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 31 הוועדה המלצות -' א פרק

 11 הדואר חברת שמספקת השירותים טיב. 1

 11 הדואר ביחידות השירות שיפור .1.1

 11 הדואר ביחידות בתור המתנה זמן. 1.1.1

 11 הדואר יחידות פעילות שעות. 1.1.1

 11 הדואר ביחידות עצמי שירות. 1.1.1

 11 הדואר יחידות פרישת. 1.1.1

 11 ביול מכונות. 1.1.1

 11 (Shop in Shop) חנות בתוך חנות. 1.1.1

 11 עתיד פני צופה בראיה לביקוש הדואר חברת פעילות התאמת .1.1

 11 הדואר חלוקת תדירות. 1.1.1

 11 11 דואר. 1.1.1

 11 "(אדומות תיבות)" דואר דברי לאיסוף מתיבות דואר דברי איסוף תדירות. 1.1.1

 11 וחבילות דואר דברי חלוקת שעות. 1.1.1

 11 הנמען לבית עד חבילות משלוח. 1.1.1

 11 הדואר בשוק התחרות להרחבת המתווה .1

 11 התחרות הרחבת .1.1

 11 היתר לבעלי חלוקה מרכזי פתיחת .1.1

 12 דואר דברי הפקת .1.1

 12 דואר דבר הפניית בדבר נתונים רכישת שירות. 1

 12 אוניברסאליים שירותים. 1

 11 הדואר בנק. 1

 11 ואחידות שקיפות פישוט .1.1

 11 לתוקף הכספיים התעריפים כניסת .1.1

 11 הדואר בבנק נדרשות השקעות .1.1

 11 הדואר בנק שירותי על תעריפי פיקוח .1.1

 11 ישירים ערוצים .1.1

 11 חולים קופות בין ומעבר רישום שירותי. 1.1
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 11 11 תיקון .1.1

 11 הדואר חברת שירותי על תעריפי פיקוח. 1

 11 החדש התעריפים הסדר תקופת. 1

 11 צבאי למען חבילות .1

 11 לעיוורים ואביזרים כתבים משלוח. 1

 11 בתקנות קבועים שאינם מחירים על דיווח. 12

 11 בירוקרטיה הפחתת. 11

 92 ומגמות נתונים - דואר שירותי -' ב פרק

 11 כללי. 11

 11 כללי - בישראל ומגמות נתונים. 11

 11 בעולם מגמות. 11

 11 היחידני הדואר בתחום מגמות. 11

 11 הכמותי הדואר בתחום מגמות. 11

 12 בינלאומית השוואה - כמותי בדואר מגמות .11.1

 11 הרשום הדואר בתחום מגמות. 11

 11 יחידני רשום דואר .11.1

 11 רשום דואר מסירת .11.1

 11 כמותי רשום דואר .11.1

 11 ל"ולחו בארץ עיתונים משלוח בתחום מגמות. 11

 11 עלונים משלוח בתחום מגמות. 11

 12 חבילות משלוח בתחום מגמות. 12

 12 בארץ חבילות .12.1

 11 הבינלאומי הדואר בתחום מגמות. 11

 11 שליחים שירותי בתחום מגמות. 11

 76 ישראל דואר לחברת פיננסית סקירה -' ג פרק

 11 הקדמה. 11

 11 מאזן. 11

 11 מזומנים תזרים. 11
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 12 שוטפת מפעילות חזוי מזומנים תזרים. 11

 11 והוצאותיה החברה הכנסות. 11

 11 הדואר שירותי הפעילות היקף. 11

 11 הכספיים השירותים פעילות היקף .11

 11 חוב אגרות. 12

 11 1221-1211 בשנים החברה פעילות ונפח הכנסות ניתוח. 11

 11 ומגמות הדואר חברת הוצאות הרכב ניתוח. 11

 11 המשרות היקף התפתחות ניתוח. 11

 11 רווחיות יחסי. 11

 121 נוספים פיננסיים יחסים ניתוח. 11

 121 1221-1211 מזומנים תזרים ניתוח. 11

 121 חזוי מזומנים תזרים .11

 121 1211 בספטמבר 12-ל עד 1211 באוקטובר 1-מ חזוי מזומנים תזרים .11.1

 121 1211-1211 לשנים חזוי מזומנים תזרים .11.1

 306 בישראל הדואר ענף של תחרות היבטי -' ד פרק

 121 רקע. 11

 121 הכמותי הדואר בתחום תחרות. 11

 121 שכורים דואר ותאי חלוקה מרכזי. 12

 121 כללי .12.1

 112 החברה רשיון .12.1

 111 התחרות להרחבת חסם - חלוקה למרכזי גישה העדר .12.1

 111 והכנסות כמויות נתוני .12.1

 111 בינלאומית השוואה – חלוקה מרכזי .12.1

 111 שכורים דואר ותאי חלוקה במרכזי שימוש דמי. 12.1

 111 נוספים חלוקה מרכזי הקמת .12.1

 111 דפוס דברי הפקת. 11

 111 השמור התחום צמצום .11

 111 בינלאומית השוואה – השמור התחום .11.1
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 111 השמור התחום אודות כספיים נתונים. 11.1

 111 ממוין לא כמותי דואר משלוח של המזערית הכמות הפחתת. 11

 111 התחרות הרחבת מתווה. 11

 111 כמותי דואר בשירותי מחירים פיקוח הסרת. 11

 396 הדואר חברת שירותי טיב -' ה פרק

 111 הדואר ביחידות בתור המתנה זמן. 11

 111 הדואר יחידות פעילות שעות. 11

 112 הדואר ביחידות עצמי שירות. 11

 111 הדואר חלוקת תדירות. 11

 111 דואר דבר הגעת זמן משך. 12

 111 אדומות מתיבות דואר דברי איסוף תדירות. 11

 111 11 דואר .11

 112 וחבילות דואר דברי חלוקת שעות. 11

 111 ביול מכונות. 11

 111 הנמען לבית עד חבילות משלוח. 11

 111 בינלאומית השוואה. 11

 111 (Shop in Shop) חנות בתוך חנות. 11

 342 אוניברסאליים שירותים -' ו פרק

 111 כללי. 11

 112 האוניברסאלי השירות חובת. 11

 112 בינלאומית השוואה. 12

 111 הקיים המצב - אוניברסאליים שירותים. 11

 111 אוניברסאליים דואר שירותי. 11

 111 אוניברסאליים כספיים שירותים. 11

 111 האוניברסאלי השירות חובת את להטיל מי על. 11

 111 האוניברסאליים השירותים לבחירת קריטריונים. 11

 111 אוניברסאליים כספיים ושירותים דואר שירותי לעניין הוועדה המלצות. 11

 112 דואר שירותי לעניין המלצות .11.1
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 112 אוניברסאליים שירותים להיקבע המומלצים הדואר שירותי. 11.1.1

 112 האוניברסאליים הדואר שירותי מרשימת להסירם שמומלץ הדואר שירותי. 11.1.1

 112 אוניברסאליים דואר שירותי סיכום. 11.1.1

 111 הדואר בנק שירותי לעניין המלצות .11.1

 111 הוועדה ידי על המומלצים האוניברסאליים הכספיים השירותים רשימת .11

 111 סיכום. 11

 371 הדואר יחידות פיזור -' ז פרק

 111 הקיים המצב. 11

 111 בינלאומית השוואה .12

 111 הדואר יחידות של הנוכחי הכיסוי. 11

 111 הדואר יחידות פיזור בדיקת של ההחלטה עץ. 11

 111 הבדיקה תוצאות. 11

 111 דואר יחידות פתיחת מתכונת .11

 111 הדואר יחידות לפיזור הקריטריונים יישום אופן. 11

 381 הדואר בנק -' ח פרק

 111 רקע. 11

 111 הדואר בנק פעילות אופן. 11

 111 הדואר בנק שירותי. 11

 111 תעריפים. 11

 111 בתקנות קבוע בעדם שהתעריף שירותים .11.1

 111 בתקנות קבוע אינו בעדם שהתעריף שירותים .11.1

 111 אוניברסאליים שירותים. 12

 111 הכללי הרשיון. 11

 111 וחסרונות יתרונות. 11

 112 ופעילותו הדואר בנק הכנסות על נתונים. 11

 111 הדואר בנק הוצאות. 11

 111 ותחליפים תחרות .11

 121 נדרשות השקעות. 11
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 121 הדואר בנק שירותי אודות הוועדה המלצות. 11

 121 אוניברסאליים שירותים .11.1

 111 ישירים ערוצים .11.1

 111 הדואר בנק תעריפי .11.1

 111 הדואר בנק תעריפי תקנות עדכוני .11.1

 111 הדואר בנק שירותי של מחדש סיווג .11.1

 111 מחירים מפיקוח להסירם ממליצה שהוועדה שירותים .11.1

 111 החדשים התעריפים יחולו מי על .11.1

 111 מירביים תעריפים .11.1

 111 חולים קופות בין ומעבר רישום .11.1

 111 התמחיר ומתודולוגיית התמחור עקרונות .11.12

 111 ביקוש תחזית – צפויות מגמות .11.11

 111 רמטיביהנו התפעולי והרווח המשוקלל ההון מחיר,ההון מחיר קביעת. 11.11

 111 הדואר בנק לשירותי המומלצים התעריפים .11.11

 111 ותחולתם המומלצים החדשים התעריפים .11.11

 943 החברה שירותי תמחור -' ט פרק

 111 החברה שירותי תמחור עקרונות. 11

 111 .עלות מבוסס תמחור. 11.1

 Top Down 111 מודל פי על תמחור .11.1

 111 (Fully Allocated Cost" )ספיגה" תמחור .11.1

 111 תעריפים אחידות .11.1

 111 שירותים קבוצות בין צולב מסבסוד הימנעות .11.1

 111 להתייעלות בתמריצים שימוש .11.1

 111 .ושקיפות פישוט .11.1

 111 תעריפי פיקוח. 12

 111 מחירים פיקוח הסרת בדבר הוועדה המלצות. 11

 111 מחירים מפיקוח דואר שירותי הוצאת בדבר הוועדה המלצות .11.1

 111 לעיוורים ואביזרים כתבים. 11
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 111 ל"צה לבסיסי חבילות. 11

 111 מוגבלות עם לאנשים הדואר חברת יחידות הנגשת. 11

 111 כמותי דואר משלוח בתעריפי אבחנה .11

 111 התעריפים עדכון מנגנון .11

 111 הדואר בנק ולשירותי הדואר לשירות ההון מחיר. 11

 111 הדואר חברת התייעלות. 11

 111 ל"לחו קבוצות. 11

 111 החדש התעריפים הסדר קופת. ת122

 976 הדואר חברת של המפוקחים לשירותים מומלצים תעריפים לוחות -' י פרק

 983 נספחים - א"י פרק

  דולוגיה, הנחות ועיקרי תוצריםמתו - הדואר חברת לשירותי תמחיר מודל -' א נספח

  מ"בע לישראל דואר לחברת הון מחיר חישוב -' ב נספח

  מחלק מעבודת היועץ אודות מחיר ההון של החברה כלכלה אגף הסתייגויות -' ג נספח

  מינוי כתבי -' ד נספח

  החברה פעולות וכמות הכנסות -' ה נספח

  החברה הוצאות -' ו נספח

  ושכר משרות -' ז נספח

  מימון והכנסות הוצאות -' ח נספח

  מזומנים תזרים -' ט נספח

  הכנסות תחזית -' י נספח

  התעריפים תקנות עדכון - א"י נספח

  דבר אחרית - ב"י נספח
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 לשרים הוועדה"ר יו של מכתבו

 תשע"ד ח' ניסן 

 1211 אפריל 1

 לכבוד

 

 לפיד יאיר מר    ארדן גלעד מר

 האוצר שר    התקשורת שר

 

 , מכובדי

 

 ושירותיהן הדואר בנק וחברתהדואר  חברת תעריפי לבחינת"ח הוועדה דו: הנדון

חברת דואר  של התעריפים לבחינתמתכבד להגיש לכם, בשם חברי הוועדה, את דו"ח הוועדה  הנני

", הדואר בנק חברת"מ )"בע( וחברת בנק הדואר "החברה, ""הדואר חברת"מ )"בעישראל 

 מינוי שבכתב הסוגיות"(. דו"ח זה כולל המלצות לגבי הוועדה"( ושירותיהן )"הבת החברה"

 . ההסדר תקופת למשך הוועדה

 האוצר ושר כחלון משה מר, דאז התקשורת שרידי  עלהוועדה  מונתה 1211 באוקטובר 11 ביום

המינוי כולל נושאים רבים לגביהם נתבקשה הוועדה  כתב"(. השרים)" שטייניץ יובל ר"דדאז, 

 תעריפי קביעתלגבש המלצות בנושא  הוועדה נתבקשה. בכלל נושאים אלו, המלצותיה אתלגבש 

 הדואר בנק וחברת הדואר חברת של המפוקחים התעריפים וכלל אוניברסאלייםה השירותים

"(. הדואר קבנ)" הבת החברה מטעם החברה ידי על הניתנים שירותיםה תעריפי כולל"(, החברות)"

 של השונים השירותים אספקת לאופן מידה אמות בדבר המלצות לגבש הוועדה נתבקשה, בנוסף

 . אוניברסאלייםה השירותים אספקת לרבות, הדואר ובנק הדואר חברת

 בשינויים מקורם אשר הדואר בענף לשינויים החליםגיבשה את המלצותיה תוך התייחסות  הוועדה

 לדרישות ואיכותם השירותים בהתאמת הצורך; והשפעתם על עלויות החברות טכנולוגיים

 בענף התחרות פיתוח; הדואר לשירותי ביחס הציבור בטעמי ולשינוי הצרכנים ציבור של העדכניות

 לע הדואר שירותי של ופיתוח השקעות להמשך סבירים תנאים יצירת תוך הציבור לטובת הדואר

 על להתייעלות הדואר חברת בתמרוץ הצורך וכן והיקפם השירותים איכות על שמירה; החברה ידי

 כן לעשות הוועדה חברי צלחובין העקרונות המנויים לעיל,  ליישב הקושי אף על כי אציין. זמן פני

  ומעמיקים. ממושכים דיונים אחרי
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 עלבפני חברי הוועדה  והמליצה, האחת דנה משנה ועדותשתי  מיניתי, הוועדה עבודת מהלךב

 שירותי תמחור עקרונות עלבפני חברי הוועדה השירותים האוניברסאליים והשנייה דנה והמליצה 

 . דיוניםמבוטל של  לא מספר וקיימו הוועדה לעבודת במקביל התכנסוהמשנה  ועדות. החברות

 להשמיע דבעי ןאמ לכל עיתונים בשני קורא קול פרסמה ואף להתכנסותה פומבי נתנה הוועדה

 שונים ממעגלים רבים לשחקנים פנתה אף הוועדה. המינוי בכתב המנויים לנושאים הנוגע בכל דברו

 שעמדו לנושאים המתייחסים שונים היבטים להאיר בכוחם היה דעתה שיקול פי שעל הדואר בשוק

 .חפצה בנפש דבריהם את ושמעה הוועדה עבודת בבסיס

, "(היועץ", "ברייטמן)" 'ושות זהר אלמגור ברייטמן משרד של ייעוץ בשירותי נעזרה גם הוועדה

 בתחום שונות לסוגיות הנוגע בכל בעולם הקיים המצב בחינת, ובכללם שונים לנושאים נדרשו אשר

 שירותי החברות, ועוד.  תמחור; ובנק הדואר הדואר

 ובנקהדואר  חברתאציין כי הוועדה זכתה לשיתוף פעולה מלא, לפתיחות ושקיפות רבה מצד  בנוסף

 נוספים אליהם פנתה הוועדה.  גופיםו הדואר,

באופן פעילותה. בשנים האחרונות, חברת  מהותי שינוי לעבור חייבתהדואר  חברתספק כי  אין

הדואר סובלת משחיקה מתמדת ברווחיותה ומתזרים מזומנים מפעילות שוטפת שהולך וקטן 

 שוק נתחי לאבד צפויהדואר ה חברתכזו שאף קיים חשש כבד להמשך קיומה. יתרה מכך,  במידה

 אינטרנטי בדיוור ומתרחב הולך משימוש כתוצאה נגרמו אשר הדואר בשוק שינוייםנוכח ה נוספים

 .וסלולרי

 לא פעלה לייעול פעילותה לרבות:  אףהדואר  חברת

חמור מכך בשנת  –היקפי כח האדם ושכר העובדים למצבה הכלכלי  התאמתלא פעלה ל -

 ₪.מיליון  112אושרו תוספות שכר בסך  1211

סגירת יחידות דואר הפסדיות על אף קבלת אישורים מתאימים לכך ל פעלה לא -

 .מהרגולטור

 .חדשים עסקיים רווח מרכזי פתחה לא -

 .פעלה לשיפור רמת השירותים המסופקים על ידה לא -

, תחזק ותשכלל את שוק הדואר בכללותו ואת תייעלהתחרות בשוק הדואר,  הרחבתמקווה כי  אני

כי החשש שגרם לי להסס האם ראוי לאפשר  אדגיש. כולו המשק לרווחת וזאת בפרטהדואר  חברת

חברת הדואר תנצל את  כיגמישות מחירים כלשהי, טרם הופג. הבסיס לחשש זה נעוץ באפשרות 

 פיקוח הינה לכך התרופה, מהותית להתייחסות ראוי זה שחשש הגם, שלתיממ כמונופולמעמדה 

 .מעשה טרם רגולציה הכולל ואקטיבי אחראי

 לפעול אמיתי רצון החברה להנהלת וכי ואחראים מסורים הינם דוארה חברתכי עובדי  למדתי

 .והתייעלותה החברה לקידום



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 מכתבו של יו"ר הוועדה לשרים
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 .שלם יישמר התינוק וכי הראוי ליעדם יוזרמו האמבט מי כי אבקש הוועדה המלצות יתקבלו באם

 

 

 ,בברכה

 

 רייך זיו"ר ד

 הוועדה"ר יו
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 הוועדה המלצות -' א פרק

 

  הדואר חברתהשירותים שמספקת  טיב .3

 הדואר ביחידות השירות שיפור .3.3

 הדואר ביחידות בתור המתנה זמן .3.3.3

 בכל דקות 12 על יעמוד בתור להמתנה הממוצע הזמן כי לקבוע ממליצה הוועדה .א

 .2הבדיקה תתבצע במדידה חודשית .1בארץ דואר יחידת

 חברתזמני ההמתנה תבוצע באמצעות מערכת לניהול תורים, אותה תחויב  מדידת .ב

, הוועדה המלצות אימוץ מיום חודשים 11 בתוך הדואר יחידות בכל להתקיןהדואר 

 .בקרה לצורך וזאת, הדואר ביחידות ההמתנה זמני אודות הנתונים יופקו וממנה

  .מדידות אשר יבוצעו על ידי החברהשיבקרו את ההמשרד יבצע סקרי טיב שירות 

 ההמתנה זמני את, לשנה אחת, שלה האינטרנט באתר לפרסם תחויב החברה .ג

 ייעודי דוח באמצעות, השונות הדואר יחידות לפי, בפועל שנמדדו כפי הממוצעים

 .זו למטרה שיופק

 הדואר יחידות פעילות שעות .3.3.9

 קבועותה ת יחידות הדוארפתיחוימי  שעות ותהגדר יבוטלוממליצה כי  הוועדה .א

הכללי של חברת הדואר למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה  רשיוןב

 קבעו על פי שיקול דעתיאלה י וכי"( הרשיון", "כללי רשיוןהבת ושירותים נוספים )"

 שעות את לקבוע לחברה גמישות מתן כי ההכרה לאור נתתינגמישות זאת  .ההחבר

 תחשבלספק שירות טוב יותר ללקוחותיה, וזאת בה הל יסייע הדואר יחידות פעילות

 . 3יחידת הדואר ממוקמת בו האזור של ואופיב

 דרשויי, החברה ידי על שיוגדרו כפי, הדואר יחידות פתיחת וימי שעות, זאת עם יחד .ב

 הבאים:  בכלליםלעמוד 

 יחידת דואר תהיה פתוחה לפחות חמישה ימים בשבוע.  כל .1

שעות ביום, למעט  1יום פעילות, יחידת הדואר תהיה פתוחה לציבור לפחות  בכל .1

 שעות. 1בהם יחידות הדואר יהיו פתוחות לפחות  -ימי שישי וערבי חג 

 

                                                      
 דואר וסניף דואר בית, נע דואר, דוארית סוכנותכ החברהמוגדרת ברשיון  דואר יחידת 1
 זו לא תחריג את ימי תשלומי מע"מ ומס הכנסה, חלוקת קצבאות או ימים עמוסים אחרים.  מדידה 2
 .ועסקים למסחר אזור, למגורים אזור 3
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 נגיש באופן רסמוויפ דואר יחידת כל של העבודה וימי הפתיחה שעות אודות המידע .1

 של האינטרנט ובאתר דואר יחידת בכל יפורסם המידע, כך בכלל. לציבור ושקוף

, הדואר מיחידות אחת של הפעילות שעות או בימי שינוי של מקרה בכל. החברה

 .השינוי ביצוע לפני ימים 12 השינוי את לפרסם תידרש החברה

 וערבי' ו ימי כולל)לא  ביום שעות 12 לפחות פתוחים יהיו המרכזיים הדואר בתי .1

 (.חג

 והערב הצהרים אחר בשעות פתוחה תהיה מגורים בשכונת הממוקמת דואר יחידת .1

 בשכונת הממוקמת דואר יחידת כי מעוניינת תהיה שהחברה ככל. ובימי שישי

, יהיה עליה לפנות בבקשה חריגה למפקח על כאמורבמועדים  פעלת לא מגורים

 הדואר במשרד התקשורת ורק לאחר אישורו, ככל שיינתן, תוכל החברה לעשות כן. 

