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מצגת ללקוחות הבנקים בישראל תוספות עבור נכים

התקדמות המצגת
בלחיצות עכבר

המפלגה למלחמה בבנקים

מאת : A. Fishman

 רבים קראו את המצגת הקודמת ופעלו על פיה
ואכן החלו להתרחש דברים במדינתנו .
 לא עוד בנק שישלוט בלקוחות אלא לקוחות
שישלטו בבנק !

ראו את הדוגמה להמחשה וחשבו את הנתונים האמיתיים שלכם
















זוג 2 +או  3ילדים  ,הכנסה לדוגמה .₪ 10,000
הוצאות על פי חישוב  ,,,להלן החישוב ממוצע חודשי
משכנתא = 2000ש”ח
מזון /חומרי ניקוי מוצרי מכולת = 2500ש”ח
חשמל = 400
טלפון 150
ניידים =400
דלק 1000
טלוויזיה בכבלים = 250
גז =  45ש”ח
הלבשה הנהלה =500
2000שונות ( כולל ביטוחים שנתיים ארנונה וכד' )
סה”כ הוצאות חודשיות 9245ש”ח נשארת כאן שארית של 755ש”ח
ללא חשבון בנק ,הינה לכם חיסכון של  755ש”ח בחודש שהם בשנה 9060ש”ח  .מאוד
פשוט ! כמה שנים צריך כדי להחליף מכונית??

 את הבנק אנו צריכים כדי להגדיל את סכום החסכונות שלנו ,על ידי
קבלת ריבית עליהם ,כך אנו בעצם מלווים לבנק כסף בריבית והבנק
מחזיר לנו חלק מהרווחים
 ומאיפה הרווח של הבנק חשבתם פעם ?
 בכספי חסכונותינו הבנקים רוכשים אגרות חוב ממשלתיות ומרוויחים על
גבנו פי  600%מהרווח אותו מחזירים לנו .

 בישראל התפתחו שירותי הבנקאות בדרך
 שוד האוכלוסייה ועם ההצלחה בא התיאבון .
 הבנק משחק בכספנו לצורך מתן הלוואות ,
כך שבכספים אותם הרווחנו ביושר ובזיעת אפנו עושה הבנק שימוש
כדי למלא את קופותיו רווחים על חשבוננו .
 אל לנו להמשיך ולאפשר לבנקים הישראלים שנמכרו לאנשים פרטיים
לחגוג על גבנו ולשלוט בנו כי אנו ובנינו ובני בנינו לא מעוניינים להיות
משועבדים לבנקים שאינם בחזקה מלאה של המדינה .

 זוכרים את השארית שנשארה בשקופית מס' 755 ? 3ש"ח
 הבנק מעוניין ב 755ש”ח שחסכנו  :לכן הוא יעשה הכל כדי לדחוף לנו
כרטיסי אשראי ,לחייב אותנו בעמלות שלא הכרנו  ,המטרה להוריד
אותנו למינוס ולחפש את כל הדרכים כדי לגרום לנו לשלם את גובה
הסכום הנ”ל בריבית ועמלות שונות ומשונות בכל חודש .
 7550 ש”ח שימו לב ! הוספת הספרה  0על השארית נותנת את גובה
המסגרת שיקבע לנו הבנק לפני עיגולו-7500 .ש"ח עגול.
 פקיד הבנק קובע את המסגרת לאחר שהנתונים על ההכנסות וההוצאות
שלנו מגיעים לידיו – זוכרים הבנק יעשה הכל כדי להעביר לכם את
החשבון מבלי שתתאמצו – זו הסיבה !

 וכאשר אנו מספרים לבנקאי כי יש לנו עבודה קבועה הבנק מעוניין
שהמשכורת תיכנס ישירות לידיו בהעברה ממקום העבודה שלנו ,
כך שהכסף שלנו עובר ישירות לידי הבנק
 בתוספת עמלת העברה כמובן בה מחויב המעסיק שלנו
 תכפילו את העמלה במס' הלקוחות בעלי חשבון משכורת בבנק עמלה עבור
פעולת מחשב של שנייה ובכל חודש מדובר ברווח של מליוני שקלים .

