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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 24( )קרן להשתתפות 
במימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה - ממדים ללימודים(, 

התשפ"ב-2021

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

לפניההגדרה"שירותלאומי-אזרחי"יבוא: )1(

""חוקשירותביטחון"-חוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-21986;";

בהגדרה"שירותסדיר",המילים"]נוסחמשולב[,תשמ"ו-1986"-יימחקוע )2(

בסעיף3לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף3

בפסקה)4(,בכלמקום,אחרי"הקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"יבוא"באזוריסיוע"; )1(

אחריפסקה)4(יבוא: )2(

לנהלולבקראתפעילותהקרןלהשתתפותבמימוןלימודיםבמוסדות ")ע(
להשכלהגבוהה-ממדיםללימודיםכמשמעותהבסעיף7א1,בהתאםלהוראות
לפיהסעיףהאמור,ובכללזהלבדוקאתהבקשותלהשתתפותבשכרלימוד

כאמור,להחליטבהןולממןאתההשתתפותשתאושר,מתוךהקרןהאמורהע"

חוקקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-1994  כללי 
המשוחררים לחיילים מעניק החוק(, - )להלן 
משירותבצבאההגנהלישראל)להלן-צה"ל(ולמתנדבי
השירותהאזרחיומשרתיהשירותהלאומי־אזרחימענקים
והטבותשונות,ובהםמענקהשחרור,הפיקדון,סיוענוסף
לזכאים)למטרותשללימודיםבמכינהקדם־אקדמיתאו
כאמור ללומדים קיום דמי מקצועית, להכשרה במוסד
וכן בודדים(, משוחררים לחיילים דירה בשכר סיוע וכן
השתתפותבמימוןשכרלימודללומדיםבמוסדותלהשכלה
גבוהההמוכריםעלידיהמועצהלהשכלהגבוהה,באזורי
סיועכהגדרתםבחוק,אולחייליםמשוחרריםהמתגוררים

באזוריסיועכאמורע

מצה"ל משוחררים לחיילים ניתן 2016 משנת החל
שהםלוחמיםולחייליםמשוחרריםמאוכלוסיותייחודיות,
השכלה לימודי לצורך בחוק, לקבוע מעבר נוסף, סיוע
במסגרת ללימודים"ע "ממדים תוכנית במסגרת גבוהה,
משוחררים לחיילים האגף ידי על שמופעלת התוכנית,
במשרדהביטחון,ניתנתהשתתפותבמימוןשכרהלימוד
שלחייליםמשוחרריםזכאיםבמוסדותלהשכלהגבוהה,

מכספיתרומותומעיזבונותהמוקדשיםלמטרהזוע

עתהמוצעלהסדיראתתוכנית"ממדיםללימודים"
החייל לקליטת הקרן בתקציב אותה ולתקצב בחקיקה
נוספת הטבה שתינתן כך בחוק, כמשמעותה המשוחרר
לאוכלוסיותהזכאיותלכך,כפישיפורטלהלן,לשםהכוונת

החייליםהמשוחרריםהזכאיםלרכישתהשכלהגבוההע

תכליתההטבההנוספתהיאלהביעהוקרהלחיילים
משוחרריםמשירותסדירששירתובתפקידילחימהעההטבה
הנוספתמשקפתתגמולנוסףבעבורהשירותבתפקידים
אלה,לנוכחהקושיהייחודיוסיכוןהחייםהגלוםבשירות
בתפקידילחימהעכלזאת,מעברלזכויותהניתנותהיוםעל
פיחוקלכללהמשרתיםעההטבהנועדהגםלעודדחיילים

ומיועדיםלשירותביטחוןלשירותבתפקידילחימהע

לחיילים גם תינתן הנוספת ההטבה כי מוצע
משוחרריםהמשתייכיםלקבוצותשהשירותבצה"למאתגר
לתשלומי מישהיוזכאים כגון במיוחד, בעבורן ומורכב
משפחהלהוריהםבמהלךשירותם,מישהוגדרוכחיילים
הדרוזית לרבות הערבית, האוכלוסייה בני בודדים,
והצ'רקסית,וכןעוליםחדשיםעזאתבמטרהלהוקיראת
שירותםשלחייליםמשוחרריםאלהולהעניקלהםסיוע
נוסףבראשיתדרכםהאזרחית,וכןכדילעודדשירותשל