 הדואר ביחידות עצמי שירות .3.3.1

 לשירות עמדות באמצעות גם שירותיה את תספקהדואר  חברת כי ממליצה הוועדה .א

 . ובמכשירים אוטומטיים להן בסמוך או הדואר ביחידת עצמי

, יינתנו הכספיים שהשירותים ככל כי ממליצה הוועדה, הדואר בנק לשירותי באשר .ב

 ובמכשירים אוטומטיים לשירות עצמי העמד באמצעות, לה בסמוך או דואר ביחידת

 התקשורת לשר לפנות הדואר בנק יוכל, הדואר יחידת פעילות ושעות בימי הפחות לכל

 חובת את"( בבקשה לקבוע כי מתן השירות כאמור בערוצים ישירים יחליף השר)"

  הפרישה האוניברסלית.

 הדואר יחידות פרישת .3.3.4

, אווירי מרחק בסיס על ייקבע הדואר יחידות פרישת קריטריוןממליצה כי  הוועדה .א

 :כדלקמן

 בין יחידת הדואר ללפחות  המרחקתושבים,  12,222-המונים למעלה מ ביישובים

 ק"מ.  1.1מבתי האב בישוב לא יעלה על  12%

 12% ללפחות הדואר יחידת בין המרחק, תושבים 1,222-12,222 המונים ביישובים 

 ק"מ.  1 על יעלה לא בישוב האב מבתי

 נע דואר באמצעות שירותים יקבלו, תושבים 1,222-מ פחות המונים ישובים. 

 יחידות הוספת תוגבל, תושבים 1,222-1,222 המונים ביישובים כי ממליצה הוועדה  .ב

 אלה ביישובים הדואר ביחידות הפעילות שהיקף כיוון וזאת, בשנה חמש לעד הדואר

 . נמוכה

 סוכנות של במתכונת תווסף תפעל, ככל הניתן,שת דואר יחידת כל כי ממליצה הוועדה  .ג

 . החברהידי  עלהמופעלת על ידי זכיינים ולא 
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 ביול מכונות .3.3.1

ממליצה לקבוע את תעריף משלוח דבר דואר באמצעות מכונות ביול על בסיס  הוועדה .א

 כיום הדואר חברת שעורכת בבדיקות הכרוכות בעלויות להתחשב מבליו השירותעלות 

 . מכונה באמצעות הנשלחים הדואר לדברי באשנב

 באמצעות דואר דברי השולחים מלקוחות תדרוש לא הדואר חברת כי ממליצה הוועדה .ב

 כיום שמבצעת לבדיקות כתחליף. בדיקה לעבור מנת על אשנבפנות לל ביול מכונות

 ובמוסדות בגופים הביול למכונות מדגמיות בדיקות לערוך החברה יכולה, הדואר חברת

 .הביול במכונותהמשתמשים 

דבר דואר רשום, כל דברי הדואר אשר יבוילו באמצעות מכונות ביול יוכלו  למעט .ג

  .)ככל שגודלן ומשקלן יאפשר זאת( ות התיבות האדומותבאמצעגם להישלח 

 (Shop in Shop)בתוך חנות  חנות .3.3.7

של "חנות  במתכונת גם יינתנו דואר ובנק הדואר חברת שירותיכי  ממליצה הוועדה .א

שיפור השירות לציבור וחיסכון בעלויות  ובחוב ןבמתכונת זו טומ שימושבתוך חנות". 

 .מהאשנב הפעילות להסטת תמריץהחברה ולכן עשוי להוות 

"חנות  של במתכונת שירותים למתן ושקופים ברורים כללים לקבועהדואר  חברת על .ב

 . שלישי צד באמצעות" חנות בתוך

 בתוך חנותממליצה כי תעריפי השירותים השונים אשר יינתנו באמצעות " הוועדה .ג

 " יהיו זהים לתעריפי השירותים המסופקים באמצעות יחידות דואר. חנות

לעניין חובת האוניברסאליות, ותוכל להחליף  דואר כיחידת תיחשבחנות"  בתוך חנות" .ד

 תאכן מספק החנותמשרד, שיוודא כי האישור  קבלתיחידת דואר סמוכה, רק לאחר 

 החברה.  ברשיון הקבוע השירות לטיב בהתאם האוניברסאליים השירותים כל את
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 בראיה צופה פני עתיד לביקושהדואר  חברתפעילות  התאמת .3.9

 הדואר חלוקת תדירות .3.9.3

 עבודה בשבוע ימים מחמישה תפחת הדואר דברי חלוקת תדירות כי ממליצה הוועדה .א

של  במתכונתלכל מען דיוור, בכל הארץ. חלוקת דואר תתבצע  עבודה לשני ימים בשבוע

  .ימים בשבוע שישה

 ימי 1 על יעלה לאדברי הדואר  כלהעברת  ןזמ, הדואר דברי חלוקת תדירות צמצום עם .ב

 .עסקים

השירות המפורטת של זמני הדיוור )אחוז דברי הדואר שיחולקו תוך מספר מסוים  רמת .ג

שר התקשורת בהתייעצות על ידי  קבעת, הדואר חברתשל ימים( בהם תידרש לעמוד 

  .4עם שר האוצר

 94 דואר .3.9.9

מדברי הדואר  11%-" ייקבע כך ש11ממליצה כי טיב השירות של "דואר  הוועדה .א

מדברי הדואר הנשלחים יגיעו  122%-יגיעו ליעדם בתוך יום עסקים אחד, ו הנשלחים

 תספקו לתוכנו השירות שם בין להתאמה תביאליעדם בתוך שני ימי עסקים. המלצה זו 

 דואר לדברי החלוקה תדירות הפחתת את שיאזן, מהיר דואר למשלוח מעשית אפשרות

 . שאינם מהירים

 בתוך ת דבר הדואר לנמעןמסיר כי ומפורשת בולטת בצורה לציין תחויב הדואר חברת .ב

 מראש שתוגדר לשעה עד שיימסרו דואר לדברי רק בוצעת שעות( 11) אחד עסקים יום

 .על ידי החברה

 של מבוילות מעטפות למכירת מכונה תוצב דואר יחידת לכל בסמוך כי ממליצה הוועדה .ג

 מתכונת בעבור תעריףה. 11ייעודית למשלוח דואר  התיבתוצב  כןו 11 דואר שירות

ויתמרץ את הציבור להשתמש בערוצים  האשנב בעלות בחיסכון תחשבי זו שירות

  דבר שישפר את השירות לציבור ויחסוך לחברה עלויות וזמן אשנב. ,ישירים

 "(אדומותדואר )"תיבות דברי לאיסוף  מתיבות דואר דברי איסוף תדירות .3.9.1

 התיבות האדומות.פירוט פרישת את החברה  מרשיון להסיר ממליצה הוועדה .א

תיבה אדומה תוצב  , לפיוהתיבות האדומות תקבע על פי קריטריון של מרחק פרישת .ב

 מטרים מכל בית אב.  1,122של עד אווירי במרחק 

                                                      
 ג)א( לחוק1לפי סעיף  4
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בכפוף לקריטריון  החברה דעת לשיקול נתון יהיה האדומות התיבות הצבת מיקום .ג

 .האדומות התיבות של הפרישה את שלה האינטרנט באתר תפרסם החברה. האמור

ות. החברה לעניין זמני איסוף דברי דואר מהתיבות האדומ ברשיוןהחובה  תבוטל .ד

את זמני איסוף דברי הדואר  שלה האינטרנט ובאתר אדומה תיבה כל גבי עלתפרסם 

 תיבה. אותה מ

 וחבילות דואר דברי חלוקת שעות .3.9.4

 מגורים שכונותב החלוקהאבחנה בשעות  תיצורהדואר  חברתממליצה כי  הוועדה .א

 את להגדיל במטרה זאת, ושירותים תעשיה, מסחר באזורישעות החלוקה  עומתל

 מגורים באזורי וחבילות דואר דברי שחלוקת כך, דברי הדואר לנמענים תמסיר אחוזי

 .הצהריים אחר בשעות תבוצע

חלוקת דברי דואר בהם נדרשת מסירה פיזית לנמען )כגון דואר  כי ממליצה הוועדה .ב

  במטרה להגדיל את אחוזי המסירה. ובערבי חג ישיש בימי גם תבצעתרשום וחבילות( 

 הנמען לבית עד חבילות משלוח .3.9.1

 הנמען לבית חבילה של אוניברסאליתבחלוקה  תחויבהדואר  חברתממליצה כי  הוועדה .א

  ..לאחר שיקבל הודעה לביתו כי החבילה נמצאת ביחידת הדואר הנמען לבקשת בהתאם

לא יהיה מפוקח אך יהיה  הנמען לבית הדואר מיחידת החבילה משלוח בעד התעריף .ב

 אחיד ושווה לכל המענים בארץ. 

 11 תהיה אליה)והגישה  דואר יחידת ליד שתוצבחבילות  למסירת אוטומטית מכונה .ג

 בכפוף זאת, הנמען לבית החבילה משלוח חובת את להחליף תוכל( ביממה שעות

 . המשרד לאישור
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5הדואר בשוק התחרות להרחבת המתווה .9
 

 התחרות הרחבת .9.3

לא יאוחר  לפיהלחברת הדואר,  התקשורת שר ידי על הוראהממליצה כי תינתן  הוועדה .א

משישה חודשים מיום אימוץ המלצות הוועדה, חברת הדואר תפתח את כל מרכזי 

החלוקה לחלוקה פיזית על ידי בעלי ההיתר. מרכזי החלוקה יונגשו לבעלי היתר 

לדבר ₪  2.21 בסךתמורת "דמי גישה" ובאמצעות מתן מפתח עבור כל מרכז חלוקה 

 דואר. 

 היתר לבעלי יונגשו הדואר יחידות בתוך וקמיםהממדואר שכורים  ותאי חלוקה מרכזי .ב

 חברת באמצעות וחלוקתם הרלבנטיות הדואר ליחידות הדואר דברי מסירת באמצעות

. התשלום עבור חלוקה לתאי דואר שכורים ומרכזי חלוקה הממוקמים בתוך הדואר

 לכל דבר דואר.  ₪ 2.11יחידות הדואר יעמוד על 

 לחלוקה הונגשו שכורים דואר ותאי החלוקה רכזימ כלבו  מהיום חודשים שלושה בתום .ג

 בעלי מול)גם  וידא אשר התקשורת במשרד המפקח שאישר ולאחר, היתר בעלי ידי על

 באופןהיתר  לבעלי פיזית נגישים השכורים הדואר ותאי החלוקה מרכזי כל כי( ההיתר

 :להלן הפעולות יבוצעולמתווה,  ב'-ו א' בסעיפים כאמור מלא

 הפיקוח התעריפי בתחום משלוח הדואר הכמותי.  יוסר .א

אישור לחברת הדואר להפיק דברי דואר במסגרת שיתופי פעולה עם בתי  יינתן .ב

 דפוס. 

 התחום השמור במלואו )אך תעריפי חברת הדואר יישארו בפיקוח(.  ייפתח .ג

-ל תפחת ממוין לא כמותי דואר של המזערית הכמות, במלואו השמור התחום פתיחת עם .ד

לחברת הדואר להתמודד מול בעלי היתר  תאפשר כאמור המזערית הכמות הפחתת. 122

 היחידני הדואר תעריפי זאת עם יחד. דואר דברי 122-1,222 בין משלוחיםבתחרות על 

( יישארו בפיקוח. הקטנת דברי הדואר תתקיים גם לגבי אחד במשלוח דואר דברי 122)עד 

 מכונות ביול.

, ובמקביל לתחרות ייפתח השמור התחוםלעיל,  'ג-'א בסעיפים ורהאמ אף ועל מקרה בכל .ה

 לינואר 1 מיום יאוחר לא, 122-ל תפחת ממוין לא כמותי דואר של המזערית הכמות

1211. 

                                                      

המתווה עליו ממליצה  במתווה קשורים זה בזה ולראיית הוועדה, השינוי המיוחל בשוק יתקבל רק אם השלבים 5

 את לקרוא ויש בלבד עריכה מטעמי הינם זה במתווה הסעיפים כי יצוין, ספק הסר למעןהוועדה יאומץ כמקשה אחת. 

 .להפרדה ניתן אינו אשר ושלם אחד כפרק המתווה
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 דואר ממשלוח התעריפי הפיקוח והסרת דואר דברי להפיקהדואר  לחברת האישור .ו

 מרכזי כל של פיזית הנגשה בדבר המשרד לאישור בכפוף יינתנו לעיל כאמור כמותי

הדואר  חברת ידי על תבוצע בלבד החלוקה לגביהם אשר השכורים הדואר ותאי החלוקה

 . קבעה שהוועדה במחיר

 לבעלי היתר חלוקה מרכזי פתיחת  .9.9

מרכזי החלוקה יונגשו לבעלי היתר באמצעות מתן מפתח עבור כל מרכז חלוקה. ככל  .א

, 6דרך אחרת המקובלת על המשרדשחברת הדואר תבקש להנגיש את מרכזי החלוקה ב

 . חשבונה על זאת לעשות תוכל היא

 דואר דבר לכל( אגורות)שתי  ₪ 2.21 על יעמוד החלוקה במרכזי שימוש עבור תשלוםה .ב

 .7שיחולק על ידי בעל היתר במרכז חלוקה

 של דיווחכל רבעון  מתום יום 11בעל היתר המחלק דואר במרכזי חלוקה יעביר תוך  כל .ג

רואה החשבון של בעל ההיתר, בו תדווח כמות  ידי על המאושר היתר בבעל חתימה מורשה

זה יחושב התשלום שבעל  דיווחידו. על פי  עלדברי הדואר שחולקה במרכזי החלוקה 

 ההיתר יידרש לשלם לחברת הדואר. 

נוכח הדואר מרכזי חלוקה ותאי דואר שכורים הממוקמים בתוך יחידות דואר.  לחברת .ד

הוועדה ממליצה כי חברת הדואר תאפשר לבעלי מיקום התאים בתוך יחידות הדואר 

היתר גישה גם למרכזי חלוקה אלה ולתאי דואר שכורים. הגישה לתאים אלה תיעשה 

או בסמוך אליהן יחידות הדואר נציגי חברת הדואר בבאמצעות מסירת דברי הדואר ל

 וחלוקתם באמצעות חברת הדואר. 

ור חלוקה לתאי דואר שכורים ומרכזי חלוקה הממוקמים בתוך יחידות עב תשלוםה .ה

 לכל דבר דואר. ש"ח 2.11הדואר יעמוד על 

 לחברת יּותר לא, היתר לבעלי שכורים דואר ותאי החלוקה מרכזי כל הונגשו לא עוד כל .ו

 .נוספים חלוקה מרכזי להקים הדואר

לאחר שכל מרכזי החלוקה ותאי דואר שכורים יונגשו לבעלי היתר, חברת הדואר תוכל  רק .ז

 לפתוח מרכזי חלוקה נוספים ובתנאי שהם מונגשים לבעלי היתר. 

 בהם ביישובים נוספים חלוקה מרכזי לפתוח, השר באישור, החברה תוכל, האמור למרות .ח

 .היתר לבעלי גשויונ אלה מרכזים עוד כל בתים ומספרי רחובות שמות אין

                                                      
 : פתיחת חריץ בחלק הקדמי של כל תא, בדומה לתיבות דואר רגילים בבתי מגורים. למשל 6
לשירותי חברת  התמחירי"א נספחים, נספח א' מודל  למצוא את התחשיב המפורט של עלות דמי השימוש בפרק ניתן 7

 הדואר.



אר ושירותיהןהוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדו  

המלצות הוועדה -פרק א'   

 

20 

 

 דואר דברי הפקת  .9.1

חלוקה על ידי להדואר השכורים  ותאיהחלוקה  מרכזי כלממליצה כי לאחר פתיחת  הוועדה

שיתוף פעולה עם בתי דפוס להפקת דברי  לבצעהדואר  חברת תוכל, בעלי היתר כמפורט לעיל

 דואר אך לא תוכל, בשלב זה, להקים בית דפוס משל עצמה.

 שירות רכישת נתונים בדבר הפניית דבר דואר  .1

לרכוש, תמורת תשלום סביר ובתנאים  היתראפשר לכל בעל ל הדואר חברת על, שיונהיר לפי .א

במסגרת מתן שירות "הפניית דבר  הבלתי מפלים, את הנתונים העדכניים שהתקבלו אצל

 .דואר", באמצעות מדיה מגנטית

על שירותי הדואר של  8כתובות עדכוןבמודל התמחיר את עלויות הקמת קובץ  השיתה הוועדה .ב

 ידי על ייקבעבעד שירות רכישת נתונים בדבר הפניית דואר  התעריף כי יצהממל. על כן החברה

 ₪.  111, דהיינו מגנטית מדיה על העדכניים הנתונים העתקת עלות את רק ישקףו השר

 ₪.  111 תשלום בסך תמורת לחודש אחת היתר לבעלי יועברעדכון הכתובות  קובץ .ג

 

 אוניברסאליים שירותים .4

 : אוניברסאלייםהבאים ייקבעו כשירותים  הדואר שירותיממליצה כי  הוועדה .א

  ק"ג 1מכתב רגיל בארץ במשקל של עד. 

 (.11)דואר  מהירארצי -פנים דואר משלוח 

  .דואר כמותי 

 דואר רשום בארץ. 

  בהתאם הנמען לבית עשהית חבילות חלוקתק"ג.  12-ק"ג ל 1בין  ארצי-פניםחבילות 

 (.כיום כנהוג לאשנב)ולא  הנמען לבקשת

 כתבים ואביזרים לעיוורים.  

 הפניית דבר דואר בארץ.  

 מכירת בולים.  

 לנמען בחו"ל דרך האוויר עיווריםואביזרים ל, רשום, חבילה וכתבים דבר דואר רגיל.  

 

 :האוניברסאליים השירותים מרשימת יוסרו הבאים הדואר שירותיממליצה כי  הוועדה .ב

 ואריזות מעטפות מכירת. 

                                                      
 הכולל את מאגר הנתונים העדכניים של נמענים אשר ביקשו לקבל שירות הפניית דבר דואר.  קובץ 8
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 לולחו בארץ עיתון". 

 בארץ דואר דבר של מבוטח משלוח. 

 הים או היבשה דרך לארץ בחוץ לנמען דפוס ודבר חבילה, רשום, רגיל דואר דבר. 

 

 :אוניברסאלייםהבאים ייקבעו כשירותים  דואר בנק שירותיממליצה כי  הוועדה .ג

 בית משק עבור בנק חשבון ניהוללצורך  פרטיים ללקוחות ש"עו שירותי. 

 ג צד ידי על סכום העברת או הפקדת -וגביה תשלומים מערך ניהול שירותי.' 

 ששולם שנטען תשלום אודות חקירה. 

 במלוות וטיפול מלוות פדיון. 

 חולים קופות בין ומעבר רישום . 

 

 אוניברסאליים:השירותים ה יוסרו מרשימתהוועדה ממליצה כי שירותי בנק דואר הבאים  .ד

 .שירותי עו"ש ללקוחות עסקיים 

 .)העברות כספים בארץ )מזומן בזמן והמחאת דואר 

  בעל שירותים עסקיים, כגון: שקים למשמרת ומשיכת כספים ע"י צד ג' בהתאם לבקשת

 החשבון.

 

 הדואר בנק .1

 ואחידות שקיפות פישוט .1.3

ממליצה לעדכן את תיאור מונחי שירותי בנק הדואר ולהתאימם למונחים  הוועדה .א

 המקובלים במערכת הבנקאית. 

