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 2020באפריל  12
 :לכבוד

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 6752523-02; ובפקס: sar@molsa.gov.ilבמייל: 

 שלום רב,

 דחוף 

 הבטחת הכנסה לאסירים ששוחררו מתוקף תקנות שעת חירום  הנדון:

הרינו לפנות אליך בדחיפות לצורך הסדרת זכאותם להבטחת הכנסה של מאות אסירים  .1

שהשתחררו בשבועות האחרונים, ושצפויים עוד להשתחרר, מתוקף תקנות שעת חירום 

 "התקנות"(.  –)להלן  2020-)נגיף הקורונה החדשה( )חופשה מיוחדת לאסיר(, התש"ף

יום )לכל היותר(  30ופשה מיוחדת בת אסירים הוצאו כבר לח 300-בהתאם לתקנות, כ .2

וכאמור בתקנות, בתומה, ישוחררו ממאסר. על פי דיווחי שב"ס, בחודשים הקרובים 

 אסירים נוספים.  200-300-צפויים להשתחרר לפי התקנות עוד כ

)סעיף  1980-למרות שאסירים משוחררים זכאים מתוקף חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א .3

חת הכנסה למשך חודשיים, האסירים ששוחררו "לחופשה ( לתוספת הראשונה( להבט9)

מיוחדת" מתוקף התקנות אינם זכאים לקצבה זו היות שבמהלך חופשתם, הם למעשה 

משום, שבפועל, מדובר באסירים  מצב זה יצר עיוות חמורמוגדרים כאסירים לכל דבר. 

קא אסירים משוחררים לכל דבר הזקוקים לסיוע בסכום ראשוני לקיום. חמור מכך, דוו

אלה ששוחררו בתקופה זו של משבר בריאותי וכלכלי שאין כדוגמתו זקוקים ביתר שאת 

לקבלת הקצבה החל מיום שחרורם, וזאת נוכח הסיכויים הקלושים שלהם למצוא עבודה 

 ולחזור לשגרה בתקופה זו. 

בנוסף, מדובר באסירים שרובם ככולם עמדו לפני תום תקופת מאסרם המלאה ואינם  .4

ידי הרשות לשיקום האסיר. משמעות הדבר, כי הם משוחררים -יים להיות מלווים עלצפו

ללא כל ליווי וסיוע של רשות ציבורית ומשכך הצורך שלהם בקצבת הבטחת הכנסה הוא 

קריטי. בהקשר זה, יש להדגיש גם את החשיבות המכרעת בתגבורה של הרשות לשיקום 

 אלו. האסיר שהתפקידה הופך חיוני ביותר בימים 

מהפנית שהגיעו אלינו מאסירים ששחוררו לאחרונה מתוקף התקנות ומבני משפחותיהם,  .5

נטל זה המוטל על כתפיהם של האסירים . תמונה קשה של עוני מחפיר וחוסר אוניםעולה 

  –שעל פי רוב משתייכות לאוכלוסיות מוחלשות ממילא   –המשוחררים ועל משפחותיהם 

  הוא קשה מנשוא.
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לפיה אסירים משוחררים ממאסרם מבלי שהם זכאים לקצבה מינימאלית תוצאה זו  .6

שתסייע להם להתקיים פוגעת בזכותם לכבוד ומפלה אותם ללא כל בסיס רלוונטי ביחס 

לאסירים משוחררים "רגילים". תוצאה זו מנוגדת בבירור להסדר הקבוע בחוק הבטחת 

 הכנסה ביחס לאסירים משוחררים. 

ש, כי בקשה זו נשענת על מחקרים המוכיחים באופן מובהק את בטרם סיום נבקש להדגי .7

הקשר בין עוני לבין חזרה לפשע. זאת ועוד, המעגל הראשון שנדרש לתמוך באסירים 

פי רוב, נאבקות בקשיים -החוזרים לחברה הוא משפחתם. כאמור, משפחות אלה, על

אם במקרה של כלכליים, בריאותיים ואחרים שנלווים להעדרו של אב המשפחה )או ה

חזרתו של אסירות משוחררות( בתקופת מאסרו וכמובן מתעצמים בתקופה קשה זו. 

עלולה להוביל למצב של "סיר לחץ" בו יהיו  –האסיר לחיק המשפחה, ללא כל תמיכה 

 ילדים בסיכון( וזוגתו.  –נתונים יחד האסיר המשוחרר, ילדיו )לא אחת 

המשבר הבריאותי והכלכלי הקשה משפיע קשות על כלל הציבור, אולם ישנן שכבות  .8

לא יצלחו אותו. הן האינטרס הציבורי  –באוכלוסייה שללא רשת בטחון מינימאלית 

בהצלחת הליך שיקום האסירים שיבטיח לכולנו חברה נורמטיבית, והן המחוייבות 

מחייבים את הרשויות  –בחברתנו  המוסרית להבטחת קיומם בכבוד של החוליות החלשות

 לפעול להבטחת רשת בטחון מינימאלית זו. 

נבקשך לפעול בדחיפות לתיקון עוול זה כך שאסירים שהוצאו לחופשה מיוחדת  לפיכך, .9

בשל  מתוקף תקנות שעת חירום יהיו זכאים לקצבת הבטחת הכנסה ככל אסיר משוחרר.

יימשך זמן רב, יש לפעול למתן מענק  דחיפות העניין וככל שהליך חקיקה לתיקון המצב

 מיוחד לאוכלוסיה זו למשך תקופת החופשה המיוחדת.

 בכבוד רב ובברכה,

 

 רעות כהן, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד זיו לידרור, עו"ד
 

 הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי  האגודה לזכויות האזרח קליניקת "משפט רחוב" 
 הפקולטה למשפטים בית ספר הארי רדזינר למשפטים, 

 אוניברסיטת חיפה המרכז הבינתחומי הרצליה

 :העתקים
  rshy@neto.net.ilרב גונדר )בגימ'( אריה ביבי, מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר, בדוא"ל: 

  Irits@molsa.gov.il ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בדוא"ל:
עו"ד רינת וייגלר, יועמ"ש, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בדוא"ל: 

RinatW@molsa.gov.il  
עו"ד דבי אליעזר, יועמ"ש, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בדוא"ל: 

Debora.eliezer@labor.gov.il  

פלילי, משרד המשפטים.  –וחקיקה יורמן, מחלקת ייעוץ -עו"ד שמרית גולדנברג
 ShimritGold@justice.gov.il: בדוא"ל

 h@justice.gov.ilOrelS משפטים. בדוא"ל:צבי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד ה-עו"ד אוראל שריקי בן
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