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 התקשורת משרד

 דואר בכיר אגף

 תשע"ד שבט, י"ב

 2014 ינואר, 13

 )1(1353 התכת

 לכבוד

 אלמוזני"נו חיים מר

 הכללי המנהל

 ישראל דואר חברת

 ירושלים

 א.נ,

 האחדה באמצעות כמותי דואר משלוח : הנדון

 11.10.11 מיום הדואר חברת מכתב .א: סמן

 9.7.13 מיום עמדות, לקבלת פניה ב.

 30.7.13 מיום הדואר, חברת מכתב ג.

 בדבר, הנוגעים עמדות לקבלת פנייה באמצעות לרבות הנושא, בחינת ולאחר שבסמ,ן לפנייתכם במענה

 : התייחסותנו להלן

 תקנות 11(-2007 התשס"ח לחוק) )ג(-ו )א(37 סעיף לפי החברה שירותי בעד (תשלומים הדואר תקנות .1

 את וקובעות ממוין" ו"כמותי ממוין" לא "כמותי מסוג דואר דברי היתר, בין מגדירות, התשלומים"),

 .בעדם התשלומים

 משלוח בעד לתשלומים ביחס נמוכים תשלומים כמותי דואר משלוח בעד נקבעו התשלומים בתקנות .2

 חיסכון מתקיים ממוין לא כמותי דואר בשירות זה. שבשירות התפעולי החיסכון נוכח יחידני, דואר

 ממוין כמותי דואר ובמשלוח האשנב, ובעלויות האיסוף עלויות בגובה ביטוי לידי בא אשר תפעולי

 בגינו התעריפים ולכן הדואר, דברי מיון בעלויות אף ביטוי לידי בא אשר תפעולי חיסכון מתקיים

 השונות. במדרגות ממוין לא כמותי דואר משלוח בגין מהתעריפים נמוכים

 כי בטענה, למשרדנו, "החברה") הדואר", ("חברת בע"מ ישראל דואר חברת פנתה לאחרונה כאמור, .3

 אשר כמותי, כדואר יחדני דואר העברת לסוגיית בנוגע שונות פעולות להינקט החלו האחרונות בשנים

 נזקים. לה נגרמים בעטיין ואשר התשלומים, בתקנות לרעה שימוש החברה, לטענת עושות,

 בעלי : לרבות הדואר, בענף הגורמים כלל על השפעה קיימת ולסוגיה ומאחר לעיל, האמור לאור .4

 העניין בעלי עם היתר, ביו הנושא, את בחן המשרד כמותי, דואר של שונים ולקוחות דפוס בתי היתרים,

 בתחום.
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 התקשורת משרד

 דואר בכיר אגף

 ממוקדות להצעות נתייחס ובהמשך הנדון בנושא הדואר חברת של הכלליות לטענות נתייחס ראשית .5

 בנושא. החברה שהציעה

 כי למסקנה, הגענו לאו, או שלילית תופעה הינה (האחדה) קונסולידציה האם לשאלה הקשור בכל

 מסייע אשר דבר הדואר, בדברי טפול מערך של ואופטימיזציה ייעול בחובה הטומנת בפעולה מדובר

 הדואר בתחום הטכנולוגיים השיפורים כי יצוין, ידה. על שנטען כפי בה פוגע ולא הדואר לחברת

 שהללו ובלבד סוגים, ממספר דואר דברי שיכלול יכול אחד מדווך של דיוור גם כי לכך מובילים

 דברי איחוד בעת הנגרמות נוספות לעלויות הדואר חברת שטענת מכאן, משקל. קבוצת באותה נמצאים

 המאפשרים אלה טכנולוגיים שינויים כי עמדתנו, מזאת, יתרה ברורה. אינה שולחים ממספר דואר

 ותוך נמוכה בעלות גבוהה, באיכות (פרסונליזציה) נמען לכל אישית המותאמים דואר דברי יצירת

 גם הדואר שירותי של הרלוונטיות על שומרים משלוח, בכל האופטימליים הלקוחות שילובי מציאת

 לשולחי מענה נותנים וכן, חבילות) העברת בתחום הגוברת חשיבותם (לצד המסרים העברת בתחום

 רלוונטיים כבלתי אף ואולי ובהפקתם, בעלותם "כקשיחים" הדואר שירותי את תפסו שבעבר הדואר

 המשתנה. הטכנולוגית לסביבה

 הטכנולוגית ההתפתחות את רגולטוריים באמצעים לבלום מקום איו כי עמדתנו, זה, ענייו לסיכום

 שולחים, ממספר דואר דברי איחוד באמצעות דואר משלוח הוזלת לצורך המשמשים הדואר, בתחום

 והפקה מיון שיטות פיתוח לעודד יש ! להיפר .כמותי דואר משלוח בכללי עומד שהמשלוח ובלבד

 ישמרו הדואר, לשולחי השירות1המוצר את ישפרו הדואר, משלוח עלויות את יוזילו אשר מתקדמות,

 בפעילות להתייעלות בהמשך יובילו ואף מסרים להעברת ככלי הדואר שירותי של הרלוונטיות על

