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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 18(, התשע"ז-2017

בחוקקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-11994)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

ההגדרה"שירותאזרחיבמסלולאזרחי-ביטחוני"-תימחק; )1(

בהגדרה"שירותסדיר",אחרי"]נוסחמשולב[,התשמ"ו-1986"יבוא")להלן-חוק )2(
שירותביטחון(;

אחריההגדרה"חיילמשוחרר"יבוא: )ו(

""חיילמשוחררבודד"-חיילמשוחררשבמועדשחרורומשירותסדירהיה
במעמדשלחיילבודד,כהגדרתובפקודותהצבאאובכלליםשקבעמנהל

רשותהשירותהלאומי-אזרחי,בהסכמתשרהביטחון;

"חיילמילואיםפעיל"-מישהוגדרכחיילמילואיםפעילבהתאםלהחלטות
הממשלהשניתנולפיסעיף21לחוקשירותהמילואים,התשס"ח-22008;

לאומי-אזרחי, שירות בחוק כמשמעותה - לאומי-אזרחי" לשירות "הרשות
התשע"ד-2014ו)להלן-חוקשירותלאומי-אזרחי(;";

במקוםההגדרה"מוסדלהכשרהמקצועית"יבוא: )4(

""מוסדלהכשרהמקצועית"-מוסדלהכשרהמקצועיתשלמשרדהעבודה,
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,וכןמוסדאחרלהכשרהמקצועיתששר

משריהממשלההכירבו,עלפיסמכותובחיקוקשבתחוםאחריותו;"ע

בסעיף4לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף4

במהלךפעולותיההשוטפותשלהקרןלקליטת  כללי
- )להלן הביטחון במשרד משוחררים חיילים 
משוחררים, חיילים קליטת חוק הוראות למימוש הקרן(
חיילים קליטת חוק או החוק - )להלן התשנ"ד-1994
משוחררים(,התגלובמשךהשנים,קשייםועיוותיםבחוק,
אםמחמתהתמורותבחברההישראליתואםמחמתשינויי
חקיקהולקונותבחוק,הדורשיםהבהרהותיקוניחקיקהע
בנושאיםשיפורטולהלן, לעדכןאתהחוק לפיכךמוצע
הבהרה הדורש את ולהבהיר שינוי הדרוש את לשנות

בחוקע

מוצעלתקןאתסעיףההגדרותכדלקמן: סעיף 1

מוצעלבטלאתההגדרה"שירותאזרחיבמסלול 
אזרחי-ביטחוני"המפנהלמונח"שירותאזרחי-ביטחוני"
התשע"ד-2014ע לאומי-אזרחי, שירות בחוק כהגדרתו
הגדרהזוהוספהלחוקבתיקוןעקיףבמסגרתחוקשירות
ביטחון)תיקוןמס'19(,התשע"ד-2014)ס"חהתשע"ד,עמ'

50ו(,אךבפועללאנעשהבהשימושע

בנוסף,מוצעלהגדיר"חיילמשוחררבודד",הזוכה
להטבותמיוחדותמכוחהחוקע

פעיל"ע מילואים "משרת בחוק להגדיר מוצע עוד
הגדרהזומשמשתלמתןהטבותמכוחסעיפים7ו־7אלחוקע
משרתמילואיםפעיללאהוגדרעדהיוםבדבריחקיקה
אלאבהחלטותממשלהשניתנומכוחסעיף21לחוקשירות
2896 )ר'החלטתממשלהמס' מילואים,התשס"ח-2008
מיוםכ"חבטבתהתשס"ח)6בינואר2008(,החלטתממשלה
מס'4712מיוםי"גבסיווןהתשע"ב)וביוני2012(והחלטת

ממשלהמס'1447מיוםל'בניסןהתשע"ו)8במאי2016(ע

כמוכןמוצעלתקןבחוקאתההגדרה"מוסדלהכשרה
מקצועית",כךשלארקהשריםהאמוריםבחוקבנוסחוהיום
יוכלולהכירבמוסדלהכשרהמקצועיתמכוחהחוק,אלא
הסמכותתהיהנתונהלכלשרלהכירבהכשרותהרלוונטיות
לתחוםמשרדו,עלפיסמכותובחיקוקשבתחוםאחריותוע
התעופה רישוי בתחום מקצועיות הכשרות לדוגמה כך
והבטיחות התחבורה משרד ידי על המוכרות והספנות
בדרכים,הכשרותמתחומיהאבטחההמוכרותעלידיהשר

לביטחוןהפניםוכיוצאבאלהע

הוראותסעיף4לחוקקובעותאתהרכבהנהלת  סעיף 2
הקרןעהנהלתהקרןמונהכיום11חבריםהממונים 
עלידישרהביטחוןלאחראישורהוועדהלבדיקתמינויים