 לחמישה לצורך פישוט, שקיפות ואחידות הדואר בנק שירותי את לסווג ממליצה הוועדה .ב

 :עיקריים שירותים סוגי

 חשבון פתיחת; 

 חשבון ניהול; 

 באשנב פעולת; 

 בערוץ ישיר פעולה;  

 שורה עמלת; 
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 לתוקף הכספיים התעריפים כניסת .1.9

ולמנוע סבסוד בין שירותי הדואר  9פעילותו את להרחיב הדואר בנק את לעודד מבקשת הוועדה

 הדואר בנק שירותי בעבור המוצע התעריפים הסדר כי ממליצהושירותי בנק הדואר ועל כן 

רק לאחר כניסתו  ףלתוק יכנס הדואר בנק משירותי מחירים פיקוח הסרת בדבר וההמלצות

 תיקון)" 1211-"בהתשע( 11' מס תיקון)"( חוק הדואר)" 1111-, התשמ"והדואר חוקלתוקף של 

33)" . 

 הדואר בבנק נדרשות השקעות .1.1

בשנים הקרובות השקעות  בצעי, העצמיים ממקורותיו, הדואר בנקממליצה כי  הוועדה

ושדרוג מערכות המידע  התאמההנדרשות לשיפור השירות באמצעות פיתוח ערוצים ישירים, 

 שירותים ומתן הפעילות הרחבת, הרגולציה בהוראות עמידהשיפור השירות,  לצורךשבשימוש 

 .נוספים פיננסיים

 פיקוח תעריפי על שירותי בנק הדואר .1.4

ושירותים עסקיים  ללקוחות עסקייםהניתנים שירותי העו"ש את ממליצה להסיר  הוועדה .א

את הגמישות לקבוע את התעריף לשירותים , ולתת לבנק הדואר מפיקוח תעריפישונים 

אלה בכפוף לכללי הרגולציה הקיימים )אחידות התעריף, איסור אפליה וגביית תשלום 

 סביר( ותחת "משמעת השוק". 

 חשבון ניהול לצורך יחידים שהם פרטיים לקוחות על יחולו המפוקחים הדואר בנק תעריפי .ב

 רישום שירותי, ('ג צד ידי על)הפקדות  וגביה תשלומיםניהול מערך  שירותי, הבית משק

 .חובה מלוות ופדיון חולים קופות בין ומעבר

 הוועדה ממליצה לקבוע תעריפים גם לשירותים שניתנים כיום ללא תמורה. .ג

 .מירביים םכתעריפי ייקבעו הדואר בנק תעריפי .ד

הוועדה ממליצה לפקח על תעריפי שירותי עו"ש ללקוחות פרטיים וכן שירותי רישום  .ה

 ומעבר בין קופ"ח, פדיון מלוות חובה וניהול מערך תשלומים וגבייה. 

 

                                                      
, ופנסיה השקעות ושיווק ייעוץ כמו נוספים פיננסיים שירותים לספק יורשה הדואר בנק 11 תיקון יישום עם 9

 .וכדומה כלכלי ייעוץ', ברוקארז
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 ערוצים ישירים  .1.1

 הוועדה ממליצה לקבוע תעריפים לערוצים ישירים. .א

 גם בערוצים ישירים. ושירותים האוניברסאליים יינתנהוועדה ממליצה כי ה .ב

 הפרישה לחובת התואמת בנגישות ישירים בערוצים יסופקו הדואר בנק ושירותי במידה .ג

 לחובת בהקשר באשנב לשימוש תחליף יהווה הדבר, הדואר יחידות של האוניברסאלית

 .האוניברסאליות

 ות חוליםקופ בין ומעבר רישום שירותי .1.7

 ממליצה לקבוע את התעריף על בסיס עלות.הוועדה  .א

באופן בו הסמכות  1111-הוועדה ממליצה לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד .ב

 לקבוע את התעריף בעבור השירות הניתן בבנק הדואר תוענק לשר התקשורת.

 33תיקון  .1.6

ממליצה כי עקרונות התמחיר ומתודולוגיית התמחור, לרבות בסיס קביעת העלויות  הוועדה

וההקצאות השונות בעבור מתן השירותים השונים של בנק הדואר, צריכים לשמש את החברות 

 ההסדרים בדבר( לחוק הדואר 1()1א)א11בבואם לקבוע את ההסכם ביניהן לפי הוראות סעיף 

 כתנאי הנדרש, 11 לתיקון( 1)ב()11 בסעיף המפורט התנאי וימיל לשם החברות שבין הכספיים

 .11 בתיקון כמשמעו הקובע היום ליישום מוקדם

 

 על שירותי חברת הדואר  תעריפי פיקוח .7

ארציים -הבאים: שירותי דואר פנים השירותיםמ מחירים פיקוח סירלה ממליצה הוועדה .א

 שירותי, הים בדרך ל"לחו דואר שירותיגרם )למעט דואר רשום(,  122-במשקל למעלה מ

דואר שונים  שירותי, מוסף ערך בעלי ושירותים פרימיום שירותי, ותפעול לוגיסטיקה

 .בהם קטן בהםהשוק של חברת הדואר  נתחבתחרות ואשר  הנמצאים

-ממליצה להשאיר בפיקוח תעריפי את השירותים הבאים: שירותי משלוח דואר פנים הוועדה .ב

גרם, משלוח חבילות, משלוח דברי דואר לחו"ל בדרך האוויר )למעט  122ארצי במשקל של עד 

משלוח כמותי של חבילות(, דואר רשום לחו"ל בדרך האוויר והפניית דבר דואר )רק עבור 

 עשרת החודשים הראשונים של מתן השירות(.
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 החדש התעריפים הסדר תקופת .6

 לתוקף.  וארבע שנים מיום כניסת רישמיממליצה כי הסדר התעריפים החדש  הוועדה

 

 מען צבאיל חבילות .8

 שליחת של במקרה גם להתקיים צריך" עלות מבוסס"שירות  של העיקרון כי סבורה הוועדה 

 . בהתאםאת תעריפי החבילות  לקבוע וממליצה"ל צה לבסיסי חבילות

  שמשרד הביטחון מעוניין שתעריף שירות זה יהיה נמוך מעלותו, הוא  ככלהוועדה סבורה כי

 יוכל לממן זאת מתקציבו.

 

 ווריםילע ואביזרים כתבים משלוח .2

 ללא ווריםילע ואביזרים כתבים משלוח שירותי לספק תמשיךהדואר  חברת כיממליצה  הוועדה

בחשבון  נלקחואלה  ים. עלויות שירותהבינלאומי הדואר איגוד לאמנת בהתאם וזאת, תשלום

 כלל שירותי הדואר.  עלבמודל התמחיר והושתו 

 

  בתקנות קבועים שאינם מחירים על דיווח .30

 הדואר  חברתהחברה, כך שההודעה בדבר התעריף שבכוונת  רשיון את לתקן ממליצה הוועדה

 11 למשרד תועבר, חישובו אופן ובדבר, בתקנות קבוע אינו בעדו שהתעריף שירות בגין לגבות

 עבור מציעה שהחברה חדש מחיר כל לגבי גם נכון"ל הנ. לתוקף התעריף של כניסתו בטרם יום

 חורג שאינו במחיר מדובר כי יוודא המשרד. חישובו ואופן כמותי דואר משלוח שירותי

לחברת הדואר  להורות יוכל המשרדכי  מובן. טורפני במחיר מדובר ושלא הסבירות ממתחם

סבור כי הוא חורג ממתחם הסבירות או כי הוא  המשרדלא לגבות את התעריף האמור ככל ש

 עלול להביא לפגיעה בתחרות. 

 במסגרת  יו שהוגשותולעניין הצע רבעוניגיש למשרד דיווח יממליצה שכל בעל ההיתר  הוועדה

ת לעת על המחירים כדי שהמשרד יוכל לבצע ביקורת מעמכרז למשלוח דואר כמותי, זאת 

 בשוק.
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 בירוקרטיה הפחתת .33

תחרותית ועל כן נדרשת לה גמישות בפעילותה. הוועדה -הדואר פועלת בסביבה עסקית חברת

 בקשה בכתב בצירוף תיק שירות וזאת לא גש לאישור השרוחברת הדואר תפניה של כל ממליצה כי 

לא מתקבל מענה של במידה ו ימים לפני המועד המיועד לתחילת מתן השירות החדש; 12-מיאוחר 

  .יראו את הבקשה כמאושרת ימים ממועד פניית החברה כאמור, 12בתוך המשרד 
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 הוועדה חברי חתימות

         

   
 

 

   

    הוועדהיו"ר  -"ר זיו רייך ד   

         

 
 

 

 
 

 

 

  אלמגור דורלי"ד עו  לבאות הרן מר 

         

 
 

 

 

 

 

 

  לינדנבאום ענת' גב  לביאן אורן מר 

         

  
 

  
 

 

  'םניז רימונה' גב  מרגלית עופר מר 

         

 
 

 

 

 

 

 

  סולימאן אילן"ר ד  רבאל צחי"ד עו 

         

   
 

   

   
 מזכיר -אליסף אסולין  מר

 "חהדו ועורך הוועדה
   



 

28 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 

29 

 

 נתונים ומגמות -דואר  שירותי -ב'  פרק

 כללי .39

 למשלוח היתר ובעלי הדואר חברת ידי על המסופקים הדואר שירותי את נסקור תח הדבריםבפ

 דברי כמויות אודות מבט ספקיו השונים הדואר שירותי הגדרות את פרטי פרקה. בישראל דואר

 מהעולם ונתונים שוק נתחי, השונים הדואר בשירותי מגמות, בגינן החברה של וההכנסות הדואר

 . שירותים לאותם בנוגע

 

 כללי - בישראל ומגמות נתונים .31

 דואר בחברות המתרחשים לשינויים דומים האחרונות בשנים הדואר חברת בפעילות השינויים

 נמצאת דואר לדבר משלוח ועלות ירידה במגמת נמצאת לנפש הדואר דברי כמות :העולם ברחבי

 . עלייה במגמת

 בשנת 11%-לכ 1221 בשנת 11%-מכ: השנים עם יורד דואר משירותי הדואר חברת הכנסות שיעור

 בשנים נמצאים, כמותי דואר ומשלוח יחידני דואר משלוח, הדואר בתחום הליבה שירותי. 121110

 הירידה שמקור בעוד :לכך הביאו שונות סיבות, אמנם. משמעותית ירידה במגמת האחרונות

 הדואר דברי בכמות הירידה מקור, טכנולוגיות בהתפתחויות נעוץ היחידני הדואר דברי בכמויות

  .11בתחום וגוברת ההולכת התחרות הינה הכמותי

. 11 ודואר חבילות משלוח – עלייה במגמת דווקא נמצאים אחרים דואר שירותי שני, זאת לעומת

 הרי, האלקטרוני המסחר בעקבות וגדל הולך חבילות שמשלוח בעוד; שונות הסיבות כאן גם

 השירותים לרשימת ובהכנסתו לשירות משקל קבוצות בהוספת נעוץ 11 בדואר שהגידול

 . האוניברסאליים

 האחרונות בשנים מאוד בולט, החבילות במשלוח והעליה המכתבים במשלוח הירידה בין, זה ניגוד

 במשלוח לעליה שהביאה זו היא המכתבים במשלוח לירידה שהביאה טכנולוגיה אותה כי ונראה

 הדואר חברתל צמיחה מנוע יהווהו יימשך חבילות במשלוח הגידול כי צופה הוועדה. חבילות

 .הקרובות בשנים

 

                                                      
הינם נתונים מנורמלים על פי נתוני חברת  1211אם צוין אחרת, כל הנתונים בדו"ח זה המתייחסים לשנת  אלא 10

 . 11-ומוכפלים ב 1-הדואר לתשעת החודשים הראשונים של השנה, כאשר הם מחולקים ב
 .לתחרות הכמותי הדואר תחום בכך ונפתח כמותי דואר לחלוקת כללי היתר פורסם 1221 בשנת 11
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 הכמותי הדואר דברי ששיעור בעוד: לציון הראויות נקודות מספר על מצביעים 1211 שנת נתוני

 שיעור, היד על שחולקו הדואר דברי כל מסך]...[ -כ על עמד 1211 בשנת החברה ידי על חולקוש

, זאת לעומת. דואר משירותי החברה הכנסות מסך ]...[-כ על עמד כמותי דואר ממשלוח הכנסותיה

 ידי על שנשלחו הרשום הדואר דברי ששיעור בעוד; הפוך המצב כי לראות ניתן רשום דואר במשלוח

 החברה הכנסות שיעור, זו בשנה שנשלחה הדואר כמות מסך ]...[-כ על עמד 1211 בשנת החברה

 שבין היחס, היחידני הדואר בתחום. הדואר משירותי החברה מהכנסות ]...[-כ על עמד זה שירותמ

 מפלח ההכנסות שיעור של היחס לבין הדואר דברי כמויות מסך זה שוק פלח של הכמות שיעור

 משירותי החברה והכנסות מכמויות ]...[-כ על ועמד זהה, דואר משירותי הכנסות מסך זה שוק

 . 1211 בשנת הדואר

 ודואר כמותי דואר, היחידני דואר: הם, ובהכנסות תיובכמו הדומיננטיים הדואר שירותי שלושת

-ו הדואר חברת ידי על שנשלחו הדואר דברי כמויות מסך ]...[-כ יחד מהווים אלה שירותים. רשום

 . הדואר משירותי 1211 בשנת החברה הכנסות מסך ]...[

 

 

   9031התפלגות כמויות שירותי הדואר של חברת הדואר בשנת 
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 ישירות של הליבה שירותי שלושתמ הדואר חברת הכנסות של המגמב הבחיןל ניתן הלןל בתרשים

 החברה הכנסות 1221-1211 בשנים; "(הנבחנת התקופה)" 1221-1211 השנים פני על הדואר

 1211 מרץ חודשב שנעשתה היחידני הדואר תעריפי העלאת אך, קלות ירדו יחידני דואר משלוחמ

, בשנה ₪ ליוניימ עשרות של עליה – החברה בהכנסות משמעותית לעליה ההביא 11%-כ של בשיעור

 . בכמויות הירידה חרף

 בשנים כאשר, השנים עם ויורדות הולכות, זאת לעומת, כמותי דואר משירותי החברה הכנסות

 שקפתמ בחלקהו למתחרים שוק נתחי אובדן על מעידה חלקהשב יותר חדה ירידה חלה 1211-1211

 . בישראל הכמותי הדואר דברי סך של קיטון

 החברה בהכנסות הירידה לעומת .הפוכה רשום מדואר החברה הכנסות של המגמה, זאת לעומת

 החברה הכנסות. השנים עם וגדלות הולכות רשום דואר משירותי ההכנסות ,וכמותי יחידני מדואר

, ₪ מיליון ]...[ -כב 1221 בשנת רשום מדואר מהכנסותיה גבוהות היו 1211 בשנת רשום מדואר

 . זה משירות החברה ותבהכנס ]...[ -כ של עלייה המהווה

 

   9031התפלגות הכנסות חברת הדואר משירותי הדואר בשנת 
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 דואר) העלונים, העיתונים משלוח משירותי החברה הכנסות התפתחות את מתאר שלהלן התרשים

 בצורה עלו 11 דואר שירותמ החברה הכנסות כי לראות ניתן בתרשים. 11 ודואר( מען ללא

 לעומת. ]...[ -כ של ממוצע שנתי ובשיעור ]...[ -כ של מצרפי בשיעור הנבחנת בתקופה משמעותית

 של ממוצע שנתי ובשיעור ]...[ -כ של מצרפי שיעורב וירד עיתונים ממשלוח החברה הכנסות, זאת

 מיליון ]...[-כ על ותועומד הנבחנת בתקופה ותיציב ותרונ, עלונים ממשלוח החברה הכנסות ]...[. -כ

 . הבשנ ₪

 

 

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

שנת  -, (₪מיליוני )כמותי ורשום , הכנסות דואר ישראל מדואר יחידני
9031 9002-9031 

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

, (₪מיליוני ) 94עלונים ודואר , הכנסות חברת הדואר ממשלוח עיתונים
9002-9031 
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 חברת של הדואר דברי סך מתוך לנפש הדואר דברי של הירידה מגמת את מתאר להלן התרשים

 בדברי ]...[-כ של מצטברת ירידה הכל ובסך ]...[-כ של ממוצעת שנתית ירידה על מדובר. דוארה

 עלות הינה לנפש הדואר בדברי זו ירידה משמעות .הדואר חברת ידי על המחולקים לנפש הדואר

 להיצע החברה פעילות הותאמה לא הנבחנת בתקופה שכן, בממוצע דואר דבר לכל יותר גבוהה

  (.מיון עובדי, היסעים, דוורים מספר) הדואר דברי

 

 

 םעולב מגמות .34

 הסקירה מתוך. דואר שירותי בתחום מגמות של בינלאומית סקירה נעשתה הוועדה מעבודת כחלק

 ניצבת שמולן לאלה זהות בעיות עם מתמודדים שונים ורגולטורים דואר חברות כי עולה כאמור

  .והמשרד דוארה חברת

 בריטניה

 עליה, מאידךו שנה בכל הנשלחים םמכתביה בהיקף חדה ירידה, מחד חווה הבריטי הדואר שוק

 המכתבים ובהיקף בשיעור מתמדת ירידה חלה 1221-1211 השנים בין .הנשלחות החבילות בהיקף

 מיליארד 11-כ עומתל ,1221 בשנת מכתבים מיליארד 11.1-מ, המדינה בתוך הנשלחים הממוענים

 של בשיעור מירידה. השנים לאורך גוברת המכתבים בהיקף הירידה מגמת .1211 בשנת מכתבים

 .1211-1211 השנים בין 1%-כ של שיעורב ירידהל 1221-1221 השנים בין 1%

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

 9002-9031, דואר ישראל, דואר לנפש בישראל
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מכתבים  112נשלחו  1212 בשנתלנפש.  הדואר דבריבאופן דומה, ניתן לזהות ירידה מתמדת בכמות 

 בשנה. 1%-כממוצע של  בשיעורירידה  -מכתבים לנפש  111נשלחו  1211 שבשנתלנפש בעוד 

דברי הדואר, ניתן לראות גידול בכמות החבילות הנשלחות בתוך  ךבמקביל לירידה בהיקף ס

 . לאומייםהמדינה וליעדים בינ
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 אוסטרליה

 העלהדואר  דברי ףהיק 1221שנת ל. עד הדואר דברי בהיקףחווה ירידה  האוסטרלי הדואר שוק

 דברימיליארד  1.1-כאז עמד על  ,1221 בשנת לשיא הגיעהדואר  דברי מספר .בעקביותמשנה לשנה 

 של קבועהלראות מגמה  ניתן 1221. החל משנת קודמת הלשנ בהשוואה 1%-כשל  עלייה ,דואר

 ,1221 לשנת ביחס 1%-כבשיעור של  הדואר דברי מספרירד  1221. בשנת הדואר דבריבכמות  ירידה

 דברי מספר 1211 בשנת .1%-כ לע עמד הממוצעהירידה השנתי  שיעור 1221-1211השנים  בין כאשר

הדואר  דבריירד מספר  1211, שנת השיא, לשנת 1221 משנת .מיליארד 1.1-כהדואר עמד על 

 .11.1%מצטבר של  בשיעור

 

 

 

 זילנד ניו

 דברי, ירידה חדה בהיקף העולםמדינות  רובב הדואר לשווקי בדומה, חווה זילנד בניו הדואר שוק

 .הדואר

תושבי ניו זילנד חדלו New Zealand Post (NZP ,)זילנדית,  הניוחברת הדואר  לדברי

לאור פער הזמן המשמעותי שבין העברת  וזאתדחופה וקריטית  לתקשורתמלהשתמש בדואר 

העברת מסרים באמצעות שירותים תחליפיים בעיקר  לביןמסרים באופן מסורתי באמצעות מכתב 
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ההתקשרות עם אזרחים  אופןהממשלתית להחלפת  היוזמהאף מציינת כי קידום  NZP. ניםמקוו

תורמת להחרפת המגמה שכן הממשלה  (מקווןלהתקשרויות דואר  מכתביםמהתקשרויות דואר )

 .זילנד בניוהיא מן הגופים המדוורים הגדולים 

הממוענים הנשלחים בתוך  המכתבים מספרב מתמדת ירידה קיימת 1221-1211 השנים בין

הירידה בהיקף  מגמת .1211 בשנת מיליון 111-כל ,1221בשנת  דואר דבריהמדינה, ממיליארד 

 ירידהל 1221-1221 השנים בין 1%-כ של בשיעורהמכתבים מתחזקת לאורך השנים, מירידה 

 .1211-1211 השנים בין 1.1%-כ שלבשיעור 

 

 

 

ניתן לראות גידול בכמות החבילות הנשלחות בתוך  ,דברי הדואר ךס בהיקף לירידה במקביל

 .לאומיים-ןהמדינה וליעדים בי
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NZP  ביחס לשנת  במצטבר נוספים 12%-בכ 1211רד עד שנת י הדואר דבריצופה כי היקף משלוח

 נוספים 12%-בכ 1211לעלות עד שנת  צפוייקף משלוח החבילות, שהינו תחום רווחי, ה. 1211

 .1211ביחס לשנת  במצטבר

 

 

