
 

 
 

 

 

 

 טופס בקשה להכרה בקשר של ידועים בציבור

מעמד ידועים בציבור איננו במסגרת המידע המפורט במדינת ישראל בתעודת הזהות של העובד/ת,  ולכן עובד/ת המבקש/ת 
כי האוניברסיטה תעניק לו ולבן/בת זוגו זכויות הניתנות מכח זוגיות, מתבקש/ת להצהיר על כך בפני האוניברסיטה ולתמוך 

רשימת האסמכתאות והמידע המקובלת. יחד עם את כולל הטופס הלהלן את ההצהרה באסמכתאות ובמידע רלוונטיים. 
וכן ניתן להוסיף , במקרה שאין הם רלוונטיים להגשת הבקשה אין חובה להתייחס למכלול הסעיפים המופיעים בה ,זאת

ר כיוון שמעמד של ידועים הציבור נקבע לפי מכלול המאפיינים של הקש , לפי רצונו של מגיש/ת הבקשה.על רשימה זו
 הנטען, מתן פרטים מלאים ככל הניתן, יסייע לאוניברסיטה בקבלת ההחלטה המתאימה.

אני הח"מ____________ ת.ז _____________  מבקש/ת בזאת מאוניברסיטת תל אביב להכיר בקשר שביני לבין 
" ( כידועים בציבור החל מחודש בן/בת זוגי_____________ ת.ז. _______________ )להלן: "

.___________________________ 

 הזוג. /ותספחים של בניהזהות והתעודות את יש לצרף לטופס בקשה זה 

 :להלן הסעיפים למילוי

 . )אם קיים, יש לצרף את האישור(אישור מהמוסד לביטוח לאומי קיים/ לא קיים .1

 מגורים משותפים ונכסים משותפים .2
 

 .מגורים משותפים לא מקיימיםאני ובן/בת זוגי  
 

מגורים משותפים החל  מיום ___________ בכתובת:  מקיימיםאני ובן/בת זוגי  
___________________________. 

 
 חוזה שכירות משותף. מצורף/לא מצורף 1.2

 
 הוכחת בעלות משותפת על נכסים. מצורפת/לא מצורפת 1.1

 
 בנק משותףניהול חשבון  .3

 אני ובן/בת זוגי לא מנהלים חשבון בנק משותף 
 

 מצורף/לא מצורף מסמך המעיד על כך. חשבון בנק משותף, אני ובן/בת זוגי מנהלים 
 
 

 :(רלוונטיות אנא צרפו אסמכתאות)במידה וקיים,  אישורים נוספים ואסמכתאות לגבי טיב הקשר הזוגי  .4

 הזוג.  /ותילדים משותפים לבני יש/ אין 1.2

 )ניתן להעביר עמוד ראשון ועמוד חתימות בלבד(.הסכם יחסי ממון ביני לבין בו/בת זוגי.  קיים/ לא קיים 1.1

צווים שיפוטיים או  הליך משפטי בערכאות בעניין הכרה בקשר הנטען, במישרין או בעקיפין? קיים/לא קיים  1.4

פרטים רגישים, ניתן לצרף  המסמך שיצורף כולל )ככל ש? אם קיים נא לפרט לרבות צוואות של בני/ות הזוג

 ______________________________________ פסיקתא בלבד(

טקס זוגי, תעודת זוגיות או כל תעודה אחרת,  אסמכתאות/אישורים נוספים אחרים )כגון: ככל שקיימות  1.1

פם וגי, מומלץ לציין ולצררישום בביטוח חיים ועוד(, מהם ניתן ללמוד על טיב הקשר שביני ובין בן/בת ז

___________________________________________________________________  



  
 
 
 
 

 

 ת צ ה י ר

אני החתום/ה לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, אחרת אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 
 כדלהלן:בזאת 

 
עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשתי להכיר בקשר שביני ובין _____________ ת.ז. _______________ )להלן:  הנני .2

 " ( כידועים בציבור החל מחודש ________שנת ________________.בן/בת זוגי"
 

 מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים בבקשה שהגשתי לאוניברסיטת תל אביב, הם נכונים ומלאים. הנני .1
 
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, או העלמת נתונים אשר יכולים להשפיע על הזכאות, הן עבירה על החוק ואדם  .4

 אשר מוסר פרטים לא נכונים במרמה או ביודעין, דינו קנס כספי או מאסר.
 

 שהועברה/תועבר ים הצהרהסותר םבקנה אחד ואינ יםעולוהפרטים שצירפתי אליה, צהרה זו שה /המצהיר הנני .1
 .לרשויות המדינה כגון: בטוח לאומי, רשות המיסים, רשויות משפטיות ועוד

 
מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שבהסתמך על הכרת האוניברסיטה, בהיותי ידוע/ה בציבור של בן/בת זוגי, ובהיותו/ה  הנני .5

 של בן/בת זוגי, הידוע/ה בציבור שלי, יינתנו לי ו/או לבן/בת זוגי הטבות וזכויות כספיות וטובות הנאה אחרות.
 

זוגי הננו בגדר בני זוג המנהלים משק בית משותף  ידוע לי שקשר של "ידועים בציבור" משמעו הוא שאני ובן/בת .6
כתוצאה מחיי משפחה, קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו כדרך שנוהגים בני זוג הנישאים זה לזה, ולא מתוך צורך אישי, 

 זוגי. /בתמצהיר/ה כי זהו טיב הקשר המתקיים ביני ובין בן הננינוחות או כדאיות כלכלית. 
 

אביב על כל שינוי שיחול במהותו של הקשר הנטען על ידי מיד עם -מתחייב/ת בזאת לדווח לאוניברסיטת תל הנני .7
 התרחשותו ו/או בפרטים מסרתי בבקשתי.

 
ידוע לי כי אין בעצם הגשת תצהיר זה כדי להוות הכרה של אוניברסיטת תל אביב  במעמד של "ידועים בציבור" באופן  .8

 . ייב את האוניברסיטה לקבל את בקשתיהמעניק לי זכויות או המח
 

נוספות לאישור הנטען על ידי, לרבות פסק דין  אסמכתאותעוד ידוע לי כי האוניברסיטה עשויה לבקש ממני מידע ו/או  .9
 לפני לרבות הצהרתי של ערכאה משפטית מוסמכת, וכי שאלת הזכאות תוכרע במועד רלוונטי, לפי נסיבותיו של העניין

בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם, ובהתאם לנהלי האוניברסיטה ולפי העובדות כפי שיוכחו מעת  ,לגמלאות פרישה
 יצוין כי בסמיכות לפרישתי לגמלאות מהאוניברסיטה יבוצע תיקוף להצהרה ולמעמד זה.  לעת.

 
 

 זה שמי, זו חתימתי, והאמור בתצהירי הוא אמת. .21
 

                __________________________________         _________________ 
 חתימה                                 שם + משפחה                  תאריך          

 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 דיןאישור עורך 
 

 אני הח"מ, _______________ עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _______________
 

 ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת ושבאם -הופיע/ה בפני _____________, נושא/ת ת.ז. ____________ 
 

 תצהיר זה בנוכחותי. לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר/ה בפני את הדברים דלעיל וחתם/ה על
 
   _______________________     _________________________ 

 עו"ד חתימה וחותמת        תאריך


