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 2020במאי  3

 :לכבוד
 

 גב' לילי דגן מר מאיר שפיגלר

 מנהלת תחום הבטחת הכנסה מנכ"ל

 המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי

 6510010-02בפקס:   meirs@nioi.gov.ilבמייל: 

 שלום רב,

 דחוף 

 הבטחת הכנסה לאסירים ששוחררו מתוקף תקנות שעת חירום  הנדון:

  12.4.20סימוכין: מכתבנו לשר הרווחה מיום 

אסירים הנחייתכם היא שכי בהמשך לפנייתנו שבנדון, שמחנו לשמוע בשיחות שקיימנו עם נציגיכם  .1

מתוקף תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדשה( )חופשה מיוחדת לאסיר(,  המשתחררים

 זכאים להבטחת הכנסה. – "התקנות"( –)להלן  2020-התש"ף

, הנמצאים בסטטוס של "מעצר בית" בהתאם לנהלי שב"ס )סעיף אסירים אלולמיטב הבנתנו,  .2

להבטחת הכנסה בדומה זכאים  "חופשות אסירים"(, 04.40.00( לפקודת נציבות שב"ס מס' 5נט)

אלא שמשיחות שקיימנו עם אסירים וכן עם נציגי הרשות לשיקום . לעצורים ששוהים במעצר בית

שכן לצורך מילוי טופס  בפועל האפשרות לזכות בקצבה זו אינה פתוחה בפניהםהאסיר עולה, כי 

ו מצוי התביעה נדרש האסיר להגיש "צו בית משפט על קביעת מעצר בית", אשר ברור כי אינ

 בידיהם. 

כי אסירים המשתחררים לחופשה מיוחדת מתוקף  לאשר בכתבלאור האמור לעיל, נבקשכם  .3

התקנות זכאים להגיש תביעה להבטחת הכנסה עבור תקופה זו וכן להנחות האם די שיצרפו 

כך ולהפיצו לגורמים -לתביעתם מכתב זה. זאת  על מנת שנוכל לסייע בהנגשת המידע החשוב כל

 העובדים עם אוכלוסיה זו. השונים 

אסירים. רובם ככולם,  462ועד היום שוחררו כבר  27.3.2020זאת ועוד, מאז התקנת התקנות ביום  .4

למיטב ידיעתנו, לא הגישו בקשות להבטחת הכנסה משום אי הבהירות שחלה בעניין זה. לאור 

קצבה ממועד את הת בילהנחות עוד, כי במקרים אלה ניתן לתבוע רטרואקטי נבקשכםזאת, 

יצוין, כי החלה רטרואקטיבית היא בבחינת "אוויר לנשימה"  .השחרור ל"חופשה מיוחדת"
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 –כפי שעולה מפניות שהגיעו אלינו  –לאסירים המשוחררים ולמשפחותיהם המצויים לא אחת 

 במצב של עוני קשה מנשוא. 

ים להבטחת לאור האמור לעיל, על מנת לאפשר את מיצוי זכאותם של האסירים המשוחרר .5

נבקש לקבל את אישורכם הכתוב בדבר זכאותו של אסיר שהוצא לחופשה מיוחדת  הכנסה,

מתוקף התקנות לקבל הבטחת הכנסה כמי שמצוי כמעצר בית. כן נודה להנחייתכם המפורשת כי 

 זכאות זו תחול רטרואקטיבית גם על מי שיגיש תביעתו רק לאחר קבלת מכתב זה. 

 בכבוד רב ובברכה,

 

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

 קליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחיה  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: 

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

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