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 כתב קבלה ויתור וסילוק
 כבודל
 
 

 משרד האוצר –ישראל  מדינת
 
 

ה /______________________ מצהיר .מטה, _______________________, ת.ז מה/אני החתום
 , כדלהלן:בזאתומתחייב/ת 

 
הסדר כספי למשפחות עולי תימן, בנושא   22.2.2021מיום  821 החלטת ממשלה מס'ל בהתאםידוע לי ש .1

 החלטתכמפורט בהחלטת ממשלה הנ"ל )להלן: " והבלקן אשר עניין ילדיהן נדון במסגרת ועדותהמזרח 
כמפורט בהחלטת בגין כל מקרה של ילד שוועדות הבדיקה והחקירה שמונו אושר תשלום "(, הממשלה

כ"פרשת ילדי תימן, מזרח והבלקן". סכום התשלום  במסגרת הפרשה הידועה הממשלה דנו בעניינו
להחלטת  3למקרה, בהתאם לנסיבות העניין כמפורט בסעיף ₪  200,000או ₪  150,000נו שאושר הי
 הממשלה. 

 
 את הכוללים והעלומים הנפטרים הילדים שלזכאים בני משפחה ידוע לי כי סכומים אלו מחולקים בין  .2

 בן של היחסי החלק בגין שנפטר משפחה בן אותו של יורשיול שנפטרו וככל, בלבד הילד של ואחיו הוריו
 .  פטרהמשפחה שנ

הגשתי בקשה לקבלת תשלום כספי בעניינו של ________________ ת.ז.  ____ביום ________ .3
(, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה. בקשתי הנ"ל אושרה, וסכום "הילד")להלן: ____________

 (. הכספי" סכום"ה)להלן:  ₪ __________סך של  התשלום הכספי שאושר לי במסגרתה הוא 
 

ידוע לי ואני מסכים לכך שגובה הסכום הכספי שאושר לתשלום עבורי חושב בהתאם להרכב בני  .4
 לתשלום כמפורט להלן:של הילד המשפחה הזכאים 

 .2 :הוריםמס' 
 ._____ :אחיםמס' 

 
לי כי גובה הסכום הכספי אושר לי בהיותי יורש של )שם מלא(_______________  ידוע .5

ת.ז.______________________ )הוריו או אחיו של הילד(, וזאת עפ"י צו קיום צוואה או צו 
  ירושה.**

 

 ** סעיף זה רלוונטי במידה וטופס ימולא ע"י יורש של בן משפחה זכאי של הילד.
 
 

, או למי מטעמי, כלפיכם או כלפי מי לי יינהלא תהעל ידי המדינה הסכום הכספי ביצוע תשלום עם  .6
ואני  מכל סוג שהואכספיות  ו/או טענות  כספיות דרישותאו /וות כספיות נוספות כל תביע עמכם,מט

 ,בין תביעה קיימת שהוגשה לבית המשפט ובין תביעה עתידית ,כספית ת בזאת על כל תביעה/מוותר
ממדינת ישראל ו/או מכל גורם אחר בכל הקשור ו/או הנובע כספית ו/או טענה כספית או דרישה /ו

למען הסר ספק  ילד.לבמישור הכספי,  ,מזרח והבלקן" ובכל הנוגעהלפרשה הידועה כ"פרשת ילדי תימן, 
ו/או הכספיות מובהר בזאת, כי קבלת הסכום הכספי מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענותיי 

הגשת בקשה אין באמור כדי למנוע  הכספיות כאמור וכמפורט  לעיל.ו/או תביעותיי הכספיות דרישותיי 
 .מכוח היותי יורש של בן משפחה שבהחלטת הממשלה לתשלום לפי המתווה

 
ידוע לי כי ככל שיתברר בעתיד כי קיים בן משפחה זכאי  נוסף או יורש נוסף שלא נלקח בחשבון לעניין  .7

את החלק היחסי ששולם לי ביתר וכן לשפות את  חישוב חלקי בסכום הכספי, אדרש להחזיר למדינה
 . בשל סירובי/הימנעותי להחזיר את הסכום ששולם לי ביתרהמדינה בגין כל הוצאה שתגרם לה 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומתוקפן של התחייבויותיי כאמור במסמך זה לעיל, היה ואני, או מי מטעמי,  .8
נפעל בניגוד לאיזו מהתחייבויותיי דלעיל, יהיה עלי להשיב את מלוא הסכום הכספי ששולם לי בהסתמך 

 ן. על התחייבויותיי הנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, וללא זכות קיזוז ו/או עיכבו
 

 ____סניף מס' ____________   אבקש לבצע את התשלום לחשבוני המנוהל בבנק )שם ומספר הבנק( .9
 .  ע"ש__________    שם הסניף__________

 
"( וכי בטרם חתימתי על הסילוק כתב)להלן: " זהוסילוק ה כי קראתי והבנתי האמור בכתב ויתור /מצהיר אני

יעוץ משפטי באמצעות עו"ד מטעמי / להתייעץ עם כל גורם מטעמי, ללא מסמך זה  הייתה לי האפשרות לקבל 
 .הגבלה כלשהי

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 

_________________  _________________  _________________ 
     חתימה   שם מלא    תאריך

 
 

 אישור
 

מר/גב' מאשר בזה כי מ___________________, , עו"ד, _____________ הח"מ, יאנ
________________ הנושא/ת תעודת זהות שמספרה __________הופיע/ה בפניי ביום ____________ 

לאחר והטוב והחופשי  ה/ומרצונ ולאחר שזיהיתיו/ה עפ"י תעודת הזהות הנ"ל, חתם/ה על מסמך זה בפניי
 ובעות מהחתימה על כתב סילוק זה.של מסמך זה והמשמעויות הנאת תוכנו  ה/ווהסברתי ל ה/ושקראתי בפני

  
  

___________________   ____________________ 
  חתימה וחותמת      תאריך

 
 


