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

 הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 170( )הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים(,
התשע"ו–2016 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 74)ב( –1.תיקון סעיף 74

בפסקה )1(, במקום "בשיעורים המפורטים בפסקה )2(" יבוא "בשיעור המפורט בפסקה )2(";  )1(

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

מענק הלימודים בעד ילד שלפני 31 בדצמבר של אותה שנת לימודים מלאו   )2("
לו 6 שנים ולא מלאו לו 18 שנים יהיה בשיעור של 11.6% מהסכום הבסיסי "

הוראות סעיף 74 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו לגבי מענק לימודים המשתלם בעד 2  תחולה
שנת הלימודים התשע"ז ואילך 

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   74 סעיף 
התשנ"ה–1995 )להלן – החוק(, קובע זכאות למענק לימודים 
להם  מלאו  ולא  שנים   6 להם  שמלאו  לילדים  להורים 
14 שנים ביום א' בטבת שבאותה שנת לימודים שבעדה 
משולם המענק, בהתקיים תנאי הזכאות הקבועים בחוק  
סכום מענק הלימודים תלוי בגיל הילד: מענק הלימודים 
הממוצע  מהשכר   18% הוא   11 עד   6 שגילם  ילדים  בעד 
כהגדרתו בחוק )שהם כ־1,500 שקלים חדשים(, ובעד ילדים 
כ־850  )שהם  הממוצע  מהשכר   10%  –  14 עד   11 שגילם 

שקלים חדשים(  

במטרה להקל את הנטל הכלכלי המוטל על הורים 
הזכאים  מעגל  את  להרחיב  מוצע  ספר  בבית  לתלמידים 
למענק לימודים כך שיינתן בעד ילדים שגילם עד 18, ולא 
מהסכום   11.6% של  אחיד  ובשיעור  היום,  כקבוע   14 עד 

הבסיסי כהגדרתו בחוק )שהם כ־1,000 שקלים חדשים( 

סעיף  להוראות  בהתאמה  לקבוע,  מוצע  כן,  כמו 
למענק  הזכאות  כי  התש"ט–1949,  חובה,  לימוד  לחוק   11
לימודים תהיה בעד ילדים שמלאו להם 6 שנים ולא מלאו 
להם 18 שנים ביום 31 בדצמבר של שנת הלימודים שבעדה 

משולם המענק, ולא לפי התאריך העברי כאמור לעיל  

משנת  יחול  המוצע  התיקון  כי  להבהיר  מוצע 
סעיף  להוראות  בהתאמה  ואילך,  התשע"ז  הלימודים 
שנת  לפני  ישולם  הלימודים  מענק  שלפיהן  לחוק,  74)ב1( 
הלימודים – אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש 
יולי שבתכוף לפני אותה שנת לימודים, או בתחילת שנת 
הלימודים – אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש 

אוגוסט שבתכוף לפני אותה שנה 

 השפעה על זכויות הילד

הזכאים  מעגל  את  להרחיב  צפויה  החוק  הצעת 
למענק לימודים ולסייע למשפחות ילדים במימון הוצאות 
שבהן  הלימוד  שנות  מספר  את  להגדיל  וכן  הלימודים, 

ישולם המענק  

 להערכת המוסד לביטוח לאומי, העלות התקציבית 
של הצעת החוק היא כ־28 מיליון שקלים חדשים לשנה  
להצעת  הסכמתה  את  נתנה  שהממשלה  מכיוון  ואולם, 
החוק, לא מדובר בהצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף 

3ג לחוק־יסוד: משק המדינה 

הצעת חוק מס' פ/1987/20 )מספר פנימי: 566005(; הועברה לוועדה ביום ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(.  *

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 251.  1
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