
ימולא ב-4 עותקים ע"י השאיר/התובע של עובד 
הנפטר  של  משרדו  באמצעות  ויישלח  שנפטר 
מעבר  התפוצה  שבהוראות  לפירוט  בהתאם 
לדף. אם התובע הינו שאיר של פנסיונר - יפנה 
לממונה על גימלאות לשם קבלת טופסי תביעה.
סמן x במשבצות המתאימות.

ימולא על ידי התובע ויאומת על ידי מנהל היחידה

3. פרטים על שאירים שעבורם נתבעת גימלה )כולל הפרטים האישיים של מגיש התביעה על פי סעיף 2 - אם הוא שאיר(

במקרה של אלמנה / אלמן ויתומים:
     א( היתומים הם ילדי האלמן/ה ושל הנפטר/ת.            ב(  היתומים או חלק מהם הם ילדי האלמנה/אלמן בלבד או של הנפטר בלבד.

פרט לנתון בסעיף 3 לעיל, סמוכים שאירים נוספים על אותו שולחן: מספרם:  .4

הנפטר השאיר אחריו )ציין מספר(:  .5

אני אלמנה / אלמן וגרתי עם הנפטר עד עת מותו.  .6

אני אלמנה / אלמן של זכאי לקיצבה )פנסיונר שנפטר אחרי פרישתו מהשירות(. תאריך הנישואין:  .7

אני זכאי לקיצבה לפי חוק הביטוח הלאומי, עבור        זקנה       שאיר      נכות כללית      אינני זכאי, העילה:  .8

אני זכאי לקיצבה מאת המוסד לביטוח לאומי בגלל פגיעה בעבודה שיעור של                         לחודש.  .9

10.  העובד נפטר לאחר 5 שנות שירות ואנו )וכל השאירים( בוחרים במענק לפי סעיף 27 לחוק ובפיצויי פיטורין במידה שהם מגיעים 

)במקרה זה פיצויי פיטורין לא ניתן לקבל יותר מאשר בעד תקופת שירות של 5 שנים, אף אם שירת יותר מחמש שנים(, או בקבלת 

פיצויים מלאים עבור כל שנות השירות במדינה )ברירה זו לקבלת פיצויים מלאים אינה חלה כאשר חל על המקרה סעיף 34 לחוק, היינו 

 תגמולים לפי חוקי שיקום( - ובחירה זו באה במקום כל הגמלאות האחרות המגיעות לפי החוק. נא לפרט להלן את סוג הבחירה וסיבתה:

אנו כל השאירים בוחרים )סמן ב-x את המתאים וחתום לידו(:

במענק על פי סעיף 27 לחוק ובפיצויי פיטורין במידה שהם מגיעים )לא ניתן במקרה זה לקבל פיצויי פיטורין יותר 

מאשר בעד תקופת שירות של 5 שנים(,

או:

בפיצויים מלאים עבור כל תקופת השירות במדינה )מתייחס רק כאשר העילה לתשלום אינה אותה העילה המזכה גם 

בתשלומים על פי חוקי שיקום )לפי סעיף 34 לחוק(.

הבחירה הנ"ל באה במקום כל הגימלאות האחרות המגיעות על-פי החוק. אנו מצרפים המהרה חתומה של כל השאירים לענין זה 

)הערה: הנ"ל יאושר אך ורק אם הממונה ישוכנע כי הבחירה היא לטובת השאירים(.

נימוקים לבחירה הנ"ל:
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תביעה לגימלה ]שאיר[
*1970  - ]נוסח משולב[, תש"ל  )גימלאות(  חוק שירות המדינה  לפי 

מדינת ישראל

המשך בדף 2

1.  פרטים על 
הנפטר

השם הפרטישם המשפחה
בהתאם לסעיף 42 )א( לחוק הנ"ל הנני מגיש תביעה לגימלה.

2.  פרטים על 
מגיש התביעה

המען המדוייק של התובעשם מגיש התביעה

תאריך לידה מס' הזהותהשם הפרטישם המשפחה
מלא

קרבתו 
לנפטר

סמוכים 
לשולחן 

בדאחד
עו

מד
מקום העבודה / לו

הלימודים
משכורת 

חודשית ברוטו

אשה אחרת שהיתה 
גרה עמו בשעת מותו

)א(

יתומים 
מנשים 
אחרות

)ב(

אשה גרושה ו/או אשה שנפרד ממנה פרידה 
של קבע, והיה חייב בתשלום מזונותיה עפ"י 

פסק דין או לפי הסכם בכתב
)ג(

יתומים מ-)א( או מ-)ב( שלא היו סמוכים על שולחנו

)ד(

)להוסיף פרטים(

*( הסברים על סוגי השאירים וציטוט סעיפי חוק הנוגעים לענין תמצא בדף ההסבר מדף 2855 א.


