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 עמדות לקבלת פניה : כמותי דואר שירותי למתן היתר בעלי עבור חלוקה מרכזי פתיחת- מינהל הוראת

11 הרשיוןי 11( כו 11 בע ישראל דואר לחברת שהוענק הכללי לרשיון א 39 בסעיף .1 ,  נקבע בהתאמה), 11 הדואר חברת 1

 החלוקה מרכזי לכל גישה כמותי היתר בעל לכל לאפשר הדואר חברת על 2016 בינואר 1 מיום יאוחר לא כי

 תכוורת החלוקה למרכזי מפתח מתן של בדרך וזאת , דואר דברי בהס לחלק ההיתר לבעל שיאפשר באופן

 כבעל להירשם בקשתו שאושרה ככוי 11 לרשיון א39 בסעיף כווגדר " ככורתי היתר בעל ". שכפולו עלות תשלום

 ." לחוק )ג( l סעיך י לפ י כמות דואר לחלוקת י כלל היתר

 בעלי לגישת בנוגע ככורתי היתר ובעלי הדואר חברת נציגי עם התקשורת במשרד שהתקייכוו לדיונים בהכושך .2

 ו- " התשכו , הדואר לחוק ב5 סעיף לפי סמכותו כוכוח , התקשורת שר שוקל , החלוקה זי רכ למ י כמות היתר

 לענייו מינהל הוראות לקבוע הדואר, שירותי בתחום השירותים רמת והבטחת התחרות הגברת לשם ,1986

 . ב " הכוצ הכונהל הוראת בטיוטת כמפורט חלוקה, לכורכזי היתר י בעל של הגישה

 אלקטרונית דואר הודעת באכוצעות , הכוינהל הוראת טיוטת לנוסח התייחסותכם את העביר ל ם י רשא הנכס .3
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 כמותי דואר שירותי למתן היתר בעלי עבור חלוקה מרכזי פתיחת- מינהל הוראת

 הגברת לשם ,)11 החוק 11(-1986 ו 11 התשמ , הדואר לחוק ב5 סעיף לפי התקשורת שר וכותב ס נוכרח

 חברת של טענותיהם שנשמעו לאחר , הדואר שירותי בתחום השירותים רמת והבטחת התחרות

 , הציבור של לעניינו לב ובשים , דואר שירותי למתן כללי היתר בעלי ושל נו יי בע ישראל דואר

 :כדלקמן מורה אני (תשלום) 8 סעיף לעניו האוצר שר ובהסכמת

 הגדרות .1

- זו הוראה לענייו

 שירותי למתן כללי היתר כבעל להירשם בקשתו שאושרה נוי

 ; לחוק גl סעיף לפי כמותי דואר

 " היתר בעל "

; לחוק 1 בסעיף כהגדרתו  דואר" "דבר

 " החברה " ; לחוק 1 בסעיף כהגדרתה

 לענייו הסמיכו שהוא מי או התקשורת משרד של הכללי המנהל

 ; מסוים לענייו או כלל דרך ' זו נובהל הוראת

 " המנהל "

- 1986 ; ו 11 התשכו , הדואר חוק  " החוק "

 " השר " ; לחוק 1 ף י בסע כהגדרתו

 " חלוקה מרכז " ; התשלומים בתקנות כהגדרתו

 תאי הכוללים דואר יחידות בתוך הכומוקמים חלוקה כורכזי

 ; שכורים דואר תאי או ; ן חלוקה

 מרכזי "

 החלוקה

 " הפנימיים

 סעיף לפי הדואר חברת שירותי בעד (תשלוכוים הדואר תקנות

 .-2007 ז 11 התשס , לחוק) )ג(-ו )א( 37

 תקנות "

 " התשלומים

 חלוקה מרכזי .2

 :הבאות ההוראות יחולו חלוקה רכזי נו לענייו

 בעל לכל פיזית גישה לאפשר החברה על ,)2016 בינואר 1( ו 11 תשע בטבת י כ כויום החל )א(

 ; שכפולו עלות תשלום תמורת מפתח מתן של בדרן וזאת חלוקה למרכזי היתר

 שעות ובכל השבוע ימות בכל החלוקה למרכזי גישה היתר בעל לכל תאפשר החברה

 היכוכוה.
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 היתר בעל לכל תאפשר החברה 2016 בפברואר 1 ליום ועד 2016 בינואר 1 כויום החל )ב(

