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מתפרסמת בזה הצעה .חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מם׳  ,(3התשנ״ו1996-
תיקון סעיף ?

בסעיף <9ד( לחיק קליטת חיילים משוהררים ,התשנ״ד) 1994-להלן  -החוק העיקרי(,
.1
במקום ׳׳מתשע השנים״ יבוא ״מחמש השנים״.
י

תיקון סעיף 17

.2

החלפת סעיף 19

.3

בסעיף  17לחוק העיקרי -
)(1

בכותרת השוליים ,המילים ״או בשכירת דירת מגורים־  -יימתקו;

) (2בסעיף קטן )א( ,המילים ״או לשבירת דירת מגורים״ והמילים ־או שכירת
הדירה־  -יימחקו:
)(3

בסעיף קטן)ב /המילים ״או למשכיר דירת המגורים״  -יימחקו:

)(4

בסעיף קטן)ג( ,המילים ׳׳או המשכיר׳׳  -יימחקו.

במקום סעיף  19לחוק העיקרי יבוא:

־תקיפת הזכאות

 .19הזבאויות ע ל פי חוק זה ניתנות למימוש בתקופת  5השנים
הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר־ ,היתרה שתיוותר בפקדון בתום
התקופה האמורה בסעיף זה תועבר לחייל המשוחרר.״

דברי
חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ־ד,1994-
המיושם החל בחודש ינואר  ,1995מושתת על שלושה
מרכיבי זכאות לחיילים משוחררים :מענק שחרור ,צבירה
בפקדון למטרות מוגדרות וסיוע מיוחד מקרן לסיוע נוסף
למטרות של השכלה או הכשרה מקצועית.
העלות הכוללת להפעלת החוק בשנת  ,1997כנוסחו
חיום ,צפויה להיות ב־ס 85מיליון שקלים חדשים ,ובשנה
שבה יישום החוק יהיה מלא צפויה עלות הפעלתו
להגיע לכמיליארר שקלים חדשים.
במהלך התקופה שחלפה מאז כניסתו של החוק
לתוקף ,היו מקרים שונים שבהם עלה חשש למימוש
הפיקדון האישי להשתתפות בהוצאות שבירת דירה ,תוך
הצגת חוזי שכירות שנחשדו כפיקטיבים .תוצאה כזו

הסבר
מחטיאה את כוונת המחוקק והינה שלילית גם מה•
החינוכי.
אורך תקופת הזכאות ) 9שנים( והידיעה כי יתרת
כספים שלא ימעלו עד תום התקופה יועברו לקרן לסיוע
נוכזף ,מקשים אף הם על השגת היעדים המקוריים של
החוק.
מוצע על כן ,לקצר את תקופת הזכאות לכספי
הפקדון לחמש שבים ,ולקבוע כי היתרה הבלתי מנוצלת
של הפקדון תועבר בתום התקופה לחייל המשוחרר ולא
לקרן לסיוע הנוסף .עוד מוצע לבטל באופן מיידי את
הזכאות לשימוש בכספי הפקדון למטרת שכירת דירה,
וזאת על מנת למנוע את הניצול ,שלא כדין ,של כספים
אלו למטרות אחרות.
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