ס"חהתשנ"ד,עמ'2ו1;התשע"ד,עמ'92וע 1

ס"חהתשס"ח,עמ'502ע 2

ס"חהתשע"ד,עמ'80וע ו
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בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"אחדעשר"יבוא"שניםעשר"; )א(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"בהםלפחותאחד"-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"משרדהעבודהוהרווחה"יבוא"משרדהעבודההרווחה )ג(
והשירותיםהחברתיים";

הכלכלה "משרד יבוא והמסחר" התעשיה "משרד במקום ,)7( בפסקה )ד(
והתעשייה";

אחריפסקה)7(יבוא: )ה(

נציגהשרהממונהעלרשותהשירותהלאומי-אזרחיע"; )8("

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

החלטותהנהלתהקרןיתקבלוברוברגיל;היוהקולותשקולים-יהיהליושב ")ב1(
ראשההנהלהקולנוסףע"

בסעיף7לחוקהעיקרי-ועתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"דמיקיום"יבוא"אובמוסדלהכשרה )1(
מקצועיתודמיקיוםללומדיםכאמור;בתקנוןהקרןייקבעומבחניםותנאיםלמתןהסיוע

הנוסףלפיסעיףקטןזה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,הקרןתעניקסיועבשכרדירהלחיילים ")א1(
משוחרריםבודדים,וזאתמתקציבתוספתישייקבעבחוקהתקציבהשנתי;תנאי
הזכאותהנדרשיםלצורךקבלתהסיועלפיסעיףקטןזהוכלליםלענייןגובה

הסכוםשישולם,ייקבעובידיהנהלתהקרןבתקנוןהקרןע"

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"אחדעשר"יבוא"שניםעשר"; )א(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"בהםלפחותאחד"-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"משרדהעבודהוהרווחה"יבוא"משרדהעבודההרווחה )ג(
והשירותיםהחברתיים";

הכלכלה "משרד יבוא והמסחר" התעשיה "משרד במקום ,)7( בפסקה )ד(
והתעשייה";

אחריפסקה)7(יבוא: )ה(

נציגהשרהממונהעלרשותהשירותהלאומי-אזרחיע"; )8("

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

החלטותהנהלתהקרןיתקבלוברוברגיל;היוהקולותשקולים-יהיהליושב ")ב1(
ראשההנהלהקולנוסףע"

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי-וע

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"דמיקיום"יבוא"אובמוסדלהכשרה )1(
מקצועיתודמיקיוםללומדיםכאמור;בתקנוןהקרןייקבעומבחניםותנאיםלמתןהסיוע

הנוסףלפיסעיףקטןזה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,הקרןתעניקסיועבשכרדירהלחיילים ")א1(
משוחרריםבודדים,וזאתמתקציבתוספתישייקבעבחוקהתקציבהשנתי;תנאי
הזכאותהנדרשיםלצורךקבלתהסיועלפיסעיףקטןזהוכלליםלענייןגובה

הסכוםשישולם,ייקבעובידיהנהלתהקרןבתקנוןהקרןע"

הנהלתהקרן,חמישה חברי מתוך ממשלתיותע בחברות
חבריהנהלההםנציגיציבורושישהנציגימשרדיממשלה
שונים,המומלציםעלידיהמשרדיםהרלוונטייםוממונים

עלידישרהביטחוןכאמורלעילע

נציג יהיה הציבור מנציגי אחד כי קובע החוק
בפועל, המשוחרר"ע החייל לקליטת "התנועה העמותה
התנועהלקליטתהחיילהמשוחררהיאעמותהלאפעילה
שלאניתןלמנותאתנציגיהולפיכךמוצעלבטלאתהצורך

במינוינציגיהע

עודקובעהחוקכילמשרדהעבודהוהרווחהיהיה
נציגבהנהלתהקרןוכןלמשרדהתעשיהוהמסחרעמוצע
לעדכןאתשמותמשרדיממשלהאלה,כפישהםנקראים
החברתיים; והשירותים הרווחה העבודה משרד כיום:

משרדהכלכלהוהתעשייהע

השר נציג בהנהלתהקרן: נוסף חבר להוסיף מוצע
הממונהעלרשותהשירותהלאומי-אזרחי,מאחרשמשרתי
הלאומי-אזרחיזכאיםגםהםלזכויותוהטבות השירות
מכוחהחוקעמכיווןשלאחרהוספתנציגהשרהממונהעל
רשותהשירותהלאומי-אזרחיקייםמספרזוגיבמספרחברי
הנהלתהקרן,מוצעבמקרהשלשוויוןבהצבעהלתתליושב

