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ד נכה) ל ת הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודינו וסידורים א סו י ת הג ו נ  תק
 (תיקון מסי 2), התשנ״ב-ז99ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127מז(א), 127 מח, 127מט, 129, 142 ו־242 לחוק הביטוח ^
 הלאומי ן נוסח משולב], התשכ״ח-1968 י, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה

 והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 3א 1. בתקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש״ם-21980

 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנה 3 יבוא:

 ״פעוט נכה 3א. (א) לענין תקנה זו -

 ״פעוט נכה״ - פעוט שטרם מלאו לו 3 שנים ונתקיים בו אחד מאלה:

 (1) הוא לוקה במחלה ומקבל טיפול כמפורט בחלק א׳ בתוספת
 השניה!

 (2) הוא סובל מליקוי ראיה או שמיעה כאמור בחלק ב׳ בתוספת
 השניה, או שבשל עיכוב התפתחותי חמור אינו מסוגל לבצע את יי

 מרבית הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו הרגילות אצל בן
 גילו: ן

 ״טיפול התפתחותי״ - טיפול לפי תכנית שאישר מי שצויין בחלק ג׳
 בתוספת השניה, לפי הענין, או מי שהוא הסמיכו לכך.

 (ב) גימלה חדשית, כהשתתפות המוסד בהוצאות לסידורים מיוחדים, ,
 תשולם בעד פעוט נכה -

 (1) כאמור בפסקה (1) להגדרת ״פעוט נכה״ - בסכום השווה
 לקצבת יחיד מלאה:

 (2) כאמור בפסקה (2) להגדרת ״פעוט נכה״ - בסכום השווה
 ל׳60% מקצבת יחיד מלאה, ואם הוא מקבל טיפול התפתחותי -

 בסכום השווה לקיצבת יחיד מלאה.

 (ג) על אף האמור בתקנה 6(א), לא תשולם גימלה בעד תשעים הימים
 הראשונים שמיום לידתו של הפעוט הנכה.

 (ד) רופא מומחה שהסמיכו לכך המוסד, יקבע אם הפעוט הוא פעוט נכה
 ואם הפעוט הנכה מקבל טיפול התפתחותי: לצורך קביעתו רשאי הרופא לדרוש
 כל מידע ומסמכים בדבר מצבו הרפואי או ההתפתחותי של הפעוט והטיפול
 הניתן לו: ריפא מומחה רשאי להעמיד את הפעוט לבדיקה רפואית או לבדיקה

 אחרת.

 (ה) הוראות תקנות 4 עד 10 יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי פעוט
 נכה כאילו הוא ילד נכה.״

 תיקון תקנה 11 2. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (א) ו־(ב) יסומנו(ב) ו־(ג) כסדרן ולפניהן

 יבוא:

 י ם״ח התשנ׳׳ח, עמ׳ 108! התשנ׳׳א, עפ־ 106.
 2 ק״ת התש״ס, עמ׳ 1906! התשנ״ב, עמ׳ 6.
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 ׳׳(א) לא תינתן בעד אותה תקופה יותר מגימלה אחת לפי תקנות אלה, בעד אותו פעוט
 נכה או בעד אותו ילד נכה, למעט גימלה לפי תקנה 3 המשתלמת בעד ״ילד נכה״.

 3. התוספת לתקנות העיקריות תיקרא ״תוספת ראשונה״, ואחריה יבוא: הוספת תוספת
 שניה

ת שגיה פ ס ו ת  ״

 (תקנה 3א)

 חלה א: מחלות פעוט נכה

 1. פרכוסים כלליים פעם ביום או יותר:

 2. הפרעות נשימה המצריכות:

 (א) פיזיוטרפיה יותר מפעם ביום:

 (ב) אינהלציה מספר פעמים ביום באופן קבוע:

 (ג) חמצן ברוב שעות היממה:

 (ד) טרכאוסטומיה.

