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 2020באפריל  21
 :לכבוד

 
 מר מאיר שפיגלר ח"כ גלעד ארדן ח"כ אופיר אקוניס

 מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי השר לביטחון פנים שר העבודה, הרווחה

 meirs@nioi.gov.ilבמייל:   sar@mops.gov.ilבמייל:  והשירותים החברתיים

 sar@molsa.gov.ilבמייל: 

 שלום רב,

 דחוף 

 הבטחת הכנסה לאסירים ששוחררו מתוקף תקנות שעת חירום  הנדון:

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

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

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

דובר באסירים משוחררים שנמצאים עדיין תחת בעניין ש"נופל בין הכסאות" משום שמ

 אחריות שב"ס ולכן נדרשת התגייסות משותפת שלכם כדי להביא לפתרונו. 

יום )לכל היותר(  30אסירים הוצאו כבר לחופשה מיוחדת בת  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-מ"אלמרות שאסירים משוחררים זכאים מתוקף חוק הבטחת הכנסה, התש .3

( לתוספת הראשונה( להבטחת הכנסה למשך חודשיים, האסירים ששוחררו "לחופשה 9)

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

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

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

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. 

לאחרונה מתוקף התקנות ומבני משפחותיהם,  מהפנית שהגיעו אלינו מאסירים ששחוררו .4

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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ם לקצבה מינימאלית תוצאה זו לפיה אסירים משוחררים ממאסרם מבלי שהם זכאי .5

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. 

לחופשה מיוחדת נבקשכם לפעול בדחיפות לתיקון עוול זה כך שאסירים שהוצאו  לפיכך, .6

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

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

 מיוחד לאוכלוסיה זו למשך תקופת החופשה המיוחדת.

 בכבוד רב ובברכה,

 

 רעות כהן, עו"ד 'יו, עו"דאן סוצ 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.ilיקום האסיר, בדוא"ל: רב גונדר )בגימ'( אריה ביבי, מנכ"ל הרשות לש

  Irits@molsa.gov.ilד"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.  –יורמן, מחלקת ייעוץ וחקיקה -עו"ד שמרית גולדנברג
 ice.gov.ilShimritGold@just: בדוא"ל

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