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התש״ם*2000-
תיקון סעיף 1

.1

בחוק

קליטת

חיילים

משוחררים,

התשנ״ד1994-

י

)להלן

-

החוק

העיקרי(,

בסעיף ו -
(0

בהגדרה ״שירות סדיר״ ,במקום ״או במשמר הגבול״ יבוא ״במשמר הגבול,

ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר״׳,
)(2

בהגדרה ״מוסד להכשרה מקצועית״ ,במקום ״הכיר בו לענין חוק זה״ יבוא ״השר

לביטחון הפגים ,שר הבריאות ,שר החינוך או שר התיירות הכיר בו ,כל אחד מהם
בתחום אחריותו ,לענין חוק זה״•,
)(3

בהגדרה ״מכינה קדם־אקדמית״ אחרי ״ללימודים אקדמיים״ יבוא ״או ללימודים

במכינה קדם־הנדםאית או ללימודי הכנה למבחנים פםיכומטריים״;
)(4

במקום ההגדרה ״קיבוץ״ יבוא:
״״בית ספר חיצוני״  -בית ספר ללימודים להשלמת השכלה תיכונית לשם קבלת
תעודת בגרות לרבות ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים ,ששר החינוך
הכיר בו לעגין חוק זה:
״לוחם״  -כהגדרתו בהוראות הפיקוד העליון של צבא הגנה לישראל ,כפי שהיא
מיושמת גם לענין תשלום דמי קיום למשרתים בשירות סדיר :י
״תומך לחימה״ -.כהגדרתו בהוראות הפיקוד העליון ש ל צבא הגנה לישראל,
כפי שהיא מיושמת גם לענין תשלום דמי קיום למשרתים בשירות סדיר׳,
״שירות אחר״  -שירות סדיר למעט שירות כלוחם או כתומך לחימה.״
דברי

להגדרה ״שירות סדיר״  -מוצע לשנות את
סעיף 1
ההגדרה ״שירות סדיר״ שבסעיף  1לחוק
קליטת חיילים משוחררים ,התשנ״ד994-ו )להלן -
החוק( ,בך שתבלול גם שירות במסגרת משטרת ישראל,
לצד השירות במשמר הגבול ושירות סדיר בצבא הגנה
לישראל ,שבן עם חקיקתו של חוק שירות ביטחון)תיקון
מס׳  7והוראת שעה( )שירות במשטרה ושירות מוכר(,
התשנ״ה) 1995-ם״ח התשנ״ה ,עמי  ,(440נחשב לשירות
סדיר גם שירות במשטרת ישראל.
להגדרה ״מוסד להכשרה מקצועית״  -מוצע
להרחיב את ההגדרה וזאת ,מכיוון שישנם כיום תחומי
לימוד ומוסדות לימוד מגוונים ,אשר אינם בפיקוחו של
משרד העבודה והרווחה ,-מוצע לאפשר לחיילים

הסבר
משוחררים מתן סיוע ללימודים גם במוסדות ובתחומים
אלו ,וזאת על ידי מתן הברה בהם ,לצורך חוק זה,
ממשרדי ממשלה נוספים.
להגדרות ״מכינה קדם־אקדמית״ ו״בית ספד
חיצוני״  -מוצע להרחיב את המטרות שלשמן רשאים
החיילים המשוחררים לממש את כספי הפיקדון האישי
ולהוסיף למטרות אלה גם את האפשרות לממש את כספי
הפיקדון ללימודים למבחנים פםיכומטריים.
להגדרות ״לוחמ״ ,״תומך לחימה״ ו״שירות אחר״ -
מאחר שבהצעת החוק מוצע להבחין ,לענין התגמול
לחיילים המשוחררים ,בין חיילים על פי םוג שירותם
ואופיו ,יש צורך בקביעת הגדרות לשלושת סוגי השירות
הרלוונטיים :״לוחם״ ,״תומך לחימה״ ו״שירות אחר״.

