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"תמורה" - לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר 
למתן שירות כלשהו למוסד הלימוד והמחקר או למילוי 

תפקיד בו; ולעניין זה, כל אלה לא ייחשבו תמורה:

התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את   (1)
מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר;

שימוש במחקר;   (2)

פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או   (3)
החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר, או בזיקה אליו;

"תקופת הלימודים" - 

לגבי סטודנט - תקופת הלימודים של סטודנט   (1)
לגבי  גבוהה  להשכלה  המוסד  בתקנון  שהוגדרה 
סוג הלימודים האמור, ולגבי המנויים להלן, תקופת 

הלימודים לא תעלה על -

 - שני  אקדמי  לתואר  שלומד  מי  לגבי  (א) 
תקופה של ארבע שנות מס מהיום שהחל את 

לימודיו לתואר האמור;

לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי -  (ב) 
תקופה של שמונה שנות מס מהיום שהחל את 

לימודיו לתואר האמור;

לגבי חוקר - תקופת המחקר כפי שהוגדרה על ידי   (2)
המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ובלבד שלא 

תעלה על 12 שנים."

תיקון חוק מס ערך 
מוסף - מס' 38

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 4, בסעיף 4(ב), בהגדרה "שכר", אחרי "למעט" יבוא 2.
"מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 

9(29) לפקודת מס הכנסה, ולמעט";".
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