 לקוח במינוס הוא לקוח טוב של הבנק !

 לקוח רע הוא לקוח ב -בזכות  +שהבנק לא מצליח לחלוב אותו
 ,או להוריד אותו למינוס.
 הנה הפטנט של הבנקים :הבנק יזמין את בעלי החשבון לקורס
“איך יוצאים מהמינוס" על כוס קפה ועוגה על חשבון הבנק .
שימו לב הוסיף בנק פועלים לעשות הוא הפיק את התוכנית
משפחה חורגת בערוץ  2לצורך שטיפת מוח הלקוחות דרך
הטלוויזיה זוכרים?
 התוכנית נעלמה מלוח השידורים והוחזרה מאוחר יותר .
 מטרת הבנק  :זוכרים את גובה ההוצאות  ₪ 9245הבנק ילמד
אותנו להקטין את הוצאות הצריכה שלנו אז נחסוך  1000ש”ח
נוספים במקרה זה הסכום שהבנק יוכל לשים את ידו עליו יעלה
ל  1755ש"ח

אז איך באמת יוצאים מהמינוס
1.תחילה עלינו לפתוח חשבון בנק חדש בבנק הדואר .
א) לשם כך יש להביא צילום של ת.ז להקים חשבון בבנק
הדואר ולהפקיד בו סכום כסף מסוים לשם הפעלתו
אפילו  100ש”ח יספיקו.
הפקדה להקמת חשבון  ₪ 50לצורך הפעלתו .
והחוזה מורכב משני דפים
הערה חשובה  :לאחר ביצוע הפעולות שתלמדו כאן ,
תוכלו להשתמש ברכישות במזומן  ,כך תחסכו 5%
עד 10%ואף יותר הנחות על רכישות שתבצעו .

דרישות ראשוניות מבנק הדואר
.2להזמין כרטיס וויזה של רשות הדואר לא חובה אפשר בלי.

 .3כרטיס הוויזה שונה מהכרטיסים אותם אנו מכירים בשימושו ומקל עלינו
לעקוב אחרי חשבון ההוצאות שלנו .לא עוד הפתעות ביום החיוב .
 .4עמלת משיכת מזומנים  ₪ 2בלבד העמלה עודכנה לאחר שבוטלה כתוצאה
מלחצם של הבנקים המסחריים לכאורה .
 5.משיכות מזומנים בכספומטים מבוצעים בתוספת עמלה לא מומלץ !
חיוב הכרטיס נרשם מידית למחרת היום בחשבוננו ולא מופיע חיוב חודשי ,
)בנק הדואר יעביר לחברת האשראי את הסכום ב  2לחודש שלאחרי
ומכאן הרווח של בנק הדואר על הזמן שהכספים היו ברשותו (

דוגמת כרטיס

 דבר ראשון עלינו להגיע לבנק למשכנתאות )למי שיש( ולבקש טופס
הוראת קבע למשיכה מחשבוננו החדש  ,להחתימו בבנק הדואר
ולהחזירו לבנק למשכנתאות .
 לשם כך יש לקחת את הטופס המאשר את פעולת הקמת החשבון בבנק
הדואר.
 יש להקפיד שהחותמת המוטבעת על הטופס תהיה ברורה .

 בשלב זה תוכלו ליצור קשר עם בנק הדואר בטלפון מס'
 02-5005303ולבקש אישור לשימוש באתר האינטרנט
של הבנק על מנת לעקוב אחרי הפעולות בחשבון החדש ,
השימוש ניתן חינם !
 בשלב זה יש לפנות לחברת החשמל  ,בזק ,חברות הביטוח
,חברת הגז  ,ויתר החברות שאתם עובדים עימם בהוראות
קבע ישירות מחשבון הבנק ולהעביר לחשבונכם החדש
לחיוב .אל דאגה חברות ששכחתם ישלחו עליכם מכתב עם
הסדר החיוב שהוחזר ע”י הבנק.

