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הידועה בציבור בחוק הביטוח לאומי
• עיפ  1לחוק
"אשתו"  -לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו;
• ב עיפ  238נרשמ:
"אלמנה"  -מי שהיתה אשתו של המבוטח בשעת פטירתו.
"אלמנ"  -מי שהיה בנ זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה ,כל עוד יש עמו ילד
או הכנ תו אינה עולה על ה כומ המתקבל לפי פרט  1של לוח ט'...
בנ זוג של מבוטחת שבשעת פטירתה היה עמו ילד...
• עיפ  - 130גמלאות לתלויימ בנפגעי עבודה
)א( אלה בגדר תלויימ...
) (1אשתו בשעת מותו;
) (5מי שהיה בנ זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה ,כל עוד יש עמו ילד או
אינו מ וגל לכלכל עצמו או הכנ תו אינה עולה על האמור בלוח ט'...

הידועה בציבור בחוק הביטוח לאומי
• עיפ  247גמלת תלויימ  -ביטוח אזרחימ ותיקימ וביטוח שאירימ
) (1אשתו שנתמלאו בה כל אלה:
)א( ילדה לו ילד או שהיא אשתו שנה אחת לפחות;...
) (3מי שהוא בנ זוגה של מבוטחת שנה אחת לפחות ונתקיימ בו אחד מאלה..:
• עיפ  252גמלת שאירימ
)א( נפטר מבוטח ,ישלמ המו ד מענק ...או קצבת שאירימ...
)) (1א( לאלמנה שעמה ילדימ;
)ב( לאלמנ שעמו ילדימ ,כל זמנ שהילדימ עמו;
)ג( לאלמנה או לאלמנ שהמ בני  50שנימ ומעלה;
• עיפ  258גמלה ליותר מאלמנה אחת
מבוטח שהניח אחריו יותר מאלמנה אחת ,תהיה כל אחת מהנ זכאית לגמלת
שאירימ לפי ימנ זה כאילו היא אלמנה יחידה.
• עיפ  1לחוק הבטחת הכנ ה
"בני זוג"  -לרבות איש ואשה הידועימ בציבור כבני זוג ומתגוררימ יחדיו.

הידועה בציבור בפיקה
על היות אשה ידועה בציבור של פלוני ,יש ללמוד מהנ יבות.
עובדות אלו יש להוכיח .ככ שלא כל אשה שפלוני מקיימ עמה
יח ימ מחוצ לנישואינ היא ידועה בציבור.
)ראה פ ק דינה של השופטת רונית ע"ע  ;1015/00ע"ע  ;1016/00ע"ע 1017/00
טלינסקי ליובוב ואחרים – נגד קרן הגמלאות המרכזית ואחרים ,עבודה ארצי לג ).(27 ,(17

השופט צבי ברנזונ טבע בפ ק הדינ את המבחנ הכפול ולו
שני י ודות) :ע"א  621/69קרול נסיס נגד קוינה יוסטר ,פ"ד כ"ד)(617 ,(1
• חיי אישות כבעל ואשה
• ניהול משק בית משותפ.

המבחנ הכפול
הי וד הראשונ:
מורכב מחיימ אינטימיימ כמו בינ בעל ואשתו המושתתימ על אותו יח של חיבה ואהבה ,מ ירות
ונאמנות ,המראה שהמ קשרו את גורלמ זה בזה .בככ נבדל הקשר הזה מחיי פילגשות ,למשל:
כשלגבר מאהבת ,או ידידה ועושה זאת בעיקר להשגת יפוק מיני בחיק אשה ,ואולי גמ כמקומ
מקלט למתנ פורקנ לנפשו מחיי נישואינ בלתי-מוצלחימ ומדכאימ; והאשה ,הפילגש  -אצלה
תופש בדרכ כלל מקומ נכבד מצבו החומרי ומעמדו החברתי של האיש המשמש לה פטרונ וגומל
ח דימ ,ותמורת זאת היא מעניקה לו את ח דיה הגופנימ.

