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הנדון:תיקון הגדרת עקרת  -בית סעיף  591לחוק
חוזר  1750פרק  2בתדריך
תקציר
הגדרת עקרת בית שבסעיף  591לחוק תוקנה .עפ"י התיקון אישה לא נשואה שקיבלה קצבה כמשתכרת ונישאה ממשיכה
להתקיים בה הגדרת משתכרת ואין לבודקה כעקרת בית.
תחילת התיקון ב –  5....1והוא חל רטרואקטיבית  42חדשים בתכוף לפני מועד התחילה  -היינו ,על כל אישה שנישאה
החל מ – .5....1
 רשימת הנשים שנישאו החל ב –  5....1ואילך ונבדקו לכן במסלול עקרת בית תונפק לסניפים.
יש לחדש מיום הנישואין את דרגת אי הכושר להשתכר ,שהיתה בתוקף בתכוף לנישואים ולשינוי המסלול.
חידוש הדרגה יערך ללא בדיקה מחדש.
 אם דרגת אי הכושר להשתכר היתה זמנית  -יש לחדש הדרגה עד תום הזמניות ,ולבדוק התובעת מתום
הזמניות.
 האבחון שבתוקף הוא האבחון האחרון שנערך לתובעת.
 לתקופה שאין סף רפואי מזכה כמשתכרת – יש לראות את התובעת כמי שהגישה ערר ולזמנה לוועדה
רפואית לעררים.
 לתובעת יש להודיע במכתב המצורף לחוזר ,על חידוש הדרגה.
 למכתב לתובעת מצורף טופס בקרת הכנסות.
 תובעת שתביעתה כעקרת בית נדחתה – מתבקשת להמציא פרטי חשבון בנק מעודכן ,כדי שניתן יהיה לחדש
את תשלום הקצבה.
 חובות שנוצרו בעת המעבר ממסלול משתכרת לעקרת בית יבוטלו עם חידוש הדרגה כמשתכרת.
 חובות שבוטלו ירשמו מחדש על ידי תחום מחשוב לפני משלוח הרשימה לסניפים ,כדי שיגבו בעת חידוש התשלום.
 יש לבדוק הזכאות לתוספת עבור בן זוג מיום הנישואים.
 בערר על כושר תפקוד כעקרת בית שהטיפול בו טרם הסתיים יש להפסיק הטיפול.
 בערר על נכות רפואית לא מזכה  -כעקרת בית  -שהטיפול בו טרם הסתיים – יש לפעול כלהלן:
 אם יש סף רפואי מזכה כמשתכרת – להמשיך הטיפול בו לצורך ק.ח.ן .ובמקביל לחדש תשלום הקצבה. באין סף רפואי מזכה כמשתכרת – להמשיך טיפול בערר. בכל מקרה של ספק לגבי דרגת אי הכושר להשתכר שחודשה ,ניתן לשקול בדיקה מחדש כמקובל.
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.1כללי 

בתיקון93לחוקשהתקבלב29.1.07-תוקנההגדרת"עקרתבית"שבסעיף195לחוק
והוספהפיסקה3להגדרה.משמעותהתיקוןהיאכיאישההזכאיתלקצבתנכות
כמשתכרתונישאת,מוגדרתכ"נכה"היינוכמשתכרת(ולאכעקרתבית)ואיןכלשינוי
במעמדהלענייןמסלולהבדיקהלקצבתנכות .
נוסחהסעיףהכוללאתהתיקון(בגופןשונהובקותחתון)הואכלהלן :
"עקרת בית"  -כהגדרתה בסעיף  ,832למעט אם מתקיים בה אחד מאלה:
( )1היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית תקופה של  18חודשים רצופים ,או  82חודשים אף אם
אינם רצופים ,מתוך  22החודשים שקדמו להגשת התביעה למוסד;
( )8היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו תקופה של  82חודשים לפחות בתכוף לפני הגשת
התביעה למוסד;

( )3היא היתה זכאית בתכוף לפני נישואיה לקצבה חודשית כמשמעותה בסעיף  , 911ובשל
נישואיה בלבד ,לא הייתה זכאית עוד לקיצבה כאמור אלמלא הוראות פיסקה זו".
(לפיחוו"דמשפטית–נוסחתיקוןזהחלעלכלמקבלתקצבה"כמשתכרת"שנישאה). 