-כ פעילהה NZP 1111גדל מספר נקודות החלוקה פי חמישה, בעוד שבשנת  1111-1211 השנים בין

חלוקה  בנקודות גידול .חלוקה נקודות מיליון פעילהה היא 1211נקודות חלוקה, בשנת  122,222

לא גובה מלקוחותיה תשלום עבור חיבור  חברהשכן המגדיל משמעותית את הוצאות החברה 

 לנקודת חלוקה. 
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 9039-9033שינוי בתמהיל היקף הדואר בשנים  -ניו זילנד 
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 אירלנד

ירידה  עםבעולם, הדואר  חברות, בדומה לכלל האיריתהדואר  חברת מתמודדת 1221משנת  החל

נפחי הפעילות  פחתו 1221-1211השנים  בין על סוגיהם השונים. דברי דואר משלוחבהיקף  חדה

. 1211 בשנת דואר דברי מיליון 111-כל 1221מיליון בשנת  111-מ ,11%-במשלוח דברי דואר בכ

 דברי הדואר תמשיך בעתיד הנראה לעין. מספרהירידה ב תמגמ כי צופה החברה

 

 חבילות מיליון 12-מכ. חבילות במשלוח עקבי גידול נרשם, המכתבים מספרב לירידה במקביל

 CAGR) שנתי בממוצע 1.1%-כ של גידול, 1211 בשנת חבילות מיליון 121-כל 1221 בשנת שנשלחו

6.1%) 
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 הולנד

מכתבים ה בכמות משמעותיתירידה  חלהבהולנד  גםלמגמות הנצפות במדינות שנסקרו  בדומה

 החבילות הנשלחות. מספרבשנים האחרונות ועליה ב

דברי הדואר בהולנד. נפח פעילות משלוח  כמותמשכת של ירידה בנ, קיימת מגמה 1222נת מש החל

הפעילות  בנפחי. מגמת הירידה 1222 בשנת הפעילות מנפח 12%-כעומד על  1211המכתבים בשנת 

, מספר המכתבים שנשלחו על ידי החברה עמד על 1211ילך. בשנת או 1212מתחזקת משנת והולכת 

 . )1%)ירידה של  1211בשנת  דברי דואר 1,111, לעומת דברי דואריארד מיל 1,111
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, לכתובת דואר דברי כמות :כגון; מרכזיים לפרמטרים ביחס הנשלחיםכמות דברי הדואר  מניתוח

 קייםכי  עולה, חלוקה ליום דואר דברי כמות או לעובד דואר דברי כמות, לתושב דואר דברי כמות

 .שנבחנו המרכזיים הפרמטרים בכל דומה הירידה מגמתו מתאם

 

 

ממגמת הירידה במשלוח מכתבים, קיימת מגמה הפוכה במשלוח חבילות. כאשר בוחנים את  בשונה

 מגמתקיימת  1221, ניתן לראות כי החל משנת 1221-1211נפח פעילות משלוח החבילות בין השנים 

. בהולנד ובעולם e-commerce-ה מתפתחות המושפעת מגמה. חבילות במשלוח מתמשך גידול

פריחת חנויות מקוונות המאפשרות רכישת מוצרים באינטרנט ושליחת המוצר ישירות לבית 

 הפעילות בשוק החבילות.  גדלה, e-commerce-הלקוח, יחד עם התפתחות תחום ה
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 בלגיה

ירידה בהיקף המכתבים הנשלחים. ניתן לראות מגמת ירידה  קיימתבשאר העולם, גם בבלגיה  כמו

 1.1%של  יותר תלולה, בה חלה ירידה 1221 שנתב טעלמעל פני שש שנים  1-1%כמעט אחידה של 

 בעקבות המשבר הכלכלי העולמי.
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  יחידניה וארהד בתחום מגמות .31

 1221-ח"התשס, לחוק( ג)-ו( א)11 סעיף לפי החברה שירותי בעד תשלומים) הדואר תקנותל התאםב

 רגיל דואר. יחידני וחריג יחידני רגיל; קטגוריות לשתי נחלק יחידני דואר ,"(תשלומיםה תקנות)"

 מ"מ 1 עד עוביו, גרם 12 על עולה אינו שמשקלו מסחרית ודוגמא דפוס דבר, מכתב הינו יחידני

 שאינם מסחרית ודוגמא דפוס דבר, מכתב הינו יחידני חריג דואר .12נוספים תנאים בו ומתקיימים

  .יחידני רגיל מסוג

 :הבאה החלוקה לפי וזאת, משקל קבוצות שש קיימות היחידני הדואר משלוח בתחום

 

 

 

 

]...[ 

 

 

 

 

 רובו מאחר זאת, מאוד משמעותי יחידניה דוארה משלוח תחוםב הדואר חברת של השוק נתח

 לא כן עלו מונופול מהווה הדואר חברת בו, השמור התחום בתוך נמצאת זה תחום של הפעילות

 שלוש, כיום תשלומיםה בתקנות יםהקבוע התעריפים פי על .13ממשית תחרות בו מתקיימת

 קבוצות ושלוש השמור בתחום נמצאות( גרם 112 עד של במשקל) ראשונותה משקלה קבוצות

 . השמור לתחום מחוץ נמצאות( גרם 111-1,222 של במשקל) האחרונות המשקל

 לפי, יחידני דואר משלוח מתחום הדואר חברת והכנסות כמויות התפלגות את מציג להלן התרשים

 רגיל יחידני דואר משלוחמ הדואר חברת של וההכנסות הפעילות נפח, לראות שניתן כפי. משקלים

                                                      
 (. 1221-)ג( לחוק, התשס"ח-)א( ו11נוספים ראו תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף  לפרטים 12
"שירותי דואר בתחום המוסדר, שמחירם אינו עולה על פי  הינם השמור בתחום דואר שירותיהדואר,  חוקפי  על 13

(, 1221במרס  1ארבעה וחצי ממחיר משלוח מכתב רגיל בישראל, כפי שהיה בתוקף ביום כ"ח באדר א' התשס"ג )
 )א(, למעט שירותי דואר בתחום המוסדר מישראל לארצות חוץ". 11בהתאם לתקנות לפי סעיף 
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 דואר משלוח מהכנסות ]...[-וכ הפעולות כמותמ ]...[-כ על עומדו ביותר המשמעותי הוא גרם 12 עד

 :יחידני

 

 .לשנה 1%-כ של ממוצע בשיעור היחידני הדואר בכמויות ירידה חלה 1221-1211 השנים בין

 הדואר בכמות 12%-כ של עלייה חלה ישראל דואר נתוני פי על שכן 1211 בשנת התהפכה המגמה

 כתוצאה נובעת היא שכן בפעילות שינוי משקפת אינה כאמור העלייה. שעברה הלשנ ביחס היחידני

 כן ועל המיקוד שיטת לשינוי במועד נערכו לא החברה מלקוחות חלק .המיקוד שיטת משינוי

 המשמעותי הקיטון ידי על מאומת זה הסבר. יחידני דוארכ כדין סווגו רבים כמותיים משלוחים

  .רגיל עסקים במהלך מוסבר אינו הוא שגם הכמותי הדואר בכמויות

 בכמויות 12%-כ של מצטברת ירידה קיימת 1221-1211 שבשנים לראות ניתן השינויים בניתוח

 מסורתיים דואר לשירותי בביקוש מהירידה כתוצאה בעיקר נובעת זו ירידה. היחידני הדואר

 משלוח בכמויות הירידה לאור .הציבור בטעמי ושינוי טכנולוגיים תחליפיםב שימוש בעקבות

 וזאת, 1221-1211 השנים בין קלות ירדו זה מתחום הנומינליות החברה הכנסות, היחידני הדואר

 היחידני הדואר תעריפי עדכון בעקבות .לצרכן המחירים מדד בעליית התעריפים עדכון למרות

 הדואר מתחום החברה הכנסות, 11%-כ של בשיעור (חודשים 11-ל שעה בהוראת) 1211 במרץ

 עלייה קיימת 1221-1211 בשנים. בכמויות הירידה חרף וזאת 1211 בשנת לעלות החלו היחידני

 . היחידני רהדוא משירותי החברה בהכנסות 11%-כ של מצטברת

  1,222-1,222  גרם 122-1,222  גרם 112-122  גרם 122-112  גרם 12-122 גרם  12עד 
 גרם

 9039כמויות והכנסות בשנת  -דואר יחידני 
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 כמותיה וארהד בתחום מגמות .37

 : ממוין כמותי דואר ובין ממוין לא כמותי דואר בין אבחנה קיימת תשלומיםה תקנותב

דואר מסוג רגיל כמותי, למעט עלונים, חבילות ומברקים, הנשלחים בארץ דברי  –"כמותי לא ממוין" 

 ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:

 יחידות לפחות; 1,222הדיוור הוא, בכל משלוח, של  (1)

 אחידות במידותיהן של היחידות; (1)

 כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום; (1)

נושאות מיקוד ובלבד ששיעור היחידות שאינן נושאות מיקוד או הנושאות  היחידות (1)

 במשלוח; 1%מיקוד שגוי לא יעלה על 

 במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני הדיוור; (1)

 

ם דברי דואר, למעט עלונים, חבילות ומברקים, הנשלחים בארץ, ומתקיימים בה –"כמותי ממוין" 

 תנאים אלה בשעת דיוורם:

 הדיוור הוא, בכל משלוח, של יחידות בכמות מזערית כנקוב להלן לצד כל סוג: (1)

 ;12,222 –סוג רגיל כמותי במשלוח אחד  )א(

 ;1,222 –סוג חריג כמותי במשלוח אחד  )ב(

 אחידות במידותיהן של היחידות; (1)

 קביעת התשלום; כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין (1)

 היחידות ממוינות לפי אחד מאלה: (1)

 122סדר רץ של המיקוד, ולעניין דברי דואר מסוג חריג כמותי שמשקלם מעל  )א(

סדר רץ של שתי ספרותיו הראשונות בלבד, ובתנאי ששיעור היחידות שאינן נושאות  –גרם 

 במשלוח; 1%מיקוד או הנושאות מיקוד שגוי לא יעלה על 

המענים שהחברה פועלת לפיו בחלוקת הדואר, בנפרד לכל אחד מיישובי סדר  )ב(

 היעד שבמשלוח, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

מניין היחידות לעניין הכמות המזערית בכל משלוח ייעשה במרוכז במקום  (1)

 שקבעה לכך החברה, לפני הפצתן לבתי הדואר שביישובי היעד;

לפני חלוקת היחידות, את סדר המענים בתי הדואר שביישובי היעד אישרו,  (1)

 שלפיו מוינו;

 במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני הדיוור; (1)
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 כמותי דואר משלוחל( ממוין לא או ממוין) כמותי דואר משלוחל שונה תעריף קובעות התשלומים תקנות, בנוסף

 . היחידני הדואר בתעריפי קיימת אינה כאמור אבחנה. הנמענים לבתי או חלוקה מרכזיל

 לפנות יכול לתחום להיכנס ןשמעוניי מי לכ כיוםו ,122114 בשנת חלקית לתחרות נפתח הכמותי הדואר תחום

 בגובה ערבות – לשוק יחסית קטן כניסה חסם מהווה ההיתר קבלת תהליך שכן, היתר לקבלת התקשורת למשרד

. בשוק הגדולים הלקוחות לכל דואר לחלק יכלו ההיתר ובעלי, התחרות הורחבה 1221 בשנת. ₪ 122,222

 . ועיטוף הפצות. ד.א וחברת מסר חברת, ישראל דואר חברת םה כמותי דואר משלוח תחוםב המרכזיים ניםהשחק

 בתקופה כמותי דואר לחלוקת ההיתר ובעלי הדואר חברת של השוק נתחי את מפרטים להלן והתרשים הטבלה

 חברת של השוק נתח כי עולה מהנתונים. התקשורת משרד ידי על שנבדקו כפי 1211 ודצמבר 1212 אוקטובר שבין

 חלה 1211 שנת של הראשון ברבעון. שנים משלוש למעלה כבר ירידה מגמתב נמצא הכמותי הדואר בתחום הדואר

 מבעלי אחד זכייתב זו ירידה להסביר ניתן. כמותי דואר ממשלוח הדואר חברת והכנסות בכמויות חדה ירידה

 שני רבעון) הבאים ברבעונים אוזנה כאמור החדה הירידה .לכנסת הבחירה בעליל הודעות משלוחל במכרז ההיתר

  (1211 שנת של ושלישי

 

 

                                                      
 .11.1.1221 ביום פורסם יכמות דואר למשלוח הכללי ההיתר 14
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 הדואר לתקנות בהתאם. מלא מחירים בפיקוח נמצאים הדואר חברת של כמותי דואר שירות תעריפי, להיום נכון

 1221-ח"התשס(, המדינה רחבי בכל הציבור לכלל יינתנו אשר כספיים ושירותים אוניברסאליים דואר שירותי)

 הציבור לכל לספק הדואר חברת שעל בסיסי שירות הוא כמותי דואר חלוקת"(, אוניברסאליים שירותים תקנות)"

 .המדינה בכל

77.9% 
75.0% 74.0% 74.2% 73.7% 72.4% 71.4% 70.1% 68.8% 

63.8% 
65.9% 64.3% 

22.1% 
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 נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי

 מתחרים חברת דואר ישראל

11.1% 

11.1% 

 Q3 2013 -נתחי שוק משלוח דואר כמותי 

 מצרף שאר בעלי ההיתר למשלוח דואר כמותי חברת דואר ישראל
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 12%-כ של מצטבר בשיעור גדלה הדואר דברי כמות .צומח שוק ההי בישראל הכמותי הדואר שוק, 1211עד לשנת 

 זו בתקופה עלה כמותי דואר ממשלוח הכנסותה סך .1.1% של ממוצע שנתי שיעורוב 1221-1211 השנים בין

 חל 1211 נתש של הראשונים הרבעונים לושתבש, זאת עם יחד. 1%-כ של ממוצע שנתי ובשיעור 11%-כ של בשיעור

 ההכנסות בהיקף גם חלה דומה מגמה כי ונראה 1.1% של בשיעור ירדה הכמותי הדואר וכמות במגמה היפוך

 הקרובות בשנים וכי מקרי אינו זו מגמה היפוך כי סבורה הוועדה .בשוק מחירים עליית חלה לא שכן בתחום

 פיזי דואר למשלוח רגולטוריות הוראות לביטול צפי לאור וזאת כמותי דואר דבר משלוח בכמות הירידה תימשך

  .15אלקטרוני דואר באמצעות לדיווח המעבר התחזקות ולאור

 בהכנסות והן הדואר חברת י"ע שחולקו הכמותי הדואר בכמויות הן שנתית ירידה חלה 1221-1211 השנים בין

 הדואר שוק מפתיחת כתוצאה בעיקר נובעות הירידות. 1%-כ של שנתי ממוצע בשיעור, זה מתחום החברה

  .לעיל כמתואר לתחרות הכמותי

 של מצטברת ירידה על מצביע 1221-1211 בשנים הדואר חברת ידי על שנשלח הכמותי הדואר תחום פעילות ניתוח

 .כמותי מדואר החברה בהכנסות ]...[-כ של מצטברת וירידה הכמותי הדואר בכמויות ]...[-כ

 

                                                      
לקוחות לדיווח באמצעות  בהעברת 12%-כ של" זכוכית"תקרת  על הצביעו, הוועדה עם שנפגשו הכמותי הדואר מלקוחות חלק 15

האימייל, אך הוועדה סבורה כי מצב זה הינו זמני וכי בשנים הקרובות שיעור הלקוחות המקבלים דיווח באמצעות הדואר האלקטרוני 
 ה. יגדל בהתמד
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 (מיליונים) 9002-9031כמויות והכנסות בשנים , סך הדואר הכמותי בישראל

 הכנסות כמויות  
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 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211
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 בינלאומית השוואה - כמותי דוארמגמות ב .37.3

 בריטניה

 דואר כמותי שאינו ממוין

מכתבים גדולים לפחות. דואר כמותי  112-מכתבים רגילים לפחות וכ 1,222-דואר כמותי במכתבים מוגדר כ

 מחולק למקבצים שונים, בהתאם לכמות הפריטים הנשלחת בכל מסירה, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

 

קבוע לדואר כמותי רגיל ולדואר כמותי מהיר הנחות הדואר הכמותי שאינו ממוין ניתנות ביחס למחיר 

(Business 1st Class ו-Business 2nd Class  .)בהתאמה 

 Wholesale דואר

חברת הדואר הסכם גישה עם  על לחתום יםמיליון פריטים בשנה יכול 1-מתחרים המוסרים למעלה מ

)בבדיקה ובבקרה הנעשית על , הקלות ותנאים מיוחדים למפעיל נחותההמסדיר את הליך המסירה ומעניק 

 :כאמור המתחרה, בקרת איכות וכדומה(. ישנן מספר סוגי תכניות אליהם ניתן להיכנס בהסכם

 National price plan one (SSC's) –  בהתאם לעמידה בקריטריונים מסוימים ועל פי צרכי הדיוור

 .לים הנחה כמותיתהגיאוגרפיים )בתוך העיר ומחוץ לעיר( ניתן לקבל תעריפים אחידים הכול
 National price plan two (Zones) –  בהתאם לעמידה בקריטריונים מסוימים ועל פי צרכי הדיוור על פי

 .אזורים )דיוור כמותי לאזורים שונים( ניתן לקבל תעריפים אחידים לכל אזור הכוללים הנחה כמותית
 Zonal price plan – קבלת הנחה כמותית לכל משלוח בנפרד בהתאם לכמות פריטי הדואר. 

 :בנוסף ניתן לקבל הנחות נוספות 

 OCR – במידה והמעטפה מודפסת בצורה מסוימת ללא מלל שאינו הכתובת והמיקוד וללא עיצוב גראפי. 

 CBC - המעטפות הנמסרות כוללות ברקוד המכיל את פרטי המען המלאים %12-במידה ו. 

המורכבים כל אחד מקטגוריות שונות. מחירי פריטי הדואר  Wholesale-ישנו מספר רב של מחירוני ה

( מהמחירים הרגילים לצרכן ומהמחירים לדואר כמותי.12%-12%נמוכים משמעותית )

מקבץ 5מקבץ 4מקבץ 3מקבץ 2מקבץ 1

0-999מכתב רגיל
-1,000

2,499

-2,500

9,999

-10,000

24,999
+25,000

מכתב גדול
דואר 

יחידני
250-749750-1,999

-2,000

4,999
+5,000
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 אוסטרליה

 מסירה בכל הנשלחת הפריטים וכמות הדואר שירות לסוג בהתאםמכתבים ומעלה.  122-כמותי מוגדר כ דואר

 :הבאות לקטגוריות הכמותי הדואר את לחלק ניתן

 

 זילנד ניו

 הנשלחת הפריטים וכמות הכמותי הדואר שירות לסוג בהתאםמכתבים ומעלה.  122-כמותי מוגדר כ דואר

 :הבאות לקטגוריות הכמותי הדואר את לחלק ניתן מסירה בכל
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 אירלנד

 חלוקת, פרסומי דואר כולל אינו אשר"ג ק 1אשר משקלם אינו עולה על  דואר כמותי לדברי דואר :תכולה 

 .עת וכתבי עלונים

 דברי דואר. כמו כן, ניתנת הנחה נוספת  122-1,222קיים מחירון עבור דואר כמותי שבין  :מחירים

 .ביום דואר דברי 1,222-ללקוחות השולחים למעלה מ

 נקודות המסירה,  11-בצהריים באחת מ 11מסירת הדואר הכמותי תתבצע עד השעה  :הדואר מסירת

 שברובן צמודות לסניפי דואר.

 קדההדואר הכמותי יגיע ליעד תוך שני ימי עבודה אחרי יום ההפ :חלוקה יעד 

 מודד באמצעות נעשה הביול עבור התשלום: תשלום (meter .או מכונת ביול ) 

 :כמותי דואר של סוגים שלושה קיימים

 וגלויות מכתבים 

 גדולות מעטפות 

 ק"ג  1קטנות עד  חבילות(Packets) 

 של הנחות עבור דואר כמותי:  סוגים שלושה קיימים

 ידני לעיבוד המוכן כמותי לדואר ניתנת' א הנחה. 

 אוטומטי לעיבוד המוכן לדואר ניתנת' ב הנחה. 

 אוטומטי מיון להליך המוכן לדואר הנחה', ב הנחה על נוסף': ג הנחה. 