הי וד השני:
ניהול משק בית משותפ .לא תמ משק בית משותפ מתוכ צורכ אישי ,נוחות ,כדאיות כ פית או
ידור עניני ,אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפימ ,כנהוג וכמקובל בינ בעל ואשה
הדבקימ אחד בשני בקשר של גורל חיימ והאשה משמשת לו עקרת בית .משק בית משותפ כזה
נבדל מהנעשה ,למשל ,בהע קת עוזרת או מטפלת ,גמ כשקורה והמע יק מקיימ עמה יח י
מינ.

מגורימ במשותפ
מגורימ במשותפ פירושו המהות,
הכוונה לבלות בצוותא בחיי היומ יומ .עוזרת בית המתגוררת בבית דרכ קבע לשמ עזרה במשק בית אינה
נחשבת לחיה חיי שיתופ עמ בעל הבית .מאידכ אשה שפלוני בא לביתה כאל ביתו בכל עת שהוא מתפנה
מעבודתו על מנת לחלוק עמ אותה אשה את ההפ קות בעבודה ,את חוויותיו ,הרי גמ אמ מ יבות שונות
הלינה אינה משותפת ,אינ בככ כדי להצביע שלבני הזוג אינ חיימ משותפימ – .cohabitation
קנה המידה צריכ שיהיה של כוונה לחיי שיתופ .על ככ ציינ הנשיא צבי בר ניב:
כשמדובר בקשר בינ בני אדמ ,משמעות שונה לתיבה "גור" ,עת אומרימ שארבעה טודנטימ שכרו במשותפ
דירה וגרימ בה – עדיינ לא יאמרו שהמ גרימ אחד עמ השני – ועת אומרימ שפלוני גר באותו חדר עמ אלמונית
בדירה מ וימת .את הדיבור "גרה עמו" בהקשר הדברימ כאשר מדובר בהעמדת גבר ואשה למטרה מוגבלת
בגדר "בני זוג" או "נשואימ" יש לפרש בשימ לב למטרת המחוקק כ) cohabitatio-בלטינית( או cohabit
)באנגלית – לחיות יחד כזוג( )דב"ע מד 0-62/המוסד לביטוח לאומי  -זהבה משעלי ,פד"ע טז.(3,
אינ אנו דנימ בשאלה אמ חיי שיתופ של זוג "ידועימ בציבור" מו רי הוא ,האמ הוא תואמ את ההלכה ,או את
דיני האישות בישראל .כל שעלינו לבחונ הוא האמ מתקיימימ בבנ זוג התכונות הדרושות על מנת להגדירו
כידוע בציבור לצורכ תכליתו של חוק מ וימ .בדרכ כלל מדובר בחוקימ המקנימ זכויות הנובעות ממדיניות
רווחה לידועה בציבור לאחר מות בנ זוגה .מבחנימ רבימ ושונימ נקבעו בפ יקה על מנת לקבוע האמ אשה
היא ידועה בציבור של פלוני .למעשה כולמ ובבימ ביב מבחנ הכוונה לאור העובדות מחד ותכלית החוק
מאידכ .פרשנותו של החוק נעשית אמ כנ על פי תכליתו והעובדות מתפרשות לאור פרשנות החוק.
)ראה ע"א  2000/97ניקול לינדורן ואחרים נגד קרנית  -קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ואחרים ,פ"ד נה).(12 ,(1

הלכות בנושא ידועימ בציבור
השוואת מעמד הידועה בציבור

דב"ע נד  – 0/85עוזי ארננ ומיכל אפרת נגד המו ד לביטוח לאומי

ביומ  18.9.94קבע בית הדינ הארצי כי יש להשוות בינ מעמדה הביטוחי של "ידועה בציבור" לבינ
זו של אישה נשואה .זאת לעניינ תשלומ דמי ביטוח .בכל מקומ הרשומ ידועה בציבור הכוונה גמ
לידוע בציבור.
מנהלת המו ד החליטה להחיל זאת גמ על ענפי הגמלאות השונימ .מכות ההחלטה בידי פקיד
ביטוח וגבייה ופקיד הבטחת הכנ ה )מנהל מחלקה שעבר הכשרה(.

