
אני זכאי לשתי קיצבאות לפי חוק שירות המדינה )גימלאות(, כלומר לקיצבת פרישה ולקיצבת שאיר.  .11

12.  בגלל פטירתו של העובד או הזכאי לקיצבה, קיבלתי / יש לי זכות תביעה מצד שלישי לפי פקודת הנזיקין האזרחיים / חוק פיצויים 

לנפגעי תאונת דרכים )במקרה שהמות נגרם מתאונה כלשהיא( וידוע לי כי על פי סעיף 60 לחוק, אני חייב להגיש כל עזרה לאוצר 

המדינה למימוש זכותו לקבלת שיפוי מצב ג.

12א.  יש לי זכות תביעה לפיצויי נזיקים מאוצר המדינה על פי פקודת הנזיקים או על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ועל כן יש 

לי זכות ברירה לקבלת הפיצויים האמורים או לקבלת גימלאות על פי חוק הגמלאות. אני בוחר )סמן את המתאים וחתום לידו(:

לקבל הפיצויים הנ"ל )ובמקרה זה לא אהיה זכאי לגמלאות(.

לגבל הגימלאות הנ"ל )ובמקרה זה לא אהיה זכאי לקבלת הפיצויים(.

הנ"ל אחליט אם לקבל  בענין תביעת הפיצויים  דין  ולאחר מתן פסק  הנ"ל  בזכות הברירה  עדיין  בוחר  אינני 

הגימלאות  כל תשלומי  ייחשבו  כנ"ל,  פיצויים,  לקבל  אחליט  אם  והיה  גימלאות;  או  מהמדינה  כנ"ל  פיצויים 

כמיפרעה ע"ח פיצויי הנזקים אשר יוחזרו מיד במזומנים לאוצר המדינה או יקוזזו מסכום הפיצויים האמורים.

13.  אני זכאי לקיצבה לפי הפרק השני של חוק שירות המדינה )גימלאות(, ולתגמולים לפי חוקי השיקום **(, ואני בוחר בקיצבה לפי 

הפרק השני של הנ"ל ו-25% מהתגמולים לפי חוקי השיקום ואת כל שאר הזכויות המגיעות לפיהם, וברור לי כי על ידי כך אני מוותר 

על 75% מהתגמולים לפי חוקי השיקום.

אני מקבל גימלה לפי חוק השיקום **(, שם החוק:  

שם הקרוב שבגללו ניתנת הגימלה                                             מספרו הצבאי / שוטר  

)מתייחס למקרה של קבלת הגימלה לפי חוק זה ולפי חוקי השיקום עקב מאורע אחר(.  

14.  אני זכאי - שלא עקב מאורע אחד - לגימלה לפי חוק זה ולגימלה לפי חוקי השיקום ולכן אני זכאי לקבל את שתי הגימלאות גם 

יחד.

אני מקבל פנסיה חודשית ממוסד או מקופת פנסיה                           בגין שירותי במוסד  .15

)מתייחס לפנסיה מכל מקור אחר לרבות ממשלתי שאינו נזכר בסעיפים הקודמים(.  

אני שאיר של שוטר או סוהר שנפטר וזכאי לקיצבה לפי סעיף 78 וגם לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים.  .16

בידיעת העונשים הצפויים בעד עבירות לפי סעיפים 106-53 לחוק שירות המדינה )גימלאות(, הריני מצהיר בזה שהפרטים והידיעות שמסרתי 

לעיל הם נכונים ושלמים, והצגתי מסמכים לשם אימותם.

אני חבר בקופת חולים )איזה(                                                  ומבקש לנכות מס אחיד.  

נא להעביר את קצבתי לחשבוני בבנק לפי הטופס המצורף )צרף טופס!(.  

                                )ניתן לקבל טופס במחלקת כוח אדם של המשרד(

אימות הפרטים ע"י מנהל ענייני העובדים במשרד בו עבד העובד עד פטירתו או מנהל היחידה:

הריני מצהיר בזה שהפרטים בסעיף 3 לעיל אומתו על ידי לאחר בדיקת המסמכים: תעודת זהות וכל מסמך השלמה אחר.

התאריך                        שם החותם                                      חותמת וחתימה

תואר תפקידו

תפוצה  )באמצעות המשרד(:

)מקור(         לממונה על תשלום גימלאות  

                            החשב הכללי

)העתק(        בצירוף לטופס אישור גימלאות  

                            )שאירים( )מדף 2856(

חוקי השיקום הם:  )**

2. חוק משפחות החיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, תש"י-1950. 1. חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, תש"ט-1949.   

4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון(, תשל"ג-1973. 3. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954.    

חתימת התובע התאריך

המשרד בו שירת הנפטר

נציבות שירות המדינה, יחידת הגימלאות
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