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8.2.21 
 לכבוד, 

 ישראל כ"ץ
 שר האוצר 

 

 הנידון: קריאה לקידום מענה לעצמאים במצוקה בנפרד מכלל תכנית הסיוע לאור הקשיים שמעכבים תכנית זו 
 

  כבוד השר, 
 

אנו פונים אליך שוב בקשר למצוקתם של עצמאים שהינם גם שכירים ופוטרו או הוצאו לחל"ת. עצמאים אלו סובלים ממצוקה  
  משום שהכנסתם כעצמאים, כולל מענק הוצאות קבוצות שמגיע להם נוכח המשבר, מקוזזים מדמי האבטלה שלהם.

משרד האוצר, יוזמה לבטל את קיזוז המענק מדמי  לפי הפרסומים אתה מקדם, כחלק מהתוכנית הכלכלית הכוללת של 
האבטלה של מי שנמצאים במצב זה וזהו צעד מבורך וראוי. עם זאת, לאור הפרסומים על הקשיים בגיבוש התכנית הכלכלית  

עליה הכרזת לפני כשבועיים, אנו פונים אליך על מנת לבקש ממך לקדם את ביטול הקיזוז בהקדם ובמנותק מהתוכנית הכוללת  
שכירים אלו החשופים לקיזוז עלולים  - שניצבת, לכאורה, בפני קשיים ולכן מתעכבת. יש להבהיר את דחיפות המצב: עצמאים 

להידרדר למצוקה כלכלית קשה משום שלקיזוז זה אין שום "תקרה" או מגבלה והוא יכול להביא אותם להכנסה שלא מאפשרת  
 חודש. קיום בכבוד. בנסיבות אלו מצבם הולך ומדרדר בכל 

 
כפי שציינו במכתבים קודמים, אנו מודעים לשיפורים הרבים במדיניות הסיוע שקידם משרד האוצר בהובלתך ומברכים על כך.  

  עם זאת, אסור שמענה כה דחוף יתעכב משום שהוא נקשר בתוכנית רחבה שיש קושי להעביר בנסיבות הנוכחיות. 
של עצמאים אלו במנותק מהתוכנית הרחבה. למרות המציאות הפוליטית   אי לכך אנו קוראים לך לקדם פתרון מיידי למצוקה 

  המורכבת, והקושי לקדם חקיקה, אנו סמוכים ובטוחים שניתן לקדם פתרונות באופן מהיר ועוד בטרם תושבע ממשלה חדשה.
 

רות, הוא בגדר מענה אנו מאמינים גם כי ניתן יהיה לשכנע את הגורמים המשפטיים הרלוונטיים שצעד כזה, גם סמוך לבחי 
לצורך ציבורי בוער ולכן יש לאשרו גם לנוכח המגבלות והריסון הנדרשים בתקופה כזו. הד לכך ניתן במכתבו של היועמ"ש  

היועמ"ש לא פסל מכל וכל צעדים בעלי השלכות   -   מנדלבליט אליך לנוכח תוכניתך מהעת האחרונה לשנות את מדיניות הסיוע
דיבר על הצורך בריסון ואיפוק, ואיפשר להתמקד בצעדים הנוגעים לצורך ציבורי מיידי. עקרונות אלו  תקציביות בעת הזו, אלא  

עשויים לאפשר אישור משפטי לצעד ממוקד של סיוע לקבוצות מובחנות השרויות במצוקה קשה אשר הולכת ומתעצמת ולפיכך  
 זקוקה למענה מיידי. 

 
 בברכה, 

 
 מולי מלקאר 

  שיונל ישראל מנכ"לית אמנסטי אינטרנ
 

 
  