למעוניינים להצטרף לשרות הזה יש להוריד את טופס ההצטרפות
בכתובת :
http://tashlumim.bankhadoar.co.il

לא מומלץ ,די בחשיפת הסיסמאות על ידי האקרים כדי לבצע העברות
בשימכם דרך האינטרנט .

7/31/2010

 פשוט ביותר אתם עומדים על כך שאתם לא עובדים עם
בנק רגיל  ,אם החברה לא מוכנה להמשיך ולעבוד עימכם
בהוראת קבע בבנק הדואר או לא לקבל תשלום בהמחאה
של בנק הדואר  ,הודיעו לה שהיא מפרה חוזה ושאתם
הולכים לחברה המתחרה  ,אל דאגה.
 הם יתכופפו מהר מאוד כי הם צריכים אתכם כלקוחות
 מאחר שכמות הלקוחות שעברה לבנק הדואר אדירה תוכלו
לבדוק ולראות שרבים הם העסקים שמקבלים תשלומים
בהמחאות של בנק הדואר ואף מאפשרים ללקוחות הבנק
לשלם בהמחאות דחויות עד ל  90יום .












כל הרשתות שסולקות המחאות עם מערכת .ERN
לחברות שעובדות עם לאומי צ'ק – וישראכרט יש לפעמים הגבלות
מגה מגה בול הריבוע הכחול – כולל דחויים ותשלומים .
שקם אלקטריק –כולל תשלומים ודחויים
אייס – הום סנטר הגבלת רכישה ל  ₪ 100בלבד בהמחאה .
קופת חולים כללית – חיוב רכישת תרופות במרשם מחשבון הבנק
מגה ספורט  ,גלי נעלים ,
המשביר לצרכן – ,O&Hסטימצקי – סופר פארם חלק מהסניפים .
ועוד – מי שלא מקבל פשוט לא קונים אצלו .
7/31/2010

 המחאות שנתתם ויש עליהם מעקב אתם פשוט יוצרים קשר עם
הנושה ומבקשים לא להפקיד את ההמחאה  ,כדאי להגיע אל הנושה
ולהציע מזומנים כנגד ההמחאה  ,בשלב זה בידכם כבר יש מזומנים
,
 כך תשמרו על מערכת יחסים עם הנושא ותצאו ישרים והוגנים מאי
הנעימות.

 כאשר רוכשים מוצר מעסק קטן – ניתן לרכוש בצ'ק דחוי מזומן .
 מה זה אומר ?
 כאשר אנו מקבלים את המוצר ליד אנו משלמים בצ'ק ומשאירים את
שורת ה ל__ ריקה – בעל העסק יעביר את הצ'ק לידי אחד מהספקים
שלו וכך הוא בעצם השתמש במזומנים בעוד שאנו נקבע את מועד
התשלום את ההוראה אנו נותנים לבנק על פי הנוחיות שלנו .
 מומלץ לקבוע את תאריך ההמחאה לתאריך השכר  ,כדי להקל עלינו את
המעקב .
7/31/2010

אם אינך נכה צה"ל או ביטוח לאומי עבור הלאה

 לרב לוקח זמן עד שמשהב”ט מבצע את הפעולה לכן ב  1לחודש אתם ניגשים
לבנק כאשר בידכם העתק החוק  ,ומבקשים את הכסף שנכנס כתגמול ביד ומיד .
 במידה שהבנק מתנגד  ,שילפו את החוק ואימרו לו כי זה החוק והם חייבים  ,אם
הבנק ממשיך להתנגד  ,איימו בתלונה במשטרה במידה ולא קיבלתם את כספכם
אל תחששו לגשת למשטרה עם שם המנהל שלא אישר לכם את המשיכה ולהגיש
תלונה על עבירה על החוק במשטרת ישראל .
 באותו הערב פקססו מכתב בתוספת העתק התלונה ובקשו ביצוע העברה
לחשבונכם החדש בבנק הדוארמומלץ להעביר העתקים לגורמים נוספים ,
שימו לב נתגלו מקרים בהם הבנק שיחד חוקרי משטרה כדי לעצור את
התקדמות הטיפול בתלונה  .שמרו את הספח המשטרתי וגשו למשטרה
לבדוק מה עלה בטיפול בתלונה  ,לאן הועברה ומה נעשה בה.