האוכלוסיותהאמורותע

מוצעלתקןאתסעיףההגדרותלחוקולהוסיף  סעיפים
הגדרהל"חוקשירותביטחון"המשמשבהצעת  1 ו־5

החוקוכןבסעיפיםנוספיםבחוקעבהתאם,מוצע 
לתקןתיקוןטכניולהתאיםסעיפיםקיימיםבחוקלהגדרה

האמורהע

סעיף3לחוקמפרטאתתפקידיהקרןלקליטת  סעיף 2 
שהוקמה הקרן( - )להלן המשוחרר החייל 
במסגרתהחוקכגוףהאחראילניהול,למימוןולבקרהשל
חלוקתהמענקיםוההטבותלפיהחוקעבשלהוספתההטבה

ס"חהתשנ"ד,עמ'132;התשפ"א,עמ'210ע 1

ס"חהתשמ"ו,עמ'107ע 2
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בסעיף7אלחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף7א

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"באזוריסיוע"; )1(

בסעיףקטן)ב(,ברישה,אחרי"הקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"יבוא"באזורי )2(
סיוע";

בסעיףקטן)ג()3(,אחרי"הקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"יבוא"באזוריסיוע"ע )3(

הוספתסעיפים
7א1ו־7א2

אחריסעיף7אלחוקהעיקרייבוא:4ע

"קרןלהשתתפות
במימוןלימודים

במוסדותלהשכלה
גבוהה-ממדים

ללימודים

בסעיףזה-7א1ע )א(

לשירות שהתגייס משוחרר חייל - זכאי" משוחרר "חייל
ביטחוןכהגדרתובחוקשירותביטחוןהחלמיוםכ"ג
לפחות %ע8 שירת ,)2013 ביולי 1( התשע"ג בתמוז
מתקופתהשירותשבההואחייבלפיהחוקהאמור,
ובעתשחרורומשירותסדירמתקייםלגביואחדמאלה:

הואשירת%ע7לפחותמתקופתשירותוכלוחם, )1(
אושירת70%לפחותמתקופתשירותוכלוחםוהוכר
כזכאילענייןסעיףזהעלידיראשאגףכוחאדםבצבא
מנימוקים לכך, הסמיך שהוא מי או לישראל הגנה

מיוחדיםשיירשמו;לענייןפסקהזו-

"תקופתשירות"-למעטתקופותשירות )א(
ללאתשלוםופרקמשימהלאומיתכמשמעותם

בפקודותהצבא;

תיקוןסעיף7אבסעיף7אלחוקהעיקרי-3ע

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"באזוריסיוע"; )1(

בסעיףקטן)ב(,ברישה,אחרי"הקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"יבוא"באזורי )2(
סיוע";

בסעיףקטן)ג()3(,אחרי"הקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"יבוא"באזוריסיוע"ע )3(

הוספתסעיפיםאחריסעיף7אלחוקהעיקרייבוא:4ע
7א1ו־7א2

"קרןלהשתתפות
במימוןלימודים

במוסדותלהשכלה
גבוהה-ממדים

ללימודים

בסעיףזה-7א1ע )א(

לשירות שהתגייס משוחרר חייל - זכאי" משוחרר "חייל
ביטחוןכהגדרתובחוקשירותביטחוןהחלמיוםכ"ג
לפחות %ע8 שירת ,)2013 ביולי 1( התשע"ג בתמוז
מתקופתהשירותשבההואחייבלפיהחוקהאמור,
ובעתשחרורומשירותסדירמתקייםלגביואחדמאלה:

הואשירת%ע7לפחותמתקופתשירותוכלוחם, )1(
אושירת70%לפחותמתקופתשירותוכלוחםוהוכר
כזכאילענייןסעיףזהעלידיראשאגףכוחאדםבצבא
מנימוקים לכך, הסמיך שהוא מי או לישראל הגנה

מיוחדיםשיירשמו;לענייןפסקהזו-

"תקופתשירות"-למעטתקופותשירות )א(
ללאתשלוםופרקמשימהלאומיתכמשמעותם

בפקודותהצבא;

לימוד שכר במימון להשתתפות זה, בתיקון המוצעת
במוסדותלהשכלהגבוההבמסגרתקרן"ממדיםללימודים",
מוצעלהוסיףבהתאמהלתפקידיהקרןהמפורטיםבסעיף3
אתתפקידהלנהלולבקרפעילותזו,ובכללזהלבדוקאת
הבקשותלהשתתפותבמימוןכאמור,להחליטבהןולממן

אתההשתתפותשתאושרע

הקרן של פעילותה את קובע לחוק 7א סעיף  סעיף 3 
לחיילים גבוהה השכלה לימודי לעידוד 
משוחרריםהמתגורריםבאזוריסיועאוהלומדיםבמוסדות
להשכלהגבוהההנמצאיםבאזוריסיועעהעידודנעשה
באמצעותמימוןהשתתפותבשכרהלימודבאותםמוסדות,

אולאותםחייליםמשוחרריםשהםתושביאזוריסיועע

בשלקביעתהטבהנוספתשעניינההשתתפותבמימון
שכרלימודבמוסדותלהשכלהגבוהה,בסעיף7א1המוצע,
מוצעלתקןאתסעיף7אלחוקולהבהירכיפעילותהקרן
והמימוןהנעשיםמכוחהסעיףהאמור,מתייחסיםלאזורי

סיועבלבדע

לסעיף 7א1 המוצע סעיף 4  

מוצעלהקיםאתהקרןלהשתתפותבמימוןלימודים
במוסדותלהשכלהגבוהה-ממדיםללימודים,אשרתפעל
במסגרתהקרןלקליטתהחיילהמשוחרר,ולקבועאתתנאי

הזכאותלהשתתפותכאמור,כמפורטלהלןע

לסעיף קטן )א(

7א1 סעיף לפי הלימוד שכר במימון ההשתתפות
חיילים של עיקריות קבוצות לשתי תינתן המוצע
משוחררים,והתנאיהבסיסילקבלתההטבההואהשלמה
של%ע8לפחותמתקופתהשירותשבההםחייביםלפיחוק
שירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-1986)להלן-חוק

שירותביטחון(ע

ההטבה תנאיהזכאותהבסיסיבין על לשמור כדי
שלהשתתפותבמימוןשכרלימודשניתנהמכספיתרומות
עדהיוםוביןההטבההנקבעתכעתבחוקהמוצע,מוצע
לקבועכיההטבההמוצעתתינתןלמישהתגייסלשירות
ביטחון,כהגדרתובחוקשירותביטחון,החלמיוםכ"גבתמוז
2013(,אותומועדגיוסשלפיונקבעה )1ביולי התשע"ג
הזכאותבמסגרתתוכנית"ממדיםללימודים",שהופעלה

כאמורמכספיתרומותע

הקבוצההעיקריתשלהזכאיםהםחייליםששירתו
שירות הוא לזכאות תנאי כי לקבוע מוצע כלוחמיםע
השירות,בתפקידלוחםענוסף %ע7לפחותמתקופת של
כלוחם השירות תקופת שבהם חריגים במקרים כך, על
אינהמהווה%ע7מתקופתהשירותאךהיאמהווה70%
מתקופתהשירות)ועד74%(,תינתןאפשרותלראשאגף
כי לקבוע לכך, הסמיך שהוא למי או בצה"ל אדם כוח
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עלתהתקופתההכשרהלתפקידלוחםעל )ב(
ארבעהחודשים,יראואתיתרתתקופתההכשרה
שמעברלארבעתהחודשיםהראשוניםכתקופת