 3. אי ספיקת לב הגורמת לכחלון וקוצר נשימה תמידי:

 4. הפרעות עיכול המצריכות:

 (א) הזנה תוך״ורידית;

 (ב) הזנה טיפתית בזונדה:

 (ג) האכלה של שעה ומעלה לארוחה:

 5. הפרעות בכליות ובדרכי השתן המצריכות צינטור שלפוחית השתן פעמיים ביום לפחות, או
 דיאליזה:

 6. י מתן עירויים פעם בחודש לפחות לחולי המופיליה, טלםמיה וכד׳:

 7. טיפול אמונוסופרסיבי על ידי מתן עירויים פעם בחודש לפחות:

 8. טיפול נוגד זיהומים תוךיורידי או תיך־שרירי פעם בחודש לפחות:

 9. בדיקות דם הנעשות בבית פעם ביום לפחות, או מחוץ לבית פעם בשבוע לפחות - לאיזון
 םכרת וכדי:

 10. היפראקטיביות קיצונית הדורשת טיפול מתמיד:

 11. מחלות נפש כגון: אוטיזם וסכיזופרניה:

 12. אישפוזים תכופים בבית חולים במשך 7 ימים בחודש לפחות או במשך 30 ימים בחצי שנה
 לפחות.

 חלה ב: ליהויי ראיה או שמיעה של פעוט נכה

 בחלק זה ~ >

 ״ליקוי ראיה״ - חדות ראיה בכל אחת מהעיניים הפחותה מי3/60 לאחר תיקון, או שדה ראיה בכל
 אחת מהעיניים, שהוא פחות מ־20° לאחר תיקון.

 ״ליקוי שמיעה״ - ירידה ממוצעת בשמיעה של 70 דציבל לפחות בתדירויות הדיבור, בכל אחת
 : מהאוזניים.
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 חלה ג: גרפיט ואנשים המוסמכים לאשר תכנית טיפול התפתחותי בפעוט נכה

 טור ב:
 האדם המוסמך

 מנהל רפואי

 מנהל השירות

 מנהל הלשכה

 המנהל החינוכי

 המנהל החינוכי

 המנהל החינוכי

 המנהל החינוכי

 המנהל המקצועי

 מנהל בית החולים״

 טור א:
 הגוף המאשר

 (1) לגבי פעוט הלוקה בעיכוב התפתחותי חמור-

 מרכז או מכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות או של
 קופת חולים

 (2) לגבי פעוט הסובל מליקוי בראיה-

 (א) השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה:

 , (ב) הלשכה לשירותים חברתיים ברשות מקומית.

 (3) לגבי פעוט הסובל מליקוי בשמיעה-

 (א) מיח״א - מחנכי ילדים חרשים, תליאביכ ואיזור המרכז

 (ב) מיח׳׳א - ירושלים, אגודה לשיקום ילדים חרשים

 (ג) מיח״א - מחנכי ילדים חרשים, באר שבע

 (ד) מיח׳׳א - חיפה אגודה שיקום ילדים חרשים

 (ה) ״שמעיה״ - מסגרת חינוכית חרדית לילדים הלוקים
 בשמיעה, בני ברק

 (ו) המרכז לליקויי שמיעה בגיל הרך בבית החולים הצרפתי
 בנצרת

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בכסלו התשנ״ב (1 בדצמבר 1991).

ר י מ  יצחק ש
 שר העבודה והרווחה

 כ״ז בכסלו התשנ״ב (4 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-2146)

 כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(תיקון), התשנ"ב־ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67א, 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה' (להלן-הפקודה), ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:

 1. בסעיף 1 לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ״ב-21982 (להלן -
 הכללים העיקריים) -

 (1) במקום הגדרת ״עובד״ יבוא:

 ״״עובד״ - כל אחד מאלה:

 (1) יחיד תושב ישראל, שנשלח למדינת חוץ לשם ביצוע עבודה בשביל מעביד,
 במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חדשים: לענק׳ זה, מי שביצע עבודה תקופה

 רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה:

 (2) יחיד תושב ישראל, המבצע עבודה בשביל מעביד במדינת חוץ, במשך תקופה
 רצופה העולה על ארבעה חודשים, ואינו עובד כמשמעותו בפסקה (1) (להלן -י עובד

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשמ״כ, עמי 1.322: התשמ׳׳ט, עמ׳ 482.