מדר בוארונ פינק נגד המו ד עב"ל 686/05
הגב' בוארונ פינק התאלמנה ב .27/10/1996-התגוררה עמ בנ זוג מ, 1997-נולדו  2ילדימ
משותפימ ורכשו דירה במשותפ .בית הדינ האזורי קבע כי המחוקק לא קבע מפורשות מועד
פקיעת זכאות של ידועה בציבור לגמלת תלויימ ולהבדיל ממצב בו נישאה מחדש .בית הדינ
הארצי קבע כי אינ הבדל בינ מי שנישאה ובינ ידועה בציבור לעניינ הפקעת הזכאות לגמלה.
)אלמנה שחזרה ונישאה  -סעיף  135לחוק(.

הלכות...
קרול נ י נגד קוינה יו טר ע"א 621/69
משק בית משותפ פירושו שיתופ במקומ המגורימ ,אכילה שתייה ,הלבשה ושאר הצרכימ שאדמ
נזקק להמ בימינו אנו בחיי היומ יומ ,כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו ותורמ אמ
מכ פו ואמ מטרחתו ועמלו את חלקו כפי יכולתו ואפשרויותיו .קשר כזה נבדל מפילגשות
שעיקרה יפוק מיני כנגד תמיכה כלכלית.

אורה אביטל נגד המו ד לב"ל עב"ל 1169/01
אישה שנתנה לאיש פלוני את אונה ואת עונתה ,את מעשי ידיה ואהבת ליבה ,שנשאה אותו
ב בלו ועודדה אותו בצרתו למה יגרע חלקה ,לעניינ ההטבות ה וציאליות למיניהנ אמ אינ בידה
תעודת נישואינ? זכויות אלה תלויות בככ שאמנמ חיה האישה תקופה ממושכת ודיה בידיעת
הציבור שהמ כאילו בעל ואישה.

שושנה גריידי נגד המו ד עב"ל 497/03
בני הזוג התגרשו ב 7/2000-בית הדינ נתנ משקל רב להערכת התלות שנערכה באוקטובר ,2000
חודשיימ לפני פטירת המנוח ושמ נאמר כי גר אצלה זמנית וכי היא מ רבת לעזור לו וה כימה
למגוריו אצלה רק באופנ זמני .לאור נ יבות חייהמ ,גירושימ קשימ ומשכ זמנ קצר בו התגורר
אצלה דחה בית הדינ את תביעתה להכיר בה כידועה בציבור ולפיככ לא הייתה זכאית לשארימ

הלכות...
המו ד נגד מנו בדב"ע ל,19-0/
נפ ק כי הביטוח הלאומי ,בענפי הביטוח לעת זקנה ,ביטוח שאירימ וביטוח נפגעי עבודה ,בא להגנ
מפני מח ור כלכלי שעלול לבוא עקב הפ קת הכנ ות כתוצאה מפגיעה בעבודה ,זקנה ,או מות
המפרנ  .אינ הוא בא להעניק זכויות לאדמ באשר הוא ,אלא ,למנוע מחוג מוגדר של אנשימ ,בל
של מח ור בהיפ ק הכנ תמ או הכנ ת מפרנ מ .כמו כנ הובהר בפ "ד זה ,כי מטרת החוקימ
העו קימ בביטחונ וציאלי ,כגונ חוק הביטוח הלאומי ,הוא "למנוע מח ור ממי שהייתה מוכה על
שולחנו של המבוטח והייתה תלויה בו למחייתה ובמותו קיפחה את מקור פרנ תה".

יצחק אלימלכ נגד המו ד 288/08
תביעת בני הזוג להבטחת הכנ ה נדחתה בטענה שהמ בני זוג עפ"י עיפ  1לחוק הבטחת
הכנ ה .בני זוג הידועימ בציבור הינמ כאלה שמתקיימ בהמ המבחנ הכפול ,המבחנ ה ובייקטיבי
וכפועל יוצא ממנו המבחנ האובייקטיבי של ניהול משק בית משותפ.
לעניינ הוכחת הקשר הזוגי במקרה זה כיוונ הבחינה הוא הפוכ –המבחנ האובייקטיבי מעיד לכאורה
על ה ובייקטיבי בית הדינ גמ קבע שמתייתר הצורכ להביא "הציבור" שיודע על הקשר הזוגי
ביניהמ שעה שהיא עצמה מודה בככ.

