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חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 12(, התש"ע-2010*

3, 1 תיקון סעיף 3 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
אחרי פסקה )3( יבוא:

כמשמעותה גבוהה  השכלה  לימודי  לעידוד  הקרן  פעילות  את  ולבקר  לנהל   )4(" 
בסעיף 7א, בהתאם להוראות לפי הסעיף האמור, ובכלל זה - 

להשכלה  במוסדות  לימוד  בשכר  ההשתתפות  מערך  את  ולבקר  לנהל  )א( 
גבוהה באזורי סיוע, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, ובין השאר 
לבדוק את הבקשות להשתתפות בשכר לימוד כאמור, להחליט בהן ולממן את 

ההשתתפות שתאושר, מתוך הקרן האמורה;

משוחררים  חיילים  עידוד  שמטרתן  ופעילויות  תכניות  ולנהל  לקיים  )ב( 
המתגוררים באזורי סיוע ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות הקרן לעידוד 
לימודי השכלה גבוהה, ובכלל זה לפרסמן בציבור ולבדוק את הבקשות שיגישו 

חיילים משוחררים למימוש זכאותם להשתתפות בתכניות ופעילויות כאמור "

אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 7א 

"קרן לעידוד לימודי 
השכלה גבוהה 

לחיילים משוחררים

בסעיף זה - 7א  )א( 

"אזור סיוע" - אזור עדיפות לאומית שעליו החליטה הממשלה 
לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, לפי 
לפי  ההוראות  לצורך  )ה(,  קטן  בסעיף  כאמור  הצעה 

סעיף זה, כולן או חלקן;

"חוק ההתייעלות הכלכלית" - חוק ההתייעלות הכלכלית 
)תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 

ו–2010(, התשס"ט-2009  2;

השר   - אזרחי-לאומי"  שירות  ענייני  על  הממונה  "השר 
שמוקנות לו הסמכויות לפי חוק שירות לאומי )תנאי 
שירות למתנדב בשירות לאומי(, התשנ"ח-1998  3, ולפי 
סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם 

אומנותם, התשס"ב-2002  4 

קרן   ,7 בסעיף  האמור  על  נוסף  תהיה,  הקרן  במסגרת  )ב( 
שמטרותיה כמפורט להלן )בסעיף זה - הקרן לעידוד לימודי 

השכלה גבוהה( -

עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי   )1(
)ג(, ללמוד  הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן 
באמצעות  סיוע,  באזורי  גבוהה  להשכלה  במוסדות 

מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות; 

בהם  שמתקיימים  משוחררים  חיילים  עידוד   )2(
)ג(,   קטן  סעיף  לפי  זה  לעניין  שנקבעו  הזכאות  תנאי 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 510, מיום כ"ה בסיוון התש"ע )7 ביוני 2010(, עמ' 1092 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התש"ע, עמ' 508   1

ס"ח התשס"ט, עמ' 157   2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 300   3

ס"ח התשס"ב, עמ' 521   4
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המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, 
עידוד  שמטרתן  ופעילויות  תכניות  קיום  באמצעות 
חיילים כאמור )בסעיף זה - תכניות לעידוד לימודי 
השתתפות  באמצעות  השאר  ובין  גבוהה(,  השכלה 
בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות 
המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי 
השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות 

קדם–אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה 

השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל,  )ג( 
בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הממשלה  ראש  באישור 
והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל 

זה בעניינים כמפורט להלן:

תשלום  קבלת  לצורך  הנדרשים  הזכאות  תנאי   )1(
גבוהה  להשכלה  במוסדות  לימוד  בשכר  השתתפות 
באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי 
השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן )ב(; תנאים כאמור 
יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות 
הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב 

במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר   )2(
הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, 

בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים   )3(
הוראות  לפי  גבוהה,  השכלה  לימודי  לעידוד  הקרן 
סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות 
יחולו  שלגביהם  לימוד  תחומי  או  גבוהה  להשכלה 

התכניות האמורות; 

שיעור ההשתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים   )4(
משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו; 

מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה והגבלת התקופה   )5(
למימוש הזכאות להטבות כאמור;

נסיבות ותנאים שבהם מי שקיבל מענק לפי סעיף   )6(
זה, אשר לא השלים את לימודיו לקראת תואר אקדמי 
בתוך תקופה שתיקבע, יידרש להחזיר את המענק לקרן 
לעידוד לימודי השכלה גבוהה, וכן חריגים לדרישת 