 הולנד

מתוך , זאת השלימה מהלך לשינוי משמעותי בטיפול בדואר הכמותי ההולנדיתחברת הדואר  1211בשנת 

הבנה שמרבית הדואר הכמותי אינו דחוף ושניתן להוזיל את עלויות המיון והחלוקה באופן משמעותי על ידי 

לשלושה ימים בשבוע )שלישי, חמישי ושבת(. כעת כל דברי הדואר הכמותי  החלוקהמיון וה פעילותצמצום 

דואר לא דחוף ממוין ומחולק ולשתי קבוצות: דחוף ולא דחוף. דואר דחוף ממוין ומחולק כל יום,  מסווגים

 שעות, לפי היום שבו מפקידים את הדואר: 11-11בשלושה ימים בשבוע ומגיע ליעד תוך 

  שעות : מסירה ביום שלישי או חמישי 11חלוקה תוך 
  תשעות: מסירה ביום שלישי, חמישי או שב 11חלוקה תוך 

חבילות ו מעורב )שילוב של כמה קבוצות נפח( ,גדול ,בינוני ,הדואר הכמותי מתחלק לחמישה סוגים: קטן

נפח  ,נפח מינימלי ,: צורהשונותהגדרות ל בהתאם מתייגיםסוגי הדואר השונים  את(. Packetsקטנות )

ך כל סוג משלוח חומר המעטפה. הדיפרנציאציה במחירים בתוותוכן  ,משקל ,עובי מקסימלי ,מקסימלי

 כמות הנשלחת.ל בהתאםנקבעת 
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 בלגיה

 :כמותי דואר עבור הנחות של סוגים שני קיימים .חדאיחידות במשלוח  122כמותי כולל לפחות  דואר משלוח

הנחה תפעולית והנחה עבור מיון מקדים. כדי לקבל הנחה נוספת על תעריפי הבסיס לדואר כמותי יש לעמוד 

 הנחה 11-11% עד לצבור ניתן, כאשר בסטנדרטים שונים. עבור כל קריטריון מתקבל אחוז מסוים של הנחה

 .כמותי לדואר הבסיס למחירי מעבר
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 רשוםה דוארה בתחום מגמות .36

 יחידני רשום דואר .36.3

 הכולל ג"ק 1 עד במשקל דואר דבר של ומסירה העברה, איסוף"כ החברה ברשיון מוגדר רשום דואר שירות

 קבלת לרבות חתימה כנגד ומסירה הנמען במען מסירה ניסיון, ההעברה בזמן מעקב, הקבלה בעת רישום

  ".מסירה אישור

 שבו במקרה אולם; חתימה כנגד הנמען במען רשום דואר דבר של מסירה תבצע הדואר חברת כי בעוק הרשיון

 בה הדואר יחידתב הרשום הדואר דבר הימצאות בדבר הודעה לנמען תושאר, כאמור מסירה התאפשרה לא

 .ותוא אסוףל ניתן

 הכנסות 1211 ובשנת, הדואר בענף ביותר המשמעותיים השירותים אחד הינו רשום דואר משלוח שירות

 .₪ מיליון ]...[-כ על עמדו רשום דואר ממשלוח הדואר חברת

 משלוח תחום. התקשורת משרד ידי על יםמפוקח רשום דואר למשלוח הדואר חברת פיתערי, להיום נכון

 חברת לטענת. משמעותי מאוד שחקן בו מהווה הדואר חברתש נראה בפועל אך לתחרות פתוח רשום דואר

 להיכנס נוספים לשחקנים תמריץ אין ולכן מאוד נמוכים הינם בתקנות כיום הקבועים התעריפים, הדואר

 הנגישות לאור המתחרים פני על משמעותי יתרון לחברה מקנה הדואר יחידות של הרחבה הפרישה .לתחום

 . לציבור הגבוהה

 ]...[-בכ דניייח רשום דואר משירות הדואר חברת ובהכנסות בכמויות מצטברת עלייה חלה 1221-1211 בשנים

 . יחידני רשום דואר בפעילות עליה חלה לא ומאז, בהתאמה, ]...[-ובכ
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  רשום דואר מסירת .36.9

, החברה רשיון לפי. גרם 122 עד םמשקלש רשומים דואר ילדבר מסירה ניסיון לבצע נדרשת הדואר חברת

 יחידת בדבר ראשונה הודעה הנמען במען תושאר, הנמען במען חתימה כנגד מסירה התאפשרה לא שבו במקרה"

 הדואר שדבר ככל, כאמור שניה הודעה תושאר עבודה ימי( 1) שבעה ועד, הדואר דבר את לקבל ניתן שבה הדואר

 . "לנמען נמסר לא

 ללא הנמען של בביתו מושארת ודעהוה הדואר ליחידת ישירות מגיע גרם 121-1,222 של במשקל רשום דואר דבר

 הנמוך במשקל רשום דואר דברי במשלוח גם הנמען בבית הודעה מושארת, רבים במקרים. מסירה ניסיון ביצוע

 לביתם מחוץ נמצאים הנמענים מרבית בו זמן, והצהריים הבוקר בשעות מבוצע שהדיוור כיוון וזאת, גרם 122-מ

 . לנמען הדואר דבר את למסור מצליח אינו הדוור כן ועל

 דברימ ממחצית פחות כי מראהה, גרם 122 עד של במשקל רשום דואר מסירת התפלגות את המציג תרשים להלן

 הזמן מרביתב אשר, עסק תיב גם כוללים אלה נתונים, מזאת יתרה. בביתם ניםלנמע נמסרים הרשומים הדואר

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

 9002-9031כמויות והכנסות החברה בשנים , דואר רשום רגיל
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 הדואר מסירת שיעור, פרטיים מעניםנ בקרב כי להסיק ניתן .16הדואר חלוקת בשעות הנמען בכתובת מצאיםנ

 . יחידני דואר וגם כמותי דואר גם כוללים הנתונים .יותר אף נמוך הרשום

 

 

 כמותי רשום דואר .36.1

  :כמותי רשום דואר למשלוח התנאים את מגדירות הדואר תקנות

רישום דברי דואר במשלוח מרוכז, הכולל ניסיון מסירה אחד לפחות  –"כמותי רשום" 

 במען הנמען, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

 יחידות לפחות; 122הדיוור, בכל משלוח, הוא של  (1)

 אחידות במידותיהן של היחידות; (1)

 כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לעניין קביעת התשלום; (1)

על דבר הדואר מודפסים או רשומים פרטי הנמען וברקוד שאישר פקיד  (1)

 הדואר;

 המשלוח מלווה בקובץ ממוחשב של פרטי הנמענים; (1)

                                                      
בפילוח פרטני לפי אחוזי מסירה לבתי עסק ואחוזי מסירה בשכונות מגורים נתבקשו על ידי הוועדה, אך חברת הדואר טענה כי  נתונים 16

 אין באפשרותה לספק נתונים אלה. 

11% 

11% 

12% 

 9039מסירת דואר רשום בשנת 

 מסירת הדואר לא התאפשרה נשלח לתא שכור נמסר בכתובת הנמען
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 עלייה חלה 1221-1211 בשנים. התקשורת משרד ידי על מפוקח הדואר חברת ותעריף לתחרות פתוח זה תחום

 .בהתאמה, ]...[-ובכ ]...[-בכ הכמותי הרשום הדואר ובהכנסות בכמויות מצטברת

 

 

 

 

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

 9002-9031כמויות והכנסות של דואר רשום כמותי בשנים 
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 ל"ולחו בארץ עיתונים שלוחמ בתחום גמותמ .38

 בתקנות קבועים העיתונים משלוח תעריפי להיום נכון, זאת עם יחד. לתחרות פתוח העיתונים משלוח תחום

 נתונים הוועדה בידי אין ולכן עיתונים משלוח כמויות נתוני של ריכוז התקשורת משרד בידי אין. תשלומיםה

 חלקה כי מעריכה הוועדה, זאת עם יחד. הדואר חברת של השוק תחינ אודות או בארץ עיתונים משלוחי סך אודות

 קבוע הדואר חברת תעריף בו תחרותי שוק על מדובר. מאוד קטן העיתונים משלוח ענף סך מתוך הדואר חברת של

 . מחירים פיקוח תחת נמצאים לא בשוק המתחרים יתר ואלו וידוע

 עיתונים משלוח בהיקף ]...[-כ של מצטברת ירידה קיימת כי לראות ניתן 1221-1211 שנים של השינויים בניתוח

 החל זה משירות הדואר חברת בהכנסות ]...[-כ של מצטברת לירידה שהביא דבר, ל"לחו עיתונים משלוחו בארץ

 .1211 שנת וכולל ועד 1221 משנת

 

 

  

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

חברת הדואר ממשלוח עיתונים בשנים  ( מיליונים)כמויות והכנסות 
9002-9031 
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  עלוניםמגמות בתחום משלוח  .32

 לא המשרד. בתקנות קבוע אינו בעדו והתעריף מלאה בתחרות נמצא( מען ללא דואר דברי) עלונים משלוח תחום

, זאת עם יחד. לוועדה ידוע אינו הדואר חברת של חלקה ולכן זה בתחום השוק נתחי אחר שוטף מעקב מבצע

 התחרות על משמעותי באופן משפיעה אינה היא וכי גדול אינו הדואר חברת של השוק נתח כי מעריכה הוועדה

 על עמד שחולקו העלונים ומספר ₪ מיליון ]...[-כ על עמד 1211 בשנת עלונים ממשלוח החברה הכנסות סך. בתחום

 אשר נמוכה הכנסה, עלון לחלוקת אגורות ]...[-כ של ממוצעת הכנסה על מצביעים אלה נתונים. מיליון ]...[-כ

  .ישראל דואר חברת של דהימצ תחרותי תמחור משקפת

 ההכנסות בסך משמעותי שינוי אין. ]...[-כ של בשיעור העלונים משלוח כמותב עליה חלה 1221-1211 בשנים

 .בשנה ₪ מיליון ]...[-בכ מסתכמות והן 1211 שנת וכולל ועד 1221 משנת החל זה משירות

 

 

 

 

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

- 9002בשנים , (במיליונים)כמויות והכנסות חברת הדואר ממשלוח עלונים 
9031 
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 חבילות שלוחמ בתחום גמותמ .90

 בארץ חבילות .90.3

 בודדת חבילה משלוח עבור תעריף קבוע התשלומים בתקנות. מלאה בתחרות נמצא החבילות משלוח תחום

  .בלבד

 ארבע עד) יחידניים במשלוחים 12%-כ מהן ,חבילות ]...[-כ הדואר חברת ידי על בישראל חולקו 1211 בשנת

, היחידניים המשלוחים מתוך(. במשלוח חבילות מחמש החל) כמותיים במשלוחים 12%-וכ( במשלוח חבילות

 המרכזת טבלה להלןחבילות לבסיסי צה"ל.  ]...[-נשלחו בישראל כ 1211 בשנת. ל"צה לבסיסי נשלחו 11%-כ

 :הדואר חברת ידי על 1211 בשנת ארצי-פנים חבילות משלוח נתוני את

 

 

 

 

 

]...[ 
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 כי צופה הוועדה. ארציות-פנים חבילות לוחמש בכמות 1.1%-כ של ממוצעת שנתית עלייה חלה, 1221-1211 בשנים

 . תתגבר ואף תמשיך זו מגמה

 

  

חבילה למען  
 צבאי

חבילות   1-1
 במשלוח

חבילות   1-12   
 במשלוח

חבילות   11-122
 במשלוח

121-1,222  
 חבילות במשלוח

 1,222-למעלה מ
 חבילות במשלוח

  12,222-למעלה מ
 חבילות במשלוח

 9039של חברת הדואר ממשלוח חבילות בשנת ( אלפים)כמויות והכנסות 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

נתונים ומגמות –שירותי דואר  –פרק ב'   

 

62 

 

 בינלאומיה וארהד בתחום מגמות .93

 בדרך ל"לחו ודואר היבשה או הים בדרך ל"לחו דואר: קטגוריות לשתי מחולק בינלאומי דואר משלוח תחום

 זמן אורך הים בדרך דואר משלוח, הדברים מטבע. בישראל שכיח אינו היבשה בדרך דואר משלוח כאשר ,האוויר

 גבוהה עלותו אך יותר מהר ליעדו מגיע, זאת לעומת, האוויר בדרך דואר משלוח. יותר נמוכה עלותו אך יותר רב

 . יותר

 רק, 1211 בשנת. הבינלאומי הדואר בתחום יותר והמשמעותי השכיח האמצעי הינו האוויר בדרך דואר משלוח

-כ) וירוהא בדרך נשלחה 11.1% והיתרה( דואר דברי ]...[-כ) הים בדרך נשלחו ל"לחו שנשלחו הדואר מדברי 1.1%

 (.דואר דברי מיליון ]...[

 חברת הכנסות .הים בדרך ל"לחו שנשלחו הדואר דברי מסך ]...[ רק מהווה הים בדרך כמותי דואר דברי משלוח

, הנראה ככלש להסיק ניתן הנתונים מן .לתחרות פתוח זה תחום .בשנה ₪ ]...[ על עולות אינן השירות מן הדואר

 הים בדרך למשלוח תיועלוה שפער וא אטרקטיבי אינו הים בדרך כמותי דואר במשלוח הדואר חברת של תעריףה

  .גדול אינו ,האוויר בדרך כמותי דואר משלוח מול אל

 

 :הבאה בדרך מוגדר ל"לחו כמותי דואר, התשלומים תקנות לפי

מכתבים, דברי דפוס או צרורות, לפי העניין, הנשלחים לחוץ לארץ בדרך  –לאומי" -"כמותי בין

 הים והיבשה או בדרך האוויר ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:

מכתבים, דברי דפוס או צרורות, לפי  12-הדיוור, בכל משלוח, הוא של למעלה מ (1)

 העניין;

אופן הביול ייקבע מראש על ידי פקיד הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוס או  (1)

 הצרורות, לפי העניין, לא יבוילו באמצעות בול דביק;
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  EMS משלוח

 אינם בגינו והתעריפים מלאה בתחרות נמצא( EMS – Express Mail Service) ל"לחו מהיר דואר משלוח תחום

 עם, ל"לחו הדואר משלוח בענף הדואר חברת של ביותר המשמעותי הינו זה תחום. התשלומים בתקנות קבועים

 ובהכנסות הפעילות בהיקף ירידה חלה האחרונות בשנים, זאת עם יחד. 1211 בשנת ₪ מיליון ]...[-כ של הכנסה

 :הבא בתרשים לראות שניתן כפי, המהיר הדואר משלוח מתחום

 

 

  

1211 1211 1211 1212 1221 

בשנים  EMSשל חברת הדואר משירות ( במיליונים)כמויות והכנסות 
9002-9031 
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 (EMS כולל) ל"מחו דואר קבלת

 לבתי העולם רחבי מכל הנשלחים וחבילות דואר דברי מחלקת הדואר חברת, בינלאומיים הסכמים במסגרת

 . בישראל הנמענים

 . ₪ ]...[-כ על עמדו ל"מחו שהתקבל דואר מחלוקת הדואר חברת של הכנסותיה, 1211 בשנת

 

 

]...[ 

 

 

 

 

 חלה 1221-1211 בשנים. ל"מחו דואר מקבלת הדואר חברת הכנסות בהיקף עלייה קיימת כי מראה להלן התרשים

 .אלו משירותים בהכנסות ]...[ -כ של גידול כןו ל"מחו EMS-ו דואר קבלת כמותב 12%-כ של מצטברת עלייה

 

 

 התפתחות עקבותב זאת, תתגבר ואף תמשיך ל"מחו המגיע דואר בחלוקת גידול של זו מגמה כי צופה הוועדה

  .האלקטרוני המסחר

 

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

 במיליונים - EMS -ל ומ"מקבלת דואר מחו -כמויות והכנסות 
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 שליחים שירותיבתחום  מגמות .99

 זה שירות כלל בדרך. לעסק מעסק או לדלת מדלת חבילה או דואר דבר משלוח של שירות כוללים שליחים שירותי

 מנוי שאינו למי גם זה לשירות נגישות הדואר חברת מאפשרת לאחרונה .הדואר חברת של למנויים רק ניתן

 . מזדמנים ללקוחות כרטיסיה רכישת באמצעות וזאת כאמור

 השליחים שירותי שוק. התשלומים בתקנות קבועים אינם הדואר חברת ותעריפי מלאה בתחרות נמצא זה תחום

  .DHL, UPS: כגון, בינלאומית מרשת חלק ומהווים גדולים מהם חלקם, שחקנים עשרות בו פועליםו מאוד מגוון

  .שליחים משירותי בהכנסות ]...[-כ של מצטברת עלייה חלה 1221-1211 בשנים

 

 

 1221 1212 1211 1211 מנורמל 1211

   9031 9002-9031, מדואר שליחים( ח"מיליוני ש)הכנסות חברת הדואר 
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 הדואר בישראל ענףהיבטי תחרות של  -ד'  פרק

זה סוקר את התפתחות התחרות בענף הדואר בעשורים האחרונים ואת המצב הנוכחי של  פרק

את המלצות  ומציגהתחרות בתחומים השונים של הענף. בנוסף, הפרק מנתח נתונים שונים 

 התחרות בענף הדואר בשנים הקרובות.  הרחבתהוועדה אודות 

 

 רקע .83

, ניתנו מרבית שירותי הדואר במדינת 7891 בשנת סטטוטורי כתאגידעד להקמת רשות הדואר 

 תואגדה 1....7.0ישראל על ידי משרד התקשורת )אשר אף נקרא בשעתו משרד הדואר(. ביום 

 רשות הדואר לחברה ממשלתית. 

, בה הוחלט, בין היתר, על פתיחה 199התקבלה החלטת ממשלה מספר  0...בספטמבר  71 ביום

הדואר  חברתמי פעילות שסופקו עד אז בבלעדיות על ידי הדרגתית של שוק הדואר לתחרות. תחו

 בהדרגה לתחרות:  נפתחו

 דברי להעברת ושירותים"ל לחו היוצא הדואר שירותי לתחרות נפתחו 0... במרץ . ביום 

 מועד)שבאותו  בארץ רגיל דואר דבר משלוח ממחיר ומעלה 5.1 פי שמחירם בארץ דואר

  .44חלוקה היתר באמצעות(, ₪ 1.5 על עמד

 כמותי דואר למעט, הכמותי הדואר שירותי כלנפתחו לתחרות  1...בינואר  .0 ביום 

 . ציבוריים וגופים הממשל ותמוסד בידי שנשלח

 נפתחו שירותי הדואר הכמותי לתחרות מלאה, באופן המאפשר לבעלי  1...ביולי  7 ביום

 כמותי לספק שירותי דואר כמותי לכלל הלקוחות.  דואר למשלוחהיתר 

שהתחרות במשלוח הדואר הכמותי  בעוד. שונה באופן התפתחו שונים תחומים השנים במהלך

 בתחום שהתחרות הרי, משמעותיתהאחרונות ונתחי השוק של המתחרים עלו  בשניםהתפתחה 

 דוארמשלוח  תחוםב .45דומה בצורה להתפתח צליחהה לא, דוגמאל"ל, לחו כמותי דואר משלוח

 שבפרישה היתרון לאור וזאתמאוד,  משמעותיהדואר  חברת של, הפתוח לתחרות, חלקה רשום

)באופן חלקי( שליחים, המהווים תחליף  בשירותי .לציבור מקנה שהיא הנגישותו ארצית-כלל

 .קטןהדואר  חברת, שוררת תחרות וחלקה של דואר רשום לשירות

 תחרות, שכן לשיפור רווחת הצרכן חשוב ערך וקידומה התחרות של בקיומה רואה הוועדה

והפחתת מחירים  ללקוחות השירות טיב שיפור תוך, תפעולית התייעלות, יזמות, חדשנות מעודדת

לציבור. 

                                                      
 אלה כוללים, בין היתר, את משלוח דואר רשום, משלוח חבילות, חלק ממשלוח יחידני ועוד.  שירותים 44
 שירותי בעד נמוכים)תעריפים  אלה בתחומים המפוקחים התעריפים גובה היא, הנראה ככל, לכך הסיבות אחת 45

 (התחרות להתפתחות שלילי תמריץ מהווים הדואר



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

ראלהיבטי תחרות של ענף הדואר ביש –פרק ד'   

 

108 

 

אשר אינם פתוחים כיום לתחרות הינם השירותים הכלולים בתחום השמור בלבד  השירותים

 1.5גרם ומחירם אינו עולה על  ..1)שירותי משלוח דואר בארץ ולחו"ל אשר משקלם אינו עולה על 

₪ .) 

 

 כמותיה דוארהבתחום  תחרות .83

מטבע הדברים, שולחי דואר  .46אחד במשלוח גדולות בכמויות הנשלח דואר הינו כמותי דואר

כמותי, בדרך כלל, הינם גופים ומוסדות גדולים הנדרשים לצורך עיסוקם לשלוח כמויות גדולות 

, קיימים וכיום, 1... בינואר לתחרות נפתח הכמותי הדואר תחום. 47של דברי דואר במשלוח אחד

ק המצרפי שלהם , עשרה בעלי היתר למשלוח דואר כמותי, אשר נתח השוהדואר חברתל בנוסף

 המשמעותי השחקן, הדואר חברתהכמותי. אחרי  הדוארבתחום  הכמויותמכלל  01%-עומד על כ

.ד. א חברת ניצבות ניכר בפער ואחריה מסר חברת הוא הכמותי הדואר משלוח בתחום ביותר

  .ליין דיירקט וחברת הפצות

קיבלה חברת  1...והחלה בפעילותה באותו מועד. בשנת  ....מסר הוקמה בחודש מרץ  חברת

שירותי דואר כמותי. חברת מסר מוחזקת על ידי דפוס בארי ובר אביב  למתן כללימסר היתר 

 שיגור בע"מ, ומספקת את שירותיה, בין היתר, באמצעות רכישת שירותים מבעלי המניות בה. 