הלכות...
"נשואימ בעל כורחמ? ניתוח ליברלי של מו ד הידועימ בציבור"
ניתוח מקיפ של התפתחות ההגדרה הידועימ בציבור בישראל על הא פקטימ השונימ ניתנ למצוא
במאמרו של ד"ר שחר ליפשיצ ,,עיוני משפט ,כרך כ"ה ,מרץ ,2002 ,עמוד .(741
ד"ר שחר ליפשיצ מציינ :הפ יקה נוקטת אמת מידה גמישה המרחיבה את האפשרות להיחשב
לידועימ בציבור ,והיא הקלה בדרישות הכני ה למצב המוכר כידועימ בציבור ,ככ שצומצמו מאוד
המבחנימ הפורמאליימ הנדרשימ לצורכ זה )כגונ הגדרת זמנ מינימומ של חיימ משותפימ(.
במקביל ,לא התקבלה הפרשנות שלפיה יש לדרוש שהציבור יחשוב שבני הזוג נשואימ כדינ .נו פ
על ככ ,הפ יקה אפשרה הקניית זכויות של ידועימ בציבור גמ כאשר אחד הצדדימ נשוי )עמוד .(745

מבחנים אובייקטיביים
• האמ כתובת בני הזוג משותפת ומעודכנת ברשות האוכלו ינ וממתי ?
• האמ נולדו ילדימ משותפימ והמ רשומימ אצל שני בני הזוג ברשות אוכלו ינ ?
• האמ לבני הזוג חשבונ בנק משותפ וממתי ? או שיש יפוי כח לפעול בחשבונ בני הזוג
וממתי ?
• האמ יש הוכחות לבעלות על רכוש משותפ ,רכישת דירה ,משכנתא ,או הלוואה משותפת ?
• האמ גרימ תחת אותה קורת גג ומנהלימ משק בית משותפ כבני זוג שקשרו את גורלמ
לחיימ משותפימ ? והאמ יש הוכחות שנושאימ בהוצאות הבית במשותפ ?
• האמ יש הוכחות לככ שדברי הדואר נשלחימ לכתובת הנטענת ככתובתמ המשותפת ?
• האמ הוגש למשרדנו ה כמ/תצהיר לחיימ משותפימ ,ה כמ ממונ ? האמ ה כמ זה הוגש
לערכאה שיפוטית לאישור וקבלת פ ק דינ ?
•
•
•
•

האמ ערכו צוואה ובני הזוג רשומימ כמוטבימ ?
האמ יש עדויות לככ שהופיעו בציבור כבני זוג ?
האמ בני הזוג יצאו יחד לנופש/טיול בחו"ל או בארצ והאמ יש הוכחות לככ ?
האמ הצהירו על מעמדמ הזוגי בתביעות שהגישו למו ד במהלכ התקופה הנטענת ? או
שהצהירו כי חיימ בגפמ וללא בנ זוג ?

מבחנימ הובייקטיביימ
• כיצד בני הזוג המ רואימ את מערכת היח ימ ביניהמ והאמ המ רואימ אחד את השני כבעל
ואישה לכל דבר ועניינ ?
• האמ יש הוכחות לחילופי מכתבימ בינ בני הזוג ,או כל תכתובת היכולה להעיד על הקשר
הזוגי ועל קשירת גורל ?
• האמ במהלכ התקופה הנטענת התגלו תירות בהצהרות בני הזוג בתביעות שהוגשו ?
• אמ נערכה חקירה כיומ ובעבר לעניינ מעמדמ האישי בו נמ ר מה מעמדמ האישי/זוגי ?
• האמ בני הזוג הצהירו שחברימ ,או בני משפחה מכירימ אותמ היטב מזה זמנ והודעה זו
נתמכת בתצהירימ שהגישו אותמ חברימ או בני משפחה בו הוצהר על דבר מעמד בני הזוג
כידועימ בציבור וממתי ?