 קובץ התקנות 5407, י״ס בטבת התשנ״ב, 26.12.1991



 מקומי ישראל): לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד
 מהיום שבו החל בביצוע העבודה:״:

 (2) בהגדרת ״הטבות״, במקום ״כאמור״ יבוא ״המנויות״.

 2. בסעיף 2 לכללים העיקריים - תיקון סעיף 2

 (1) בסעיף קטן (א), במקום פסקאות (1) עד (4) יבוא:

 ״(1) על 15,200 דולר הראשונים ־ 20%:

 (2) על 13,200 דולר הנוספים - 30%:

 (3) על 13,200 דולר הנוספים - 35%¡

 (4) על 13,200 דולר הנוספים - 45%:

 (5) על כל דולר נוסף - 48%.״:

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״ממקורות״ יבוא ״מתקרות״.

 3. בסעיף 3 לכללים העיקריים - תיקון סעיף 3

 (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״וזיכויים״:

 (2) אחרי ״וי66(א)(3)״ יבוא ״וכן זיכוי לפי סעיף 121א״.

 4. בסעיף 4 לכללים העיקריים - תיקון סעיף 4

 (1) בסעיף קטן (ב), ברישה, המלים ״כאמור בסעיף 3״ - יימחקו:

 (2) בסופו יבוא:

 ״(ג) שולמה משכורת לעובד במטבע חוץ שאינו דולר, תחושב הכנסתו לצורך
 הניכוי במקור לפי יחס השערים שבין שער אותו מטבע לשער הדולר, בהתאם
 לשערי המטבע שפרסם בנק ישראל ליום האחרון של חודש התיאום שקדם לחודש
 שבגינו שולמה לו אותה משכורת, ובהתאם לכך יחושבו אף ההטבות לפי סעיף
 קטן(ב): לענין זה, ״חודש תיאום״ ~ כל אחד מחודשים אלה: ינואר, אפריל, יולי

 ואוקטובר.

 (ד) לשם קביעת ההכנסה החייבת לפי סעיף 8 של עובד כאמור בתקנת משנה (ג),
 יובאו בחשבון כל הכנסותיו וכל המס שנוכה במקור כפי שחושבו לפי תקנת

 משנה (ג).״

 5. במקום סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא: תיקה סעיף 5

 ״פטור ממס 5. (א) אלה האחוזים מן המשכורת הבסיסית הפטורים ממם:

 (1) אם ההכנסה ממשכורת חוץ אינה עולה על 2000 דולר בחודש
:50% -

 (2) אם ההכנסה ממשכורת חוץ עולה על 2000 דולר בחודש אך
 אינה עולה על 6000 דולר בחודש - 45%;

 (3) אם ההכנסה ממשכורת חוץ עולה על 6000 דולר בחודש -
,10% 
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 וכלבד שנישום שחלה עליו פסקה (3) וכתוצאה מכך משכורתו נטו
 נמוכה מסכום המשכורת החלופית יופחת סכום המס החל עליי כך

 שמשכורתו נטו תהא בגובה המשכורת החלופית:

 לענין זה ־-

 ״משכורת נטר׳ - ההכנסה החייבת בחודש פלוני בניכוי סכום מס
 ההכנסה שחל לגביה:

 ״משכורת חלופית״ - סכום משכורת הנטו שהיתה לנישום אילו
 משכורת החוץ שלו היתה בסכום המרבי הקבוע בפסקה (2).

 (ב) בסעיף זה, ״משכורת חוץ״ - למעט שווי שימוש ברכב כאמור
 בסעיף 5א ולמעט הוצאות שהותרו לפי סעיפים 5ב ו־6.״.