הצעת חוק מס׳ פ ;1456/הועברה לועדה ביום י״ב באייר התש״ם ) 17במאי .(2000
ם״ח התשנ״ד ,עמי  132ועמ׳ .272
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.2

בסעיף  7לחוק העיקרי -
)(1

תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 60מיליון שקלים חדשים״ יבוא ״ 80מיליון שקלים

חדשים״;

.3

)(2

בסעיף קטן)ג( ,במקום ״1994״ יבוא ״2000״;

)(3

סעיף קטן)ה(  -בטל.

בסעיף  8לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״)ג(

תיקון סעיף 8

על אף הוראות סעיף קטן)ב( ,יורשיו של חייל אשר נפטר במהלך שירותו או

יורשיו של חייל משוחרר שנפטר ,זכאים לקבלת יתרת הפיקדון שלה היה זכאי הנפטר,
בהתאם להוראות חוק זה ,בשל תקופת שירותו ,אף אם נפטר החייל במהלך תקופת
שירותו הסדיר בטרם סיים  12חודשי שירות סדיר.
)ד(
.4

כספי הפיקדון אינם ניתנים למימוש מחוץ לישראל.״

בסעיף  9לחוק העיקרי -
)(1

תיקון סעיף 9

במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א(

בתוך חודש מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר ,תזקוף הקרן

לזכות הפיקדון סכומים כלהלן:

)(2

)(1

בעד כל חודש של שירות כלוחם  540 -שקלים חדשים,-

)(2

בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה  450 -שקלים חדשים:

)(3

בעד כל חודש של שירות בשירות אחר  364 -שקלים חדשים.״;

בסעיף קטן)ד( ,במקום ״מתשע״ יבוא ״מחמש״ והמילים ״וכן בכל מועד אחר לפי

בקשת החייל״  -יימחקו.
דברי
מוצע לקבוע כי הצמדת הסכום המוקצב
סעיף 2
לקרן לסיוע נוסף מתקציב המדינה תחל
בחודש ינואר  2000ולא בחודש ינואר  .1994כדי שהשינוי
המוצע לא יקטין יתר על המידה את הסכום שניתן כבר
היום מוצע לקבוע כי סכום הבסיס שאותו מצמידים
יוגדל מ־ 60מיליון שקלים חדשים ל־ 80מיליון שקלים
חדשים.
כמו כן מוצע לבטל את קביעת חלוקת סכום זה בין
מטרות מימוש הפיקדון השונות ,כדי לאפשר גמישות.
מוצע לקבוע בחוק כי יורשיו של חייל
סעיף 3
שנפטר יהיו זכאים בתנאים הקבועים
בסעיף לקבלת יתרת הפיקדון ,וזאת בעקבות פניות
שהתקבלו מהורים שבולים אשר ילדיהם ששירתו
בשירות סדיר נפטרו במהלך השירות או לאחריו ולא
יכלו על פי החוק הקיים לקבל את כספי הפיקדון האישי
שנזקפו לזכות ילדם שנפטר) .סעיף קטן)ג( המוצע(
עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן)ד( כי כספי הפיקדון
לא יהיו ניתנים למימוש מחוץ לישראל כדיי שלא לגרום
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הסבר
בעקיפין לעידוד תופעות של ירידת חיילים משוחררים
מן הארץ.
מוצע להבחין ,לענין זכאותם של החיילים
סעיף 4
לפיקדון ,בין חיילים על פי רמות הפעילות
השונות ,כך שהפיקדון האישי יחושב לבל חייל משוחרר
בהתאם לסוג שירותו הסדיר ואופיו.
סעיף )9ד( לחוק קובע לאמור:
״)ד( הקרן תשלח לבל חייל משוחרר דין וחשבון
על מצב הפיקדון בתום בל אחת מתשע'השנים
שלאחר השחרור ,וכן בבל מועד אחר לפי בקשת
החייל.״
מוצע לתקן את הסעיף כך שיותאם להוראות סעיף
 19ולפיו בתום חמש שנים יהא החייל המשוחרר זכאי
לקבל את יתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו.
כן מוצע לבטל את הסיפה לסעיף קטן )ד( לאור
העובדה שכיום פועל מענה קולי לחיילים המשוחררים,
המאפשר לכל חייל משוחרר לקבל מידע שוטף בכל
עת.
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תיקון סעיף 10