שירותכלוחם;

להוריו, משפחה לתשלומי בקשתו אושרה )2(
כמשמעותםבפקודותהצבא;

הואחיילמשוחררבודד; )3(

הדרוזית לרבות הערבית, האוכלוסייה בן הוא )4(
והצ'רקסית;

הואהוגדרבמהלךשירותוהצבאיכעולהחדש, )ע(
עלפיפקודותהצבא,בהתאםלשנתהעלייהומדינת
המוצא,ובלבדשבמועדשחרורוטרםחלפההתקופה

שבהנחשבעולהחדשכאמורע

7 בסעיף האמור על נוסף תהיה, הקרן במסגרת )ב(
לימוד שכר במימון השתתפות שמטרתה קרן 7א, ובסעיף
במוסדותלהשכלהגבוהה,לחייליםמשוחרריםזכאים)בסעיף

זה-קרןממדיםללימודים(ע

חיילמשוחררזכאייהיהזכאילהשתתפותבמימוןשכר )ג(
הלימודמטעםקרןממדיםללימודיםבסךשלאיעלהעלשני
שלישיםמשכרהלימודהאוניברסיטאיהשנתי,כפישנקבע
עלידיהמועצהלהשכלהגבוההכמשמעותהבחוקהמועצה
להשכלהגבוהה)להלן-שכרלימודשנתי(,בעדכלאחת
משנותלימודיובמוסדלהשכלהגבוהה,למשך3שניםלכל
היותר,ובמקצועותההנדסה,הרפואהוהאדריכלותלמשך4

שניםלכלהיותרע

החיילהמשוחרריהיהזכאילסיועהמוצעמכוחסעיף7א1,
מנימוקיםמיוחדיםשיירשמוע

לענייןזהמוצעלהבהירכיבחישובתקופתהשירות
לצורךתנאיזהלאיילקחובחשבוןתקופותשירותללא
משימהלאומית,כמשמעותםבפקודות אופרק תשלום
ההכשרה תקופת אם כי להבהיר מוצע כן, כמו הצבאע
לתפקידלוחםעלתהעלארבעהחודשים,יתרתתקופת
ההכשרהשמעברלאותםארבעהחודשיםתיחשבלתקופת

שירותכלוחםע

נוסףעלקבוצתהזכאיםהאמורה,מוצעלהעניקאת
הסיועלמשרתיםמאוכלוסיותייחודיותכלהלן:

מישהוגדרעלידיצה"לכחיילבודד; )1(

חייליםערבים,דרוזיםאוצ'רקסים; )2(

מישהוגדרעלידיצה"לכעולהחדש,בהתאםלשנת )3(
העלייהומדינתהמוצא;

בעבור משפחה לתשלומי זכאים שהיו חיילים  )4(
הוריהם,בהתאםלפקודותהצבאע

לסעיף קטן )ג(

7א1המוצעיקבלומימון הזכאיםלסיועלפיסעיף
משכר שלישים שני על יעלה שלא בגובה לימוד שכר
הלימודהאוניברסיטאיהשנתי,לכלאחתמשנותהלימוד
שלהםבמוסדלהשכלהגבוההעהסיועיינתןלמשך3שנים
לכלהיותרולמשך4שניםבמקצועותההנדסה,הרפואה

והאדריכלות,שבהםתקופתהלימודיםארוכהמהרגילע
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סעיף לפי הלימוד שכר במימון להשתתפות הזכאות )ד(
זהתעמודלחיילמשוחררזכאיאםהחלאתלימודיובמוסד
להשכלהגבוהה,אובמכינהקדם־אקדמית,במהלךשלוש
סדיר; משירות שבההשתחרר השנה תום שלאחר השנים
לפי שירות נוסף, סדיר שירות זכאי משוחרר חייל שירת
קבע בתנאי מילואים שירות או קבע לשירות התחייבות
כמשמעותםבפקודותהצבא,במשךלמעלהמשנה,בהמשך
רציףלשירותהסדיר,לאתובאתקופהזובמנייןשלושהשנים
האמורות,ובלבדשהזכאותלהשתתפותבמימוןשכרהלימוד
תפקעבתוםחמששניםמתוםהשנהשבההשתחררמשירות