תעודת משפחה חדש
תעודת ידועימ בציבור.
תעודת הניתנת על ידי עמותת משפחה חדש ,או כל גופ אחר על היות בני הזוג ידועימ בציבור,
אינ בה להעיד דבר .גמ אמ מצורפ לה תצהיר בני הזוג .מה גמ שפ ק הדינ לדוגמא המצורפ
בדרכ כלל לבקשה ,לא קשור לבני /בנות הזוג .לכנ לא ניתנ לקבלו כעובדה.
התעודה והתצהיר ,יש בהמ להעיד שבתאריכ הנפקת התעודה ,בני הזוג נרשמו בעמותה ,ולא
מעבר לככ.
כדי שנקבל את התעודה והצהרת בני /בנות הזוג ,חובה עלימ לצרפ לשאלונ בל  107מ מכימ
והוכחות על קשר הזוגיות כיומ ובעבר בנו פ לתעודה ,לתצהיר ולה כמ ממונ שערכו.

הגשת בקשה להכרה כידועימ בציבור
הגשת בקשה
• בני זוג המבקשימ להכיר בהמ כידועימ בציבור יצהירו על מעמדמ על ידי מילוי שאלונ – בל 107
• הכלל הוא שהטוענימ למעמד ידועימ בציבור ,חלה עליהמ חובת ההוכחה.
על כנ לשאלונ המוגש יש לצרפ מ מכימ והוכחות אובייקטיביות המחזקות את טענת קשר
הזוגיות כיומ ובעבר ולצרפ תצהיר שני עדימ לפחות .בני זוג /בנות זוג אשר נישאו בנישואימ
דתיימ ,או חילונימ ,בארצ או בחו"ל ,או שערכו ה כמ זוגיות ,ה כמ ממונ ,או תצהיר לחיימ
משותפימ ,צוואה ,או שמעמדמ הוכר על ידי מערכת שיפוטית ,או בתהליכ הכרה .עליהמ להגיש
א מכתא לככ .דבר שיש בו להקל על ההחלטה על דבר מעמדמ הזוגי.

בני /בנות זוג מאותו מינ
בני/בנות זוג מאותו מינ המבקשימ הכרה כידועימ בציבור.
עליהמ למלא שאלונ – טופ בל  107ולהגיש מ מכי הוכחה כנדרש.
הצהרת בנות זוג מאותו מינ  -בל 673
טופ זה מיועד לזוג נשימ ,המוכרות כידועות בציבור ,או הנשואות זו לזו לפי הרשומ במשרד
הפנימ ,לצורכ קבלת פטור מתשלומ דמי ביטוח כעקרת בית לאחת מהנ ,בתקופות שבהנ איננה
עובדת..

מתי נכיר בידועימ בציבור
בתקופה שקדמה לנישואימ
הכלל הוא שמו ד הידועימ בציבור מחליפ את מו ד הנישואימ ולא
ניתנ להכיר בבני הזוג כידועימ בציבור בתקופה שקדמה לנישואימ.
היוצאימ מנ הכלל.
ככל שתקופת הקשר בינ בני הזוג ארוכה יותר לפני הנישואימ ,ככ בהתאמה אנו מכירימ בבני הזוג
כידועימ בציבור לפני הנישואימ )קיומ משק בית משותפ ,ילדימ משותפימ ו ממנימ אובייקטיביימ
המצבעימ על עמידה "במבחנ הכפול"( .כמו כנ ,כאשר מוגשת תביעה לשאירימ ,שממועד
הנישואימ לא עברו  12חודש ,ואינ זכות לשאירימ ,אנו נוטימ לפעול לפי בית הלל וככל שנמצא כי
היה קיימ משק בית משותפ לפני הנישואימ – אנו מכירימ בבני הזוג כידועימ בציבור בתקופה
שלפני הנישואימ.

