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

 הצעת חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 20( )הגנה על תשלומים הניתנים לזכאים
לסיוע כלכלי(, התשע"ד–2014 *

בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו–1986 1, אחרי סעיף 45 יבוא:1.הוספת סעיף 45א 
"הגנה על 

תשלומים הניתנים 
לזכאים לסיוע 

כלכלי

תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל המשרת 45א  )א( 
בשירות סדיר, למעט לפי התחייבות לשירות קבע, הזכאי, בשל 
מצב משפחתי או כלכלי, לסיוע כלכלי, או לבן משפחתו, אינם 
ניתנים להעברה, לערבות, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, 
אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לתשלומים לפי פסק 

דין של בית משפט או של בית דין מוסמך  

כאמור  תשלומים  על  גם  יחולו  )א(  קטן  סעיף  הוראות  )ב( 
הדואר,  בחוק  כהגדרתה  החברה,  או  בנק  באמצעות  ששולמו 
חוק,  לאותו  88א  סעיף  לפי  שירותים  בנותנה  התשמ"ו–1986 2, 

במשך 30 ימים מיום ששולמו "
תיקון חוק שירות 

לאומי-אזרחי
בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014 3, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:2.

מצב ")ח( בשל  הזכאי,  לאומי-אזרחי  בשירות  למשרת  המשולמים  תשלומים   )1(
משפחתי, לסיוע כלכלי, או לבן משפחתו, אינם ניתנים להעברה, לערבות, לשיעבוד 
או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לתשלומים 

לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך  

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על תשלומים כאמור ששולמו באמצעות בנק   )2(
או החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו–1986 4, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א 

לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו "

חיילים הזקוקים לסיוע כלכלי בשל מצבם המשפחתי 
הקיום  דמי  על  נוסף  לתשלומים  זכאים  הכלכלי,  או 
והם  חובה,  בשירות  לחיילים  המשולמים  החודשיים 
מועברים ישירות לחשבונם או לחשבון מי מבני משפחתם 

בן  של  או  החייל  של  חשבונם  על  מוטל  לעתים 
משפחתו עיקול, והכספים שהועברו לחשבון אינם יכולים 
ולאפשר  לרווחתם  לסייע  ניתנו,  שלשמן  למטרות  לשמש 

להם ולבני משפחתם קיום מינימלי בכבוד 

או  שיעבוד  ערבות,  העברה,  לאסור  מוצע  לפיכך 
עיקול של כספים אלה, למעט לשם תשלום מזונות המגיעים 
מהזכאי לאותם כספים, בדומה להסדרים הקיימים בחוק 
לעניין  התשנ"ה–1995,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח 
כן,  כמו  החוק   אותו  לפי  המשולמות  גמלאות  על  הגנה 
בשירות  שמשרת  מי  לגבי  מקביל  הסדר  לקבוע  מוצע 
לאומי-אזרחי וזכאי לסיוע כלכלי מכוח חוק שירות לאומי-

אזרחי, התשע"ד–2014  

הצעת חוק מס' פ/2149/19 )מספר פנימי: 547111(; הועברה לוועדה ביום כ' בסיוון התשע"ד )18 ביוני 2014(    *

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ד, עמ' 350.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79    2

ס"ח התשע"ד, עמ' 380.  3

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79    4
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