סדירע

הנהלתהקרןרשאיתלקבועבתקנוןהוראותלענייןאופן )ה(
הגשתבקשותלהשתתפותבמימוןשכרלימודלפיסעיףזה

והטיפולבהןע

לימוד,7א2עכפלזכאות שכר במימון להשתתפות הזכאי משוחרר חייל על
וכן 7א סעיף להוראות בהתאם מסוימת, לימודים בשנת

בהתאםלהוראותסעיף7א1,יחולוהוראותאלה:

7א)ב()1(-לאיהיה )1(הייתההזכאותלפיהוראותסעיף
החיילהמשוחררזכאילהשתתפותבמימוןשכרהלימודלפי

סעיף7א1באותהשנתלימודים;

סעיף לפי הלימוד שכר במימון להשתתפות הזכאות )ד(
זהתעמודלחיילמשוחררזכאיאםהחלאתלימודיובמוסד
להשכלהגבוהה,אובמכינהקדם־אקדמית,במהלךשלוש
סדיר; משירות שבההשתחרר השנה תום שלאחר השנים
לפי שירות נוסף, סדיר שירות זכאי משוחרר חייל שירת
קבע בתנאי מילואים שירות או קבע לשירות התחייבות
כמשמעותםבפקודותהצבא,במשךלמעלהמשנה,בהמשך
רציףלשירותהסדיר,לאתובאתקופהזובמנייןשלושהשנים
האמורות,ובלבדשהזכאותלהשתתפותבמימוןשכרהלימוד
תפקעבתוםחמששניםמתוםהשנהשבההשתחררמשירות

סדירע

הנהלתהקרןרשאיתלקבועבתקנוןהוראותלענייןאופן )ה(
הגשתבקשותלהשתתפותבמימוןשכרלימודלפיסעיףזה

והטיפולבהןע

לימוד,7א2עכפלזכאות שכר במימון להשתתפות הזכאי משוחרר חייל על
וכן 7א סעיף להוראות בהתאם מסוימת, לימודים בשנת

בהתאםלהוראותסעיף7א1,יחולוהוראותאלה:

7א)ב()1(-לאיהיה )1(הייתההזכאותלפיהוראותסעיף
החיילהמשוחררזכאילהשתתפותבמימוןשכרהלימודלפי

סעיף7א1באותהשנתלימודים;

לסעיף קטן )ד(

הזכאים המשוחררים החיילים את לתמרץ כדי
להתחילבלימודיהםהאקדמייםבגילצעיר,מוצעלתחום
אתפרקהזמןשבוהחיילהמשוחררהזכאייוכללקבלאת
הסיוע,ולקבועכיהסיועיינתןלמישיתחילבלימודיולא
יאוחרמתום3שניםמתוםהשנהשבההשתחררמשירות
סדירעלגביחיילשנדרשלשירותסדירנוסף,לשירותקבע
אולשירותמילואיםבתנאיקבע,ברציפותלשירותוהסדיר
ולמשךתקופהשלשנהאויותר-תוארךהתקופהשבה
עומדתזכאותובעינהבהתאםלמשךהשירותכאמור,אך
לאיותרמ־עשניםמתוםהשנהשבההשתחררמשירות
אלה משרתים של בזכאותם לפגוע לא כדי זאת סדירע
הנעניםלצורכיהצבאומאריכיםלתקופהנוספתאתתקופת

שירותםע

מוצעלהבהירכילצורךבחינתעמידתושלהחייל
מועד זה, קטן בסעיף כאמור הזכאות בתנאי המשוחרר
כמועד ייחשב קדם־אקדמית במכינה לימודים תחילת
תחילתלימודיםבמוסדלהשכלהגבוההעעםזאת,יובהרכי
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(המוצעלאתוענקהשתתפות
במימוןשכרהלימודבעדתקופתהלימודיםבמכינהכאמורע
סיועלחייליםמשוחרריםהלומדיםבמכינותקדם־אקדמיות