ראשהנהלתהקרןקולנוסףומכריעע

של הקמתה את מגדיר העיקרי לחוק 7 סעיף  סעיף 3
הקרןלסיוענוסףבמסגרתהקרןלקליטתהחייל 
המשוחרר)להלן-הקרןלסיוענוסף(עהקרןלסיוענוסף
בתשלום הפיקדון, לכספי מעבר לסיוע, כיום משמשת
שכרלימודובדמיקיוםללומדיםבמכינותקדם־אקדמיות
קיום דמי בלא לימוד שכר ובתשלום בחוק כהגדרתן
להכשרה מוסדות מקצועיתע להכשרה במוסד ללומדים
על שהוכרו מקצועית להכשרה מוסדות הם מקצועית
בדין סמכותו פי על אחד כל הרלוונטיים, השרים ידי
שבתחוםאחריותו,לענייןהחוקעכךלמשל,מוכריםלימודי
הנדסאי-טכנאיבמכללותהטכנולוגיות,כמוסדותלהכשרה
מקצועיתעלידימשרדהכלכלהעכךגםקורסיהכשרה
מקצועיתבתחומיםשוניםהמוכריםעלידימשרדיממשלה
האמוריםבחוקעיצוין,כימטיבןשלהכשרותמקצועיות,
מרביתןמוכרותעלידימשרדהעבודההרווחהוהשירותים

החברתייםע

לעניין גם הוכרו רבות מקצועיות הכשרות בעבר,
ו17לחוקהביטוחהלאומי קבלתדמיאבטלהלפיסעיף
]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,ולפיכך,בחרהמחוקקשלא
לתתדמיקיוםלמישלומדבהכשרותמקצועיותכאמור,
שלהם קדם־אקדמיות במכינות ללומדים בניגוד וזאת

שולמודמיהקיוםכאמורע
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בסעיף7א)ג(לחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף7א

בסעיףקטן)א(,במקוםההגדרה"השרהממונהעלעניינישירותאזרחי-לאומי" )1(
יבוא:

""השרהממונהעלעניינישירותאזרחי-לאומי"-השרשהממשלההסמיכה
אותולבצעאתחוקשירותלאומי-אזרחיע";

בסעיףקטן)ג(- )2(

בפסקה)5(,הסיפההחלבמילים"והגבלתהתקופה"-תימחק; )1(

פסקה)6(-בטלהע )2(

כיום,רקחלקמההכשרותהמקצועיותמוכרותלעניין
קבלתדמיאבטלהמהמדינהעאלאשעיקרןשלהאוכלוסיות
)ובפרטהכשרות הלומדותבמוסדותלהכשרהמקצועית
הטכנולוגיות(הןאוכלוסיות מקצועיותשאינןבמכללות
נמוךע סוציו-אקונומי ממצב לעתים השכלה, מעוטות
משלימיהשכלהאלהנאבקים,עלפירוב,לפרנסאתעצמם
ואתמשפחתםוהקושיבאי־היכולתלפרנסאתעצמם,לצד
הקושיבהשלמתפעריההשכלה,עצוםעלפיכך,מוצעלשלם
בהכשרות ללומדים קיום דמי נוסף לסיוע הקרן מכספי
מקצועיותשאינםמקבליםדמיאבטלהבתקופתההכשרה
המקצועיתעמוצעכיהנהלתהקרןתקבעמבחניםותנאים

לקבלתדמיהקיוםומניעתקבלתהטבותכפולותע

התכנית לגבי הממשלה החלטות במסגרת בנוסף,
2017ו־2018,החליטה הכלכליתותקציבהמדינהלשנים
11( ז'באבהתשע"ו 1864מיום הממשלהבהחלטהמס'
לחיילים דירה בשכר סיוע קרן להקים ,)2016 באוגוסט
משוחרריםבודדיםעבעקבותהחלטתממשלהזווכדילעגן
זכותזושלהחייליםהמשוחרריםהבודדיםבחוק,מוצע
להוסיףאתסעיף7)א1(המוצעולקבועכיבמסגרתהקרן
לסיוענוסףיינתןגםסיועבשכרדירהלחייליםמשוחררים
בודדיםעתנאיהזכאותלצורךקבלתהסיועוכלליםלעניין
גובההתמיכהשתשולםייקבעועלידיהנהלתהקרןעהקרן

תתוקצבבאופןנפרדבחוקהתקציבהשנתיע

הקרן של הקמתה את קובע לחוק 7א סעיף  סעיף 4
לעידודלימודיהשכלהגבוהההמשמשת,בין 
הראשוןלתושבי לימודיהתואר השאר,לסיועבתשלום
אזוריסיועאוללומדיםבאזוריסיועעהחוקקובעכיייקבעו
בתקנותהוראותלביצועתפקידיהקרןהאמורהעכך,בין
השאר,קובעסעיף7א)ג()6(לחוקכיייקבעו"נסיבותותנאים
שבהםמישקיבלמענקלפיסעיףזה,אשרלאהשליםאת
לימודיולקראתתואראקדמיבתוךתקופהשתיקבע,יידרש
להחזיראתהמענקלקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"ע