 לה מסייע הדבר(, בארי)דפוס  דפוס בית בידי מוחזקת מסר וחברת היות כי מעריכה הוועדה

 זה הקשורים תהליכים שני כולל למעשה זה תחום שכן, הכמותי הדואר משלוח בתחום להתמודד

 ההפקה פעילות בין אנכית סינרגיה שקיימת לומר ניתן. וחלוקתם הדואר דברי הפקת: בזה

 .כמותי דואר לעניין לחלוקה

היקף הכמויות  אורל, וזאת הדואר בענף מאוד משמעותי תחוםמשלוח הדואר הכמותי הינו  תחום

(. 70..הכנסות בשנת  ₪מיליון  ..5-)קרוב לחצי מיליארד דברי דואר ולמעלה מ ובוההכנסות 

 יכולתבשנים הראשונות לאחר פתיחת תחום הדואר הכמותי לתחרות, הרגולציה צמצמה את 

החברה  הגבלת. בססלהת החדשים לשחקנים לאפשר כוונה מתוךהדואר  חברתשל  פעילותה

משלוח דואר כמותי ובאיסור הפקת דברי  תעריף על פיקוחב ,היתר בין, ביטוי לידי באהכאמור 

 דפוס. 

, 70..-.7..דואר כמותי, בשנים  משלוח בתחוםלהלן מציגה את התפתחות נתחי השוק  הטבלה

 . 70.1%-ב ירדהדואר  חברתכי בתקופה זו נתח השוק של  מראהו

                                                      
תחרות בתחום הדואר הכמותי. הגדרות מפורטות של משלוח דואר כמותי זה מתייחס לנתונים הרלוונטיים ל סעיף 46

  .71נתונים ומגמות, סעיף  -ב' שירותי דואר ונתונים נוספים בתחום זה ניתן למצוא בפרק 
 .ועוד החשמל חברת, ביטוח חברות, מסחריים בנקים, תקשורת חברות כמו גופים 47
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 התקשורת משרד נתוני: מקור

 

 שכורים דואר ותאי חלוקה מרכזי .04

 כללי .04.4

חלוקה הינו מתקן לחלוקת דברי דואר, בו מותקנים תאי חלוקה אשר הוקצו לנמען על  מרכז

. מכתבים בבית הנמעןכחלופה לתיבת ידי החברה לצורך חלוקת דברי דואר הממוענים אליו, 

 באמצעות רק אפשרית אליה והגישה אטומה התיבה חזית, רגילות דואר מתיבות בשונה

החלוקה מוצבים בסמוך לשכונות מגורים, והנמענים מקבלים לתאים אלה את  רכזימ. מפתח

 החלוקה ממרכזי וחלק שכורים דואר תאיכן,  כמו. אליהםהדואר הנשלחים  דברי כל

  .הדוארממוקמים בתוך יחידות 

דואר  ובתאיחלוקה  מרכזיב הדואר דברי אתהמקבלים  ניםנמעל הנשלחים דואר דברי

 לבעלי נגישים אינם אלה ותאים מאחר, וזאת הדואר חברתורק על ידי  אך יםמחולקשכורים 

 מכתבים תיבת כלל אין חלוקה במרכז דואר תאיש  להם מהנמענים חלקל. יצוין כי היתר

. לכן לנמענים אלה דואר דברי לחלק היתר בעלמ באופן מעשי נמנע כן על מגוריהם במקום

המכתבים הממוענים לכתובות הסמוכות למרכזי חלוקה  כלדברי הדואר,  הפקתכבר בשלב 

 את להגדיל ההיתר בעלי על מקשה זו תופעה כי ברי .הדואר חברתנמסרים לחלוקה על ידי 

 .לתחרות חסם ומהווה שלהם השוק נתח
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 החברה רשיון .04.4

החברה מפרט את מרכזי החלוקה בהם רשאית החברה לחלק דברי דואר. בנוסף,  רשיוןל 'ב נספח

תנאים להקמת מרכזי חלוקה נוספים על המרכזים המפורטים בנספח. להלן  ברשיון נקבעו

 : רשיוןב הרלוונטיות הוראותה

דואר  דברי למעט ,הנמען במען המכתבים לתיבת הדואר דברי את יחלק הרשיון בעל .7.7

לא  חםנפ או גודלם שמפאת דואר דברי וכן בתשלום דואר בתא לקבל הנמען ביקש אותם

שבה  הדואר יחידת בדבר הודעה הרשיון בעל ישאיר שלגביהם ,הנמען למען לחלקם ניתן

 .לקבלם ניתן

בהם  חלוקה למרכזי הדואר דברי את רשאי לחלק הרשיון , בעל7.7בסעיף  האמור אף על ...7

 . 7\בנספח ב החלוקה מרכזי ברשימת לנמענים, כמפורט חלוקה תאי יוקצו

החלוקה  מרכזי על נוספים חלוקה במרכזי הדואר דברי את לחלק רשאי הרשיון בעל .7.0

מרכז  כל בין שהמרחק הרשיון, ובלבד הענקת במועד בנוסחו 7\בנספח ב המפורטים

יודיע  הרשיון מטר. בעל 500 על יעלה לא משרת שהוא הנמענים לבתי נוסף חלוקה

 את השיקולים כאמור, ויפרט נוסף חלוקה מרכז לפתוח הכוונה על ובכתב למנהל מראש

 :אלה שיקולים החלוקה, לרבות לפתיחת מרכז

 ;הדואר דברי חלוקת אזור של הטופוגרפיים התנאים .א

 ;רוויה בלתי בבנייה הדואר דברי חלוקת אזור אפיון .ב

חלוקת  באזור בבתים מכתבים תיבות או/ו בתים רחובות, מספרי שמות העדר .ג

 ;הדואר דברי

 ;בישוב הנוהגת החלוקה שיטת .ד

 הנוסף. החלוקה מרכז להקמת ביחס המקומית הרשות עמדת .ה

. 7\בנספח ב המפורט קיים חלוקה מרכז במקום חלוקה מרכז להקים רשאי הרשיון בעל .7.5

 את חלופי, ויפרט חלוקה מרכז לפתוח על הכוונה ובכתב מראש למנהל יודיע הרשיון בעל

 החלוקה מרכז פתיחת והשפעת 1.3 בסעיף השיקולים המפורטים לכך, לרבות השיקולים

 .אליו הציבור נגישות על החלופי

 מהמועד שבו ( ימים51וחמישה ) ארבעים הרשיון, בתוך לבעל להורות רשאי המנהל א.  .7.1

 או בהתאם 7.0 לסעיף בהתאם הרשיון בעל להודעת ביחס הנדרש המידע כל הועבר

 החלוקה החלופי. לא מרכז את או הנוסף החלוקה מרכז את לפתוח , שלא7.5לסעיף 

 מרכז את או החלוקה הנוסף מרכז את לפתוח הרשיון בעל כאמור, רשאי המנהל הודיע

 .החלופי החלוקה

הרשות המקומית,  מאת דרישה פי על חלופי חלוקה מרכז להקים הרשיון בעל ביקש ב. 

 לפתוח שלא לבעל הרשיון המנהל הבקשה, והודיע את המבססים מסמכים צירוף תוך

 הצעדים בדבר הרשיון המנהל לבעל שהתבקש, יורה החלופי באופן חלוקה מרכז את

 .הדואר דברי חלוקת לצורך ינקוט שבהם
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 תחרותה להרחבת חסם - חלוקה מרכזיהעדר גישה ל .04.8

 להרחבת משמעותי חסם כיום המהוו החלוקה מרכזיהעדר גישה ל כי סבורה הוועדה

נוכח אי יכולתם של בעלי היתר לחלק דברי דואר בתאי החלוקה הממוקמים , התחרות

ועדת תעריפי חברת הדואר ועדכונם )" הוועדה לקביעת המלצות, וזאת למרות במרכזים אלו

 . בנושא התקשורת משרדשימועים שערך  שלושהולמרות  "(שגיא

 ממרכזי הדואר דברי גניבתאפשרות  בדברהדואר  חברתסבורה כי אין ממש בטענות  הוועדה

מנת לתת מענה  עליחד עם זאת,  .החלוקה במרכזי שימוש זכות שיקבל מי ידי על החלוקה

שימוש במרכזי החלוקה באופן  יכממליצה  הוועדהזה,  בענייןהדואר  חברתלחשש שהעלתה 

מכוח  הפוגע באחד מבעלי ההיתר או גורם נזק לדברי דואר, יהווה עילה להטלת עיצום כספי

 . חוק הדואר

לעיל לחברת הדואר מרכזי חלוקה ותאי דואר שכורים הממוקמים בתוך יחידות  כאמור

דואר. הוועדה סבורה כי על חברת הדואר לאפשר לבעלי ההיתר גישה גם למרכזי חלוקה אלה 

 ולתאי דואר שכורים. 

 וחלוקתם הדואר ליחידות הדואר דברי מסירת באמצעות תיעשה אלו לתאים הגישה

נוכח מיקום התאים בתוך יחידות הדואר סבורה הוועדה כי אין . הדואר חברת באמצעות

 לאפשר גישה באמצעות מסירת מפתח של יחידות הדואר.

 

 המלצות הוועדה:

מרכזי החלוקה יונגשו לבעלי היתר באמצעות מתן מפתח עבור כל מרכז חלוקה. ככל   .א

שחברת הדואר תבקש להנגיש את מרכזי החלוקה בדרך אחרת המקובלת על 

 במרכז לחלקהיתר המבקש  בעל. חשבונה על זאת לעשות תוכל היא, 48דהמשר

 . הדואר חברתלעלויות שכפול המפתח למרכזי החלוקה  את לםלש יידרש, חלוקה

הדואר מרכזי חלוקה ותאי דואר שכורים הממוקמים בתוך יחידות דואר. נוכח  לחברת .ב

גישה  למתחריםמיקום התאים בתוך יחידות הדואר סבורה הוועדה כי אין לאפשר 

אלה באמצעות מסירת מפתח של יחידות הדואר. הוועדה ממליצה כי חברת  לתאים

אי דואר שכורים. הדואר תאפשר לבעלי היתר גישה גם למרכזי חלוקה אלה ולת

 הדואר חברת נציגיהגישה לתאים אלה תיעשה באמצעות מסירת דברי הדואר ל

 בסמוך אליהן וחלוקתם באמצעות חברת הדואר. אויחידות הדואר ב

                                                      
 : פתיחת חריץ בחלק הקדמי של כל תא, בדומה לתיבות דואר רגילים בבתי מגורים. למשל 48
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 והכנסות כמויות נתוני .04.0

 ילמרכז כמותי דואר במשלוח משמעותית עליה על מצביע הכמותי הדואר משלוח נתוני ניתוח

 שכמות בעוד. בארץ המענים כלל מתוך חלוקה במרכזי המענים בשיעור עליה על וכן חלוקה

 מיליון .55-)מכ %.7-כ של מצרפי בשיעור גדלה .7..-8... בשנים בישראל הכמותי הדואר

 של בשיעור גדלה חלוקה למרכזי שנשלחה הכמותי הדואר כמות"ד(, ד מיליון 591-לכ"ד ד

נתון זה מראה כי קצב הגידול של משלוח  .49"ד(ד מיליון 11-לכ"ד ד מיליון 15-)מכ 71.1%

בתקופה המדוברת( מקצב הגידול במשלוח דואר כמותי  11%-דואר למרכזי חלוקה גדול )ב

לכלל הארץ. נראה כי תופעה זו אינה חדשה וקיבלה התייחסות כבר בדוח ועדת שגיא, אשר 

דואר ציין כי "מאז אמצע שנות התשעים, עלה מספרם של מרכזי החלוקה ותיבות ה

. נציין כי כיום 50המותקנות בהן, בשיעור העולה במידה ניכרת על שיעור הגידול באוכלוסייה"

, לעומת 1...תאי דואר. בשנת  ...,171-מרכזי חלוקה בישראל המכילים כ ..7,1-ישנם כ

שיעור הגידול במרכזי  מרכזי חלוקה בלבד. מכאן ניתן לומר כי 901זאת, היו בישראל 

שיעור הגידול בכלל המענים בארץ. השלכת תופעה זו היא למעשה פגיעה החלוקה עולה על 

ביכולת בעלי ההיתר להתחרות בחברת הדואר. הוועדה רואה תופעה זו בחומרה, והמלצותיה 

 מנסות לטפל בתופעה זו ולהרחיב את יכולת התחרות בתחום. 

 

 התקשורת משרד נתוני: מקור

                                                      
ספרות, חלק  1למיקוד בן שבמעבר  כיווןמ, 70..מנת שלא ליצור עיוות, איננו מתייחסים בניתוח זה לנתוני שנת  על 49

 מהדואר הכמותי נספר כדואר יחידני. 
 . 07ועדת שגיא, עמוד  דוח 50

...8 ..7. ..77 ..7. ..70 

שיעור כמויות והכנסות דואר כמותי למרכזי חלוקה מתוך סך דואר  
 4443-4448, כמותי שנשלחו על ידי חברת הדואר
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 הכמותי הדואר דברי סך מתוך חלוקה למרכזי הדואר דברי שיעור כי לראות ניתן לעיל בגרף

 החברה של השוק נתח ירידת היא לכך הסיבה לכאורה. עלייה במגמת נמצא הדואר חברת של

 החלק ולכן( חלוקה למרכזי משלוח בתחום לא)אך  הכמותי הדואר משלוח תחום כלל מתוך

 הדואר דברי במספר אבסולוטי גידול ישנו כי מראה יותר מעמיק ניתוח. עולה חלוקה למרכזי

 .הכמותי הדואר דברי בסך הגידול משיעור גדול אשר, חלוקה למרכזי

 

 

..7. ..77 ..7. 

  4444-4444, שיעור מצטבר של הגידול בכמויות דואר כמותי
 (4443בהשוואה לשנת )

..7. ..77 ..7. 

  4444-4444, שיעור מצטבר של הגידול בהכנסות מדואר כמותי
 (4443בהשוואה לשנת )
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הגרפים לעיל מראים כי גם בהיקף הכמויות וגם בהיקף ההכנסות, שיעור הגידול של דברי  שני

 דואר כמותי למרכזי חלוקה גדול משמעותית משיעור הגידול של סך דברי דואר הכמותי. 

 

 

בעלי ההיתר אינם יכולים לחלק דואר בכל המענים, וקיימת להם מעין "תקרת זכוכית"  כיום

-וזאת נוכח חוסר האפשרות של בעלי ההיתר לחלק דואר במרכזי חלוקה, המהווים כיום כ

מכלל הכתובות בישראל וכן נוכח חוסר האפשרות של חלוקה בתאי דואר שכורים  5%.

וק. הוועדה סבורה כי ללא הסרה מלאה של חסמים אלה, מכלל הכתובות בש 1%-המהווים כ

 לא תתקיים בתחום משלוח הדואר הכמותי תחרות מלאה. 

...8 ..7. ..77 ..7. ..70 

דואר , כמויות דואר כמותי למרכזי חלוקה ושלא למרכזי חלוקה
 4443-4448ישראל 

...8 ..7. ..77 ..7. ..70 

הכנסות ממשלוח דואר כמותי למרכזי חלוקה ושלא למרכזי  
 4443-4448דואר ישראל , חלוקה
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 השוואה בינלאומית –חלוקה  מרכזי .04.4

משלוח דברי דואר במרכזי חלוקה הינה נדירה מאוד ברוב המדינות המפותחות  תופעת

ויש הנחייה  0%חוד האירופי אינו עולה על בעולם. שיעור המענים במרכזי חלוקה באי

 מפורשת לחלק את דברי הדואר לבתי הנמענים. 

אחת  .מענים במרכזי חלוקהשל  גבוהשיעור יש  בהןעם זאת, ישנן מדינות מפותחות  יחד

מהארצות הללו היא קנדה. עד היום, קנדה חילקה את דברי הדואר בערים המרכזיות ישירות 

לתאים במרכזי  והדואר חולק דברילתיבות הדואר בבתי הנמענים אך בפריפריות הרחוקות, 

את דברי הדואר למרכזי חלוקה  חלקל הקנדיתהדואר  חברתחלוקה. לפני כחצי שנה, ביקשה 

 הכספית התועלת כיודיעה הרים המרכזיות. חברת הדואר הקנדית לאוכלוסייה בעגם 

. כלומר, בשנה קנדי דולר מיליארד כחצי על עומדת הנמענים לבתי הדיוור מביטול הישירה

ביטול הדיוור נעשה בראייה כלכלית ברורה, כחלק מניסיון של חברת הדואר לייצב את עצמה 

 פיננסית.

את היתרון הכלכלי  מדגישהספק כי תוכנית ההתייעלות של חברת הדואר הקנדית  אין

והיעילות התפעולית של חלוקת דברי דואר למרכזי חלוקה. יחד עם זאת, טיב השירות של 

 למרכזי דואר דברי חלוקת של השירות מטיב משמעותית גבוה הנמען לבית דואר דבריחלוקת 

להשאיר את  תחרווב בעולם המפותחות המדינות שרוב מכך להתעלם ניתן לא, כן כמו. חלוקה

 חובת חברת הדואר המקומית לחלק לבית הנמען. 

 חלוקה במרכזייותר  גדול שימושלחסוך בעלויות החלוקה באמצעות  הרצוןהקיים בין  המתח

נעלם מעיני  לאחלוקת דברי הדואר לבית הנמען  אמצעותב לציבור השירות טיב שיפור ביןו

 בענף והמגמות מסורתיים דואר לשירותי הביקוש היקףברי לוועדה כי בעשור הקרוב  הוועדה.

מדיניות מתאימה בנושא זה ועל כן בחרה שלא  לגבש משרדל שיאפשר דבר, יתבהרו הדואר

  מרכזי חלוקה נוספים מחד, או על צמצום מרכזי החלוקה מאידך. תלהמליץ על פתיח
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 שכורים דואר ותאי חלוקה מרכזיב שימוש דמי .04.4

 :כי ממליצה הוועדה

 )שתי אגורות( לכל דבר דואר₪  4.44יעמוד על  החלוקה במרכזי שימוש עבור תשלוםה .א

 . שיחולק על ידי בעל היתר במרכז חלוקה

דיווח של כל רבעון  מתום יום 40בעל היתר המחלק דואר במרכזי חלוקה יעביר תוך  כל .ב

רואה החשבון של בעל ההיתר, בו תדווח  על ידי המאושרהיתר מורשה חתימה בבעל 

זה יחושב התשלום דיווח ידו. על פי  עלכמות דברי הדואר שחולקה במרכזי החלוקה 

 שבעל ההיתר יידרש לשלם לחברת הדואר. 

עבור חלוקה לתאי דואר שכורים ומרכזי חלוקה הממוקמים בתוך יחידות  תשלוםה .ג

 לכל דבר דואר. ש"ח 4.43על הדואר יעמוד 

 נוספים חלוקה מרכזי הקמת .04.4

חלוקה בשכונות ובערים חדשות ללא צורך  מרכזילפתוח  רשאיתהדואר  חברת, הרשיוןפי  על

 חלוקה מרכזלפתוח  בכוונתהלהודיע למשרד כי  מחויבתעם זאת, החברה  .המשרדבאישור 

 מרכזיבאמצעות  חלוקההכלכלית של  הכדאיות הדואר דבריבכמויות  הירידה לאור נוסף.

 מבלינוספים  חלוקה מרכזי תפתח הדואר חברתכי  חשש מקנן זה לצד. תגדל החלוקה

  .תתעצם בתחרות הפגישההיתר. בדרך זו,  לבעלי להנגישם

 הוועדה, היתר בעלי בפני החלוקה מרכזי את להנגישהדואר  חברתאת  עודדל מנת על

 :כי ממליצה

 יּותר לא, היתר לבעלי שכורים דואר ותאי החלוקה מרכזי כל הונגשו לא עוד כל .א

 .נוספים חלוקה מרכזי להקים הדואר לחברת

 הדואר חברת, היתר בעליל יונגשו שכורים דואר ותאי החלוקה מרכזי שכל לאחר רק .ב

 . היתרלבעלי  נגשיםמו שהם בתנאינוספים ו חלוקה מרכזי לפתוח תוכל

 ביישובים נוספים חלוקה מרכזי לפתוח, השר באישור, החברה תוכל, האמור למרות .ג

 בהם אין שמות רחובות ומספרי בתים כל עוד מרכזים אלה יונגשו לבעלי היתר.