יינתןבהתאםלהוראותסעיף7לחוקע

לסעיף 7א2 המוצע

זכאי משוחרר חייל שבו במקרה כי לקבוע מוצע
לסיועהןלפיסעיף7אלחוקוהןלפיסעיף7א1לחוק,יחולו
הוראותכמפורטלהלןבשנתהלימודיםשבהמתקיימת

הזכאותהכפולה:

לגביחיילמשוחררהזכאילסיועלפיסעיף7א)ב()1(
לחוק,כלומרזכאותלסיועהניתנתללימודיםבמוסדות
להשכלהגבוההבאזוריסיוע-יחולוהוראותסעיף7א
7א1ע סעיף לפי זכאות חייל לאותו תעמוד ולא בלבד
לימודי לעידוד )קרן משוחררים חיילים קליטת תקנות
השכלהגבוהה(,התשע"א-2011,שהותקנומכוחסעיף7א
לחוק,קובעותכיבשנההראשונהללימודיויהיההחייל
הלימוד שכר לגובה עד גבוה, לסכום זכאי המשוחרר

האוניברסיטאיהשנתיע

לגביחיילמשוחררהזכאילסיועלפיסעיף7א)ב()2(
לחוק,כלומרזכאותלסיועהניתנתלחייליםמשוחררים
המתגורריםבאזוריסיוע-יינתןתחילההסיועבמימוןשכר
הלימודלפיסעיף7א1המוצע,ובהמשךלכךיינתןהסיוע
לפיסעיף7אלחוק,ככלהנדרש,עדלגובהשכרהלימוד

האוניברסיטאיהשנתיע
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)2(הייתההזכאותלפיהוראותסעיף7א)ב()2(-יהיההחייל
המשוחררזכאילמלואההשתתפותבמימוןשכרהלימודלפי
סעיף7א1,באותהשנתלימודים,וכןלהשתתפותלפיסעיף
7א,ובלבדשסךההשתתפותבמימוןלאתעלהעלגובהשכר

הלימודהשנתיע"

משולב[,עעתיקוןסעיף10א "]נוסח המילים ו–)ג(, )ב( קטנים בסעיפים העיקרי, לחוק 10א בסעיף
התשמ"ו-1986"-יימחקוע

בסעיף19לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א1(,במקוםהאמורבויבוא:6עתיקוןסעיף19

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")א1(

חיילמילואיםפעילוחיילמשוחררבודדיהיורשאיםלממשאתהזכאויות )1(
לפיסעיפים7)א(ו־7אבתקופתעשרהשניםהראשונותשלאחרסיוםהשירות

הסדיר;

הזכאותלפיסעיף7א1ניתנתלמימושבתקופותהקבועותבאותוסעיף,לפי )2(
הענייןע"

סעיף19לחוקקובעבסעיףקטן)א(כיהזכאויות  סעיף 6
לפיהחוקניתנותלמימושרקלמטרותהקבועות 
לפיפרקד'לחוקובתקופתחמשהשניםהראשונותשלאחר
סיוםהשירותהסדירעסעיףקטן)א1(קובעכיעלאףהאמור
7)א(ו־7א,לעניין בסעיףקטן)א(,הזכאויותלפיסעיפים
ניתנות יהיו בודד, משוחרר וחייל פעיל מילואים חייל

סיום שלאחר עשרהשניםהראשונות בתקופת למימוש
7א1המוצעוההסדר השירותהסדירעבשלקביעתסעיף
המיוחדלענייןתקופתהזכאותהקבועהבו,מוצעלתקן
אתסעיףקטן)א1(לסעיף19לחוק,כךשיחריגגםאתסעיף
7א1המוצעויאפשראתמימושהזכאותלפיובתקופות

הקבועותבאותוסעיף,לפיהענייןע
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