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 לכבוד                                                      

 אורן לביאן 

 מנהל מינהל בנק הדואר 

 lavineo@moc.gov.ilבדוא"ל: 

 דחוף !          

 שלום רב, 

 הורדוס בירושליםסירוב לפתיחת חשבונות בבנק הדואר  הנדון:

את  ומבקשים בשם האגודה לזכויות בישראל וארגון העובדים מען אנו פונים אליכם  .1

 הורדוס שברחוב סלאח אלדין בירושלים המזרחיתהדואר המרכזי כדי שסניף  כםהתערבות

שיצאו לחל"ת אלו הבנק לנחוצים חשבונות באופן מיוחד  .ות בנק לתושביםונבייפתח חש

את תביעתם לדמי האבטלה במוסד  ואינם יכולים להגישנגיף הקורונה התפרצות בעקבות 

 . ללא חשבון בנק אישי לביטוח לאומי

 להגיש תביעות לדמי שיצאו לחל"ת ארגון העובדים מען עוזר לתושבי ירושלים המזרחית .2

אישי בנק הוא מסירת פרטי חשבון  להגשת התביעה. תנאי מוסד לביטוח לאומיאבטלה ל

ירוב נציגי סניף אודות סלארגון מען של המבקש. בימים האחרונים הלינו מספר תושבים 

שם. כאמור, אי פתיחת נק ס בסלאח אלדין לפתוח להם חשבון בהורדו הדואר המרכזי

תביעה לדמי אבטלה וקבלת קצבה שהיא חיונית חשבון בנק  מונעת מתושבים רבים להגיש 

 להישרדותם הכלכלית בתקופה זו. 

 אל סניף הדואר הורדוס וביקשה פנתה גב' ג'האד עילאבוני, 5.4.2020אתמול, כך למשל  .3

פותחים י בהתאם להנחיות לא סירב לבקשתה והודיע לה כ. הפקיד חשבון בנקלפתוח 

לחל"ת ממקום  כי היא יצאה ופה הזאת. גב' עילאבוני הסבירה לפקידחשבונות בנק בתק

 שאין לה ,הוא מסירת פרטי חשבון בנק אישיתנאי להגשת התביעה לדמי אבטלה בודתה וע

 . ערלות. דבריה נפלו על אוזניים כיום

פנה אף הוא אתמול אל סניף הדואר הורדוס וביקש לפתוח מר אוסמה אבו סולב כך עוד, 

מי אבטלה במוסד לביטוח לאומי. הפקיד סירב חשבון בנק על מנת להגיש את תביעתו לד

למעט  ,לא פותחים בתקופה הזאת חשבונות בנק בהתאם להנחיות וטען בפניו כי ,לבקשתו

דחוף, וכי בלי פרטי חשבון מדובר במקרה מקרים דחופים ביותר. מר אבו סולב הדגיש כי ב

קיומו הכלכלי בנק אישי הוא לא יוכל להגיש את תביעתו לדמי אבטלה אשר תבטיח את 

 הפקיד סירב לבקשתו. על פי כן אף בתקופה הזאת. 
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 בנק לתושבי ירושלים המזרחית פוגע וב סניף הדואר הורדוס לפתוח חשבונותסיר .4

דווקא במצב חריג זה, בו עובדים רבים זקוקים לדמי . ולשוויון לקיום לכבוד בזכיותיהם

אבטלה וקצבאות שונות ואינם יכולים לממש את זכויותיהם ללא חשבון בנק, מצופה מבנק 

 הדואר לנהוג ביתר רגישות ולסייע במאמץ המשותף לצמצום הפגיעה בציבור. 

חשבנות בנק,  לאור האמור לעיל נבקש לדאוג כי סניף הדואר המרכזי בסלאח אלדין ייפתח .5

 דמי אבטלה בתקופה הזו. תביעה להגיש לכך על מנת לתושבים שזקוקים ובפרט 

 

 

 בכבוד רב,                    

                                       

 עּביר ג'וּבראן דּכוור, עו"ד                                                                       

 

 