הדואר  אית כלהחלוקה הקיימים ואת  מרכזי כל אתהדואר  חברתאשר תנגיש  דע .ד

 ישירות חדשות ובערים בשכונות הדואר דברי את תחלקהדואר  חברת, יםהשכור

 הנמענים לבתי
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  דפוס דברי הפקת .04

 תחת וזאת, לקוח לכל דואר דברי של מוגבלת חודשיתלהפיק כמות  רשאיתהדואר  חברת, כיום

 להפיק לה לאפשר כדימספר פעמים למשרד  פנתההדואר  חברת .51"היברידי"דואר  השירות תיק

  .אך המשרד לא קיבל את בקשות החברה ללא הגבלה דואר דברי

 הדואר לקוחותדברי דואר הינה חלק משרשרת הערך של פעילות משלוח דואר כמותי.  הפקת

 דבר, התקשרות אותה במסגרת דואר דברי של וחלוקה הפקה שירותי לקבל מבקשים הכמותי

אף  עלנתחי שוק.  לאיבוד ומביא גדולים לקוחות עם התקשרויות לבצע הדואר חברת על מקשהה

 על ,ההפקההחלוקה, חשיבות  לעלותנמוכה יחסית  הדפוס בבתי הדואר דברי תשעלות הפק

 אוהדואר  לחברתיכולת הפקת דברי דואר  מתן .הלקוח בעיני מאוד גדולה ,השונים היישומי

עלולה במצב הנוכחי לפגוע משמעותית בתחרות  דפוס בתי עם פעולה שיתוף יכולת לחילופין

 על לחלוקההדואר השכורים  ותאיהחלוקה  רכזימ כלזאת, פתיחת  עםבתחום הדואר הכמותי. 

 ככל בתחרות הפוטנציאלית הפגיעה את תמתןו יותר מאוזן משחקים מגרש תיצור היתר בעלי ידי

  .דואר דברי להפקת אפשרות הדואר לחברת שתינתן

 הדואר ותאי החלוקה מרכזי כל פתיחת לאחר רק תתקיים דואר דברי הפקת כי ממליצה הוועדה 

על ידי הקמת בית דפוס  ולא דפוס בתי עם פעולה שיתוף במסגרת רק ותתבצע השכורים

, וזאת לאור ההשקעות הגדולות הנדרשות לצורך הקמת בית דפוס ולאור הדואר חברתשבבעלות 

 . הדואר חברתמצבה הפיננסי של 

 

  השמור התחום צמצום .04

 ..1על פי הרגולציה הנוכחית, התחום השמור בישראל כולל משלוח דברי דואר אשר משקלם עד 

 ₪.  .1.5גרם ומחירם עד 

 

 השוואה בינלאומית –השמור  התחום .04.4

 :בעולם שונות במדינות השמור התחום אודות קצרה סקירה להלן

(, וזאת על מנת 7889)כבר בשנת לתחרות את התחום השמור  לפתוח הראשונהה תזילנד הי-ניו

 לאפשר תחרות גם בתחומי הליבה של משלוח הדואר. 

                                                      
 כמות הגבלת ללא, לחודש פריטים ...,.. עד אחד ללקוח הכמות תהיה, הראשון"בשלב  כי יןמצו השירות בתיק 51

 ".האוצר ושר התקשורת שר אישור לקבלת בכפוף תהיה, יותר מאוחר בשלב, כמויות הרחבת. אחד במשלוח
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( קבעה אבני דרך ....)אשר פורסמה בשנת  52האירופי האיחוד של השנייה הדואר דירקטיבת

, וזאת על מנת לאפשר מחד את כניסת המתחרים ואת הגידול לתחרות התחום השמור פתיחתל

 הוותיקה להתמודד עם השינויים המשמעותיים הללו בהדרגה:בתחרות, ומאידך לאפשר לחברה 

 7התחום השמור יכלול משלוח דברי דואר אשר משקלם עד  – 0...בינואר  7מיום  החל.. 

 מהתעריף משלוח מכתב רגיל. 0גרם ומחירם עד פי 

 גרם  .1התחום השמור יכלול משלוח דברי דואר אשר משקלם עד  – 1...בינואר  7מיום  החל

 מהתעריף משלוח מכתב רגיל.  1..ם עד פי ומחיר

 מדינות באיחוד האירופי. 71-ביטול התחום השמור ב – .7..בינואר  7מיום  החל 

 ביטול התחום השמור בכל מדינות האיחוד האירופי.  – 70..בינואר  7מיום  החל 

השמור הדירקטיבה וביטל את התחום  שקבעההבריטי לא המתין לסוף המועד  הרגולטורכי  יצוין

 . 1...כבר בשנת 

 :השמור התחום לפתיחת דרך אבני היא אף קבעה, האירופי באיחוד חברה אינה אשר, שווייץ

 ...1 -  גרם תעריף משלוח  ..7התחום השמור יכלול משלוח דברי דואר אשר משקלם עד

 מכתב רגיל 

 ...8 -  משלוח גרם בתעריף  .1התחום השמור יכלול משלוח דברי דואר אשר משקלם עד

 מכתב רגיל

 ..71 -  .הערכה למועד ביטול התחום השמור 

                                                      

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:176:0021:0025:EN:PDF-http://eur 
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 השמור התחום אודות כספיים נתונים .04.4

 

 

 

]...[ 

 

 

 

 

 

 התקשורת למשרד שנשלחוהדואר  חברת: נתוני מקור

 

 

דואר בתחום ה חברתמהכנסות  ]...[ -, למעלה מבטבלה ובתרשים לעיל שניתן לראות כפי

 דואר כמותי בעיקר משני שירותים: משלוח דואר יחידני ומשלוח דואר כמותי. השמור נובעות

 (4444)הכנסות דואר ישראל משירותים בתחום השמור 
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 ,לכןפתוחים לתחרות מזה קרוב לעשור. כמותי לחו"ל בדרך האוויר  דוארו ארצי-פנים

 מתוך. ₪ יוןלימ ]...[ -כ על עומדותישראל  דוארל"שמורות"  למעשה הלכה אשר כנסותהה

מעוניינים להיכנס  ההכנסות השמורות כאמור, ניתן לראות כי שחקני הדואר הכמותי אינם

התחום השמור הרלוונטי לתפיסת הוועדה  לפיכךו האוויר דרךלחו"ל  יחידני דוארלמשלוח 

  הינו הדואר היחידני הרגיל בלבד.

, בדומה לנעשה בעולם )ראו סקירה בינלאומית השמור התחוםסבורה כי פתיחת  הוועדה

להלן( תתרום לתחרות, תשפר את השירות לציבור ותגרום לחברת הדואר להתייעל ובטווח 

הארוך אף תאפשר לשמר את המחירים לאזרח. הוועדה בחרה לפתוח את התחום תוך 

י דואר אפשרות לגמישות מחירים מסוימת, וזאת על מנת לתת לחברה להתמודד במשלוח דבר

 דברי דואר.  ...,7-...במשלוחים בינוניים, קרי בין 

השמור אינו עולה בקנה אחד עם רגולציה  בתחוםהדואר  לחברת מלאה תעריפית גמישות מתן

כלכלית בסיסית של פתיחת שוק לתחרות, זאת לאור יכולתו של המונופול לחסל כל ניסיון של 

 חקן החזק והוותיק בענף. תחרות באמצעות המחרה מתאימה וניצול כוחו כש

 

 :לתחרות השמור התחום לפתיחת בנוגע הוועדה המלצות להלן

 על לחלוקה הונגשו שכורים דואר ותאי החלוקה מרכזי כלבו  מהיום חודשים שלושה בתום

( ההיתר בעלי מול)גם  וידא אשר התקשורת במשרד המפקח שאישר ולאחר, היתר בעלי ידי

 לא או, מלא באופןהיתר  לבעלי פיזית נגישים השכורים הדואר ותאי החלוקה מרכזי כל כי

 .מבניהםלפי המוקדם  ,לתחרות במלואוייפתח התחום השמור  4444בינואר  4יאוחר מיום 

 היחדני הדוארתעריפי לתחרות מל  במלואומקרה גם אם לאחר פתיחת התחום השמור  בכל

 יישארו בפיקוח. החברה של
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 ממוין לא כמותי דואר משלוח של המזערית הכמות הפחתת .08

( לחוק הדואר, הרחבת פתיחת התחרות בתחום הדואר הכמותי תיעשה על ידי 0ד)7סעיף  לפי

 הפחתת הכמות המזערית של דואר כמותי: 

 

 בשוק התחרות היקף( 4443 ביולי 4)"לא עלה ביום ט' בתמוז התשס"ט 

 האמור במועד החל, לתחרות ייפתחו, 44% על השמור בתחום הדואר שירותי

 פי על, השמור בתחום הדואר משירותי 44%-מ יותר לא אך לפחות 44% –

 של המזערית הכמות הפחתת ידי על וזאת, זה בתחום ההכנסות היקף אומדן

; אומדן היקף ההכנסות לפי פסקה כמותי דואר למשלוח הנדרשת דואר דברי

 שה חודשים לפני המועד האמור". זו ייקבע על בסיס הנתונים הידועים שי

 

 המשמעותית המסה את המהווה, ממוין כמותי דואר: לשניים נחלק הכמותי הדואר משלוח תחום

( 70..מיליון ד"ד בשנת  ..5-קרוב ל –מסך הדואר הכמותי  95%-)כ הכמותי הדואר דברי של

מיליון ד"ד  11-כ –מסך הדואר הכמותי  71%-ודואר כמותי לא ממוין, המהווה חלק קטן יחסית )כ

 (. .7..בשנת 

, הפחתת הכמות המזערית למשלוח דואר למעשה. ראש בכובד נשקלה המזערית הכמות הפחתת

. ברי כי השמור מהתחום חלק הינו שכיום בתחוםחלקית  תעריפים גמישות מתןכמותי מהווה 

 כיוון וזאת, התחרות ביסוס את תסכן מתעריפי משלוח דואר יחידני מלאה תעריפים גמישות מתן

, המונופול ידי כבילת ידי על לשוק להיכנס למתחרים לאפשר יש לתחרות השוק את לפתוח כדיש

 עם מיד השמור בתחוםהדואר  חברתל מלאה םתעריפי גמישות מתן בעוד, חלקי באופן לפחות

 .זה בתחום תחרות של ניסיון כל לחסלהדואר  חברתל תאפשר, לתחרות ופתיחת

 

הכמות המזערית פתיחת התחום השמור במלואו לתחרות יש להפחית את  עם כי ממליצה הוועדה

 הנימוקים הבאים:  מן וזאת ,... -ל ...,7 -מ משלוח דואר כמותי לא ממוין של

הכמות  הפחתתדברי דואר(.  444-4,444רווחת לקוחות המשלוחים הבינוניים ) הגברת .א

תשפר את מצבם של שולחי המשלוחים הבינוניים, קרי, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים 

וזאת לאור הצפי להפחתת מחיר  –)ובמקים מסוימים אף משקי הבית ועסקים גדולים( 

 המשלוח ולעלייה בטיב השירות. 
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 ותתחר תאפשר הכמות הפחתת .הבינוניים המשלוחים לשולחי מקסימום מחיר על שמירה .ב

פלח שוק של המשלוחים הבינוניים, כאשר המחיר  עלהדואר  חברתו ההיתר בעלי כל בין

 הגבוה האפקטיבי יהיה המחיר המפוקח של דואר יחידני. 

 תיוותר המזערית והכמות במידה. הדואר חברתהשפעת פתיחת התחום השמור על  מיתון .ג

 המשלוחים בקרב שוק נתחי תאבדהדואר  חברתש יתכן(, דואר דברי ...,7) כיום שהיא כפי

 ובכך ...,7 -ל ... בין במשלוחים שמקורם הרווחים השוק נתחי את ובעיקר, הבינוניים

 .אוניברסאלי שירות לספק עליה ויקשה נוספות הכנסות תאבד
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 התחרות הרחבת מתווה .00

 בעל מקיף מתווה על ממליצה הוועדה, בנושא הוועדה של רבים דיונים ולאחר, לעיל האמור לאור

 התחרות הרחבת. הוועדה מאמינה כי "(המתווה)" הדואר שוקב התחרות תהרחבל שלבים מספר

במתווה  השלבים .תחזק את השוק ותייעל אותו לרווחת המשק כולו ,תוך אימוץ המתווה ,קבשו

קשורים זה בזה ולראיית הוועדה, השינוי המיוחל בשוק יתקבל רק אם המתווה עליו ממליצה 

 עריכה מטעמי הינם זה במתווה הסעיפים כי יצוין, ספק הסר למען. כמקשה אחתהוועדה יאומץ 

 : להפרדה ניתן אינו אשר ושלם אחד כפרק המתווה את לקרוא ויש בלבד

הוועדה ממליצה כי תינתן הוראה על ידי שר התקשורת לחברת הדואר, לפיה לא יאוחר  .א

תפתח את כל מרכזי החלוקה משישה חודשים מיום אימוץ המלצות הוועדה, חברת הדואר 

לחלוקה פיזית על ידי בעלי ההיתר. מרכזי החלוקה יונגשו לבעלי היתר באמצעות מתן 

 לדבר דואר.₪  4.44מפתח עבור כל מרכז חלוקה ותמורת "דמי גישה" בסך 

 היתר לבעלי יונגשו הדואר יחידות בתוך הממוקמיםדואר שכורים  ותאי חלוקה מרכזי .ב

 חברת באמצעות וחלוקתם הרלבנטיות הדואר ליחידות הדואר דברי מסירת באמצעות

. התשלום עבור חלוקה לתאי דואר שכורים ומרכזי חלוקה הממוקמים בתוך יחידות הדואר

  .דוארלכל דבר  ₪ 4.43הדואר יעמוד על 

 על חלוקהל הונגשו שכורים דואר ותאי החלוקה מרכזי כלבו  יוםהמ חודשים שלושה בתום .ג

 בעלי מול)גם  וידא אשר התקשורת במשרד המפקח שאישר ולאחר, היתר בעלי ידי

 באופןהיתר  לבעלי פיזית נגישים השכורים הדואר ותאי החלוקה מרכזי כל כי( ההיתר

 :להלן הפעולות יבוצעו, למתווה ב'-ו א' בסעיפים כאמור מלא

 הפיקוח התעריפי בתחום משלוח הדואר הכמותי.  יוסר .א

 להפיק דברי דואר במסגרת שיתופי פעולה עם בתי דפוס. חברת הדואר אישור ל יינתן .ב

 יישארו בפיקוח(. חברת הדואר התחום השמור במלואו )אך תעריפי  ייפתח .ג

-ל תפחת ממוין לא כמותי דואר של המזערית הכמות, במלואו השמור התחום פתיחת עם .ד

לחברת הדואר להתמודד מול בעלי היתר  תאפשר כאמור המזערית הכמות תפחתה. 444

)עד  היחידני הדואר תעריפי זאת עם יחד .דואר דברי 444-4,444 בין משלוחיםבתחרות על 

. הקטנת דברי הדואר תתקיים גם לגבי יישארו בפיקוח (אחד במשלוח דואר דברי 444

 מכונות ביול.

ובמקביל , לתחרות ייפתח השמור התחום, לעיל ג'-א' בסעיפים האמור אף ועל מקרה בכל .ה

 .4444 לינואר 4 מיום יאוחר לא ,444-ל תפחת ממוין לא כמותי דואר של המזערית הכמות

 כמותי דואר ממשלוח התעריפי הפיקוח והסרת דואר דברי להפיקהדואר  חברתל האישור .ו

 ותאי החלוקה מרכזי כל של פיזית הנגשה בדבר המשרד לאישור בכפוף יינתנו לעיל כאמור

 שהוועדה במחירהדואר  חברת ידי על תבוצע בלבד החלוקה לגביהם אשר השכורים הדואר

  .קבעה
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 כמותי דואר בשירותי מחירים פיקוח הסרת .04

לדרוס את  בנקל יכול המונופול שכן ,בצידו שסיכון הליך הינו למונופול תעריפים גמישות מתן

 ההפסדטורפנית וזאת מתוך הנחה כי הציבור ימשיך לממן את  התנהלותהמתחרים על ידי 

פגיעה  ,מהשוק המתחרים ליציאת לגרום עלולה כאמור התנהלות. התנהלותושייווצר עקב 

ראוי שייעשה במסורה  כאמור צעד פיכךללציבור.  העלאת מחיריםל הארוך בטווחו בתחרות

  .הרגולטור ידי עלובאופן מפוקח 

ביצוע עבודת תמחיר מפורטת עולה כי בתעריפים הנוכחיים חברת הדואר אינה יכולה  בתום

 נדרשתלכסות את הוצאותיה. דבר זה משתקף היטב בדוחות הכספיים של החברה. לפיכך, 

נובעת בעיקרה מהתנהלות תפעולית מנופחת ה זו למציאות החברהתעריפי  את להתאיםהוועדה 

 . היקף פעילותאי התאמה של הוצאות החברה להו

לאחר הסרת את החשש כי  יםחוסר יעילות החברה ואופן התנהלותה בשנים האחרונות מגביר

תנקוט בפרקטיקה אנטי תחרותית של  החברהפיקוח המחירים בתחום משלוח הדואר הכמותי, 

תוביל בטווח הקצר לאובדן הכנסות ולגידול בהפסדים בד בבד לפגיעה  הורדת מחירים אשר

  בשחקנים בשוק.

מכירה של מוצרים או אספקה של שירותים במחיר הנמוך באופן מחירים בדרך של  הורדת

נחשב לאמצעי תחרות בלתי  משמעותי ממחיר עלות הייצור של המוצר או האספקה של השירות

לפגוע בתחרות על ידי מניעת כניסתם של מתחרים חדשים  שנועד ניטורפ במחיר מדוברהוגן, שכן 

לשוק והוצאתם מהשוק של מתחרים הקיימים בו; עניין זה מקבל משנה תוקף כאשר מי שנוהג 

 בתמחור טורפני נהנה מכוח שוק משמעותי. 

בנוסף, בעוד שתמחור טורפני מיטיב לכאורה עם הצרכנים בטווח הקצר, הוא פוגע בהם בטווח 

הארוך, משום שצמצום מספר המתחרים היעילים בשוק פוגם במבנה התחרותי שלו, ופועל לרעת 

הצרכנים לאור התחרות המועטה והמוגבלת שנוצרת כתוצאה ממנו. יתירה מכך, הוא אף עלול 

לגרום לפגיעה בעסקים רבים הנותנים שירותים נלווים למתחרים וכן לפיטורי עובדים רבים 

 קב יציאתם של מתחרים יעילים מהשוק.במשק בטווח הקצר ע

עד אשר תאותר הבעיה וינקטו שמכיוון  בחסר לוקה זהפיקוח בדיעבד בהקשר  כי לציין יש

 . אזוטריים ויהפכו יפגעו מתחריםהפעולות הראויות יתכן כי ה

לבצע פעולות אקטיביות בפיקוח ו( Ex-Ante) מראש פיקוח לקייםהאחריות  מוטלתרד המש על

. כוחו העודף של הדואר בשוק, הוותק שלו והיקף פעילותו בעת הנוכחית מקנים לו ומראששוטף 

יתרון המחייב את הרגולטור לדאוג לעניינם של אלא המהווים את התחרות וזאת במטרה להבטיח 

שוק הוגן ויעיל. מכאן לא יעלה על הדעת כי תינתן לחברת הדואר אפשרות לגמישות תעריפים 
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פקת דברי דואר כל עוד לא מתקיים מגרש משחקים שווה ופתוח לכל קרי, מסוג כלשהו או ה

 נפתחו כל מרכזי החלוקה ותאי הדואר השכורים וכי נפתח התחום השמור.

משלוח  בתחוםהדואר  חברתממליצה כי לאחר הסרת הפיקוח על תעריפי  הוועדה, כן על אשר

את אישורו  ולקבלרה להודיע למשרד כך שייקבע בו כי על החב החברהרשיון  יתוקןדואר כמותי, 

יום מראש. הנ"ל נכון גם לגבי כל  40 לפחות ה לגבות ואת אופן חישובותתעריף שבכוונ כלבדבר 

 שמדובר לוודא המשרדמחיר חדש שהחברה מציעה עבור שירותי משלוח דואר כמותי, על 

 להתנגד רשאי היהי המשרד. טורפני במחיר מדובר ושלא הסבירות ממתחם חורג שאינו במחיר

ככל שיעלה למשרד חשש כי הוא עלול להביא לפגיעה בתחרות.  קבעההדואר  שחברת לתעריף

 יידרשו אף הם לשלוח למשרד חלוקת דואר כמותיהיתר המשתתפים במכרזי הבנוסף, כל בעלי 

כדי שהמשרד יוכל לבצע ביקורת מעת לעת על  , וזאת לפי דרישת המשרד,את הצעותיהם

 המחירים בשוק. 

