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תיקון סעיף 1

 .1בסעיף  1לחוק שירות מילואים )תגמולים(  ,תשי"ט1959
העיקרי(  ,אחרי הגדרת "עובד עצמאי" יבוא:
""תלמיד"  תלמיד הרשום במוסד להשבלה ואינו עובד ולא עובד עצמאי;

נוסח משולב[1

"מוסד

להשכלה"  ) (1מוסד מוכר
;21958

כמשמעותו בחוק

המועצה

להשכלה

גבוהה'

)להלןהחוק

תשי"ח

עלתיכונית שאושר לענין חוק זה על ידי שר
) (2מוסד להשכלה
העבודה לאחר התייעצות עם שר החינוך והתרבות ".
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הוספת סעיף 8א
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בסעיף

 3לחוק

העיקרי 
"עובד

)(1

בסעיף קטן  , 00אחרי

)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא :

עצמאי" יבוא "או

תלמיד";

")ג( מי שחדל להיות עובד או עובד עצמאי במועד שקדם לשירותו
במילואים ושנקבע בתקנות ,יראוהו לענין הזכאות לתגמול כעובד או
כעובד עצמאי ,לפי הענין ,אף אם לא היה כזה ערב שירותו במילואים ,
בכפוף לתנאים שייקבעו לכך בתקנות" .
בסעיף

 5לחוק העיקרי 

)(1

סעיפים קטנים )ג( ו)ד( יסומנו )ד( ו)ה(
")ג( שיעור התגמול לתלמיד הוא 

ולפניהם יבוא :
למילואים

למי שהיה רווק ביום שהתייצב
)(1
מהמינימום שנקבע לענין סעיף ;8
למי שהיה נשוי ביום שהתייצב למילואים ולא היה לו
)(2
ילד שלא מלאו לו  18שנה  65 %
סעיף ;8
למי שהיה נשוי ביום שהתייצב
)(3

 50%

מהמינימום שנקבע לענין
למילואים והיה לו לפחות

ילד אחד שלא מלאו לו  18שנה או שהיה באותו יום אלמן או
גרוש והיה לו לפחות ילד אחד כאמור  ,שכל פרנסתו עליו 
80 %

מהמינימום שנקבע לענין סעיף ". 8

בסעיף קטן )ד(  ,במקום
)(2
)א( ) ,ב( או )ג(" .
אחרי

"חישוב התגמול
במקרים מיוחדים

"בסעיף קטן )א( או )ב(" יבוא

סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:
בחישוב שכר העבודה הרגיל או ההכנסה
8א ) .א(

"בסעיפים קטנים

הממוצעת יראו אדם

שהוראת סעיף ) 3ג( חלה עליו כאילו יצא למילואים ביום שחדל להיות
עובד או עובד עצמאי ,לפי הענין; אם מכוח ההוראה האמורה רואים אותו
כעובד ,בין במשכורת ובין בשכר ,ייעשה החישוב האמור כאילו היה עובד
בשכר ,ואם מכוח ההוראה האמורה רואים אותו כעובד עצמאי ,ייעשה
החישוב האמור כאילו היה עובד עצמאי .

* נתקבל בכנסת ביום כ"ג באב תשכ"ו )9
עמ' . 138

באוגוסט  ;(1966הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  , 697תשכ''ו,

 1ס"ח תשי''ט ,עמי  ; 306ס"ח תש"ך ,עמ'  ; 99ס"ח תשכ"ג ,עמ'  ; 113ס"ח  , 480תשכ"ו  ,עמ' . 60
 2ס"ח תשי"ח  ,עמ' 191.

)ב( על אף האמור בסעיף ) 5ג( ,מי שהיה תלמיד ערב
במילואים ,ותוך ששת החדשים שקדמו לשירותו היה עובד' יחושב
המגיע לו כאילו היה עובד בשכר ,אף אם לא היה כזה ערב שירותו
או לפי המינימום שבקבע לענין סעיף   8הכל לפי הסכום הגדול

שירותו
התגמול
כאמור'
יותר.

