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חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 24(, התשפ"ב-2022*

בחוקקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-4פפ11)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

בהגדרה"שירותסדיר",המילים"]נוסחמשולב[,תשמ"ו-86פ1"-יימחקו; )1(

אחריההגדרה"שירותלאומי"יבוא: )2(

""חוקשירותביטחון"-חוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-86פ21;";

בהגדרה"מוסדלהכשרהמקצועית",במקום"משרדהעבודההרווחהוהשירותים ) (
החברתיים"יבוא"משרדהכלכלהוהתעשייה,מוסדעל־תיכוניששרהחינוךהכירבו

לענייןחוקזה,";

בהגדרה"מוסדלהשכלהגבוהה",הסיפההחלבמילים"וכןמכללה"-תימחק; )4(

אחריההגדרה"מוסדלהשכלהגבוהה"יבוא: )5(

""מוסדלאמנות"-כהגדרתובחוקזכויותהסטודנט,התשס"ז-ר200 ;"ר

בסעיף לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף 

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

אחריפסקה)4(יבוא: )2(

במוסדות לימודים במימון להשתתפות הקרן פעילות את ולבקר לנהל )5("
בהתאם רא1, בסעיף כמשמעותה ללימודים", "ממדים - גבוהה להשכלה
להוראותלפיאותוסעיף,ובכללזהלבדוקאתהבקשותלהשתתפותבשכרלימוד

כאמור,להחליטבהןולממןאתההשתתפותשתאושר,מתוךהקרןהאמורהר"
בסעיףראלחוקהעיקרי- רתיקוןסעיףרא

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"באזוריסיוע"; )1(

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

בסעיףקטן)ג() (,אחרי"הקרןלעידודלימודיהשכלהגבוהה"יבוא"באזוריסיוע"ר ) (

הוספתסעיפים
רא1ו־רא2

אחריסעיףראלחוקהעיקרייבוא:4ר

"קרןלהשתתפות
במימוןלימודים

במוסדותלהשכלה
גבוהה-"ממדים

ללימודים"

בסעיףזה-רא1ר )א(

"חיילמשוחררזכאי"-חיילמשוחררשהתגייסלשירותביטחון
כהגדרתובחוקשירותביטחוןהחלמיוםכ"גבתמוז

התשע"ג)1ביולי 201(,ומתקייםלגביואחדמאלה:

הואשירת85%לפחותמתקופתהשירותשהוא )1(
חייבבהלפיחוקשירותביטחון,ובעתשחרורומשירות

סדירהתקייםבואחדמאלה:

5%רלפחותמתקופתשירותו הואשירת )א(
כלוחםאושירת0%רלפחותמתקופתשירותו
כלוחםוהוכרכזכאילענייןסעיףזהעלידיראש
אגףכוחאדםבצבאהגנהלישראלאומישהוא

התקבלבכנסתביוםכ"גבאיירהתשפ"ב)24במאי2022(]בישיבהשהחלהביוםכ"בבאיירהתשפ"ב) 2במאי *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1455,מיוםכ'בחשווןהתשפ"ב)26באוקטובר

2021(,עמ'2פר
ס"חהתשנ"ד,עמ'2 1;התשפ"א,עמ'210ר 1

ס"חהתשמ"ו,עמ'ר10ר 2

ס"חהתשס"ז,עמ'20 ר  
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אגףכוחאדםבצבאהגנהלישראלאומישהוא
הסמיךלכך,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו;לעניין

פסקהזו-

בתקופתהשירותלאיובאובחשבון )1(
תקופותשירותללאתשלוםופרקמשימה

לאומיתכמשמעותםבפקודותהצבא;

עלתהתקופתההכשרהלתפקידלוחם )2(
עלארבעהחודשים,יראואתיתרתתקופת
החודשים לארבעת שמעבר ההכשרה

הראשוניםכתקופתשירותכלוחם;

אושרהבקשתולתשלומימשפחהלהורי )ב(
חייל,כמשמעותםבפקודותהצבא;

הואחיילמשוחררבודד; )ג(

לרבות הערבית, האוכלוסייה בן הוא )ד(
הדרוזיתאוהצ'רקסית;

