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סטודנטים קבילות נציב ה': פרק

להגיש22. רשאי במוסד סטודנט וכל מועמד כל סטודנטים; קבילות נציב יהיה מוסד בכל
(בסעיף תלונות לברר המוסמך במוסד לגוף אחר או הסטודנטים קבילות לנציב תלונה
משמעתי לרבות במסגרת הליך זה, חוק לפי זכויותיו סבר שנפגעו הנציב), אם - זה
הנציב במוסד; המינהלי או האקדמי מצד הסגל ראוי ליחס זכה שלא או ד', פרק לפי
המלצותיו את להעביר הוא ורשאי למתלונן, וישיב שקיבל תלונה כל ויברר יבדוק
על שנה, המוסד, מדי לראש הנציב ידווח כן במוסד, מוסמך גורם התלונה לכל בענין

שנה. באותה התלונות לבירור פעולותיו

שונות הוראות ו': פרק

אנשים23. שוויון חוק הוראות לרבות דין, כל מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין
התשנ"ח-21998. מוגבלות, עם

ובלבד24. לביצועו, הנוגע תקנות בכל להתקין רשאי זה והוא חוק ביצוע על ממונה השר
בהסכמת יותקנו והתעסוקה המסחר התעשיה משרד שבפיקוח מוסדות לענין שתקנות

התעשיה המסחר והתעסוקה. שר

"לרבות25. יבוא, בסופו 25א, בסעיף התשי"ח-31958, גבוהה, להשכלה המועצה בחוק
עבודה". ותנאי ושכר ודרגתו העובד דירוג לעבודה, קבלה לענין

.26- הכנסה4 מס בפקודת

40ג - בסעיף (1)

יבוא: קטן (א) במקום סעיף (א)

בחשבון תובא - יחיד) (בסעיף זה ישראל של יחיד תושב המס בחישוב "(א)
נקודת ומחצית ראשון אקדמי תואר לקבל זכאי הוא אם אחת זיכוי נקודת

להשכלה גבוהה."; ממוסד שני, אקדמי תואר לקבל זכאי אם הוא זיכוי

"נקודת יבוא זה" בסעיף כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום (ב), קטן בסעיף (ב)
לפי הענין,"; זה, בסעיף כאמור זיכוי נקודת מחצית אחת או זיכוי

אחת", זיכוי "נקודת יבוא זיכוי"  נקודת  "מחצית  במקום  (ג), קטן בסעיף (ג)
בעבור"; זה בסעיף כאמור "ומחצית נקודת זיכוי יבוא "ובעבור" ובמקום

- (ד) קטן בסעיף (ד)

"נקודת יבוא מס" בחמש שנות נקודת זיכוי, "מחצית במקום (1) בפסקה (1),
מס"; שנות בשתי נקודת זיכוי, ומחצית שנות מס, בשלוש אחת, זיכוי

יבוא "(1) בפסקה כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום ,(2) (2) בפסקה 
אחת"; זיכוי "נקודת

"נקודת יבוא זה" בסעיף כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום (ה), קטן בסעיף (ה)
הענין,"; זה, לפי בסעיף כאמור זיכוי נקודת או מחצית אחת זיכוי

אם "לבחור יבוא זיכוי" נקודת "למחצית במילים החל הסיפה במקום 40ה, בסעיף (2)
הענין, לפי זיכוי, נקודת מחצית אחת או נקודת זיכוי שלו המס בחישוב בחשבון יובאו

40ד". סעיף לפי זיכוי נקודת מחצית או 40ג סעיף לפי

__________

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

.322 עמ' התשס"ו, 3 ס"ח התשי"ח, עמ' 191;

.143 עמ' התשס"ז, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 4 דיני

קבילות נציב
סטודנטים

שמירת דינים

ותקנות ביצוע

חוק תיקון
להשכלה המועצה

15 מס' - גבוהה

מס פקודת תיקון
156 מס' - הכנסה
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התשס"ז (1 בספטמבר 2007).27.תחילה באלול י"ח 26, ביום סעיף זה, למעט חוק תחילתו של (א)

זה,  26 לחוק בסעיף כנוסחם הכנסה, מס לפקודת ו–40ה 40ג סעיפים תחילתם של (ב)
ברפואה, שלישי אקדמי או לתואר ראשון אקדמי לימודיו לתואר את שסיים יחיד לגבי

.2007 המס בשנת לתואר שלישי, ישיר לימודים או במסלול שיניים ברפואת

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ר תמי לי  ו  י
החינוך שרת

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* בישראל, הדרוזים למורשת המרכז חוק

החוק מטרת א': פרק

בישראל.1.מטרת החוק למורשת הדרוזים מרכז זה להקים חוק של מטרתו

                        פרק ב': פרשנות

-2.הגדרות בחוק זה

הדרוזים; למורשת מרכז - "המרכז"

;29 סעיף שהוקם לפי המרכז ארכיון "הארכיון" -

בחוק כהגדרתם - המדינה" ממוסדות "מוסד ארכיוני", "חומר "הגנזך", "הגנז",
הארכיונים;

;22 סעיף הדרוזים שהוקם לפי מורשת - המכון לחקר "המכון"

;32 סעיף לפי שהוקם המוזיאון - "המוזיאון"

התשט"ו-11955; הארכיונים, חוק - הארכיונים" "חוק

להשכלה המועצה  בחוק  כמשמעותם  - מוכר" "מוסד  גבוהה", להשכלה  "המועצה 
התשי"ח-21958; גבוהה,

התרבות הספורט. המדע - שר "השר"

ג': המוסדות פרק

המרכז א': סימן

המרכז והמוזיאון.3.הקמת הארכיון את המכון, יכלול הדרוזים; המרכז למורשת מרכז יוקם

המרכז תאגיד.4.מעמד יהיה המרכז (א)

התשי"ח-1958 המדינה, מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר גוף יהיה המרכז  (ב)
משולב]3. [נוסח

__________

בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 ביוני   4) התשס"ז בסיון י"ח ביום בכנסת  * התקבל

.67 עמ' התשס"ז (12 בפברואר 2007), בשבט כ"ד מיום  ,132 ― הכנסת חוק  
1 ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

3 ס"ח התשי"ח, עמ' 92.


