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תוכן עניינים
כרך ראשון
פרק א' :מבוא

11

פרק ב' :ידועים בציבור בראי חוק יחסי ממון
 .1חזקת השיתוף לצד איזון המשאבים
 .2נטל ההוכחה לשיתוף
 .3מוניטין אישי ונכסי קריירה  -ידועים בציבור
 .5פירוש המונח "בן משפחה" ככולל זוגיות "חד-מינית" -
ידועים בציבור
 .1דירת מגורים וצד ג'
 .6תוקפו של הסכם ,המעגן הפרדה רכושית בין ידועים בציבור
שחיו יחדיו במשך כעשר שנים

11
11
15
11

 .1הוראות ההסכם אומנם מדירות את זכויותיה של המשיבה
בדירה מכוח חייהם המשותפים ,אך אין בהן כדי להוציא את
זכויותיה בעזבונו של המנוח
 .2הקביעה העובדתית/משפטית ,כי התובע היה הידוע בציבור
של המנוחה אינה מקנה בידיו ,אוטומטית ,זכות לשיתוף בנכסיה
של המנוחה
 .1ההסכם אינו משקף בהצהרותיו מצב עובדתי נכון ולהיפך,
מצהיר בעליל ובמודע על מצב עובדתי מטעה ומוטעה כמשקף
נכונה את המציאות

22
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 .11לא ניתן לקבל את העמדה כי הסכם ממון מהווה "צוואה"
)112(12
או בלשון אחרת "גובר על חוק הירושה"

א
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 .11ניתן לעשות שימוש בהלכת בר נהור במקרים ראויים
ולהתייחס לבני זוג כאל ידועים בציבור למרות קיומו של הסכם
נוגד וזאת על בסיס מספר נימוקים שבמרכזם ,אי-מוחלטותו של
)152(12
ההסדר החוזי ביחסים בין בני זוג
פרק ג' :זכאות לקבלת פנסיית שאירים  -ידועים בציבור
 .1כללי
 .2חברת חשמל
 .3קרן פנסיה
 .5ביטוח לאומי
 5.1כללי
 5.2שיהוי בהגשת התביעה לתשלום גמלת שאירים  -דחיית
התביעה
 .1קצבת שאירי גמלאי

11
111
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111
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135
131

 .6הבטחת הכנסה
 .1חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות) (נוסח משולב) ,התשמ"ה-
1121
 .2קרן גמלאות של חברי אגד בע"מ
 .1חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל - 1111-דחיית
התביעה  -התובעת איננה "בן משפחה"

116

פרק ד' :פסיקת מזונות (דמי שיקום) לידועה בציבור
 .1דחייתה של בקשה לפסיקת מזונות ידועה בציבור

111
121
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165
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 .2אין מניעה לבסס חיוב של מזונות למי שהיתה ידועה בציבור
לאחר הפירוד מכוח הסכם מפורש ,ואף הסכם מכללא ,אשר
תוכנו משתנה בנסיבות העניין
 .3הסכם מפורש לתשלום מזונות בין בני זוג הידועים בציבור
אינו בטל בשל תקנת הציבור

111

 .5בקשה לפסיקת מזונות זמניים לידועה בציבור

115

פרק ה' :ידועה בציבור בראי חוק העונשין  -תקיפה בנסיבות
מחמירות

211

פרק ו' :אימתי תיחשב ידועה בציבור כתלויה
 .1דחייתה של תביעה מחמת העובדה כי התובעת לא הביאה כל
ראיה להוכחת טענתה שהיא ידועה בציבור של המנוח
 .2האם ידועה בציבור נחשבת כ"בת זוג" לצורך הכרתה כתלויה
 תביעה על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופקודתהנזיקין
פרק ז' :רישיון לשהות בישראל  -ידוע/ה בציבור
 .1הדרישה להמציא אישורים המעידים על היותם של העותרים
ידועים בציבור
 .2עתירה לחייב את משרד הפנים לאפשר לעותרים להסדיר
מעמדם כידועים בציבור  -דחייתה
 .3עתירה לחייב את משרד הפנים לאפשר לעותרים להסדיר
מעמדם כידועים בציבור  -קבלתה

122
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 .5עיכוב ההרחקה לפרק זמן מוגבל ,כדי לאפשר למבקשת להציג
את גרסתה בשימוע לפני משרד הפנים ,קודם למתן החלטה
סופית בנושא זה
 .1מתן אשרת שהיה זמנית לישראל עד אשר יסתיים הליך
התרת הנישואין של העותר מאשתו