 תקופת "( בהס דואר לחלוקת והיערכות לימוד לצורך החלוקה לכורכזי להיכנס

 .)" היערכות

 החלוקה במרכזי דואר לחלק היתר בעל כל רשאי יהיה 2016 בפברואר 1 כויום החל )ג(

 1 ליום החלוקה תחילת מועד את לדחות רשאי הכונהל .)" החלוקה תחילת מועד "(

 או ; ו החברה של נאותה היערכות השלמת לצורך נחוץ שהדבר שוכנע אס ,2016 בכווץ

 . החלוקה בכורכזי דואר לחלוקת ההיתר בעלי

 תקינותם שמירת על הקפדה תוך החלוקה כורכזי שימוש יעשו היתר בעל וכל החברה )ד(

 הדואר דברי כל שלמות , בהס המצוי והציוד הרכוש תקינות , החלוקה מרכזי של

 .וניקיון סדר על ושכוירה בהס המחולקים

 דואר בכיר ל 11 ולסמנכ ההיתר בעלי לכל תעביר החברה ,2016 בפברואר 1 ליום עד )ה(

 החלוקה מרכזי לרבות החלוקה מרכזי כל של רשימה הכולל קובץ התקשורת בכושרך

 האמור הכוועד את להאריך רשאי המנהל ;)" הקובץ "( הבא הפירוט פי על הפניכויים,

 : הדואר חברת י " ע עיבודם לצורך נחוץ שהדבר שוכנע אס 2016 1 בכווץ 1 וםיל עד

• 

• 

• 

• 

 שם את וכן מספרו את חלוקה תא כל על החברה תצייר 2016 בפברואר 1 וםיל עד )ו(

 במרץ 1 ליום , האכוור מועד את לדחות רשאי המנהל . החלוקה תא כתובת או הנמען

 . החברה של נאותה היערכות השלמת לצורך נחוץ שהדבר שוכנע אס , 2016

 חלוקת לעניך החברה עם אחר להסדר להגיע היתר בעל רשאי לעיל האמור אף על )ז(

 במרכזי ידו על הדואר דברי מסירת אופן לענייו כך ובכלל חלוקה בכורכזי דואר

 . הדואר חברת י " ע עבורו וחלוקתם לו סמוכה דואר ביחידת או , החלוקה

 הקובץ עדכון .3

 בסעיף המפורטים בפרטים שינוי שכל כך I שוטף באופן הקובץ את תעדכן החברה )א(

 את תעביר הדואר חברת .העדכון ביצוע לאחר עבודה ימי 2 תוך בקובץ יעודכן )ה(2

 . התקשורת במשרד דואר בכיר ל " ולסכונכ ההיתר בעלי כל עבודה ימי 2 תוך העדכון

 ; יישוב בכל החלוקה י מרכז מספר

 ; החלוקה כורכזי כתובות

 ; חלוקה מרכז לכל המשויכים כויקודים

 .חלוקה מרכז בכל התאים י כוס
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 שבעה וזאת חלוקה תאי בשיוך שינוי כל בדבר ההיתר בעלי את תעדכן הדואר חברת )ב(

 .כאכוור השינוי הטמעת לפני עבודה יכוי

 מפתח באמצעות שלא חלוקה למכרזי גישה

 חלוקה לכורכז גישה היתר לבעל לאפשר כובקשת שהחברה ככל , )א(2 בסעיף האכוור אף על

 , כאכוור בקשה לאשר רשאי השר . לשר בקשה החברה תגיש , כופתח מתן באכוצעות שלא

 : הבאים לתנאים בכפוף לביצוע הוראות ולקבוע בתנאים להתנותה

 i פיזית היא התנגשה )א(

 .במלואן כאמור התנגשה בעלויות תישא הדואר חברת )ב(

 והסדרים מועדים

 דברי לחלוקת וההסדרים הכוועדים את , שיידרש ככל , היתר בעל כל עם תתאם החברה

 יתואם כן בכלל i הדואר דברי של סדירה חלוקה שיאפשר באופן , החלוקה בכורכזי הדואר

 בעלי ידי על שיחולקו הדואר דברי ככוויות רישום אופן היתר בעל כל ובין החברה בין

 ההיתר.

