חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )תיקון( ,תשל"ח*1978
אחרי

.1

סעיף  4לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,

תשכ"ט,1 1969

יבוא:
"ערעור

4א) .א( על החלטתו של מי שנקבע בתקנות על פי סעיף  8בממונה
על גמלאות ,בדבר מתן גמלה או תשלום אחר לפי חוק זה ,רשאי הרואה
את עצמו מקופח על ידי ההחלטה לערער לפני נשיא בית המשפט העליון:
הנשיא רשאי להכריע בערעור בעצמו או להעבירו להכרעתו של ממלא
מקומו.
)ב( שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור
לפי סעיף זה ואת סדרי הדין בו.

תביעות נגד צד
שלישי

4ב) .א( היה המקרה שחייב את אוצר המדינה בתשלום גמלה לפי חוק
זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי
פקודת הנזיקין ננוסח חדש[) 2להלן  פקודת הנזיקין( או חוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה) 31975להלן  חוק תאונות דרכים(,
רשאי אוצר המדינה לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילם
או שהוא עתיד לשלם ,עד שיעור הפיצויים שחייב בהם הצד השלישי,
)ב( הזכאי לגמלה לפי חוק זה חייב להושיט כל עזרה ולעשות
כל פעולה סבירה כדי לסייע לאוצר המדינה במימוש זכותו לפי סעיף זה,
ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אוצר המדינה לפי סעיף זה
או למנוע כעד מימושה; עבר הזכאי לגמלה על איסור לפי סעיף זה,
או לא עשה את המוטל עליו לפיו ,רשאי מי שממונה על מתן הגמלה
לפי חוק זה לשלול ממנו את הזכות לגמלה ,כולה או מקצתה.
)ג( ) (1היה אוצר המדינה חייב בפיצויים האמורים ,הברירה
בידי הזכאי לבחור בגמלה או בפיצויים.
) (2הגיש הזכאי תובענה לפי פקודת הנזיקין או לפי חוק
תאונות דרכים נגד המדינה ,תהיה הברירה כאמור בפסקה )(1
גידי הזכאי עד לאחר מתן פסק הדין שאין עליו ערעור,
וכפסק הדין שיש עליו ערעור ולא הוגש  עד לאחר תום
תקופת הערעור.
)ד(
מחוזה.

לענין סעיף  86לפקודת הנזיקין רואים גמלה כזכות הנובעת

)ה( שיטת ההיוון של קצבאות שנקבעה לפי סעיף ) 8ב( ),(3
כוחה יפה גם לענין סעיף זה ".
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