212

פרק ח' :חוק למניעת אלימות במשפחה

313

215

כרך שני
פרק ט' :מעין צוואה וידוע/ה בציבור
 .1כללי
 .2האם ניתן לקרוא לתוך המונח "ידועים בציבור" מצוות סעיף
 11אף ידועים בציבור בני אותו מין
 .3סעיף  11לחוק הירושה ודיני הביטוח הסוציאליים
 3.1כיצד פורש בפסיקה המונח "ידועה בציבור"?
 3.2משמעות המונח" :גרה עימו"
 3.2.1אבחנה בין "לינה" לבין "מעון"
 3.2.2לתיבה "גור" בפסוק "היא גרה עמו" ובפסוק "היא
גרה בדירה מסויימת"  -משמעות זהה
" 3.2.3גרה עמו"  -תנאי פוזיטיבי מצטבר או תנאי
"נגטיבי"
 3.3מהי התקופה הקובעת לעניין הכרה כידועה בציבור?
 3.5יחידה משפחתית ותלות כלכלית
 .5סעיף  11לחוק הירושה  -הלכה ומעשה
 5.1מעמד הידועה בציבור
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 5.2הוכחת יסודות סעיף  11לחוק הירושה
 5.3יצירת הפרדה רכושית
 5.5ידועה בציבור חיה עם המנוח וסעדה אותו בחוליו
באחרית ימיו
 5.1סמכותו של בית דין רבני
 5.6קיומם של היסודות הקבועים בסעיף 11
 5.1פירוש המונח "חיי משפחה במשק בית משותף"
 5.2תנאי סעיף  11לחוק
 5.1אי-קיומם של המבחנים הקבועים בסעיף 11
 5.11ירושת הידועה בציבור  -האם מדובר ב"הסכם" או
"צוואה"?
 5.11צוואה חלקית
 5.12בחינת מספר תקופות בחיי הצדדים לצורך הכרעה
במעמדה של הידועה בציבור
 5.13ידועה בציבור אינו סטטוס אלא מעמד משפטי
 5.15צו מניעה ביחסים בין ידועים בציבור .עובדת היות
הידועה בציבור נשואה לאחר תקופה מסויימת
 5.11העובדה שהמגורים המשותפים ארכו תקופה קצרה,
אינה גורעת ממעדו של התובע
 5.16התובעת תיארה בעקביות את מערכת היחסים הזוגית
בינה לבין המנוח ,מסרה הסברים משכנעים כיצד עד לפטירת
בעלה הקודם היחסים עם המנוח לא היו יחסי משפחה וכיצד
הם נהפכו לכאלה ולא עלה בחקירה הנגדית להראות שיחסיה
עם המנוח היו כשל אח ואחות
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 5.11בחינת קיום תנאי סעיף  11לחוק הירושה תיעשה על-פי
קריטריונים סובייקטיבים כלומר ,כיצד ראו בני הזוג ,האיש
)31(126
והאישה ,את מערכת היחסים שביניהם
פרק י' :ידוע/ה בציבור כ"דייר ממשיך" בראי חוק זכויות
הדייר בדיור הציבורי ,התשנ"ח8991-
 .1הנטל להוכחת מעמדה של הנתבעת כדיירת ממשיכה ,מוטל
על כתפיה ,כמי שטוענת לזכות בדירה
 .2על-מנת שהידועה בציבור תוכר כ"דיירת ממשיכה" בדירה,
עליה להוכיח שני תנאים .האחד ,כי היא היתה ,עובר לפטירת
המנוח ,הידועה בציבור כבת זוגו .השני ,מגורים בצוותא עם
המנוח בדירה למצער 3 ,שנים טרם פטירתו

612

פרק י"א :ידוע/ה בציבור בראי חוק הגנת הדייר

611

 .1כללי
 .2המונח "בן זוג" או "ידוע בציבור"  -סעיף  1לחוק
 .3דייר של דירה שנפטר  -סעיף  21לחוק
 3.1בן זוג ,ילדים וקרובים
 .5הכרה בידועה בציבור כדיירת מוגנת על-פי סעיף (21א) לחוק
הגנת הדייר
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625

פרק י"ב :ידוע/ה בציבור בראי פקודת הסמים המסוכנים

651

פרק י"ג :ידוע/ה בציבור בראי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח,

ו

121
121
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מכירה ורכישה) (מס רכישה) ,התשל"ה8991-

613

פרק י"ד :סמכותו הייחודית של בית-המשפט לענייני משפחה

661

פרק ט"ו :מזונות מהעזבון

611

 .1האם יש בהוראותיו של סעיף (61א) לחוק הירושה כדי לשלוש
מעיקרה כל השפעה והשלכה של ההסכם על הזזכות למזונות מן
העזבון?
 .2לסעיף בהסכם שקבע שלתובעת אין זכות למזונות מן העזבון,
אין כל תוקף
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