חיילים קליטת לתקנות 7)א( בתקנה לכך, בהמשך
גבוהה(, השכלה לימודי לעידוד )קרן משוחררים
התשע"א-2011)להלן-התקנות(,נקבעכי"משוחררזכאיעעע
להשכלה במוסד בוגר לתואר לימודיו את השלים ולא
גבוההבתוך5שניםמיוםשהחלאתלימודיולתוארבוגר,

יחזיראתהסכוםלקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"ע

בתיקוןזה,מוצעלבטלאתהוראתהחוקבדברהגבלת
תקופתמימושהזכאותואתהוראתהחוקלענייןקביעת
נסיבותותנאיםשבהםמישקיבלמענקולאהשליםאת
לימודיולתוארבתקופהשתיקבע,ישיבאתהכספים,וזאת

מהטעמיםהמפורטיםלהלן:

טעםמהותי-ערכי:ראשית,תשלומיהמלגהמהקרן
לעידודלימודיהשכלהגבוההניתניםלאחרשהתלמיד
סייםאתלימודישנהא')בתוםכלסמסטר(עכלומרהחייל
המשוחררלמדוסייםאתהשנהשבשלהקיבלמלגהמן
הקרןערקלאחרמכן,מסיבותשונות,לאסייםאתהתואר
הראשוןבתקופתחמשהשניםשנקבעהלענייןזהבתקנה
7)א(לתקנותעלכן,איןמקום"לפגוע"בחיילמשוחררזהע
אינן נוסף לסיוע מהקרן הניתנות המלגות שאר שנית,
את מסיים לא המשוחרר החייל אם בהשבה מחויבות
לימודיועכך,חיילמשוחררשמקבלמלגתלימודיםומלגת
קיוםללימודימכינהקדם־אקדמית,מקבלאתהמלגהבלא

ההתניההאמורהע

מי אחר לעקוב היכולת הקרן בידי אין טכני: טעם
שיש מי לגבי וגם הראשון, התואר לימודי את שסיים
בידיהקרןמידעלגביוכאמור,קייםקושיממשיבהשבת
הכספים,תהליךהמחייבלעתיםקרובותהגשתתביעה,
איתורהחייבוהכולבשיםלבלכךשעלותההליכיםגבוהה

לעתיםממלגתהלימודיםע

לפיכך,מוצעלבטלאתהסיפהשלסעיף7א)ג()5(לחוק
העוסקתבהגבלתהתקופהלמימושהזכאותלהטבותוכן

לבטלאתסעיף7א)ג()6(לחוקע

עםזאת,כדילתמרץאתהחיילהמשוחררולגרום
בשנים גם בפריפריה האקדמיים בלימודיו להמשיך לו
הרלוונטית התקנה בהמשך תבוטל א', לשנה שמעבר
בתקנותהאמורותשבהנקבעמימוןשל100%בעדשנת
לימודיםראשונהלתוארוייקבעמנגנוןחלופישלפיו50%
מהמימוןישולמובשנהא'ו־50%ישולמובמהלךאחת
מהשניםהבאות,כפישייקבעעזאת,במטרהלתמרץאת

החיילהמשוחררלהשליםאתלימודיהתוארע

להלןנוסחסעיף7א)ג()6(לחוק,שמוצעכאמורלבטלו:

השר,שרהאוצר,שרהחינוךוהשרלפיתוחהנגב ")ג(
והגליל,בהתייעצותעםהשרהממונהעלעניינישירות
ועדת ובאישור הממשלה ראש באישור אזרחי-לאומי,
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אחריסעיף7אלחוקהעיקרייבוא:5עהוספתסעיף7ב

"חייללקראתתום
שירותוהסדיר-

חיילמשוחרר

לענייןסעיפים7ו־7א,יראוכחיילמשוחררגםמישנותרולו7בע
שלושהחודשיםאופחותלסיוםשירותוהסדירע"

בסעיף8לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:6עתיקוןסעיף8

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,יורשיושלחיילאומשרתשירותלאומיאומשרת ")ג(
שירותאזרחי)בסעיףזה-משרת(אשרנפטרבמהלךשירותוהסדיראויורשיושל
חיילמשוחררשנפטר,זכאיםלקבלתיתרתהפיקדוןשלההיהזכאיהנפטר,בהתאם
להוראותחוקזה,בשלתקופתשירותו,אףאםנפטרהחיילאוהמשרתבשירותהלאומי
אובשירותהאזרחיבמהלךתקופתשירותוהסדירבטרםסיים12חודשישירותסדירע"

בסעיף9לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)ג(,במקום"תודיעבכתב"יבוא"תודיעבדרךשתמצאלנכון"; )1(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

הקרןתודיעלכלחיילמשוחררעלמצבהפיקדוןבתוםכלאחתמחמש ")ד(
השניםשלאחרשחרורו,בדרךשתמצאלנכוןע"

הוספתסעיף7באחריסעיף7אלחוקהעיקרייבוא:5ע

"חייללקראתתום
שירותוהסדיר-

חיילמשוחרר

לענייןסעיפים7ו־7א,יראוכחיילמשוחררגםמישנותרולו7בע
שלושהחודשיםאופחותלסיוםשירותוהסדירע"