 אחרי סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא:

 5א. על אף האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ״ז-
 1987ג(להלן - תקנות הרכב), לא יעלה שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות
 עובד בכיר, על השווי הקבוע בתקנות הרכב לרכב מסוג 1601 עד 2000 סמ״ק:
 לענין זה, ״עובד בכיר״ - הנציג הבכיר של מדינת ישראל במדינת החוץ, כפי
 שתקבע מפעם לפעם הועדה הביךמשרדית לשכר ותנאי שירות בחו״ל לגבי כל

 מדינה ומדינה.

 החזר הוצאות 5ב. על אף האמור בכל הוראה אחרת, סכום שקיבל עובד שאינו עובד מקומי

ת ישראלי, כהחזר הוצאות נסיעת ביקור מולדת שנסעו הוא, בן זוגו וילדיו שטרם ד ל ו י מ י ק י  כ

 מלאו להם 19 שנים בשנת המס, יותר בניכוי ממשכורת חוץ שלו: לענין זה,
 ״נסיעת ביקור מולדת״ - נסיעה לישראל ממדינת החוץ שאליה נשלח העובד,
 ונסיעה מישראל למדינת החוץ האמורה, ובתנאי שבשנתיים שקדמו לאותה
 נסיעה לא נסעו העובד, בן זוגו וילדיו נסיעה שהוראות סעיף זה חלות לגביה,
 וכן הנסיעה הראשונה של העובד, בן זוגו וילדיו, מישראל למדינת החוץ בעת
 שהעובד החל את עבודתו במדינת החוץ, והנטיעה חזרה מאותה מדינה לישראל

 עם סיום תפקידו שם.״.

.6 

 ״שווי השימוש
 ברכב לעובד

 בכיר

 הוספת סעיפים
 5א ו־5ב

 בסעיף 6 לכללים העיקריים -

 (1) בפסקה (1), אחרי ״הסכום הנקוב בתוספת״ יבוא ״או על הסכום שהחזיר לו מעבידו,
 לפי הנמוך שביניהם״:

 (2) במקום פסקאות (2) וי(3) יבוא:

 ״(2) הוצאות שכר לימוד בשל ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המם, בסכום
 שלא יעלה על 450 דולר לחודש לכל ילד כאמור: עלו ההוצאות על הסכום האמור,
 רשאי הנציב להתיר את עודף ההוצאות כולו או מקצתו, בהתחשב במקום המגורים

 ותנאי הלימוד:

 (3) הוצאות טיפול רפואי -

 (א) במדינה שבה קיים ביטוח רפואי - הוצאות בשל ביטוח רפואי לעובד, לבן
 זוגו ולילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, ובלבד שהטיפולים

 תיקון סעיף 6 7.

 3 ק״ת התשמ׳׳ז, עמ׳ 336.
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 הרפואיים במסגרת הביטוח האמור הם מסוג הטיפולים המכוסים על ידי הביטוח
 הרפואי הנוהג בישראל בידי אחת מקופות החולים הנזכרות בתקנות מס הכנסה
 (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ״א-41991, למעט מבטח כמשמעותי

 בתקנות האמורות:

 (ב) במדינה שבה לא קיים ביטוח רפואי כאמור בפסקת משנה (א) ~ הוצאות
 בשל טיפול רפואי בעובד, בבן זוגו ובילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת •

 המס, אשר אילו הוצאו בישראל היו מכוסות על ידי ביטוח רפואי הנוהג
 בישראל על ידי אחת מקופות החולים כאמור בפסקת משנה (א).״:

 בפסקה (4)(א), אחרי ״למדינה״ יבוא ״אחרת״.

 אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) הוראות פסקאות (1), (2) ו־(3) לא יחולו לגבי אלה:

 (א) עובד מקומי ישראלי:

 (ב) עובד של מעביד שאינו מדינת ישראל, שלא עבד בשירותו של המעביד
 שלושה חודשים לפחות בטרם נשלח למדינת החוץ.״.

