שקבעה הממשלה בצו.
נוסף בצו.
הממשלה
שקבעהרכוש
זכויות ,וכל
כספים,נוסף
וכל רכוש
מיטלטלין,
מקרקעין ,זכויות,
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להשגת
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שלום ומתן
במסגרת משא
ומתן משא.3ומתן להשגת
במסגרת
.3
להשגת שלום
להשגת שלום
רכוש שהיה בבעלות
בבעלות
שהיה לרבות
רכושואיראן,
לרבות ערב
ואיראן,ארצות
יהודים יוצאי
ארצות ערב
לפליטים
יוצאי
רכוש
יהודים
לפליטיםאבדן
על
על אבדן רכוש
יהודית בארצות אלה.
קהילהאלה.
קהילה יהודית בארצות

ממונה על ביצוע חוק זה.
הממשלהחוק זה.
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הממשלה ממונה
ביצוע ראש
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בתקופתאו
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שניתנת
מלגה או
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"מלגה מלגה
()29
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התקרה; בפסקה זו -
זו -
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בפסקה
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חוקר -
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"חוקר"  -כל אחד מאלה:
שנים משמש חמש שנים
חמש והוא
משמש שנים
שמלאו לו 18
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( )1מי שמלאו לו()1
ולומד במכון בתחומי
בתחומי
במכון תורני
ולומד מחקר
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לפחות חוקר
לפחות חוקר במכון מחקר
פעילותו;
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( )2מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד
להשכלה גבוהה בישראל ,או ממוסד אקדמי בחוץ לארץ
המוכר על ידי משרד החינוך ,המשמש חוקר במוסד
מחקרי ולומד במוסד המחקרי בתחומי פעילותו;
"מוסד לימוד ומחקר"  -כל אחד מאלה:
()1

מוסד להשכלה גבוהה ,לעניין סטודנט;

()2

מוסד מחקרי ,לעניין חוקר;

()3

מכון מחקר תורני ,לעניין חוקר;

"מוסד להשכלה גבוהה"  -מוסד שהוא אחד מאלה:
( )1מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה
גבוהה ,התשי"ח1958-( 2להלן  -חוק המועצה להשכלה
גבוהה);
( )2מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף
21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
( )3מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א
לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
"מוסד מחקרי"  -מוסד ציבורי שמקדם ,עורך או מקיים
מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בו,
ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או
בסיוע או בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה ,ושאינו
מוסד להשכלה גבוהה;
"מכון מחקר תורני"  -מוסד ציבורי ,שמקדם עורך או מקיים
מחקרים בתחומי לימודים תורניים ,והוא זכאי לתמיכה
ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
1985;3
"מוסד ציבורי"  -כהגדרתו בפסקה ( )2של סעיף זה;
"מלגה"  -מענק ,פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או
לחוקר ,במישרין או בעקיפין ,באופן חד–פעמי או עתי,
בתקופת לימודיו ,למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו
בתקופת לימודיו ,והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל
תמורה מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת
הלימודים; לעניין זה תמלוגים בשל שימוש במחקר לא
ייחשבו מענק ,פרס או פטור מתשלום כאמור;
"סטודנט"  -מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בתחומי
הלימודים המתקיימים בו;
"סכום התקרה"  90,000 -שקלים חדשים; יראו את הסכום
האמור כסכום כמשמעותו בסעיף 120ב;
"שימוש במחקר"  -שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו
או בממצאיו של הסטודנט או החוקר ,לרבות בדרך של
פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר;
2
3
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הלימודים של סטודנט
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תקופת
הלימודים של
תקופת סטודנט -
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( )1לגבי סטודנט -
להשכלה גבוהה לגבי
גבוהה לגבי
להשכלה המוסד
שהוגדרה בתקנון
שהוגדרה בתקנון המוסד
המנויים להלן ,תקופת
תקופת
ולגבי
להלן,
האמור,
המנויים
הלימודים
האמור ,ולגבי
סוג
סוג הלימודים
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הלימודים לא תעלה על -
לתואר אקדמי שני -
שלומדשני -
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שלומד לגבי
(א)
(א) לגבי מי
את מהיום שהחל את
שהחל מס
ארבע שנות
תקופהמסשלמהיום
תקופה של ארבע שנות
לימודיו לתואר האמור;
לימודיו לתואר האמור;
לתואר אקדמי שלישי -
שלישי -
שלומד
אקדמי
לתואר מי
(ב) לגבי
(ב) לגבי מי שלומד
מס מהיום שהחל את
שנות את
שמונהשהחל
שלמהיום
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תקופה של שמונה שנות
לימודיו לתואר האמור;
לימודיו לתואר האמור;
כפי שהוגדרה על ידי
המחקרידי
שהוגדרה על
כפי תקופת
חוקר -
המחקר
תקופתלגבי
( )2לגבי חוקר )2( -
שלא תורני ,ובלבד שלא
למחקר
ובלבד
המכון
תורני,
המחקרי או
המכון למחקר
המוסד המחקרי אוהמוסד
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(4ב),
"שכר",
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בהגדרה
התשל"ו1975-,4
בסעיף (4ב),
מוסף,
התשל"ו1975-,4
ערך ערך.2מוסף,בחוק מס ערך
מס מס
בחוק
.2
מוסף  -מס' 38
מוסף  -מס' 38
ומחקר כאמור בסעיף
בסעיף
כאמורלימוד
ומחקרבמוסד
לימודיו
לימוד
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"מלגה שניתנת לסטודנט
מס הכנסה ,ולמעט";".
ולמעט";".
הכנסה,לפקודת
 )29(9לפקודת מס )29(9

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
4

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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.1
1
1
החוק-העיקרי) ,בסעיף - 1
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