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:6ע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,יורשיושלחיילאומשרתשירותלאומיאומשרת ")ג(
שירותאזרחי)בסעיףזה-משרת(אשרנפטרבמהלךשירותוהסדיראויורשיושל
חיילמשוחררשנפטר,זכאיםלקבלתיתרתהפיקדוןשלההיהזכאיהנפטר,בהתאם
להוראותחוקזה,בשלתקופתשירותו,אףאםנפטרהחיילאוהמשרתבשירותהלאומי
אובשירותהאזרחיבמהלךתקופתשירותוהסדירבטרםסיים12חודשישירותסדירע"

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-7ע

בסעיףקטן)ג(,במקום"תודיעבכתב"יבוא"תודיעבדרךשתמצאלנכון"; )1(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

הקרןתודיעלכלחיילמשוחררעלמצבהפיקדוןבתוםכלאחתמחמש ")ד(
השניםשלאחרשחרורו,בדרךשתמצאלנכוןע"

הכנסת,יקבעוהוראות העבודההרווחהוהבריאותשל
לביצועסעיףזה,ובכללזהבענייניםכמפורטלהלן:

עעע

נסיבותותנאיםשבהםמישקיבלמענקלפי )6(
סעיףזה,אשרלאהשליםאתלימודיולקראת
יידרש שתיקבע, תקופה בתוך אקדמי תואר
להחזיראתהמענקלקרןלעידודלימודיהשכלה

גבוהה,וכןחריגיםלדרישתההחזרכאמורע"

סעיף1לחוקמגדירכיום"חיילמשוחרר"כ"מי  סעיף 5
שסייםאתשירותוהסדירעעע"עבשניםהאחרונות, 
מקיימתהקרןשיתופיפעולהעםהצבאלצורךשילובם
שלחייליםמשוחרריםבחייםהאזרחייםבאמצעותמימון
לימודיהכשרותמקצועיות,מכינותקדם־אקדמיות,לימודי

תעודותגמרתיכון)10ו־12שנותלימוד(ועודע

עלפירוב,המדוברבחייליםמשוחרריםמאוכלוסיות
מוחלשותמבחינהכלכליתאואוכלוסיותמעוטותהשכלה

והדבריםשלוביםזהבזהע

מניסיונםרב־השניםשלהגורמיםהמקצועייםבמשרד
הביטחוןובצבאעולהכיהדרךהמיטביתלהקנייתההשכלה
לאוכלוסיותמעוטותהשכלהאלההיאבאמצעותהרכשת
נוקשה צבאית במסגרת הראשונים בשלביה ההשכלה
במקריםשבהם החייליםע של משירותם כחלק וקפדנית
פתיחתהקורסנעשיתלאחרשחרורםשלהחיילים,קיימת
נשירהגבוההוקושיבהשלמתהלימודיםעלפיכך,מבקשת
ולפתוחקורסים הצבא עם פעולה שיתופי הקרןלקיים
החיילים של שחרורם בטרם חודשים שלושה כאמור
נעשה הקורס של העיקרי חלקו וכך הצבאי, משירותם
במשמעתצבאיתעלכלהמשתמעמזהעיצויןכיאיןבכך
משוםהשפעהעלתקציבהקרןלסיוענוסףאלאהקדמת

התהליכיםלשלושהחודשיםלפניהשחרורע

לעניין כי המוצע, 7ב בסעיף לקבוע מוצע לפיכך
סעיפים7ו־7אלחוקיראוכחיילמשוחררגםמישנותרו

לושלושהחודשיםאופחותלסיוםשירותוהסדירע

סעיף8)ג(לחוקקובעכייורשיושלחיילאשר  סעיף 6
חייל של יורשיו או שירותו במהלך נפטר 
משוחררשנפטרזכאיםלקבלאתיתרתהפיקדוןעמלשון
החוקמשתמעכיבניגודלמקרהשלחיילמשוחררנפטר,
שבוזכאיםיורשיוליתרתפיקדונו,ובמקרהזה,הכוונהגם
ליורשםשלמסיימישירותלאומיושירותאזרחישנפטרו
אחרשחרורם,הרישרקיורשיושלחיילהמשרתבצבא
מוצע פיקדונוע ליתרת זכאים שירותו במהלך שנפטר
של יורשיו גם כי ולהבהיר האמור הסעיף את להחליף
משרתשירותלאומיושירותאזרחישנפטרבמהלךשירות
כאמוריהיוזכאיםליתרתפיקדונועלהלןנוסחסעיף8)ג(

לחוקשמוצעכאמורלהחליפו:

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,יורשיושלחייל ")ג(
אשרנפטרבמהלךשירותואויורשיושלחיילמשוחרר
שנפטר,זכאיםלקבלתיתרתהפיקדוןשלההיהזכאיהנפטר,
בהתאםלהוראותחוקזה,בשלתקופתשירותו,אףאם
נפטרהחיילבמהלךתקופתשירותוהסדירבטרםסיים12

חודשישירותסדירע"

סעיף9)ג(לחוקמטילחובתהודעהבכתבשל  סעיף 7
הקרןלכלחיילמשוחררבדברפתיחתפיקדוןעל 
שמווסעיף9)ד(לחוקמטילעלהקרןלשלוחלחיילמשוחרר
מחמש אחת כל בתום הפיקדון מצב על בכתב הודעה
השניםשלאחרשחרורועבשלהקושיבאיתורכתובתםשל
חייליםמשוחרריםוהשבתםשלאלפימכתביםבשלכתובת
לאעדכניתאושגויה,מוצעלבטלאתחובתההודעהבכתב
ולאפשרלקרןלנקוטדרכיפעולהאחרותלצורךמתןהודעה
כאמור)כך,ביןהשאר,באמצעותמסרונים,אתראינטרנט,

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1122,י"זבאדרהתשע"ז,2017עוע15 964

בסעיף10לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)א()5(,במקום"194"יבוא"5ע277"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

הוספתסעיף10א אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:9ע

"מענקופיקדון
בעקבותפציעה

חיילששירתכלוחםאוכתומךלחימהוראשאגףכוח10אע )א(
אדםבצבאהגנהלישראל)בסעיףזה-ראשאגףכוחאדם(
קבעכיהתקייםבואחדמאלה,יראואותולענייןסעיפים9)א(
ו־10)א(כמישהשליםאתמלואתקופתהשירותהסדירשהוא
חייבבהלפיחוקשירותביטחון,כלוחםאוכתומךלחימה,

לפיהעניין:

הואנפצעתוךכדיאימוןאופעילותמבצעיתועקב )1(
אימוןאופעילותמבצעיתוחזרלשרתבשירותאחר;

הואשוחררמחמתפציעהשאירעהתוךכדיאימון )2(
אופעילותמבצעיתועקבאימוןאופעילותמבצעית;

הואנפטרבשלפציעהשאירעהתוךכדיאימוןאו )ו(
פעילותמבצעיתועקבאימוןאופעילותמבצעיתע

עלהחלטתראשאגףכוחאדםכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
ניתןלהשיגלפניראשהמטההכלליבצבאהגנהלישראלע"

רשתותחברתיות,פרסוםועוד(עיצוין,כילמעלהמ–5%ע99
מכספיהפיקדוןממומשיםבפועלעעודיצוין,כיבמסגרת
התיקוןהמוצעיועברוכספיהפיקדוןישירותלחשבוןהבנק
לפיכך, בקשהע בהגשת צורך בלא המשוחרר החייל של

הצורךבהודעהבכתבמתייתרע

בחוקקליטתחייליםמשוחררים)תיקוןמס'14(,  סעיפים 
התשע"ב-2012)ס"חהתשע"ב,עמ'146()להלן-  8, 9 ו־12
14לחוק(,עודכנוסכומימענקהשחרור תיקון 
בהתאםלסוגהשירות)לוחם,תומךלחימה,שירותאחר
ושירותבמסלולמפוצל(עבמסגרתהתיקוןהאמורנקבעכי
סכומיהמענקיעודכנובכלשנהעדלשנת2016ועדבכלל,
שאזיעמדוסכומיהמענקשלמשרתבשירותאחרעל70ו

שקליםחדשיםלחודששירותע

במסגרתחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-2014,
)ס"ח משוחררים חיילים קליטת לחוק תיקוןעקיף בוצע
התשע"ד,עמ'92ו()להלן-תיקון17לחוק(,ונוספולסעיפים
9ו־10לחוקתשלומימענקופיקדוןלמשרתישירותאזרחי
במסלולבינייםעסכוםמענקהשחרורלסוגשירותזהעמד
המשרת של השחרור מענק מסכום רבעים שלושה על
שקלים 259 - שעה באותה שהיה כפי "אחר" בשירות
חדשיםלחודשוכתוצאהמכךנקבעהמענקעלסכוםשל
194שקליםחדשיםלחודשלמשרתישירותאזרחיבמסלול
בינייםעאלאשכאמורלעיל,בתיקון14לחוקנקבעכיסכומי
מענקהשחרורשלמשרתישירותאחריעודכנועדלשנת
2016,דברשלאהובאבחשבוןלענייןמשרתישירותאזרחי

במסלולבינייםעלפיכך,מוצעלתקןאתסכוםמענקהשחרור
על שיעמוד כך ביניים במסלול אזרחי שירות למשרתי
5ע277שקליםחדשיםלחודש,סכוםהמהווהשלושהרבעים
מסכוםמענקהשחרורשלהמשרתיםבשירותאחרעכמוכן
מוצעלקבועבסעיף12להצעתהחוק,כיהתיקוןיחוללגבי
מישסייםשירותאזרחיבמסלולבינייםממועדתחילתושל