 
תחילתהתיקון.היאב1.3.07-(ב1-לחודששלאחרפרסומו),והואיחולעלכלמי
שקיבלהקצבהכמשתכרתלפנינישואיהובלבדשנישאהביום1.3.05אולאחריו. 
התיקוןחלאםכןעלמישנישאההחלמ-24חודשיםשקדמוליוםהתחילה. 

הערה :בחוזר זה ,איזכור אישה נשואה ו"נישואין" כולל גם ידועה בצבור .




.2הנחיות ביצוע

א.כלאישהשנבדקהכמשתכרתונישאה.ב-1.3.05אולאחריוממשיכהלהיחשב 
כמשתכרתואיןלשנותמסלול. 

ב .הוראת מעבר – הטיפולבמישנישאהונבדקהכעקרתביתבמסגרתשינוימסלול 

רשימהשלנשיםשנבדקובמסגרתשינוימסלולבשלהעובדהשנישאו,ב1.3.05-או
לאחריו,וישלהןסףרפואימזכהלמשתכרת,תופקבהקדםוישלטפלבהכלהלן :

 )5קביעת אי כושר למי שקיבלה לפני נישואיה קיצבה כמשתכרת
לכלאישההנכללתברשימות(לרבותאלהשנדחוכעקרותבית)ישלחדש,מיום
הנישואים,אתדרגתאיהכושרלהשתכר,שהייתהבתוקףבתכוףלפניהנישואים.אין
צורךבהליךשלבדיקהמחדש. 

אםדרגתאיהכושרכמשתכרתלפניהנישואיםהייתהזמנית-ישלחדשאתדרגתאי
הכושרלהשתכרעדלמועדתוםהזמניות,ולדוןבאיהכושרלהשתכרמתוםהזמניות
ואילך. 
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 )4אבחון רפואי
האבחוןהרפואישבתוקףהואהאבחוןהאחרוןשנערךלתובעת(גםאםנערך 
במסגרתהבדיקהכעקרת-בית). 

לתקופהשבהאיןסףרפואימזכהכמשתכרת–איןלחדשהקצבהכמשתכרת. 

תובעת שלא נבדקה ע"י הועדה הרפואית לעררים יש לראותה כמי שהגישה ערר על
הנכות הרפואית ולזמנה לוועדה רפואית לעררים .המשך הבדיקה יהיה לענין כושר
השתכרות. 


 ).הודעה לתובעת
לתובעתישלהודיעעלהשינויבמכתבהרצ"ב .

למכתבזהישלצרףגםטופסבקרתהכנסות.עדלקבלתהמידעישלשלולהזכאות
לבן-זוג(קוד9) .

לגבימישנדחתהכעקרתבית,ישלהודיעהבמכתבהמצורףעלחידושהקצבהולבקש
בנוסףלבקרתהכנסותגםפרטיחשבוןבנק. 
 

 )2הטיפול בחובות
 
אםבבדיקהכעקרתביתנקבעהדרגהשהיאנמוכהמהדרגהשהייתהלתובעת 
כמשתכרת(לרבותדחיהכע"ב)–נוצרחובגמלהלתקופהמהנישואיןועדהפסקת 
התשלוםכמשתכרת.החוביבוטלעםחידושהקצבהכמשתכרת. 
 
חובשבוטלכבר,ירשםמחדשכחוב.(הרישוםיבוצעבמשרדהראשילפני משלוח 
הרשימהלסניפים),זאתכדישייגבהמהתשלוםלמפרעשיווצרעםחידושהקצבה 
למפרעכמשתכרתמיוםהנישואין.בהודעהלתובעתישלצייןשעבורתקופה 
זואיןהפרשיתשלוםבשלחידושהדרגהכמשתכרת.(הפיסקההמתאימהמופיעה 
במכתבהרצ"ב). 

עלגביהרשימהשתשלחתרשםתקופתהחובבכתביד. 
 
תיקיםשנשלחולמטהלביטולחובותיוחזרולסניפים. 