.5

במקום סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:
.10

״מענק

בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם

הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:
)(1

בעד כל חודש של שירות כלוחם  180 -שקלים חדשים־,

)(2

בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה  150 -שקלים

חדשים;
)(3

בעד כל חודש של שירות בשירות אחר  120 -שקלים

חדשים.״
תיקון סעיף 1ו

.6

תיקון סעיף 2ו

.7

בסעיף  11לחוק ה ע י ק ר י 
) ו(

בסעיף קטן)א( ,במקום ״מ־ 32חודשים״ יבוא ״מ־ 36חודשים״ ובמקום ״ו־ 21

חורשים״ יבוא ״ו־ 24חודשים״;
)(2

אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ג(

שירת החייל המשוחרר במהלך חודש מסוים ביותר מסוג שירות אחד,

תחושב זכאותו בעד אותו חודש ,לפי סוג השירות במרבית ימי שירותו באותו
החורש• ,לענין זה ,״סוג שירות״  -שירות כלוחם ,כתומך לחימה או שירות
בשירות אחר.
)ד(

לענין חוק זה ,תוכר תקופת שירות העולה על מחצית חודש שלם כחודש

שירות.״
בסעיף  12לחוק העיקרי ,אחרי ״ללימודים אקדמיים״ יבוא ״לרבות ללימודי הכנה

למבחנים פסיכומטריים״ ואחרי ״במכינה קדם־אקדמית״ יבוא ״או בבית ספר חיצוני״.
תיקון סעיף דו

.8

בסעיף  17לחוק העיקרי ,סעיף קטן)ה(  -בטל.

מוצע להבחין בין חיילים על פי רמות
סעיף 5
הפעילות השונות גם לענין זכאותם של
חיילים למענק שחרור ,כך שגובה מענק השחרור
לחיילים המשוחררים יחושב לכל חייל משוחרר בהתאם
לסוג שירותו הסדיר ואופיו.
מוצע להגדיל את מספר החודשים המרבי
סעיף 6
שלפיו מחושבות ההטבות הכספיות
לחיילים המשוחררים בך שיעמוד על  36חודשים לחייל
משוחרר )במקום  32חודשים( ו־ 24חודשים לחיילת
משוחררת )במקום  21חודשים() .פסקה )((1
כן מוצע לקבוע בי חייל ששירת ביותר מסוג שירות
אחד בחודש מסוים יהא זכאי להטבות לפי אותו סוג
שירות שבו שירת במרבית הימים באותו החודש.
)פסקה )((2
סעיף 7
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מוצע לאפשר לחייל המשוחרר לממש את
הפיקדון האישי גם למטרת לימודים

להשלמת תעודת בגרות וללימודי הכנה למבחנים
פסיכומטריים וזאת גם בבתי ספר חיצוניים המוכרים על
ידי שר החינוך.
סעיף  17לחוק קובע הוראות לענין
סעיף 8
השתתפות ברכישת דירת מגורים מכספי
הפיקדון .סעיף קטן)ה( קובעי לאמור:
״)ה( למרות האמור בהוראות סעיפים קטנים )א(
עד )ד( ,חייל משוחרר חבר קיבוץ ,אשר הקיבוץ
העמיד לרשותו דירה למגורים ,רשאי להורות לקרן,
בכתב ,לאחר תום  5שנים מיום סיום שירותו
הסדיר להעביר את יתרת כספי הפיקדון לקיבוץ.״
חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנת  ,(1997התשג״ז) 1996-ם״ח
התשנ״ז ,עמ׳  (16תיקן את סעיף  17האמור כך שבוטלה
הזכאות להשתתפות בהוצאות שבר דירה מכספי
הפיקדון .בעקבות תיקון זה יש למחוק גם .את הוראת
סעיף קטן)ה(.
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.9

אחרי סעיף  18לחוק העיקרי יבוא:

״מטרות נוספות

18א.