הואהוגדרבמהלךשירותוהצבאיכעולה )ה(
חדש,עלפיפקודותהצבא;

מתקייםלגביוהאמורבאחתמפסקאותמשנה)א( )2(
עד)ה(שבפסקה)1(,אףאםלאהשלים85%לפחות
מתקופתהשירותשהואחייבבה,ובלבדשראשאגף
כוחאדםבצבאהגנהלישראלקבעכייראואותוכאילו
השליםאתשירותולפיסעיף10א)ב(,אולענייןפסקה)1(
)א(-כאילוהשליםאתשירותוכלוחםלפיסעיף10א)ג(;

"קרן"ממדיםללימודים""-קרןשמטרתההשתתפותבמימון
ובמוסדות גבוהה להשכלה במוסדות לימוד שכר

לאמנותלחייליםמשוחרריםזכאים;

"שכרלימודשנתי"-שכרהלימודהשנתיבמוסדלהשכלה
שקבעה כפי בתקציבו, משתתפת שהמדינה גבוהה
המועצהלהשכלהגבוההכמשמעותהבחוקהמועצה

להשכלהגבוההר

הקרן במסגרת רא, ובסעיף ר בסעיף האמור על נוסף )ב(
תהיהקרן"ממדיםללימודים"ר

חיילמשוחררזכאייהיהזכאילהשתתפותבמימון)ג( )1(
קרן"ממדיםללימודים"בסכום מטעם הלימוד שכר
השווהלשלושהרבעיםמשכרלימודשנתי,ואםהיה
שכרהלימודשלחיילמשוחררזכאיבשנהמסוימת
קטןמשלושהרבעיםמשכרהלימודהשנתי-למימון

בסכוםהשווהלשכרהלימודבפועלר

ההשתתפותבמימוןכאמורבפסקה)1(תהיהבעד )2(
כלאחתמשנותלימודיושלחיילמשוחררזכאיבמוסד
להשכלהגבוההאובמוסדלאמנות,למשךשלוששנים
במקצועות היותר לכל שנים ארבע או היותר, לכל
ההנדסה,הרפואהוהאדריכלותוכןבמקצועותשקבע

השרבצובאישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתר

הסמיךלכך,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו;לעניין
פסקהזו-

בתקופתהשירותלאיובאובחשבון )1(
תקופותשירותללאתשלוםופרקמשימה

לאומיתכמשמעותםבפקודותהצבא;

עלתהתקופתההכשרהלתפקידלוחם )2(
עלארבעהחודשים,יראואתיתרתתקופת
החודשים לארבעת שמעבר ההכשרה

הראשוניםכתקופתשירותכלוחם;

אושרהבקשתולתשלומימשפחהלהורי )ב(
חייל,כמשמעותםבפקודותהצבא;

הואחיילמשוחררבודד; )ג(

לרבות הערבית, האוכלוסייה בן הוא )ד(
הדרוזיתאוהצ'רקסית;

הואהוגדרבמהלךשירותוהצבאיכעולה )ה(
חדש,עלפיפקודותהצבא;

מתקייםלגביוהאמורבאחתמפסקאותמשנה)א( )2(
)1(,אףאםלאהשלים85%לפחות עד)ה(שבפסקה
מתקופתהשירותשהואחייבבה,ובלבדשראשאגף
אותו יראו כי קבע לישראל הגנה בצבא אדם כוח
כאילוהשליםאתשירותולפיסעיף10א)ב(,אולעניין
פסקה)1()א(-כאילוהשליםאתשירותוכלוחםלפי

סעיף10א)ג(;

"קרן"ממדיםללימודים""-קרןשמטרתההשתתפותבמימון
ובמוסדות גבוהה להשכלה במוסדות לימוד שכר

לאמנותלחייליםמשוחרריםזכאים;

"שכרלימודשנתי"-שכרהלימודהשנתיבמוסדלהשכלה
שקבעה כפי בתקציבו, משתתפת שהמדינה גבוהה
המועצהלהשכלהגבוההכמשמעותהבחוקהמועצה