  )1תוספת בעד בן זוג
 
ישלבדוקאםמגיעהתוספתבעדבןזוגבעדהתקופההאמורהולשלמה .

  )6טיפול בערר שטרם הוחלט בו
 עררעלכושרתפקודשטרםניתנהבוהחלטה–ישלהפסיקהטיפולבערר,לדווח 
לקובץעלההפסקה,ולהודיעלתובעתכילאורהשינויבחוקוהעובדהשאינה 
מוגדרתעודכעקרתביתהופסקהטיפולבערר .
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 עררעלנכותרפואיתשטרםניתנהבוהחלטה:אםלתובעתסףמזכהכמשתכרת, 
ישלהמשיךהטיפולבעררלצורךק.ח.ן.ובמקביללחדשהתשלוםכמשתכרת .



 באיןסףרפואימזכהלמשתכרת(שנקבעע"ירופאמוסמך)–ישלהמשיךהטיפול 
בערר .

לתשומת לב: 

 בכל מקרה של ספק לגבי דרגת אי הכושר שחודשה ,ניתן לחדש דיון במסגרת התקנות לבדיקה
מחדש כמקובל .
 יש לציין כי מספר המקרים לטיפול הוא מועט ולכן לא היה מקום להכנת תוכנית מחשב וביצוע
אוטומטי של חידוש הקצבה .



החוזרהוכןע"ישולהמיטבסקי 


בברכה ,

עיריתפלדמן 
מנהלתאגףגמלאותנכות 
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המוסד לביטוח לאומי
סניף _____________
אל___________________:
___________________
____________________

תאריך______________
ת"ז _______________

ג"נ,
הנדון  :קצבת נכות כללית
בעקבות תיקון חוק שנכנס לתוקף ביום  1.3.07חלו השינויים הבאים * :

□
□ החל מיום ________דרגת אי כושרך להשתכר היא ______ כפי שהייתה לפני שנישאת ביום_____.
הינך זכאית שוב לקצבת נכות**.

הקצבה תשולם לפי דרגה זו (לתשומת לב  -דרגה  75%מזכה בקצבה .)100%

□
□

הדרגה היא צמיתה;
הדרגה היא זמנית עד  ________ -בקרוב תוזמני לבדיקה נוספת.

על החלטה זו זכותך לערור בבית הדין לעבודה ב___________ תוך  6חודשים מתאריך הודעה זו.
תוכלי לפנות לסיוע משפטי ב _____________________-אשר יבחן את זכאותך לסיוע המשפטי.

□

לפי הדרגה המחודשת הינך זכאית להפרשי תשלום .הודעה על ההפרשים שישולמו לך תשלח בנפרד
לתקופה מיום נישואיך ועד ליום ____ שולמה לך קיצבה כמשתכרת ואינך זכאית בה להפרשים בשל הדרגה.
(מחק כל הפיסקה אם אין הפרשים לתשלום ).

□
□
□

כ"נכה" משתכרת את עשויה להיות זכאית לתוספת עבור בן-זוגך .תשלום התוספת מותנה בהכנסותיו
של בן-הזוג ובהכנסותייך .אם הכנסות בן זוגך הן  ₪ 4,296או יותר (נכון ל )2/07-אינך זכאית לתוספת .
רצ"ב טופס בקרת הכנסות ,אנא השלימי את פרטיו והעבירי אותו אלינו בהקדם.
כדי שנוכל לחדש את תשלום הקצבה** אנא העבירי אלינו בהקדם את פרטי חשבון הבנק שלך ,מאושר ע"י הבנק,
או המחאה ריקה ומבוטלת.

הערות___________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________
אנו מאחלים לך כל טוב.
בברכה,

_________________
שם החותם
-----------------

חתימה ______________

* על פי תיקון החוק מי שקיבלה קצבה כ"משתכרת" ונישאה  -נשארת "משתכרת" ואינה נבדקת כ"עקרת-בית"" .משתכרת" נבדקת על אובדן
כושרה לעבוד ולהשתכר בשוק הפתוח" .עקרת-בית" נבדקת על אובדן כושרה לתפקד ולנהל משק בית.
** לפקיד התביעות – סעיפים אלה נועדו למי שנדחתה כעקרת בית( .מחק אם לא רלבנטי)
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