)ג( מי שערב שירותו במילואים הוא רשום כתלמיד במוסד
להשכלה וגם עובד או עובד עצמאי' יחושב התגמול המגיע לו או כעובד
או כעובד
5

.בסעיף  13לחוק

עצמאי' הכל לפי הענין,

או' לפי

בחירתו'

כתלמיד ",
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העיקרי' במקום סעיף קטן )ד( יבוא:
")ד(

עובד

עצמאי' ומי שרואים אותו כעובד או כעובד עצמאי לפי

סעיף ) 3ג( ותלמיד' ומי שמקבל תגמול כתלמיד לפי סעיף 8א )ג(
ישולם להם התגמול על ידי קרן ההשוואה ".
.6

"תשלום

,
הוספת
 21ו22

סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:

אחרי
התלמיד

לקרן

סעיפים

תלמיד החייב בדמי ביטוח לפי חוק הביטוח והתקנות לפיו
) .21א(
ישלם לקרן ההשוואה' באמצעות המוסד להשכלה' סך  6לירות לכל שבת
לימודים ,החל בשבת הלימודים תשכ"ז .
)ב(
מהתלמיד

המוסד להשכלה יקבל את התשלום האמור בסעיף קטן )א(
ויעבירו לקרן ההשוואה במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.

סעיף  53לחוק הביטוח יחול' בשינויים
גג(
על כל תשלום או העברת כספים לפי סעיף זה.

המחוייבים לפי הענין,

התייעצות

לשנות את

)ד(

שר

העבודה

רשאי'

לאחר

במועצה'

הסכום האמור בסעיף קטן )א( .
)ה( "שבת לימודים"' לעבין סעיף זה וסעיף  '22היא תקופה של 12
חודש המתחילה ביום תחילת שבת הלימודים במוסד להשכלה שבו רשום
התלמיד או תקופה אחרת של  12חודש שקבע שר העבודה בתקבות כשבת
לימודים לענין זה.
הוראות מיוחדות
לגבי תלמידים

. 22

)א(

לימודים

על אף האמור בסעיף  '3תלמיד ששירת במילואים בשנת
פלונית ועד יום תחילת שירותו במילואים לא שילם את הסכום

המגיע ממנו לפי סעיף  21לגבי אותה שנת לימודים ,לא יהיה זכאי לתגמול
בעד אותה תקופת שירות במילואים .
תלמיד ששירת במילואים תקופת שירות רצופה שמקצתה לפני
)ב(
גמר שנת הלימודים ומקצתה לאחריה' יראו אותו לעבין סעיף זה כאילו
שירת כל התקופה בתוך שנת הלימודים האמורה.
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דינו' לענין
)ג(
חוק זה' של אדם שהיה לתלמיד או שחדל להיות תלמיד בתוך שבת
הלימודים או בתוך שירותו במילואים ".
.7

אחרי

סעיף  29לחוק העיקרי יבוא;

דוחו"ת ,אישורים
וניהול חשגובות

.30

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר 
החובה של מוסד להשכלה או של תלמיד להגיש לקרן
)(1
ההשוואה דו"ח לענין חוק זה ודרכי הגשתו;

הוספת סעיף 30

) (2חובת המוסד להשכלה להמציא לתלמיד או לקרן
ההשוואה /כפי שנקבע /אישור על היותו תלמיד הזכאי לתגמול
וחובת התלמיד או אדם שמשתלם לו תגמול כתלמיד לפי סעיף
8א)ג( להמציא למוסד להשכלה או לקרן ההשוואה' כפי
שנקבע' פרטים הדרושים לקביעת זכויותיו וחובותיו לפי חוק
זה;

הוראת מעבר

) (3הדרך לניהול חשבון התלמידים בקרן ההשוואה ,בין
בנפרד ובין במצורף לחשבון אחר".
) .8א( תלמיד ששירת במילואים תקופה שהתחילה או נסתיימה בין י"ג בסיון תשכ"ד
) 1ביוני (1966לבין יום תחילתו של חוק זה יהיה זכאי לתגמול לפי חוק זה ,ובלבד ששילם את
התשלום המגיע ממנו לפי סעיף 21לחוק העיקרי לגבי שנת הלימודים תשכ"ז.
)ב( אדם כאמור בסעיף 8א )ג( לחוק העיקרי המשרת במילואים ערב תחילתו של
חוק זה ,יחולו עליו הוראות חוק זה מתחילתה של תקופת שירותו כאמור.
אשכול
לוי
ראש הממשלה
שניאור זלמן
נשיא המדינה

שזר

יגאל

אלון