להשכלהגבוההר

הקרן במסגרת רא, ובסעיף ר בסעיף האמור על נוסף )ב(
תהיהקרן"ממדיםללימודים"ר

חיילמשוחררזכאייהיהזכאילהשתתפותבמימון)ג( )1(
קרן"ממדיםללימודים"בסכום מטעם שכרהלימוד
השווהלשלושהרבעיםמשכרלימודשנתי,ואםהיה
שכרהלימודשלחיילמשוחררזכאיבשנהמסוימת
קטןמשלושהרבעיםמשכרהלימודהשנתי-למימון

בסכוםהשווהלשכרהלימודבפועלר

ההשתתפותבמימוןכאמורבפסקה)1(תהיהבעד )2(
כלאחתמשנותלימודיושלחיילמשוחררזכאיבמוסד
להשכלהגבוההאובמוסדלאמנות,למשךשלוששנים
במקצועות היותר לכל שנים ארבע או היותר, לכל
ההנדסה,הרפואהוהאדריכלותוכןבמקצועותשקבע

השרבצובאישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתר
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סעיף לפי הלימוד שכר במימון להשתתפות הזכאות )ד(
זהתעמודלחיילמשוחררזכאיאםהחלאתלימודיובמוסד
להשכלהגבוהה,במוסדלאמנותאובמכינהקדם־אקדמית,
השתחרר שבה השנה תום שלאחר השנים שלוש במהלך
משירותסדיר;שירתחיילמשוחררזכאישירותסדירנוסף,
שירותלפיהתחייבותלשירותקבעאושירותמילואיםבתנאי
משנה, למעלה במשך הצבא, בפקודות כמשמעותם קבע
בהמשךרציףלשירותהסדיר,לאתובאתקופהזובמנייןשלוש
השניםהאמורות,ובלבדשהחלאתלימודיובתוךחמששנים

מתוםהשנהשבההשתחררמשירותסדירר

הנהלתהקרןרשאיתלקבועבתקנוןהקרןהוראותלעניין )ה(
אופןהגשתבקשותלהשתתפותבמימוןשכרלימודלפיסעיף

זהוהטיפולבהןר

לימוד,רא2רכפלזכאות שכר במימון להשתתפות הזכאי משוחרר חייל על
בשנתלימודיםמסוימת,הןלפיהוראותסעיףראוהןלפי

הוראותסעיףרא1,יחולוהוראותאלה:

הייתההזכאותלפיהוראותסעיףרא)ב()1(-לאיהיה )1(
החיילהמשוחררזכאילהשתתפותבמימוןשכרהלימודלפי

סעיףרא1באותהשנתלימודים;

הייתההזכאותלפיהוראותסעיףרא)ב()2(-יהיההחייל )2(
המשוחררזכאילמלואההשתתפותבמימוןשכרהלימודלפי
סעיףרא1,באותהשנתלימודים,וכןלהשתתפותלפיסעיף
רא,ובלבדשסךההשתתפותבמימוןלאתעלהעלגובהשכר

הלימודהשנתיר"

בסעיף10א)ב(ו־)ג(לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילים"]נוסחמשולב[,התשמ"ו-86פ1"5רתיקוןסעיף10א
-יימחקור

בסעיף 1לחוקהעיקרי,במקום"גבוהה"יבוא"גבוהה,במוסדלאמנות"ר6רתיקוןסעיף 1

בסעיףפ1לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)א1(יבוא:ררתיקוןסעיףפ1

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")א1(

חיילמילואיםפעילוחיילמשוחררבודדיהיורשאיםלממשאתהזכאויות )1(
לפיסעיפיםר)א(ו־ראבתקופתעשרהשניםהראשונותשלאחרסיוםהשירות

הסדיר;

הזכאותלפיסעיףרא1ניתנתלמימושבתקופותהקבועותבאותוסעיף,לפי )2(
הענייןר"

בסעיףפ1בלחוקהעיקרי,אחרי"מוסדלהשכלהגבוהה,"יבוא"מוסדלאמנות,"ר8רתיקוןסעיףפ1ב

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

נץ ג  ן י מ ני ב
שרהביטחון

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי   ISSN 0334-3030  המחיר62ר1שקליםחדשים

ספרהחוקים רפ2,כ"דבאיירהתשפ"ב,2022ר5ר25