אם אינך נכה צהל או ביטוח לאומי עבור הלאה

סעיף  14איסור העברת תגמול
14א( אסור לנכה להעביר את זכותו לתגמול,או לתתו
בערבות ,או לשעבדו כל שיעבוד שהוא.
סעיף  : 15איסור עיקול על תגמול
סעיף  : 16איסור עיקוב תגמול

אם אינך נכה צהל או ביטוח לאומי עבור הלאה

סעיף ) 303א( זכות לגמלת נכות אינה ניתנת להעברה ,לערבות,
או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים
מהזכאי לגמלה על פי פסק דין של בית המשפט או של בית דין
מוסמך.
ב(הוראת סעיף קטן )א( תחול גם על גמלת כסף ששולמה
באמצעות בנק כהגדרת בחוק הדואר .התשמ”ו . 1986בנותנה
שירותים לפי סעיף 88א’ לאותו חוק.
אנו רואים כי המחוקק מגן על הנכה מפני הבנק .

אם אינך נכה צהל או ביטוח לאומי עבור הלאה

 לא להכניס כספי משכורת שאינם תגמולים לבנק
הדואר כי על משכורת הבנק יכול להפעיל עיקול .
 זוג נשוי שאחד מבני הזוג נכה כדאי לשנות את שם
בעל החשבון בבנק הדואר לשם הנכה בלבד ,על מנת
שהבנק לא יוכל לשים ידו על כספי משכורת של בן
הזוג שאיננו נכה .
 מומלץ לפתוח חשבון בנק נוסף לבן/בת הזוג בבנק
הדואר במקרה כזה .

 רק בדרך זו נאכל לצאת באמת מהמינוס
ולהתחיל חיים חדשים…











בבנק הדואר אין מינוס ואין עמלות לא חוקיות כמו
עמלת שורה למשל ואחרות.
קל ונוח לעקוב אחרי החשבון בחינם ומהבית .באינטרנט
שעות הפתיחה נוחות וגמישות כל סניף דואר מתוך 750
הפזורים ברחבי הארץ הוא בנק עבורכם  ,פעילות
אפשרית גם בשעות הצהרים בסניפי הדואר הממוקמים
באזורי תעשיה ומשכר .
אין חובה)מינוס(ואין עמלה או החזר המחאה מהסיבה
שחסרה חתימה בגב ההמחאה .
משיכת מזומנים בכל כספומט שימו לב את עמלת משיכה
מחויבת עבור הבנקים המסחריים .
חיוב על החזר המחאה  7.38ש”ח בלבד  +מע"מ
מעבר של לקוחות הבנקים הפרטיים לבנק הדואר
יערער את מעמדם של הבנקים וייתן לנו את ההשפעה
על עיצוב בנק הדואר לצורכנו וזה כבר קורה.

 משיכת מזומנים ללקוחות בנק הדואר בכל סניפי הדואר
אפשרית בצ'ק עצמי עמלת משיכה  ₪ 2בלבד .
 משיכת מזומנים אצל הפקיד הינה בטוחה יותר במיוחד לגיל
הזהב שקשה להם להפעיל את הכספומטים וכן כך הם לא
עומדים כטרף לנוכלים ושודדים .
 מומלץ לתכנן משיכת מזומנים אחת בחודש .







הולכים לסניף הבנק ומבקשים הלוואה לכיסוי המינוס  ,הלוואות
זולות אלו הן" :הלוואות פיתיון" אם תישארו בבנק לאחר מימוש
הלוואה כזו הבנק יכניס אתכם מחדש לחריגה ויחדש הלוואה על
הלוואה בעלות גבוהה.
לא להתבייש להתמקח על גובה ההחזר להזכירכם בנק מזרחי
מאפשר הלוואות של עד  ₪ 30,000ללא ריבית והצמדה .
הבנק לא מאפשר אתם יכולים לעבור למזרחי ..
חשוב מאוד לא להשאיר זנבות בבנק על כל פיפס תחויבו בעמלות .

