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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 15( )עידוד לימודים בתחומי ההנדסה, המדעים 
והטכנולוגיה(, התשע"ד–2013 *

   
בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994 1, בסעיף 7א)ג()3(, בסופו יבוא "תוך שימת 1. תיקון סעיף 7א 

דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה" 

משוחררים,  חיילים  קליטת  לחוק  7א  סעיף  לפי 
התשנ"ד–1994 )להלן – החוק(, הקרן לעידוד לימודי השכלה 
גבוהה )להלן – הקרן(, מטרתה לעודד חיילים משוחררים 
הזכאים לכך לפי הסעיף ומתגוררים באזורי סיוע ללמוד 
במוסדות להשכלה גבוהה, וכן לעודד חיילים משוחררים 
הזכאים לכך לפי הסעיף ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה 
באזורים כאמור  סעיף קטן )ג( של הסעיף האמור מסמיך 
את השרים המנויים בו לקבוע בין היתר הוראות לעניין 
הקרן,  שתקיים  גבוהה  השכלה  לימודי  לעידוד  התכניות 
באישור ראש הממשלה וועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת  

כי  לקבוע  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
שתקיים  בתכניות  שייכללו  הלימוד  תחומי  קביעת  בעת 

המדעים  ההנדסה,  תחומי  על  דגש  יושם  כאמור  הקרן 
של  ופיתוחו  קידומו  לשם  כיום  הנדרשים  והטכנולוגיה, 

המשק הישראלי 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  תדון  השלישית 
משוחררים  לחיילים  לימודים  במימון  היתר,  בין  הכנסת, 
אינם  הם  אם  גם   – החברתי-כלכלי  במצבם  בהתחשב 
– כאמור  באזורים  לומדים  או  סיוע  באזורי  מתגוררים 

דגש,  יושם  שעליהם  בתחומים  שייכללו  במקצועות 
ובשאלת הצורך בהסכמת שר המדע, הטכנולוגיה והחלל 
לקביעת הוראות לעניין התכניות לעידוד לימודי השכלה 

גבוהה שתקיים הקרן  
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