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חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 7(, התשס"ח-2008 *
  

1, 1 תיקון סעיף 1 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
בהגדרה "מוסד להשכלה גבוהה", במקום "מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק 

המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958" יבוא "מוסד שהוא אחד מאלה:
התשי"ח-1958 2 גבוהה,  להשכלה  המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  שהוכר  מוסד   )1( 

)להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה(;

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה   )2(
גבוהה;

להשכלה  המועצה  לחוק  28א  סעיף  לפי  הוכר  מעניק  שהוא  שהתואר  מוסד   )3(
גבוהה;

מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו–25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או   )4(
רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה" 

 הוספת סעיפים 
19ב ו–19ג

אחרי סעיף 19א לחוק העיקרי יבוא: 2 

"מתן הטבות 
במוסדות לימוד

להכשרה 19ב  מוסד  גבוהה,  להשכלה  מוסד  ספק,  הסר  למען 
מקצועית ומכינה קדם אקדמית רשאים לקבוע כי בקביעת 
הזכאות לדיור במעונות או להטבות כלכליות אחרות, יינתן 

משקל, בין השאר, להיותו של המבקש חייל משוחרר 

זכות 19ג הטבות נוספות או  הטבה  כל  מתן  למנוע  כדי  זה  חוק  בהוראות  אין 
לחיילים משוחררים לפי כל הסדר או דין אחר "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה
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                    שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה
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                              יושבת ראש הכנסת
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