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 לוח תפוצה
  
 

 חיילים בשירות סדיר -נוהל הכרה לידועים בציבור  :הנדון
 

 כללי

אינם נשואים ידועים בציבור הינם בני זוג החיים חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף אך  .1

 . זה לזה

מתבצעת לצורך קבלת הטבות כלכליות עבור חיילי , ל"ההכרה למעמד ידועים בציבור  בצה .2

(. 'הוצאות חינוך עבור הילדים וכד, נופש)ועבור משרתי הקבע ( ש והטבות דיור"תשמ)החובה 

 .כל זאת על מנת להביא לידי ביטוי את המעמד המשפחתי ולאפשר קבלת הזכויות בהתאם

. במוסד לביטוח לאומי קיים מזה שנים רבות מנגנון לבחינת מעמד של בני זוג כידועים בציבור .3

הבחינה הנעשית במוסד לביטוח לאומי היא בראש ובראשונה לצורך מימוש חובות וזכויות 

אך משמשת גם לצורך זכויות וחובות שונים מגופים רשמיים , אצל  המוסד לביטוח הלאומי

  .אחרים של המדינה

אשר מהווה , ל מכיר בבני הזוג כידועים בציבור במנותק מביטוח הלאומי"המצב הנוכחי בו צה .4

מייצר כפילות אשר עשויה להוביל לחוסר אחידות , גוף ממשלתי ציבורי המומחה בתחום

 .בהחלטות

כי , בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ביטוח הלאומי, ח פרט"י רמ"הוחלט ע, בהתאם לכך .5

-משרתי הקבע והגמלאים תתבצע על, ד ידועים בציבור לאוכלוסיית חיילי החובההכרה במעמ

 .בסיס ההכרה הניתנת מהמוסד לביטוח לאומי

אינה חלה לעניין ההכרה ו ש"לזכויות בתחום התיודגש בזאת כי ההכרה רלוונטית רק  .6

, [לבנוסח משו( ]גימלאות)בצבא הגנה לישראל  ה בציבור לעניין חוק שירות הקבע/בידוע

 .1985-ה"התשמ

 מטרה

מטרת מסמך זה הינה לפרט את נוהל ההכרה לאישור ידועים בציבור של חיילים בשירות  .7

 .ל לאחר ההכרה בביטוח לאומי"י הביטוח הלאומי והמשך הטיפול בצה"סדיר ע

 

 שיטה 

משרת קבע או חייל בשירות חובה המקיימים אורח חיים משותף ואינם נשואים מסיבות .8

או שבחרו שלא להינשא בנישואים פורמאליים ( ב"הבדלי דת וכיו, מיניים חד)שונות 
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יידרשו , ל"ומעוניינים להיות מוכרים כידועים בציבור על מנת לממש את זכויותיהם בצה

לפנות לביטוח הלאומי ולהוכיח שבחרו לקשור את גורלם יחדיו ולא מדובר במערכת יחסים 

 . אחרת ארעית או על בסיס נוחות כלכלית זו או

הפונים יידרשו להציג מסמכים ואישורים בהתאם לדרישת הביטוח הלאומי אשר ידון .9

ל אינו חלק בתהליך בשלב זה שכן מדובר בהליך של "כאשר צה, בהכרתם כידועים בציבור

יש לצייד את החיילים בדף המידע המפרט את הנחיות . החייל למול הביטוח הלאומי בלבד

 .על מנת שיבינו את כלל המשמעויות הכרוכות בתהליך ההכרה, ('נספח א) הביטוח הלאומי

יפנה החייל למדור , לאחר קבלת האישור מהביטוח הלאומי על הכרתם כידועים בציבור.01

ש "י סגלי הת"בצירוף אישור ההכרה של הביטוח הלאומי ע, הרלוונטי במרכז השירות לפרט

 :כמפורט

פ הנוהל "או הטבת דיור ע/ש ו"שה לתשמתוגש בק  -ש"תא תשמ, מדור חובה -חיילי חובה.א

בצירוף הצהרת החייל על כך כי ידוע לו שההכרה אינה רלוונטית לעניין חוק שירות , הקיים

נספח )ודיני השיקום  1985-ה"התשמ, [נוסח משולב( ]גימלאות)הקבע בצבא הגנה לישראל 

 . הביטוח הלאומי י"יודגש כי לא תאושר בקשתו של חייל טרם ההכרה כידוע בציבור ע(. 'ב

הבקשה תוגש בצירוף אישור הביטוח הלאומי על   -טתא פר, מדור קבע -עמשרתי קב.ב

הכרתו בידוע בציבור בצירוף הצהרת החייל על כך שידוע לו שההכרה חוק שירות הקבע 

(.  'נספח ב) השיקוםודיני  1985-ה"התשמ, [נוסח משולב( ]גימלאות)בצבא הגנה לישראל 

 .כרתו של משרת הקבע לצורך קבלת ההטבות הרלוונטיותלאחר מכן תוזן ה

עד לסיום תהליך ההכרה בביטוח לאומי ייבחנו , הכרה זמנית  בנסיבות חריגות  -חריגים .ג

