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תיקון סעיף

ו

ו .בחוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד) 1 1994להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  1
)ו( בהגדרה "שירות סדיר" ,במקום "או במשמר הגבול" יבוא "במשמר הגבול,
ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר";
) (2בהגדרה "מוסד להכשרה מקצועית" ,במקום "הכיר בו לענין חוק זה" יבוא "השר
לביטחון הפנים ,שר הבריאות ,שר החינוך או שר התיירות הכיר בו ,בל אחד מהם
בתחום אחריותו ,לענין חוק זה";
) (3בהגדרה "מכינה קדםאקדמית" ,אחרי "ללימודים אקדמיים" יבוא "או
ללימודים במכינה קדםהנדסאית או ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים";
) (4במקום 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 לענין חוק זה:
* נתקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס ) 31ביולי  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2885מיום י"ח בסיון התש"ס ) 21ביוני  ,(2000עמ' .430

 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;132התשנ"ז ,עמ' .42

"לוחם"  כהגדרתו בפקודות הצבא ,כפי שהן מיושמות גם לענין תשלום דמי
קיום למשרתים בשירות סדיר;
"תומך לחימה  כהגדרתו בפקודות הצבא ,כפי שהן מיושמות גם לענין
תשלום רמי קיום למשרתים בשירות סדיר;

"שירות אחרי  שירות סדיר למעט שירות כלוחם או כתומך לחימה,
"פקודות הצבא"  במשמעותן בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו".2 1955
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בסעיף

7

לחוק

העיקרי 

תיקון סעיף

7

) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום ' 60מיליון שקלים חדשים" יבוא " 80מיליון שקלים
חדשים",

.3

)(2

בסעיף קטן

)(3

סעיף קטן )ה( 

בסעיף

8

)ג(,

במקום

""1994

יבוא

";"2000

בטל.

לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף

8

")ג( 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

12

חודשי שירות סדיר.

)ד( כספי הפיקדון אינם ניתנים למימוש מחוץ לישראל".

.4

בסעיף

9

לחוק העיקרי 

תיקון סעיף 9

) 0במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( בתוך חורש ימים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר ,תזקוף
הקרן לזכות הפיקדון סכומים כלהלן:

) (1בעד כל חודש של שירות כלוחם 
) (2בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה   510שקלים חדשים;
 612שקלים חדשים,

בעד כל חודש של שירות בשירות אחר

)(3
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שקלים חדשים;".

) (2בסעיף קטן )ר( ,במקום 'מתשע" יבוא "מחמש" והמילים "וכן בכל מועד אחר לפי
בקשת החייל'  יימחקו.
.5
מענק

במקום סעיף

10

לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף

 .10בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם
הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

) (1בעד בל חודש של שירות כלוחם   204שקלים חדשים:
) (2בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה   170שקלים
חדשים;

) (3בעד כל חודש שירות בשירות אחר
חדשים".

 2ס"ח התשט"ו ,עמ' .171



36ז

שקלים
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בסעיף

לחוק העיקרי



תיקון סעיף 11

.6

תיקון סעיף 12

בסעיף  12לחוק העיקרי ,אחרי "ללימודים אקדמיים" יבוא 'לרבות ללימודי הכנה
.7
למבחנים פסיכומטריים" ואחרי "במכינה קדםאקדמית" יבוא "או בבית ספר חיצוני".

11

במקום סעיף קטן )א( יבוא:

)(1

")א( סכום הפיקדון ייזקף והמענק ישולם בעד כל חודשי השירות הסדיר,
ואולם אם שירתו חייל או חיילת בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות
הצבא כך שתקופת שירותם הסדיר עלתה על  36חודשים לחייל ו 24חודשים
לחיילת ,לא ייזקף פיקדון ולא ישולם מענק בעד תקופת השירות ללא תשלום,
ובלבד שייזקף לזכותם פיקדון וישולם להם מענק בעד תקופה של  36חודשים
לחייל ו 24חודשים לחיילת;".
)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( שירת החייל המשוחרר במהלך חודש מסוים ביותר מסוג שירות אחר,
תחושב זכאותו בעד אותו חודש ,לפי סוג השירות במרבית ימי שירותו באותו

החודש; לענין זה" ,סוג שירות  שירות כלוחם ,כתומך לחימה או שירות
בשירות אחר.