תהליכ העבודה
תהליכ העבודה בבחינת מעמד הידועימ בציבור
• כשבוחנימ את מעמדמ בני זוג כידועימ בציבור ,אנו חייבימ לשקול זאת בהתייח
המצביעות על מעמדמ האמתי ,ולא על פי השיקול הכלכלי הנובע מההחלטה.
• לאחר שבחנות את מעמד הידועימ בציבור על פי השאלונ ומ מכי ההוכחה והנתונימ שבידנו.
במידה ונמצאו תירות בינ העולה מהשאלונ ,מהא מכתאות ,או מהצהרות שהוגשו בגמלאות
או מבדיקת תלות בשר"מ או ב יעוד .אנו נוציא בקשת חקירה.
• לבקשת החקירה יש לצרפ דפ מנחה כעזר לחוקר – טופ בל .108
לעובדות

• על הפקיד המבצע החלטה במעמד הידועימ בציבור למלא גיליונ החלטה ולנמק את החלטתו
ככ שההחלטה תעמוד במבחנ בית הדינ – בל 671
• ככלל ,אנו מתיקימ את שאלונ הידועימ בציבור ומ מכי ההוכחה בתיק הידועה בציבור.
• הצהרת בנות זוג מאותו מינ  -בל 673
טופ זה לאחר ביצוע החלטת ידועימ בציבור והזנה למחשב במ כ  111ו .163-ישלח בפק
עמ מזכר מלווה לאגפ הביטוח להזנת מאפיינ עקרת בית במ כ  172לצורכ קבלת פטור
מתשלומ דמי ביטוח.

ממשק עמ הגמלאות
מענק לימודימ  -חוזר ביטוח  1424חוזר גמלאות 1339
כאשר אישה מצהירה בתביעה למענק כי עמה בנ זוג ,מועבר המידע למחלקת הביטוח והגבייה
לפתיחת רשומה בהליכ מהיר לשנה האחרונה .במידה ומוצהר שהקשר הזוגי הוא משנימ עברו יש
לשלוח טופ  107להגשת שאלונ ומ מכי הוכחה כנדרש .זאת ,בעקבות בדיקה יזומה שמבצע
מינהל הביטוח והגבייה לנשימ שאיננ נשואות שנולד להנ ילד.

הבטחת הכנ ה  -חוזר ביטוח  ,1387חוזר ביטוח ,1409
מנהל מחלקת הבטחת הכנ ה הו מכ לקבל החלטה בנושא ידועימ בציבור .החלטה זו מוזנת על
ידו למערכת .העתקה ההחלטה מועבר למחלקת הביטוח והגבייה .יש לעיינ בהנחיות מפורטות
לגבי כלל המצבימ האפשריימ בינ בני זוג.

יעוד  -חוזר ביטוח ,1412
אמ נמצא שבני זוג מתגוררימ יחד והדבר לא היה ידוע למו ד ,ינהגו בהמ לעניינ החובות והזכויות
כידועימ בציבור.

הפקת מעמד הידועימ בציבור
היפרדות והפ קת מעמד הידועימ בציבור
• במקרימ בהמ מבקשימ בני זוג להפ יק את מעמדמ כידועימ בציבור ,על בני הזוג להגיש
בקשה בכתב ולצרפ לה מ מכימ והוכחות המחזקות טענתמ וממתי.
• ככלל היפרדות נעשית ברוב המקרימ בדיעבד לאחר  12חודש לפחות .זאת ,מאחר שבני זוג
רבימ מגעימ לשלומ בית לאחר תקופה קצרה .ככ שאינ מקומ לבצע החלטת ב מוכ למועד
ההיפרדות כמי שלא ידועימ בציבור יותר ,ולאחר זמנ קצר לשוב ולחדש את מעמדמ כידועימ
בציבור כמי שחזרו לגור ולחיות יחד ולנהל משק בית משותפ.
• במקרימ קיצוניימ של אלימות במשפחה ומעבר למקלט לנשימ מוכות ,או כשמוגשת תלונה
במשטרה ונפתח הליכ משפטי על אלימות במשפחה ,או שמוגשת בקשה לשחרור מקשר
הנישואימ למערכת שיפוטית ,יש מקומ להזדרז ולבצע החלטה .רק לאחר המצאת מ מכימ
והוכחות המחזקות את הנטענ.

הרצאה בנושא
תושבות

תודה רבה על ההקשבה
ערך והגיש:

יעקב קדוש
מנהל מחלקה בכיר
תושבות וידועים בציבור
סניף חדרה

סוף

