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 לכבוד 

 עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט 

 היועץ המשפטי לממשלה 

 

 על קידום תכניות כלכליות בתקופת בחירות 20.1.21הנידון: מכתבך לשר האוצר מתאריך 

 

 שלום רב, 

 

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל עוסקת בנושא הסיוע לעצמאים מאז פריצת משבר הקורונה. במסגרת זו זיהינו מספר קבוצות שאינן  

מטופלות במסגרת תכניות הסיוע השונות. אחת מקבוצות אלה מונה את העצמאים שעובדים גם כשכירים. אנשים בקבוצה זו  

בטלה, אך בניכוי הכנסתם הנותרת כעצמאים, כולל חלק מדמי הסיוע )מענק  שאיבדו את עבודתם כשכירים אמורים לקבל דמי א

הוצאות קבועות מקוזז מדמי האבטלה שלהם(. מדיניות זו מותירה עשרות אלפי עצמאים בסכנת הידרדרות למצוקה כלכלית, שכן  

  היא מבטלת את יכולתם לקבל סיוע שמשחזר, ולו חלקית, את הכנסתם טרום משבר הקורונה. 

ית הסיוע החדשה של שר האוצר כוללת את ביטול מדיניות קיזוז דמי הסיוע לעצמאים מדמי האבטלה. אנו מבינים את הצורך  תכנ

באיפוק וריסון עבודת משרד האוצר בתקופת בחירות, ואת חובתך להזהיר את שר האוצר מפני שימוש לא ראוי במשאבי המדינה,  

ת את תשומת ליבך לכך שתכנית האוצר החדשה מקדמת פתרון חיוני לעשרות  ואף תומכים בכל אלו. עם זאת, חובתנו להפנו

אלפי עצמאים שבסכנת מצוקה כלכלית, והיא למעשה מפסיקה הפרה של הזכויות הכלכליות והחברתיות של אותם עצמאים וכך  

רתיות ותרבותיות.  מקרבת את המדינה למימוש חובתה במסגרת אישרורה את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חב

לפי האמנה, ישראל מכירה בזכותו של כל אדם לביטחון סוציאלי, ובזכות של כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו,  

לרבות מזון, מלבושים ודיור נאותים. לכן, לא יהיה נכון לראות כתעמולת בחירות את מרכיב זה של תוכנית השר כ"ץ. זהו מענה  

 מד בקנה אחד עם המחוייבות המשפטית הבינלאומית של ישראל. דחוף למצוקות שעו

 

נודה לך אם תכיר בחשיבות של שינוי המדיניות לכדי ביטול קיזוז דמי הסיוע מדמי האבטלה עבור עצמאים שהם גם שכירים,  

 ותחריג צעד זה מכלל הצעדים שלגביהם הזהרת את שר האוצר. 

 

 בברכה, 

 מולי מלקאר 

  רנשיונל ישראלמנכ"לית אמנסטי אינט