תיקון17לחוקואילךע

עודמוצעלבטלאתסעיף10)ב(לחוקהעיקרי,ולהוסיף
במקומואתסעיף10אהמוצעכמפורטלהלןע

כיום,חיילששירתכלוחםאוכתומךלחימהואשר
)להלן-ראש ראשאגףכוחאדםבצבאהגנהלישראל
אכ"א(קבעכישוחררמחמתפציעהשאירעהבמהלךאימון
אופעילותמבצעית,זכאילקבלמענקשחרורכאילושירת

שירותמלאשהואחייבבוע

מוצעלתקןאתהחוקכך,שגםחיילשנפטראושחזר
לשרתבשירותאחריהיהזכאי)הואאויורשיולפיהעניין(
לקבלאתמלואמענקהשחרורכאילושירתשירותמלא
כלוחםאוכתומךלחימה,לפיהענייןעכמוכן,מוצעלהחיל
אתהאמורלגבימענקשחרור,גםלגביהפיקדוןשלהחייל

המשוחררע

וזהנוסחסעיף10)ב(לחוקשמוצעכאמורלבטלו:

לענייןתקופתהשירותכאמורבסעיףקטן)א(, ")ב(
כתומךלחימהוראשאגף חיילששירתכלוחםאו יראו
כוחאדםבצבאהגנהלישראל)בסעיףזה-ראשאגףכוח

ר ב ס ה י  ר ב ד



965 הצעותחוקהממשלה-1122,י"זבאדרהתשע"ז,2017עוע15

בסעיף19לחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף19

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,חיילמילואיםפעילוחיילמשוחררבודדיהיו ")א1(
רשאיםלממשאתהזכאויותלפיסעיפים7ו־7אעדתום10שניםמסיוםהשירות

הסדירע";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

)א(,זכאי נותרהיתרתפיקדוןבתוםחמשהשניםהאמורותבסעיףקטן )1("
החיילהמשוחררלקבלהלידיו,ובלבדשהגישבקשהלכךבתוךשנהוחצימתום
חמשהשניםהאמורות;לאהגישהחיילהמשוחררבקשהכאמורונותרהיתרת
פיקדוןבתוםששוחצישניםמיוםשחרורומהשירותהסדיר-תעבירהקרןאת
יתרתהפיקדוןלחשבוןהבנקשלהחיילהמשוחררשמסרבמועדשחרורו,בתוך
60ימים,ואםלאאיתרההקרןאתחשבוןהבנקהאמורבתוך60ימים-תפנה
לחיילהמשוחררותודיעלובדרךשתמצאלנכוןעלסכוםהיתרההעומדתלזכותו

ועלזכותולפדותהבתוך120ימיםממועדפנייתהקרןע";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ו(

ביקשהחיילהמשוחררלקבלאתיתרתפיקדונובתוךשלוששניםמיום ")ג1(
העברתיתרתפיקדונולקרןלסיוענוסףכאמורבסעיףקטן)ג(,תעבירהקרןאת

יתרתהפיקדוןלחשבוןהבנקשלהחיילהמשוחררע"

תיקוןסעיף19בסעיף19לחוקהעיקרי-10ע

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,חיילמילואיםפעילוחיילמשוחררבודדיהיו ")א1(
רשאיםלממשאתהזכאויותלפיסעיפים7ו־7אעדתום10שניםמסיוםהשירות

הסדירע";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

)א(,זכאי נותרהיתרתפיקדוןבתוםחמשהשניםהאמורותבסעיףקטן )1("
החיילהמשוחררלקבלהלידיו,ובלבדשהגישבקשהלכךבתוךשנהוחצימתום
חמשהשניםהאמורות;לאהגישהחיילהמשוחררבקשהכאמורונותרהיתרת
פיקדוןבתוםששוחצישניםמיוםשחרורומהשירותהסדיר-תעבירהקרןאת
יתרתהפיקדוןלחשבוןהבנקשלהחיילהמשוחררשמסרבמועדשחרורו,בתוך
60ימים,ואםלאאיתרההקרןאתחשבוןהבנקהאמורבתוך60ימים-תפנה
לחיילהמשוחררותודיעלובדרךשתמצאלנכוןעלסכוםהיתרההעומדתלזכותו

ועלזכותולפדותהבתוך120ימיםממועדפנייתהקרןע";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ו(

ביקשהחיילהמשוחררלקבלאתיתרתפיקדונובתוךשלוששניםמיום ")ג1(
העברתיתרתפיקדונולקרןלסיוענוסףכאמורבסעיףקטן)ג(,תעבירהקרןאת

יתרתהפיקדוןלחשבוןהבנקשלהחיילהמשוחררע"

