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העעת חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון()שינוי סכום הפקדון
וסכום המענק( ,התשנ״ה־995ו
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.1

בסעיף  (*)9לחוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ״ד994-ו )להלן  -החוק העיקרי(,
י

במקום ״• 29שקלים חדשים״ יבוא ״ 270שקלים חדשים״ ,ובמקום ״ 540שקלים חדשים״ יבוא
״ 320שקלים חדשים״.
תיקון ס ע י ף 0ו

.2

בסעיף סו לחוק העיקרי .במקום ״ 50שקלים חדשים״ יבוא ״ 70שקלים תרשים׳־.

תיקון ס ע י ף 11

.3

בסעיף )22ג( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (2יבוא:

תחולה

.4

״)(2

אם תקופת שירותו הסדיר ,החל ביום הקובע ,היתה יותר מ־2ו חודשים ,יהיה

זכאי להטבות לפי חוק זה בשינוי הבא:
על אף הוראות סעיף )9א( ,תוך חודש מיום שסיים את שירותו הסדיר תזקוף
הקרן לזכות הפיקדון סכום השווה ל־ 340שקלים חדשים כפול מספר החודשים
השלמים ששירת החייל בשירות סדיר ,החל ביום הקובע ,פחות סכום המענק
שלו הוא זכאי על פי סעיף זה.
)(3

על אף הוראות סעיף  ,10תוך חודשיים מיום סיום השירות הסדיר תשלם הקרן

לחייל משוחרר סכום השווה ל־0ד שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים
ששירת בשירות סדיר לרבות לפני היום הקובע.״
הוראות החוק העיקרי ,כפי שתוקנו בחוק זה ,יחולו לגבי חייל משוחרר שסיים את

שירותו הסדיר ביום ב״ט בטבת התשנ״ה )ן בינואר  (1995או לאחריו ,ובלבד שהתוספת
למענק השחרור על פי חוק זה לא תהא גבוהה מיתרת זכות פקדונו.

דברי
על פי חוק קליטת חיילים משוחררים,
סעיפים
התשנ־ד) 1994-להלן  -החוק( ,גובה
ו ו־2
הפיקדון החודשי הוא  290ש״ח לחודש
שירות; מוצע להקטין את םבומ הפיקדון ל־ 270ש־ח
לחודש שירות ובמקביל להגדיל את סכום מענק השחרור
מ־ 50ש״ח לחודש שירות ל־0ד ש־־ח לחודש שירות.
סעיף )22ג^ לחוק קובע כי חייל שהתגייס
סעיף 3
לפני ינואר  1994ונותרה לו יתרת שירות
של יותר משבה ממועד זה ואילך ,יקבל זכויות לפי החוק

הסבר
ואולם אלה יחושבו לו רק מהמועד הקובע ואילך ,תוך
התעלמות מתקופת שירותו הסדיר שקדם לינואר .1994
מוצע לתקן זאת באופן שהחישוב ייעשה לפי מספר
חודשי השירות הסדיר ששירת בפועל ,בין לפני המועד
הקובע ובין לאחריו.
מוצע לתת לתיקון זה תוקף רטרואקטיבי
סעיף 4
באופן שהחוק יחול גם על חייל שסיים את
שירותו בחורש ינואר 994ו.
חבר הכנסת רענן בהן
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