הוספת סעיף 18א

שר הביטחון ,בהתייעצות עם שר האוצר ושר החינוך ,רשאי לקבוע,

בתוספת ,מטרות נוספות למימוש הפיקדון.״
.10

החלפת סעיף 19

במקום סעיף  19לחוק העיקרי יבוא:

״תקופת הזכאות

.19

)א(

הזבאויות לפי חוק זה ניתנות למימוש רק למטרות הקבועות

לפי פרק זה ובתקופת חמש השנים הראשונות שלאחר סיום השירות
הסדיר.
)ב(

)(1

נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף

קטן )א( ,זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו ,ובלבד שהגיש
בקשה לבך בתוך שנתיים מתום חמש השנים האמורות.
)(2

על אף הוראת סעיף קטן)בץ ,(1לוחם ,אשר שירת לאחר

שירותו הסדיר ,בשירות קבע ,תקופה נוספת של שלוש שנים
כלוחם או כתומך לחימה ,והתחייב להמשיך ולשרת בשירות
קבע כלוחם או כתומך לחימה תקופה נוספת ש ל שנה או יותר,
זכאי לקבל את יתרת הפיקדון לידיו ,בתום שלוש שנים ממועד
סיום שירותו הסדיר ,ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך ארבע
שנים מתום שלוש השנים האמורות.
לא הגיש חייל משוחרר בקשה לקבלת יתרת הפיקדון בתקופות

)ג(
האמורות בסעיף קטן)בץ (1או ג ,(2לפי הענין ,תועבר היתרה ,בתום שבע
שנים ממועד סיום שירותו הסדיר ,לקרן לסיוע נוסף.
)ד(

על אף האמור בסעיף זה ,יתרת פיקדון אשר תישאר לאחר תום

חמש שנים מסיום השירות הסדיר ,שסכומה אינו עולה על חמישים
שקלים חדשים ,תועבר לאוצר המדינה.״
.11

אחרי סעיף  27לחוק העיקרי יבוא:

הוספת תוספת

״תוספת
סעיף 8וא  -מטרות נוספות״
דברי
מוצע לאפשר לשר ׳הביטחון בהתייעצות
סעיף 9
עם שר האוצר ושר החינוך להוסיף
בתוספת לחוק ,מטרות נוספות למימוש הפיקדון ,נוסף על
אלה המוגדרות בתוק.
מוצע לקבוע את נוהלי העברת יתרת
סעיף 10
הפיקדון לחייל המשוחרר באופן שייטיב
עם חיילים משוחררים ששירתו כלוחמים ושמצטרפים
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הסבר

•

.

7

לשירות קבע כלוחמים או כתומכי לחימה לתקופה
העולה על שלוש שנים.
כדי להימנע מפגיעה בזכויות חיילים
סעיף 12
שכבר החלו את שירותם הסדיר מוצע
להחיל את .ההוראות המבחינות בין הזכאויות לפיקדון
ולמענק ובן המגדילות את התקופה המרבית לחישוב
ההטבות הכספיות ,רק על חיילים שהחלו בשירותם
לאחר כניסת חוק זה לתוקף.
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תחילה ותחולה

.12

הוראות סעיפים )9א(1 ,10 ,ו)א( ו־9ו לחוק העיקרי ,בנוסחם בחוק זה ,יחולו על.חייל

משוחרר שהחל את שירותו הסדיר לאחר תחילתו של חוק זה.
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