 הבנק ימשיך לגבות עמלות כדי שלא תוכלו לעמוד בהחזר הלוואת
הפיתיון .לכן :
 העבירו את ההכנסות והוראות הקבע לחשבונכם החדש בנק הדואר
.
 בשלב זה נפטרתם מהעמלות ,
 יום לפני החיוב בקשו מפקיד הבנק טופס הוראת קבע להעברה של
החזר ההלוואה מבנק הדואר לסניף הבנק .
 כמו כן גזרו את כרטיסי האשראי וההמחאות והחזירו אותם לבנק ,
העבירו את תשלומי חיוב האשראי חודש בחודשו לחברות
האשראי ישירות ולא דרך הבנק  ,כך לא תשלמו עמלות נוספות.
) ניתן לשלוח המחאות של בנק הדואר בדואר ( עד לסיום התשלום
 ,לא לשכוח לבטל את כרטיס האשראי בסוף התהליך כדי לעצור
עמלות חודשיות.








זכרו אתם עומדים בהחזר ההלוואה שחתמתם עליה כחוק
 ",לבנק לא תהיה כל ברירה "
דבר חשוב במיוחד להפוך את החשבון לחשבון לצורך
החזר הלוואה כדי לפתור את חיוב תשלום דמי הניהול
החודשיים .
בסיום ההלוואה אל תשכחו לסגור את החשבון הישן
לצמיתות לכך תדרשו לשלם עוד עמלה כמובן העומדת
על . ₪ 10
שימו לב – יש לחשב את החזר ההלוואה מעלות העמלות
ששילמתם קודם לכן לבנק!!!
כך תוכלו לעמוד ללא בעיה בהחזר ההלוואה מבלי לשנות
את הרגלי הצריכה שלכם
יש לשמור מכל משמר את טופס סגירת החשבון,
היו מקרים שהבנקים פנו ללקוחות וטענו שישנה ייתרה
שלילית בו לאחר שנים ללא האישור אתם בצרה .

זכרו חברות שאינן מוכנות לעבוד מול בנק הדואר
פשוט לא לעבוד איתם

 אנחנו לא פראיירים,
 יחד נעצור את העלוקות שחיות על גבנו
 המאמץ קטן אך משתלם
 העבירו אי מייל זה הלאה לכל מי שאתם
אוהבים.









אנו אזרחי מדינת ישראל נעצב במו ידנו את מדינת ישראל להיות לנו כמדינה
שוויונית מתחשבת מתקדמת ונאורה .
מדינה חזקה אשר דואגת לכל אזרח ואזרח ללא הבדלי דת ,מין  ,גזע וגיל.
אנו יחד אזרחים יקרים נתקן במו ידנו את מדינתנו למען ילדנו ולמען הדורות הבאים
על בסיס אמון הדדי צדק וכבוד .
כולנו יחד נעצור את השחיתויות כולן ,מי שמושחת יקבל את עונשו בבית הדין בשל
מוסר וצדק עוד לפני החוק היבש( .וזה כבר קורה ) .
עלינו לזכור בנק שלא מעביר לניצולי השואה את כספי השילומים  ,אין לו זכות קיום
במדינת ישראל .חד וחלק !
ולכן בנק שנשלט על ידי לקוחותיו הוא הבנק שאנו הלקוחות נקבע איך ישרת את
כולנו  ,ואם הוא לא יעמוד בדרישותנו אנו מושכים את כספנו לאלתר ועוברים
לפעילות במזומן !
 הקשיבו לכלי התקשורת ובקרו באתר בו הורדתם את המצגת להוראות
שינתנו  ,במידה ובנק הדואר ינסה לבצע מהלכים שלא נסכים להם כלקוחות
.
 כדי להגיע למצגת יש לחפש בגוגל את המשפט הבא :
 " הבנק שאינו מלווה בריבית"

תגובות הצעות יתקבלו בברכה לדוא"ל :

leepsh@gmail.com

תרומות :חש'  3581348אפשר שקל אחד
בבנק הדואר כמובן ,תודה