אדם(קבעכיהואשוחררמחמתפציעהשאירעהבמהלך
אימוןאופעילותמבצעית,כמישהשליםאתמלואתקופת
חוקשירותביטחון הסדירשהואחייבבהלפי השירות
]נוסחמשולב[,התשמ"ו-1986;עלהחלטתראשאגףכוח
אדםכאמורניתןלערערלפניראשהמטההכלליבצבא

הגנהלישראלע"
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ל'בניסןהתשע"ו)8במאי2016(,מוצעלאפשר 
לחייליםמשוחרריםהמוגדריםכחיילימילואיםפעילים
לקבלהטבותמכספיהקרנותלסיוענוסףולעידודלימודי
השכלהגבוהה,עדעשרשניםמיוםשחרורםעכמוכן,מוצע

להחילזאתגםעלחייליםמשוחרריםבודדיםע

בנוסף,כיום,לפיסעיף19לחוק,בתקופהשלחמששנים
מתוםהשירותהסדירניתןלמשוךאתכספיהפיקדוןאךורק
למטרותהאמורותבחוקעבשנההשישיתוהשביעיתמתום
השירותהסדירניתןלהגישבקשהלמשוךאתכספיהפיקדון
לכלמטרהעבתוםהשנההשביעית,כספיהפיקדוןשלאהוגשה
בקשהעלידיהחיילהמשוחררלמשיכתם,נמחקיםומועברים
לקרןלסיוענוסףעהמדוברעלכמחציתהאחוזמכספיהפיקדון

המועבריםבכלשנהלקרןלסיוענוסףע

שלא משוחררים חיילים של באיתורם קושי בשל
משכואתכספיהפיקדון,מוצעלשנותאתמנגנוןהעברת
הכספיםכךשלאחרששוחצישניםתעבירהקרןבאופן
יזוםוללאהגשתבקשהמצדהחיילהמשוחרראתכספי
שהחייל הקרן ברישומי המצוי הבנק לחשבון הפיקדון
מסרביוםשחרורו)חשבוןבנקהמעודכןבצבאאוברשות

השירותהלאומי-אזרחי(ע

ככלשבתוך60ימיםמסיוםתקופתששוחציהשנים
מתוםהשירותהסדירלאתצליחהקרןלאתראתחשבון
הבנקשלהחיילהמשוחררשהואמסרביוםשחרורו,או
שלאתוכללהעביראלחשבוןזהאתיתרתכספיהפיקדון,
תפנההקרןאלהחיילהמשוחררותודיעו,בדרךשתמצא
לנכון,בדברסכוםהיתרההעומדתלזכותוובדברזכותו

לפדותהבתוך120ימיםממועדפנייתהקרןע

המשוחרר החייל יבקש לא זו תקופה שבתום ככל
לפדותאתכספו,תועבריתרתכספיהפיקדוןלקרןלסיוע
נוסףעבתוךשלוששניםמיוםהעברתיתרתפיקדונולקרן
לסיוענוסףיוכלעדייןהחיילהמשוחררלבקשכיהקרן
תעביראתיתרתהפיקדוןלחשבוןהבנקשלו,זאתבשונה
מהמצבכיוםשלאחרשיתרתהפיקדוןהועברהלקרןלסיוע
נוסףהחיילהמשוחרראינויכולעודלעשותבהשימוש

פרטיע
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בסעיף19אלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ז(יבוא:11עתיקוןסעיף19א

הוראותסעיףזה,למעטסעיףקטן)ד(,יחולולענייןמישמשרתשירותלאומיאו ")ח(
שירותאזרחי,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:הסמכויותהנתונותלראשאגףכוח
אדםבצבאהגנהלישראליהיונתונותלמנהלהרשותלשירותלאומי-אזרחיוהחלטתו

תהיהסופיתע"

תחילה,תחולה
והוראתמעבר

י"ז12ע ביום זה, לחוק )1(8 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 10)א()5( סעיף של תחילתו
באדרב'התשע"ד)19במרס2014(,והואיחוללגבימישסייםשירותאזרחיבמסלול
בינייםבמועדהאמוראולאחריו;שולםלמשרתשירותאזרחיבמסלולבינייםכאמור
מענקלפיסעיף10)א()5(לחוקהעיקריבתקופהשממועדהתחילההאמורעדיוםפרסומו
שלחוקזה,יהיהזכאילקבלאתההפרששביןהסכוםששולםלולביןהסכוםשלוהוא

זכאילפיהוראותסעיף10)א()5(לחוקהעיקריכנוסחובסעיף8)1(לחוקזהע

סעיף19אלחוקקובעאתסמכותושלראשאכ"א  סעיף 11
להטבות זכאותו את מחייל לשלול סגנו או 
השירות משרתי לעניין כי מוצע החוקע פי על הניתנות

הלאומיוהאזרחיתינתןהסמכותלראשהרשותלשירות
לאומי-אזרחיוהחלטתותהיהסופיתע
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