 המנהל יקבע , ההסדרים או הכוועדים לעניו היתר ובעל וביו החברה ביו הסככות באין

 לעכב כדי , כאכוור הוראות קביעת לשם למנהל בפניה אין כי יובהר .אלה בעניינים הוראות

 ידי על שיקבעו וההוראות , היתר בעל ידי על החלוקה במרכזי הדואר חלוקת ביצוע את

 להסכמה. הצדדים הגיעו לא לגביה החלוקה תקופת כל על בדיעבד יחולו הכונהל

 פנימיים חלוקה מרכזי

 : הבאות ההוראות יחולו פנימיים חלוקה כורכזי לענייו

 באמצעות הפנימיים החלוקה למרכזי גישה ההיתר לבעלי תאפשר הדואר חברת )א(

 או החלוקה מרכז ממוקם בהן הדואר ביחידות ההיתר כובעלי הדואר דברי קבלת

 .וחלוקתם אליהן בסמוך

 הפעילות בשעות תיעשה הפנימיים החלוקה כורכזי בעבור הדואר דברי מסירת )ב(

 . דואר יחידת בכל השירות אשנב ובאמצעות הרלוונטית הדואר יחידת של הרגילות

 דברי של אחרות מסירה דרכי ביניהם לתאם רשאים ההיתר ובעלי הדואר חברת

 . דקות 10 על יעלה לא היתר בעל נציג של ההמתנה שזמן ובלבד , הדואר

 אישור יציג פנימיים דואר לתאי לחלוקה ככורתי דואר לכוסור הבא היתר בעל נציג )ג(

 האישור ההיתר. בעל של מטעמו כנציג לשמש הוסמך הוא לפיו ההיתר בעל מטעם

 . הנציג של הזהות תעודת וכוספר משפחתו שם , הפרטי שכוו את יכלול

 בידי חתומה הצהרה תצורף הפנימיים, הדואר לתאי לחלוקה דואר דברי כוסירת לכל )ד(

 . עת באותה לחלוקה הנמסרים הדואר דברי כמות בדבר תר י הה בעל נציג

.4 

.5 

.6 
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 באיכות קבלתם, עם מיד החברה ידי על תתבצע פנימיים דואר לתאי הדואר חלוקת )ה(

 החברה, בידי המחולקים דואר לדברי הנוגע בכל השירות כואיכות תפחת שלא שירות

 לתאי דואר דברי חלוקת , מהאמור לגרוע בלי . פנימיים דואר בתאי , לקוחותיה עבור

 . החברה בידי קבלתם כויום עבודה יכוי שני על תעלה לא הפנימיים הדואר

 החלוקה מרכז בשטח דואר דברי השארת .7

בתאי מלבד החלוקה , מרכזי בשטח דואר דברי ישאירו לא נציגו או היתר  בעל   )א(

החלוקה  .

או  חלוקה  מרכז  בכותחם  יונח  ואשר  ההיתר  בעל  של  סיכוון  הנושא  דואר  דבר   )ב(

אשר  דואר  דבר  או  ההיתר  בעל  של  דואר  שק  כן  ובכלל  החלוקה,  בתאי  שלא  בסביבתו  ,

החלוקה  במועד  היתר  בעל  ידי  על  ייאסף  החלוקה  , במרכז  שגוי  " דואר  תיבת  ב  " יונח 

הקרוב.  הסכוון 

תשלום .8 

שיחולק דואר דבר כל בעד אגורות 29 של סך הדואר  לחברת  ישלם  היתר  בעל   )א(

פניכוי  . חלוקה  במרכז  באכוצעותה 

במרכז  שיחלק  דואר  דבר  כל  בעד  אגורות  של  2 סך  הדואר  לחברת  ישלם  היתר  בעל   )ב(

חלוקה. 

תחילה .9 

חתימתה . ום  ב י  זו  מ ינהל  הוראת  תחילת 

 נתניהו בנימין

 ושר הכומשלה ראש

 התקשורת
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