 3. בסעיף 8 לכללים העיקריים, במקום פסקה (2) יבוא: , תיקון סעיף 8

ת המס שבה נ ש  ״(2) לענין חישוב המם לפי הפקודה לגבי הכנסה אחרת שהיתה לעובד ב
 שולמה לו משכורת חוץ, תצורף ההכנסה האחרת להכנסתו החייבת ממשכורת החוץ, והיא

 תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו.״.

 (. בסעיף 9 לכללים העיקריים, במקום ״לפי סעיף 3״ יבוא ״המנויות בסעיף 3״, אחרי תיקון סעיף 9
 ״שבשלהם לא שולמה לו משכורת חוץ״ יבוא ״והזיכוי לפי סעיף 121א לפקודה יינתן לגבי הכנסה
 חייבת כהגדרתה בסעיף האמור, שנצמחה או הופקה בשנת המס בחודשים בהם לא שולמה לו

 משכורת חוץ״, והסיפה המתחילה במלים ״לעניו חישוב המס״ - תימחק.

 10. בסעיף 10(א)(2) לכללים העיקריים, במקום ״שאינו חייב במס לפי כללים אלה״ יבוא תיקון סעיף 10
 ״שבשלו הוא זכאי לניכוי לפי סעיף 6״.

 11. במקום התוספת לכללים העיקריים יבוא: החלפת התוספת

 "תוספת
 (סעיף 6(1»

 וסכום המרבי שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור -

 (1) בשל דיור בכל אחת מהמדינות: אקוואדור, בוליביה, דרום אפריקה, זימבבואה, יוון,
 נפאל, סיירה ליאונה, פרגוואי, קוסטה ריקה, הקהיליה המרכז אפריקנית, קפריסין

 וטורקיה - 1,000 דולר לחודש:

 (2) בשל דיור בכל אחת מהמדינות: אורוגוואי, אנטיגואה, ברבאדום, בראזיל, ג׳מאייקה,
 גאנה, גואטמלה, גרנאדה, האיטי, הונדורס, ונצואלה, חוף השנהב, ליבריה,
 מקסיקו, מצרים, סלבאדור, פורטוריקו, פנמה, פרו, צ׳ילה וקאמדון - 1500 דולר

 לחודש:

 4 ק״ת התשנ״א, עמי 388.
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 (3) בשל דיור בכל אחת מהמדינות: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, ארגנטינה, אדצות
 הברית, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, זאיר, נורבגיה, ניגריה, סין, ספרד,

 פיליפינים, פינלנד, שבדיה ותאילנד - 2,500 דולר לחודש:

 (4) בשל דיור בכל אחת מהמדינות: בריטניה, הונג קונג, יפאן, סינגפור, צרפת, שוויץ
 ובשל דיור בעיר ניו־יורק - 4,000 דולר לחודש:

 (5) בשל דיור בכל מדינת חוץ אחרת - 1,000 דולר לחודש.״.

 12. (א) תחילתם של כללים אלה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992).

 (ב) על אף האמור בסעיף 7(4), עובד מקומי ישראלי שביום תחילת כללים אלה הותרו לו
 הוצאות בשל דיור לפי פסקה (1) לסעיף 6 בכללים העיקריים, תחול פסקה זו לגביו גם לאחר

 תחילתם של כללים אלה.

 (ג) האמור בפסקה (6)(ב) בסעיף 6 לכללים כנוסחו בכללים אלה, לא יחול לגבי עובד
 שהיה זכאי לניכוי הוצאות לפי סעיף 6(1), (2) ו־(3) לכללים העיקריים, ממשכורת חוץ שקיבל

 מאותו מעביד לפני פרסומם של כללים אלה.

 תחילה ותחולה

 יצחק מודעי
 שר האוצר

 י׳ בטבת התשנ״ב (17 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-1588)
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