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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 11( )הרחבת זכאות לקבלת מענק(,
התש"ע–2010 *

 
")א(", 1 תיקון סעיף 10 יסומן  בו  האמור   ,10 בסעיף  התשנ"ד–1994 1,  משוחררים,  חיילים  קליטת  בחוק 

ואחריו יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה ושוחרר מחמת  ")ב( 
פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, יראו אותו, לעניין סעיף קטן )א(, כמי 

שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר "
תחילתו של חוק זה ביום ________  ** )להלן – יום התחילה(, והוא יחול על חייל משוחרר 2 תחילה ותחולה

שסיים את שירותו ביום התחילה ואילך  

משוחררים, חיילים  קליטת  וק  לח  10  סעיף 
התשנ"ד–1994 )להלן – החוק(, קובע את זכאותו של חייל 
משוחרר למענק המשולם בתוך חודשיים מיום שסיים את 
המשוחרר  החייל  לקליטת  הקרן  ידי  על  הסדיר  שירותו 

)להלן – הקרן( 

דרך החישוב וסכום התשלום שהקרן משלמת לחייל 
משוחרר קבועים בסעיף 10 לחוק ונקבעים בהתאם לאופי 
במסלול  אזרחי  שירות  לחימה,  תומך  )לוחם,  השירות 
כיום  הצבאי   השירות  ולאורך  אחר(  שירות  או  מפוצל 
כתומכי  או  כלוחמים  ששירתו  לחיילים  משולם  המענק 

בשל  הסדיר,  שירותם  מלוא  את  השלימו  ולא  לחימה 
מבצעית,  פעילות  או  אימון  במהלך  שאירעה  פציעה 
בהתאם למספר החודשים ששירתו שירות סדיר עד ליום 

השחרור המוקדם  

כי  לקבוע  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
לוחמים ותומכי לחימה שנפצעו במהלך אימון או פעילות 
זכאים  יהיו  סדיר  משירות  שוחררו  כך  ועקב  מבצעית 
למלוא המענק שהיה משולם להם אלמלא אותה פציעה, 
וכך לא יינזקו כלכלית בשל הפציעה שמנעה את המשך 

שירותם  

הצעת חוק מס' פ/352/18; הועברה לוועדה ביום י' באדר התש"ע )24 בפברואר 2010(    *

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התשס"ט, עמ' 242   1

המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית   **
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