 המשתנה. הטכנולוגית למציאות והתאמתה הדואר חברת

 עמדתנו, ידיכם, על הנטענת לבירורים רבות ועלויות החברה של השיווק בפעולות לפגיעה הקשור, בכל

 מול עמידה מאשר יותר יעיל מדוורים מספר מייצג אשר אחד מקצועי גורם מול בעמידה היתרון כי

 הדואר דברי עבור המשלם מקצועי גורם שאותו גם, מה מקצועיים. לא קטנים לקוחות של רב מספר

 הסיכון כלכליים קשיים ,בעת לדוגמא כך המזוודים. מול הללו הדואר לדברי המלאה באחריות נושא

 מקבלת החברה התשלום שאת משום וזאת בכלל, אם יחסית, נמוך תינו הדואר חברת נחשפת אליו

 כאמור. דואר, שולח אצל כלכליים קשיים מהתעוררות לסיכון חשוף אשר מהקונסילידטור

 ונכון היות בטענה ממש אין כי נראה לקוחותיה, עם הקשר את מאבדת החברה כי לטענה בהקשר

 של ממתחריה אחד עם בלעדי באופן עובד המדינה, לכלל המזווד לקוח שבו מצב מתקיים לא להיום,

 בטענה כלל מדובר שאין שיתכן גם מה ; בארץ הדואר שולחי כלל עם מקצועי קשר לחברה ולכן החברה

 הדואר. בענף תחרות של בעידן לגיטימית

 ופורטו הדואר, חברת ע"י שהוצעו הממוקדות להצעות התייחסותנו כעת להלן לעיל, האמור לאור .6

 : בסמך למכתבה 6 בסעיף

 לאותו הנדרש המזערי במספר דואר דברי יכיל שולחים מספר של מאוחד משלוח כי הצעתכם לענייו

 תפעולי יתרון קיים כאמור' באיחוד כי עמדתנו' שכן' הצעתכם את לקבל שלא הוחלט .שולח מכל שירות

 מאות אף או עשרות, במקום מולה, עומד אחד מקצועי שגורם מכך היתר, בין הנובע, הדואר לחברת

 לחברה. התפעוליים היתרונות את המשקפת בהנחה מדובר מקום מכל לקוחות.
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 התקשורת משרד
 דואר בכיר אגף

 שלא הוחלט ובמשקלם/ במידותיהם זהים יהיו במשלוח הדואר דברי כל כי לקבוע, הצעתכם לענייו

 אישית מותאמים דואר דברי ויצירת הטכנולוגיים השינויים בשל כאמור/ האמורה. הצעתכם את לקבל

 מאותו מתקבלים אם גם נמען לכל הדואר דבר של שונה משקל הגורר דבר t (פרסונליזציה) נמען לכל

 דבר משקל פי על שונים לקוחות בין האבחנה את יותר לקיים ניתן שלא מכאו~ בנק). t (לדוגמא לקוח

 משקל. טווח ולהותיר הדואר/

 דואר דברי של מזערי מספר קביעת וכן אחד במשלוח השולחים מספר על הגבלה לקבוע הצעתכם לענייו

 לעילי המפורטים הטעמים מן האמורה הצעתכם את לקבל שלא הוחלט כמותי משלוח של האחדה בכל

 של בעידן השירות/ רלוונטיות על שמירה לצורך הדואר בתחום הטכנולוגית ההתפתחות עידוד לענייו

 .וזולים זמינים תחליפים

 עבודה ממילא דורש בהיותו ממריו בלתי כמותי בדואר מדוורים איחוד לאפשר לא הצעתכם לענייו

 תפעולי יתרון קיים כאמור/ שבאיחוד מהסיבה הדואר חברת עמדת את לקבל שלא הוחלט ובהו ידנית

 אשר פרטיים~ לקוחות מאות אף או עשרות/ במקום מולה/ עומד אחד שגורם מכך הנובע הדואר לחברת

 יחסית נמוכה בהנחה מדובר מקום מכל באשנב. בודדים מכתבים או מכתב לשלוח נאלצים היו

 .לחברה התפעוליים היתרונות את המשקפת

 חלק מהווה השולח שרישום מאחר כמותי רשום בדואר מדוורים איחוד לאפשר לא הצעתכם לענייו

 את לקבל שלא הוחלט t המדוור עם ישיר וקשר המשלוח אחר מעקב כולל והשירות המשלוח מתנאי

 את וכוו אחד מקצועי גורם מול בעמידה היתרון לענייו לעילי המפורטות מהסיבות האמורה הצעתכם

 .וזולים זמינים תחליפים של בעידן הדואר שירותי של הרלוונטיות על בשמירה הצורך לגבי התייחסותנו

 : העתקים

 אודן גלעד מר

 נויפלד דנה עןווך

 לבאות הרן מר

 שהם שמעון מר

 זידאן פאדיה ערייך

 התקשורת-שר

 התקשורת משרד המשפטית/ היועצת-

 התקשורת משרד ו כלכלה בכיר סמנכייל-

 התקשורת משרד הדואר/ אגף בכיר, תחום מנהל-

 התקשורת משרד (בפוע)ל/ בכירה מחלקה מנהלת-
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