ההחזר כאמור 

הנהלת הקרן רשאית לקבוע, בהסכמת השר, שר האוצר,  )ד( 
עם  בהתייעצות  והגליל,  הנגב  לפיתוח  והשר  החינוך  שר 
השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, ולאחר קבלת

המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, 
עידוד  שמטרתן  ופעילויות  תכניות  קיום  באמצעות 
חיילים כאמור )בסעיף זה - תכניות לעידוד לימודי 
השתתפות  באמצעות  השאר  ובין  גבוהה(,  השכלה 
בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות 
המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי 
השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות 

קדם–אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה 

השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל,  )ג( 
בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הממשלה  ראש  באישור 
והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל 

זה בעניינים כמפורט להלן:

תשלום  קבלת  לצורך  הנדרשים  הזכאות  תנאי   )1(
גבוהה  להשכלה  במוסדות  לימוד  בשכר  השתתפות 
באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי 
השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן )ב(; תנאים כאמור 
יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות 
הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב 

במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר   )2(
הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, 

בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים   )3(
הוראות  לפי  גבוהה,  השכלה  לימודי  לעידוד  הקרן 
סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות 
יחולו  שלגביהם  לימוד  תחומי  או  גבוהה  להשכלה 

התכניות האמורות; 

שיעור ההשתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים   )4(
משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו; 

מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה והגבלת התקופה   )5(
למימוש הזכאות להטבות כאמור;

נסיבות ותנאים שבהם מי שקיבל מענק לפי סעיף   )6(
זה, אשר לא השלים את לימודיו לקראת תואר אקדמי 
בתוך תקופה שתיקבע, יידרש להחזיר את המענק לקרן 
לעידוד לימודי השכלה גבוהה, וכן חריגים לדרישת 

ההחזר כאמור 

הנהלת הקרן רשאית לקבוע, בהסכמת השר, שר האוצר,  )ד( 
עם  בהתייעצות  והגליל,  הנגב  לפיתוח  והשר  החינוך  שר 
השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, ולאחר קבלת
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לצורך  הדרושים  ומבחנים  כללים  הממשלה,  ראש  אישור 
יישום הוראות סעיף זה והתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן )ג(, 
וכן הוראות בדבר דרך הגשת הבקשות למימוש הזכאות לפי 
סעיף זה והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו 

ברשומות 

הנגב  לפיתוח  והשר  החינוך  שר  האוצר,  שר  השר,  )ה( 
שירות  ענייני  על  הממונה  השר  עם  בהתייעצות  והגליל, 
ועדת  ובאישור  הממשלה  ראש  באישור  אזרחי-לאומי, 
לממשלה  יציעו  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה 
אזורים שייקבעו כאזורי עדיפות לאומית לפי הוראות פרק כ"ו 
לחוק ההתייעלות הכלכלית ויהוו אזורי סיוע לצורך הוראות 
סעיף זה; לא הסכימו השרים על הצעה כאמור, יכריע ראש 

הממשלה בעניין "

תחילתו של חוק זה ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי הוראות סעיף 7א)ג( לחוק 3  תחילה ותחולה
העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, והוא יחול לגבי חייל משוחרר שסיים את שירותו 

הסדיר ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, ואילך 

תקנות ראשונות לפי סעיף 7א)ג( יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 4 תקנות ראשונות
הכנסת בתוך 21 ימים מיום פרסומו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)תיקון מס' 8(, התש"ע-2010*

בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998  1 1 תיקון סעיף 39
39, אחרי "והטיפול בו" יבוא "לרבות כללים בדבר  )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 

התנהגות מבקרים בו" 

 הוספת סעיפים
41א עד 41ט

אחרי סעיף 41 לחוק העיקרי יבוא:2 

"מתן היתר לניהול 
אתר לאומי

בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 41, רשאי השר לתת היתר 41א  )א( 
לניהול אתר לאומי לגוף נוסף על הגופים המנויים באותו 
סעיף )בפרק זה - היתר לניהול אתר לאומי(, שמתקיימים בו 
כל אלה, ובלבד שמצא כי אין מניעה לתת היתר לפי סעיף זה 

בשל הזכויות לגבי המקרקעין שהאתר הלאומי נמצא בהם:

שלא  הפועל  בישראל  שהתאגד  תאגיד  הוא   )1(
למטרות רווח;

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 217, מיום ה' באדר ב' התשס"ח )12 במרס 2008(, עמ' 236 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשס"ט, עמ' 327   1
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