)ד( לענין חוק זה ,תוכר תקופת שירות העולה על מחצית חודש שלם בחודש
שירות".

תיקון סעיף

בסעיף  17לחוק העיקרי ,סעיף קטן )ה( 
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הוספת סעיף

18א

החלפת סעיף
והוספת סעיף

19

אחרי סעיף

.9
מטרות

.10

נוספות

18

בטל.

לחוק העיקרי יבוא:

18א .שר הביטחון ,בהתייעצות עם שר האוצר ,רשאי לקבוע ,בתוספת,
מטרות נוספות למימוש הפיקדון".

במקום סעיף

19

לחוק העיקרי יבוא:

19א

"תקופת הזכאות

) .19א( הזכאויות לפי חוק זה ניתנות למימוש רק למטרות הקבועות
לפי פרק זה ובתקופת חמש השנים הראשונות שלאחר סיום השירות
הסדיר.

)ב( ) (1נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף
קטן )א( ,זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו ,ובלבד שהגיש
בקשה לבך בתוך שנתיים מתום חמש השנים האמורות.

) (2על אף הוראת סעיף קטן )ב() ,(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 של 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.
)ג( לא הגיש חייל משוחרר בקשה לקבלת יתרת הפיקדון בתקופות
האמורות בסעיף קטן )ב() (1או ) ,(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.

שלילת הטבות  19א) .א( ראש אגף כוח ארם בצבא הגנה לישראל )בסעיף זה  ראש
אגף כוח אדם( ,רשאי להחליט מטעמים שיירשמו ,כי חייל שהורשע
בעבירה שעבר במהלך שירותו הסדיר ואשר מפאת חומרתה ונסיבותיה
אין הוא ראוי להטבות הניתנות לפי חוק זה או ששוחרר משירות סדיר עקב
איהתאמה ,לא יהיה זכאי להטבות כאמור ,כולן או מקצתן.
)ב( ראש אגף כוח אדם רשאי להורות על עיכוב במתן הטבות לפי
חוק זה ,במקרים שבהם מתנהלים נגד החייל המשוחרר חקירה או משפט,
או שפסק דין שניתן במשפט שהתנהל נגדו טרם נעשה חלוט ,והכל אם
מדובר בעבירה אשר מפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לכאורה
להטבות הניתנות לפי חוק זה.
)ג( הסתיימה החקירה ולא הועמד החייל המשוחרר לדק בעבירה
שיש עמה קלון או שהועמד לדין וזוכה ,יהא החייל המשוחרר זכאי למלוא
ההטבות המגיעות לו לפי חוק זה.
)ד( חייל אשר נשללה או עוכבה זכאותו לפי החלטת ראש אגף כוח
אדם כאמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( ,רשאי לערער על ההחלטה לפני
ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל )בסעיף זה  ראש המטה הכללי(,
אשר החלטתו תהא סופית.
)ה( ראש אגף כוח אדם מוסמך לאצול סמכותו לפי סעיף זה לסגנו
בלבד.

)ו( החלטת ראש אגף כוח אדם וראש המטה הכללי ,לפי הענין,
לעכב או לשלול הטבות לפי סעיף זה ,תינתן לאחר שיעיינו בחוות רעת של
ועדה מייעצת ,שימנו לענין זה; הרכב הועדה המייעצת וסדרי עבודתה
ייקבעו בפקודות הצבא.
)ז(

בסעיף זה" ,משפט" ו''הרשעה''



למעט משפט והרשעה בדין

משמעתי''.

.11

אחרי סעיף

27

לחוק העיקרי יבוא:

הוספת

תוספת

"תוספת
סעיף 18א  מטרות נוספות"
.12

)א(

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשס"א

)ו

בינואר

(2001

)להלן  יום

התחילה(.
)ב( הוראות סעיפים )9א()11 ,10 ,א( ו 19לחוק העיקרי ,כנוסחם בחוק זה ,יחולו על
חייל משוחרר שהחל את שירותו הסדיר לאחר יום התחילה.
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