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לפני:
כב' השופטת מירב קליימן
נציגת ציבור (עובדים) :גב' קריסטינה פוליצר מימון
נציג ציבור (מעסיקים) :מר חגי אליעזר עינת
התובעת:

טליה פרס
ע"י ב"כ :עו"ד כפיר דיין דובב
-

הנתבעת:

קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
ע"י ב"כ :עו"ד יובל בן טוב

פסק דין
 .1בתביעה שבפנינו עותרת התובעת לקבלת פסק דין הצהרתי הקובע כי הייתה ידועה
בציבור של המנוח ,מר מיכאל בירון ז"ל ,אשר נשא בחייו ת.ז  000816934אשר הלך
לבית לעולמו ביום ( 18.9.2019להלן" :המנוח").
 .2התובעת טוען כי הייתה בת זוגו של המנוח עד לפטירתו משך כ  12שנה וכי יש להכיר
בה כידועתו בציבור לאור הקשר הזוגי שנרקם ביניהם שהיה כזוג נשוי לכל דבר
ועניין.
 .3לאחר קיום ישיבה מקדמית והגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת הגישה
הנתבעת ביום  8.7.2021הודעה ובקשה לפיה היא מודיעה על הותרת ההחלטה
בהליך לשיקול דעת בית הדין ומבקשת שלא לחייבה בהוצאות בנסיבות העניין.
 .4לאחר שעיינו בכתבי הטענות בהליך ובתצהירי התובעת ,על נספחיהם ,ובשים לב
להודעת הנתבעת ולעמדתה ,נחה דעתנו כי יש לקבל את תביעת התובעת באופן לפיו
ייקבע כי התובעת הייתה ידועה בציבור של המנוח.
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 .5אשר לשאלת ההוצאות  -בשים לב לפסיקה חוזרת של בית הדין הארצי ונוכח
מעמדה של הקרן כנאמן האחראי על כספי ציבור ,לא מצאנו כי הנסיבות שבפנינו
הינן נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מהכלל לפיו ככלל הקרן לא תחויב
בהוצאות ,כאשר היא מותירה את ההכרעה בתביעה לשיקול דעת בית הדין (ר' ע"ע
 25075-04-11קרן מקפת נ' שושנה מלכין ,ניתן ביום .)13.9.2011
 .6משכך ,התביעה למתן סעד הצהרתי מתקבלת ,באופן לפיו נקבע כי התובעת הייתה
ידועה בציבור של המנוח ,מר מיכאל בירון ז"ל אשר נשא בחייו ת.ז ,000816934
אשר הלך לבית לעולמו ביום ( 18.9.2019להלן" :המנוח").
ניתן היום ,כ"ט תמוז תשפ"א 09( ,יולי  ,)2021בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

גב' קריסטינה פוליצר
מימון
נציגת ציבור עובדים

מירב קליימן ,
שופטת
אב"ד
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מר חגי אליעזר עינת
נציג ציבור מעסיקים