 .י מפקדת המרכז לשירות הפרט"במסגרת ועדת חריגים ע

 .ללא שינוי –הכרתם תהיה בתוקף , חיילים שהוכרו כידועים בציבור עד פרסום מסמך זה  .11

לא חל שינוי  במדיניות מאחר  -הטבה אשר רלוונטית למשרתי קבע בלבד -מוכים לשולחןס .21

ד קבע בכפוף "רמ -י מופת"ההכרה תתבצע ע. ולא קיים תהליך ייעודי לנושא בביטוח הלאומי

 .להכרתו כידוע בציבור

י ביטוח לאומי  הינן מקבילות "ל לחייל המוכר כידוע בציבור ע"הטבות  הניתנות מטעם צה.31

 .ח פרט ויעודכנו מעת לעת במקרה הצורך"י רמ"כפי שיקבעו ע, להטבות הניתנות לחייל נשוי

אין שינוי במדיניות לגבי . הנחיות מסמך זה יתכנסו לתוקפן החל מתאריך פרסום המסמך.41

 .רסום מסמך זהחיילים שהוכרו עד פ

 

 

 ,בברכה

 

ן "רס      ,ינסקי'ענת קוצ

ש קבע "ד מדיניות ת"רמ
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 " ידוע בציבור" דף מידע לתהליך הכרת  '-נספח א

 

 כללי

לקביעת מעמדם של בני זוג כידועים בציבור יש משמעויות כבדות משקל זאת עקב ההשלכות  .1

הביטוח והן לעניין הזכות הן לעניין מעמדה הביטוחי של האישה וחיוביה בתשלום דמי 

 .לגמלאות ביטוח לאומי השונות כנגזרת ממעמד זה

 הגדרות 

של הביטוח הלאומי  לעניין קביעת  135/09הגדרות הביטוח הלאומי כפי שמופיעות בחוזר   .2

 :מעמדם של בני זוג כידועים בציבור

ם אינם שני בני זוג המתייחסים אל עצמם כאל בעל ואישה למרות שה -ידועים בציבור".א

 :המבחן להתייחסות זו הוא כפול והוא משולב ומצטבר, נשואים

דהיינו מערכת יחסים אינטימית שיש בה סממנים , הם מקיימים חיי משפחה - ראשית

  .המעידים על קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו

, נוחות או כדאיות כלכלית, לא סתם מתוך צורך אישי, הם מנהלים משק בית משותף -שנית

הדברים אחד בשני , כנהוג וכמקובל בין בעל ואישה, א כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחהאל

 ."בקשר של קשירת גורל לחיים משותפים

גם אם , ניתן להשתכנע ששני בני הזוג גרים יחד באותה הכתובת -מגורים משותפים".ב

 ."כתובת זו אינה רשומה בתעודת הזיהוי של שני בני הזוג ככתובת מגורים

 שיטה

יידרש  למלא שאלון לידועים בציבור ולהציג , ייל המעוניין לפנות להכרה כידוע בציבורח .3

כפי שמופיעים באתר הביטוח הלאומי , מסמכים והוכחות בהתאם לדרישת הביטוח הלאומי

 . www.btl.gov.il בכתובת

י הביטוח "ציבור תשלח חקירת חוץ עבכל מקרה של בחינת הכרה בבני זוג כידועים ב  .4

, חקירת עדים, חקירה סביבתית, החקירה תכלול גביית הודעה מכל אחד מבני הזוג. הלאומי

 .שכנים בכפוף להנחיות הביטוח הלאומי, חברים

כאשר שיקול , יודגש כי תהליך ההכרה יתבצע באופן ישיר בין החייל לבין הביטוח הלאומי  .5

או בתהליך /ל אינו מעורב בתהליך ההכרה ו"טוח הלאומי וצההדעת הבלעדי הינו של הבי

 . קבלת ההחלטות

ל ובהתאם יינתנו ההטבות "הכרת הביטוח הלאומי בבני זוג כידועים בציבור תוצג לצה  .6

 .ח פרט ויעודכנו מעת לעת במקרה הצורך"י רמ"הרלוונטיות כפי שייקבעו ע

 

http://www.btl.gov.il/
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תאריךיחידהדרגהא.ממשפחה  שם 

 

 הצהרת חייל שהוכר  כידוע בציבור '-בנספח 

 

 :פרטי  החייל .1

 

י המוסד לביטוח לאומי                "מ מצהיר בזאת כי הוכרתי  כידוע בציבור ע"אני הח .2

 .מתאריך                                                      ומצרף בזאת את אישור ההכרה

 

ה ההכרבסיס -על – בציבור ידועכרה במעמד של הבקשתי למצהיר כי ידוע לי כי  אני .3

, ידוע לי כי הכרה זו לא תשמש.  ההטבות בלבד היא לצורכי –שניתנה לי מביטוח לאומי 

( גימלאות)לצורך זכאויות שונות לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל , בין היתר

נוסח ] 1959-ט"התשי, (תגמולים ושיקום)הנכים חוק , 1985-ה"התשמ, [נוסח משולב]

  1950-י"התש, (תגמולים ושיקום)נספו במערכה וק משפחות חיילים שח, [משולב

 .ל או משרד הביטחון"ידי צה-וזכאויות אחרות המשולמות על

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך                                                                  חתימה               
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