

  שאירי� בחוק הגמלאות.

, תכלית הענקת הזכויות מכוח� לשאיר שהוא דיני� הללוביחס לשני הכפי שבואר לעיל   

וברצו� למנוע חסר מב� הזוג  בפועל"ב� זוג", נעוצה בהתקיימותו של ה"קשר הזוגי" 

ולראיה, בשני  שיתו, כלכלישהיה סמו� בפועל על שולחנו של הנפטר, או שחי עמו ב

, וזאת הג� שלא המקרי� מכיר המחוקק ג� בזכאותה של הידועה בציבור לאות� זכויות

לב� הזוג, אלא מעצ� העובדה שקיימה ע� ב� הזוג קשר זוגי ותא  בטקס נישואי�נישאה 

  משפחתי בפועל.
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טענת המערערת כי בשני הדיני� הנ"ל, אי� דרישה בלשו� החוק למגורי� משותפי�, אלא   .87

  רק דרישה לנישואי�, אי� בה כדי להועיל לה. 

ל דיוק�, הרי שחוק פיצויי פיטורי� (במובח� מחוק ראשית, ועל מנת להעמיד דברי� ע

הגמלאות), אינו נוקט בביטוי "אשתו" או "בעלה", אלא בביטוי "ב� זוג", ללמד� כי 

  הדגש הוא על עצ� הזוגיות.

חוק א ל4זוג" לעניינו של סעי, ", "ב�קז'יאניסקימכל מקו�, וכפי שבואר לעיל בפרשת 

נישואי� "אמיתיי�", היינו כאלו שנועדו לש� זוגו ב"הינו רק מי שנישא לב� השבות

הקמת תא משפחתי וקיו� חיי� זוגיי�, במובח� מנישואי� שאינ� נעשי� למטרת 

  נישואי� כלל, כפי המקרה בענייננו. 

העובדה שבענייננו לא מ� הנמנע כי בצד המניע של הענקת הזכויות היה ג� מניע של הבעת 

רערת, אי� בה כדי לשנות ממהות הנישואי�, חרטה מצד המנוח ואהבה גדולה מצד המע

שלא נעשו למטרת נישואי�, וזאת ג� א� נלוו לה� בנוס, להענקת הזכויות "מניעי� 

"לא המניע לנישואי� ערכיי�", וכפי שהבהיר השופט קדמי בפרשת קז'יאניסקי 

�על�"למראית עי�" קובע לעניי� זה, אלא העובדה שמדובר בנישואי� מסוג כזה. אשר

יהיה המניע לעריכת הנישואי� "למראית עי�" אשר יהיה, הצדדי� לה� לא יהיו  כ�,

"לעניי� זה יש , וכפי שהדגישה השופטת בייניש  א הנ"ל"4זוג" לעניינו של סעי( �"בני

 –זוג �להבחי� בי� המניעי� להקמת התא המשפחתי המבטא חיי� משותפי� של בני

של תא משפחתי, שהוא הבסיס והתנאי  לבי� עצ� קיומו –מניעי� שאינ� רלוונטיי� 

  ".לכיבוד הזכויות ולהענקת הטבות

 2א לחוק השבות וה� סעי, 4ודוק, בהקשר לטענתה זו של המערערת, נזכיר כי ה� סעי, 

לחוק האזרחות המקנה אזרחות מכח שבות, אינ� כוללי� דרישה למגורי� משותפי� 

ת). למרות זאת וכמבואר באריכות (א) לחוק הגמלאו28של בני הזוג (כפי האמור בסעי, 

, בית המשפט העליו� לא הסתפק בעצ� נישואיה� של קז'יאניסקיבפסק הדי� בפרשת 

בני הזוג באותו מקרה, אלא לצור� הענקת זכויות מכח אות� נישואי�, לעניי� שני 

החוקי� הנ"ל, בח� את "אמיתות�" של הנישואי�, וקבע כי "נישואי� למראית עי�" 

  זוג" לצור� החוק האזרחי. "מה שהדבר נוגע להגדרת הצדדי� כ"בניבטלי� עד כ

  סיכומ� של דברי�:  .88

אי לכ� ולאור כל המבואר לעיל, מששוכנע בית הדי� האזורי, ובדי� שוכנע על יסוד 

לעניי� הענקת זכויות למערערת כשאירה של המנוח, מכח הראיות שהובאו לפניו, כי 

, המדובר 19/3/81של הדסה מיו�  27/81אד� מס' חוק פיצויי פיטורי� והוראת כח 
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בנישואי� שנעשו בלא "כוונת נישואי�" ("נישואי� למראית עי�") ומששוכנע, ובדי� שוכנע 

על יסוד הראיות (בעיקר הראיות החיצוניות) שהובאו לפניו, כי לא היו כל שיתו, כלכלי 

לאות� נישואי�,  בדי� או תלות כלכלית או אחרת בי� המערערת למנוח בתקופה שקדמה 

קבע כי המערערת איננה זכאית להשלמת פיצויי פיטורי� או פדיו� ימי מחלה בלתי 

  מנוצלי�, מאת הדסה.

נדגיש (כפי שג� הדגיש בית הדי� האזורי), כי בקביעה זו אי� כדי להשלי� על תוקפ� של 

במערערת או הנישואי� במישור האישי, ונוסי, כי א, אי� בקביעה זו כדי להטיל דופי 

  במנוח, כפי שטענה המערערת בערעורה.

   " סו( דבר  .89

  נדחה. –אשר על כ� ולאור כל המבואר לעיל, ערעורה של המערערת 

 30לתשלו� בתו�  0 7,500המערערת תישא בהוצאות הדסה בערעור בסכו� כולל של 

מהיו� יו� מקבלת פסק הדי�, שא� לא כ� יישא הסכו� הפרשי הצמדה וריבית כחוק 

  ועד לתשלו� המלא בפועל.

  

  .ישלח אליה�יו בהעדר הצדדי� )2017ספטמבר  12( כ"א אלול תשע"זהיו�,  �נית
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