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 שלום רב, 

 

בשכונות שמעבר לגדר בירושלים  בתקופת משבר הקורונה כרטיסי חיובחלוקת   הנדון:
  המזרחית

 
; 25.3.2020 מיום תשובת בנק הדואר ; 24.3.2020 מיום האגודה לזכויות האזרח וסיכוי מכתב סימוכין:

 6.4.2020, 29.3.2020מיום מכתב האגודה לזכויות האזרח וסיכוי 

 

המזרחית כרטיסי חיוב בירושלים אליך בנוגע לחלוקת בהמשך לתכתובת שבסימוכין, אנו פונות 
 :כמפורט להלן ,בכלל ובשכונות שמעבר לגדר בפרט

בהמשך לפניות קודמות הנוגעות לתשלומי קצבאות והערכות בנק הדואר לשירות  .1
הנפקה ערכות למשבר הקורונה, על יכחלק מההללקוחתיו מהחברה הערבית, הודעתם כי 

 . לכך זכאיםביתם של הבאמצעות שליחתו בדואר ל וחלוקה של כרטיסי חיוב ישיר

כידוע לכם, שירותי הדואר בירושלים המזרחית אינם מאפשרים חלוקת דואר עד הבית.  .2
שמות לרחבות ניתנו רק בעת האחרונה ורק בעקבות עתירה אודות העדר שירותי דואר 

ולתושבים אין תיבות  (עבידאת נגד חברת דואר ישראל 4414/10בג"ץ ) בירושלים המזרחית
כמו מחנה פליטים שועפאט, ראס חמיס, ההפרדה  גדרדואר. בשכונות הנמצאות המעבר ל

ת דרשנהמצב אף קשה יותר. על כן, ראס שחאדה, דאחיית אלסלאם, כפר עקב וביר עונה 
לחלוקת הכרטיסים לאוכלוסיות בסיכון בשכונות אלה. בחלק מהשכונות, הערכות מיוחדת 

על מנת לאפשר את חלוקת  .אליהןמגיעים  אשררותי דואר שליחים שי כמעטאין 
הכרטיסים  ולוודא כיערך בהתאם ייש לה הכרטיסים הנטענים לאוכלוסיה שבסיכון

  .לדואר שליחים גם בשכונות הללוולדאוג  , ובזמן הנכוןמגיעים ליעדם הנכון

 , גם בשפה הערבית,יההאוכלוס בנוסף להיערכות זו ישנה חשיבות גדולה בהפצת מידע לכלל .3
 לשינויים שנערכו וכדי שיוכלו לוודא כי הם יכולים כדי שאנשים ונשים בסיכון יהיו מודעים

   קצבאות הקיום.כרטיסי החיוב וש את זכויותיהם לקבלת מלמ
 

 ,ובברכת בריאותבכבוד רב 

 
      

 רוני פלי, עו"ד  דכוור, עו"ד-עביר ג'ובראן
  היחידה לשטחים כבושיםנהלת מ
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