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 מר אורן לביאן גונדר אשר וקנין 
 מנהל מינהל הדואר ממלא מקום נציב בתי הסוהר

 משרד התקשורת שב"ס
 lavineo@moc.gov.ilבדוא"ל:   ips@mail.gov.ilבדוא"ל : 

  שלום רב,

 חוףד

 הפקדה לחשבונות אסירים בבנק הדואר  הנדון:

הרינו לפנות אליכם בדרישה, כי תתאימו בדחיפות את כללי ההפקדה של משפחות לחשבונות  .1

האסירים המנוהלים בבנק הדואר למגבלות התנועה שהוטלו על כלל האוכלוסיה בשל משבר 

 הקורונה. 

אסירים רבים ובני משפחותיהם פנו אלינו בימים האחרונים במצוקה גדולה בעניין הפגיעה  .2

ה מהעדר אפשרות להמשיך ולהפקיד כספים לחשבונות האסירים בבנק הדואר, באסירים כתוצא

זאת בעקבות ההגבלות שהוטלו על תנועת אנשים והחשש מפני הידבקות בכל יציאה למרחב 

 הציבורי. 

במצב הקיים, בן משפחה של אסיר או כל אדם אחר המעוניין להפקיד כסף בחשבון האסיר בבנק  .3

לסניף הדואר על מנת לבצע את ההפקדה או במהלך ביקור אצל  יסיבאופן פהדואר נדרש להגיע 

האסיר בבית הסוהר. בנוסף, בשל קביעתה של תקרה חודשית לאסיר נאלצות המשפחות להפקיד 

כדי לא לעבור את התקרה הקבועה בנוהל "הפקדות משפחה ואחרים  מדי חודשסכום כסף 

 (. 01-1008לחשבון האסיר" )מס' 

בימים אלו הפכה האפשרות להפקיד כסף לחשבון הקנטינה של אסיר לבלתי אפשרית כמעט:  .4

מיום  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –בהתאם לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

)א(( אלא במקרים חריגים; גם 2נאסרה יציאתו של כל אדם למרחב הציבורי )סעיף  25.3.2020

ובהתאם להכרזת השר  15.3.2020טין בתקנות שעת חירום מיום ביקורי משפחות נאסרו לחלו

 ; בימים האחרונים צומצמה מאד גם התחבורה הציבורית. 17.3.2020לביטחון פנים מיום 

כידוע, אסירים זקוקים לכספים המופקדים להם בימים שבשגרה ועל אחת כמה וכמה בתקופת  .5

יגריות, לרכישת מוצרי יסוד כגון נייר משבר זו. כספים אלה נועדו לעיתים קרובות לקניית ס

טואלט וסבון וכן להשלמות מזון כגון טונה, ירקות וטחינה. בנוסף, בהעדר הפקדת כספים, אין 

תקשורת  –לאסיר אפשרות לרכוש כרטיסי חיוג ונפגעת יכולתו של האסיר לתקשר עם משפחתו 

 חיונית בימים אלה של חוסר וודאות. 
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הקל ככל הניתן על נגישות האסירים לרכישת מוצרים בקנטינה בתקופה ואכן, בשל ההבנה כי יש ל .6

 200-זו, התקבלה בשב"ס ההחלטה על "הגדלת מכסת הרכישות בקנטינה לאסירים הפליליים ב

 (. 15.3.2020לחודש" )הודעת דובר שב"ס מיום ₪ 

כדי  נאלצים לסכן את בריאותםמהאמור לעיל עולה, כי במצב הקיים בני משפחות האסירים  .7

 להפקיד כסף בחשבון המנוהל בבנק הדואר ואפשרות זו הופכת לבלתי נגישה לחלוטין עבור רבים. 

 לאור האמור לעיל, יש לנקוט בצעדים הבאים בדחיפות: .8

בעידן הטכנולוגי הנוכחי אפשרות לחשבון האסיר בבנק הדואר.  הפקדה מקוונתלאפשר  .א

ככל שלא ם ללא קשר למצב החירום. להפקדה מקוונת היא דרישה בסיסית שצריכה להתקיי

ניתן טכנית לבצע העברה כזו, יש למצוא בדחיפות פתרון חלופי שיאפשר את העברת הכספים 

 ללא יציאה מהבית. 

על מנת להפחית למינימום את היציאה מהבית לצורך  להגדיל את תקרת ההפקדה החודשית .ב

המותר לשימוש חודשי על ידי  הפקדה. שינוי זה אינו חייב, כמובן, שינוי של תקרת הסכום

 האסיר. 

 לתשובתכם בדחיפות נודה.  .9

 בכבוד רב ובברכה,

 
 אן סוצ'יו, עו"ד

 העתק: 
 תג"ד יוכי גנסין, יועמ"ש, שב"ס

 