בחרה במתווה לקידום התחרות הטומן בחובו איזונים ובלמים: התניה  הוועדהשבפנינו,  במקרה

 והנגשתמרכזי החלוקה  כלשל הסרת הפיקוח על המחירים בתחום הדואר הכמותי רק עם פתיחת 

חלקה של חברת בלירידה  הביאל צפוי, כשלעצמו, זה צעדתאי הדואר השכורים לבעלי היתר.  כל

 שנת של השלישי לרבעון העדכניים השוק לנתוני בהתאם %.1-לכהדואר בתחום הדואר הכמותי 

..70 . 

 עם יחד, זמן נקודת באותה מלאה לתחרות השמור התחום פתיחת את גםנביא בחשבון  אם

 ואת, אלו לשירותים תחליפים של וביסוסם קיומם לאור המסורתי הדואר בשוק הקיטון

 להפיג ניתןהמחייבת את חברת הדואר בתעריף אחיד ושווה המבוסס עלות,  הקיימתהרגולציה 

 .אלו חששות

, לדעת הוועדה, מאפשרים להסיר את פיקוח המחירים משירותי הדואר הכמותי האל איזונים

 חתת מחירים.במטרה להגביר את רווחת הצרכן הן בהעלאת רמת וטיב השירות והן בהפ

 חברתהוועדה לקבוע מנגנון פיקוח מראש לבחינה של מחירי הדואר הכמותי של  ממליצה, בנוסף

. ככל בתחרות לפגוע במטרה רק מחירים תפחית לא שהחברה להבטיח מנת על וזאתהדואר 

 המחרהפועלת במטרה להוציא מתחרים מהשוק על ידי חברת הדואר התקשורת ימצא כי  שמשרד

 של למשטר לחזור המשרד שעלאגרסיבית משמעותית מזאת המקובלת בשוק. הוועדה ממליצה 

  .הכמותי הדואר בתחום מחירים פיקוח
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  דואר דבר הפניית שירות של מעודכן כתובות קובץ

 תמורת, לרכוש אחר רשיון בעל לכל יאפשר הרשיון: "בעל הדואר חברת רשיוןל 01 סעיף לפי

 במסגרת הרשיון בעל אצל שהתקבלו העדכניים הנתונים את, מפלים בלתי ובתנאים סביר תשלום

 המנהל. מגנטית מדיה באמצעות', ב לנספח' ב בסימן כמפורט", דואר דבר"הפניית  שירות מתן

 לאחר, האמורים הנתונים את הרשיון בעל יספק שבו האופן בדבר הרשיון לבעל להורות רשאי

 ".טענותיו את להשמיע נאותה הזדמנות הרשיון לבעל שניתנה

 בעלילרשות כל  כי גםכלל בעלי היתר והחברה יש לוודא  בין מלאהמנת שתתקיים תחרות  על

שאם לא כן תמנע  ,של שירות הפניית דבר דואר ןנגישות מלאה לקובץ כתובות מעודכ אתה ההיתר

 מדובר בכמות לא מבוטלת של נמענים. .בארץ הנמענים לכלל דואר דברי לחלק בפניהםהאפשרות 

כי עלויות יצירת קובץ הנתונים  ממליצה הוועדה התחרות והרחבת ולקידום הנושא חשיבות לאור

, עלויות העדכניים הנמען פרטי לעדכון האשנב עלויות כלל קרי, במערכות המידע של החברה

כך שלמעשה ממליצה הוועדה  .הוקצו על כלל שירותי הדואר נוספות ועלויות, וציוד מידע מערכות

 ידם על תשולם ההיתר לבעלי ועדכונםכי רק העלות השולית הנוספת הכרוכה בהעברת הנתונים 

 .לחברה

 404ל ממליצה כי כל בעל היתר יוכל לקבל את קובץ הנתונים העדכני תמורת תשלום ש הוועדה

 בעל לכל יימסרו חודש בכל ,מכן לאחר .ההיתר לבעל הנתונים העברת עלות את המשקף ₪

 .₪ 404 תמורת התוספתיים המעודכנים הנתונים ההיתר
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 הדואר חברתשירותי  טיב -ה'  פרק

 . לטיב השירות השפעה משמעותית בשלושההחברה הדואר קבוע כיום ברישיוןחברת טיב שירותי 

ומוניטין ותדמית  מישורים עיקריים: רווחת הציבור, עלות אספקת השירות על ידי החברה

 החברה.

בשנים  ובעקבות פעולות פיקוח שהמשרד ערךהציבור ליבו של הוועדה סבורה כי נוכח רחשי 

, על חברת הדואר לשפר באופן משמעותי את השירות ביחידות הדואר ובדגש על זמן האחרונות

ירותי דואר המתנה בתור, שעות וימי פעילות, נגישות פיזית ליחידות דואר ותחליפים לאספקת ש

 ובנק הדואר באשנב )ערוצים ישירים(.

מגמת הירידה בביקוש לשירותי דואר מסורתיים והשינויים לאור כמו כן הוועדה סבורה כי 

הטכנולוגיים שהתרחשו בעשור האחרון, יש להתאים את טיב שירות חלוקת דברי הדואר לנמענים 

 לעידן העכשווי, תוך איזון ההשפעה הצפויה על ידי העמדת שירותים תחליפים. 

 להלן יפורטו המלצות הוועדה הנוגעות לטיב שירותי החברה.

 

 הדואר ביחידות בתור המתנה זמן .04

החברה  ברשיון. דואר בסניף בתור המתנה לזמני הנוגעת פרטנית אסדרה כוללהדואר  חברת רשיון

 זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר יימדד על פי ממוצע ארצי, וזאת באופן הבא:  כינקבע 

 דקות.  .7מיחידות הדואר זמן ההמתנה בתור הממוצע לא יעלה על  81%-ב 

 דקות.  1.מיחידות הדואר זמן ההמתנה בתור הממוצע לא יעלה על  %.-ב 

 דקות.  1.מיחידות הדואר זמן ההמתנה בתור הממוצע יכול לעלות על  0%-ב 

 הנותן אחד כגוף ארצי ממוצע פי על הדואר יחידות לכלשל זמן המתנה בתור  שירות מדד קביעת

 לא כאמור שירות מדד. רבים קשיים מעורר בודדת דואר ליחידת שירות מדד קביעת ולא שירות

 את מאפשר, קרי, רבה שונות ומאפשר השונות הדואר יחידות בין השירות בטיב אחידות מבטיח

 מעורר, כאמור מדד, כן כמו". פחות"טובות  דואר ויחידות" יותר"טובות  דואר יחידות של קיומן

 למעשה לאכיפה אפקטיבית.  ןנית ורב למדידה אובייקטיבית, ומשכך גם אינ קושי

 השירות טיב את מסדירים לא מפותחות במדינות רגולטורים כי מראה בינלאומית השוואה

 אין כי ראיה מתוך, הנראה ככל, זאת. עליו מפקחים ולא( בתור המתנה זמן)לרבות  הדואר ביחידת

 הניהולית לפררוגטיבה הנתוניםתפעוליים, -עסקיים בנושאים להתערב הרגולטור של תפקידו זה

 .עסקית חברה של

 להמשיך יש בישראל כי וסבורה זה נושא על בפיקוח רבה חשיבות רואה הוועדה, זאת עם יחד

 :הבאים מהטעמים וזאת בתור ההמתנה לזמן בנוגע שירות טיב מדד לקבוע
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 מלין עליהם המרכזיים הנושאים אחד הינו בישראל הדואר ביחידות בתור ההמתנה זמן 

 .53(זה נושא אודות הפניות מסך %.5) השירות נקודת אודות הלקוח

 במסגרת השירות האוניברסאלי,  אוניברסאליים, ניתנים שירותים כספיים בישראל

 המסופקים גם ללקוחות פרטיים.

 העשוי דבר, הדואר ביחידות בביקורים הלקוח חוויית בשיפור רבה חשיבות רואה הוועדה 

 .החברה מוניטין על ולשמירה הציבור עם הממשק להידוק, החברה פעילות להגברת לתרום

 בעשרות תורים לניהול מערכות בהטמעת משאבים האחרונות בשנים השקיעההדואר  חברת

תן לספק בנקל נתונים דואר בנות ארבעה אשנבים ומעלה. מערכות כאמור יש באפשרו יחידות

רכישה הדואר, עלות  חברתת דואר אלו. לפי הערכות וההמתנה בתור ביחיד ןהנדרשים לחישוב זמ

בהתאם העלות כוללת ליחידת דואר  ₪אלפי  ]...[ -עומדת על כמערכת ניהול תורים  ה שלהטמעו

באמצעות מערכות ניהול התורים, הנהלת  .לכל יחידות הדואר₪ מיליון  ]...[נאמדת בהשקעה של 

החברה תוכל לבקר ולעמוד בזמן אמת על רמת וטיב השירות הניתן ללקוח ויתאפשר לה לאתר את 

זמן ההמתנה בתור ולשפר  משךהיחידות בהן נדרש לנקוט בפעולות נוספות על מנת להפחית את 

 את השירות ללקוח. 

 :המלצות הוועדה

 דואר יחידת בכל דקות 44 על יעמוד בתור להמתנה הממוצע מןהז כי לקבוע ממליצה הוועדה .א

 החרגה ללא חודשית במדידה תתבצע הבדיקה. הבדיקה תתבצע במדידה חודשית 54בארץ

 .55העמוסים הימים של

הדואר  חברתהמתנה תבוצע באמצעות מערכת לניהול תורים, אותה תחויב  ןזמ מדידת .ב

 המלצות אימוץ מיום חודשים 40 בתוךבסוכנויות הדואר  לרבות הדואר יחידות בכל להתקין

. בקרה לצורך וזאת, הדואר ביחידות ההמתנה זמני אודות הנתונים יופקו וממנה, הוועדה

 .מדידות אשר יבוצעו על ידי החברהשיבקרו את ההמשרד יבצע סקרי טיב שירות 

 הממוצעים ההמתנה זמני את, לשנה אחת, שלה האינטרנט באתר לפרסם תחויב החברה .ג

 .זו למטרה שיופק ייעודי דוח באמצעות, השונות הדואר יחידות לפי, בפועל שנמדדו כפי

, החברה על כספיים עיצומים להטיל יוסמך התקשורת במשרד הדואר שירותי על המפקח .ד

 שירות טיב בסטנדרט תעמוד לאהדואר  וחברת במידה, לנכון שימצא ככל, דעתו שיקול לפי

 .שנקבעתור המתנה ב זמן

                                                      
 של מצגת)מתוך  בתור ההמתנה זמןל נגעו .15-כ, .7.. בשנת הדואר יחידות על הדואר לחברת פניות ..7,1-כ מתוך 53
 .(ישראל דואר בחברת הציבור תלונות נציב, אזולאי שלומי מר

 .דואר וסניף דואר בית, נע דואר, דוארית סוכנותכ החברהשיון ימוגדרת בר דואר יחידת 54
 זו לא תחריג את ימי תשלומי מע"מ ומס הכנסה, חלוקת קצבאות או ימים עמוסים אחרים. מדידה55
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 הדואר יחידות פעילות שעות .04

שעות פעילות פרטניות של פתיחה וסגירה של כל יחידת דואר. אסדרה זו אינה  קבועות ברשיון

ניהולית הנדרשת לצורך התאמת שעות פעילות יחידות  גמישותהדואר  חברתמאפשרת להנהלת 

 אבחנה בעצמה לבצעהדואר  חברתהדואר לביקוש של הציבור ואף אינה מקנה אפשרות להנהלת 

 יש כי ברי. ושירותים תעשיה, מסחר באזורי דואר ויחידות מגורים בשכונות דואר יחידות בין

הדואר ועל העומס בהן. יחד עם זאת,  ביחידות שניתן השירות רמת על שלילית השפעה זה לדבר

בבקשה לאפשר לה לבצע אבחנה  הרשיון הענקת מאז למשרד פנתה לאהדואר  חברתיצוין כי 

 כאמור. 

מבקשת לשפר את חווית הלקוח ואת טיב השירות הניתן לו על ידי הפחתת העומסים  הוועדה

 כאמור גמישות מתןציבור. ביחידות הדואר והתאמת שעות הפעילות לדפוסי הביקוש של ה

 הדואר ליחידות גישה לציבור ותעניק הביקוש בשעות יחידותיה את לפתוחהדואר  לחברת תאפשר

 הדואר ביחידות העומסים ניהול. המקובלות העבודה שעות לאחר גם לביתו סמוך הממוקמות

 הינו מגורים באזורי דואר ביחידות העומסים ניהול עם יחד ושירותים תעשיה, המסחר באזורי

 .לציבור השירות טיב לשיפור חשוב צעד

 

 המלצות הוועדה:

אלה  וכי רשיוןב הקבועות והסגירה הפתיחהוימי  שעות ותהגדר יבוטלוממליצה כי  הוועדה .א

 לקבוע לחברה גמישות מתן כי ההכרה לאור ניתנתקבעו על פי שיקול דעתה. גמישות זאת יי

לספק שירות טוב יותר ללקוחותיה, וזאת  לה יסייע הדואר יחידות פעילות שעות את

  .56יחידת הדואר ממוקמת בו האזור של באופיו תחשבבה

לעמוד  יידרשו, החברה ידי על שיוגדרו כפי, הדואר יחידות פתיחת וימי שעות, זאת עם יחד .ב

 הבאים:  בכללים

 יחידת דואר תהיה פתוחה לפחות חמישה ימים בשבוע.  כל .4

שעות ביום, למעט ימי  4יום פעילות, יחידת הדואר תהיה פתוחה לציבור לפחות  בכל .4

 שעות.  4בהם יחידות הדואר יהיו פתוחות לפחות  -שישי וערבי חג 

 נגיש באופן יפורסמו דואר יחידת כל של העבודה וימי הפתיחה שעות אודות המידע .8

 של האינטרנט אתרוב דואר יחידת בכל יפורסם המידע, כך בכלל. לציבור ושקוף

                                                      
 .ועסקים למסחר אזור, למגורים אזור 56
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 החברה, הדואר מיחידות אחת של הפעילות שעות או בימי שינוי של מקרה בכל. החברה

 .השינוי ביצוע לפני ימים 84 השינוי את לפרסם תידרש

 (.חג וערבי' ו ימי כולל)לא  ביום שעות 44 לפחות פתוחים יהיו המרכזיים הדואר בתי .0

 והערב הצהרים אחר בשעות פתוחה תהיה מגורים בשכונת הממוקמת דואר יחידת .4

 מגורים בשכונת הממוקמת דואר יחידת כי מעוניינת תהיה שהחברה ככלובימי שישי. 

, יהיה עליה לפנות בבקשה חריגה למפקח על הדואר במשרד כאמורבמועדים  תפעל לא

 כל שיינתן, תוכל החברה לעשות כן.התקשורת ורק לאחר אישורו, כ

 הדואר ביחידות עצמי שירות .03

זמני ההמתנה ושיפור טיב השירות ביחידות הדואר,  לקיצורהדואר  חברתמנת לתת כלים בידי  על

 באמצעות, המתאפשר ככל, שונים שירותים אספקת לקדםהדואר  חברתהוועדה סבורה כי על 

 כך .להן בסמוך/או ו הדואר ביחידות שיימצאו עצמי לשירות בעמדות אוטומטיים מכשירים

 ויש, הדואר יחידות בכל עצמי לשירות במכונות ומעטפות בולים מכירת לקדם החברה על, למשל

 , ללא צורך להגיע לאשנב. חבילות ולקבלת למשלוח עצמי לשירות עמדות לאפשר

תספק את שירותיה גם באמצעות עמדות לשירות עצמי,  7.-חברת הדואר במאה הכי ראוי 

 ביחידת הדואר או בסמוך להן.

מכשירים או תיבת אל תור  כגוןאשנב באספקת שירות בערוץ ישיר בהחלפת מתן שירות 

וכי יעמוד בסטנדרט מקובל טיב השירות ו ככל .תחליף נאות לשירות באשנבמהווה אוטומטיים 

הדבר  יש בידי ציבור הלקוחות האפשרות לעשות שימוש בשירותים הניתנים בערוצים הישירים

  .התקשורת המפקח על החברה במשרד , לאחר שאישר זאתיכול להוות תחליף לאשנב

 עצמי לשירות עמדות באמצעות גם שירותיה את תספקהדואר  חברת כי ממליצה הוועדה .א

 ובמכשירים אוטומטיים.  להן בסמוך או הדואר ביחידת

 ביחידת, יינתנו הכספיים שהשירותים ככל כי ממליצה הוועדה, הדואר בנק לשירותי באשר .ב

 הפחות לכל לשירות עצמי ובמכשירים אוטומטיים עמדה באמצעות, לה בסמוך או דואר

בבקשה לקבוע כי מתן  לשר לפנות הדואר בנק יוכל, הדואר יחידת פעילות ושעות בימי

  הפרישה האוניברסלית. חובת אתהשירות כאמור בערוצים ישירים יחליף 
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 הדואר חלוקת תדירות .03

כי "חלוקת הדואר לנמענים, בכל המדינה, לרבות במחנות הקבע של צה"ל  נקבע לרשיון' ב בנספח

]...[ באמצעות תיבות מכתבים, תאי חלוקה במרכזי חלוקה או תאי דואר בתשלום, תתבצע לפחות 

 ( ימים בשבוע". 1פעם אחת ביום ובתדירות שלא תפחת מחמישה )

 השנים בחמש ]...[-כ של ממוצעת שנתית ירידה, הדואר דברי במספר הירידה מגמת נוכח

 ולאור(, פירוט להלן)ראו  בישראל הנמוך לנפש הדואר דברי היקף נוכח(, 70..-8...) האחרונות

 חלוקת פעילות את להתאים העת הגיע"ירוקים", ו זולים, נגישים, זמינים תחליפים של קיומם

 . הציבור וטעמי הצריכה ולדפוסי הקלאסיים הדואר לשירותי הביקוש לרמת הדואר דברי

 :הבאים מהטעמים בישראל הדואר חלוקת תדירות את משמעותית לצמצם הראוי מן, כן על אשר

 המסורתי המכתבים קבלת שירות של מקומו על ישירות המשפיעים תחליפים של קיומם .7

 הטלפון באמצעות מסרונים, אלקטרוני דואר, בפקס שימוש ;גוןכ מידע להעברת כאמצעי

 השנתית הירידה במגמת ביטוי לידי בא וגובר ההולך בתחליפים השימוש. 'ועוד הנייד

 . הדואר דברי בכמויות

דברי דואר לנפש. על כן,  .9-כ –דברי הדואר לנפש בישראל הינה מהנמוכות בעולם  כמות ..

עלות הדיוור של כל מכתב בישראל גבוהה משמעותית מהעלות במדינות רבות בחו"ל )ראו 

 ית(.להלן בגרף ההשוואה הבינלאומ

פירוט חשבונות, דיווח על פעילות  ;גדול מדברי הדואר כיום הינם אינפורמטיביים כגון חלק .0

עיכוב במועד הגעתם לנמען  .כגון פעילות בכרטיס אשראי, חשבון בנק, קופות גמל וקרן פנסיה

 אין השלכות כלכליות משמעותיות. 

לצורך שמירה  החברה של התפעול בעלויות חד צמצום מחייבהדואר  חברתהפיננסי של  מצבה .5

הדואר  חברתספק את השירותים האוניברסאליים. עיקר ההוצאה של להמשיך ולעל יכולתה 

 .שכר מהוצאות נובעת( %.1-מ)למעלה 

 אוניברסאלית בפרישה, שעות 5. תוך ומסירתו דואר משלוחלאפשר לציבור  יש, זאת עם יחד

 .שעות 5. תוך ליעדם יםמהמכתב 81% הגעת של שירות ובטיב( 5.)דואר 

 משרות ]...[ -כהדואר  לחברת יחסוך בשבוע חלוקה ימי לשני מעברהדואר,  חברתפי הערכת  על

-יחסוך לחברה כ ( ובסך הכל5. דואר שירות מתן לצורך משרות תוספת)כולל  דוורים של מלאות

 בשנה. ₪  ]...[
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על  בשבוע החלוקה ימי מספר פחתתשפעת הלה בנוגע החברהאת הערכת  מפרטתטבלה ה להלן

 :היקף המשרות והחיסכון בעלויות 

 

]...[ 

 

 את בחשבון מביאה ואינה, שוטפת שנתית בעלות לחיסכון מתייחסתהדואר  חברתכי הערכת  יצוין

, המהווה עלות חד פעמית גבוהה. כמו כן, ההערכה חושבה לפי עלות שכר העובדים פרישת עלויות

 העלות פרטנית בהתאם לרשימה שמית. מאידך, מדובר בהערכ ממוצעת של דוורים, ולא לפי

עלויות  הפחתתססת רק על ו, בין היתר, מאחר והערכה מבהאפשרי החיסכון היקף של שמרנית

מביאה בחשבון את מלוא פוטנציאל ההתייעלות הגלום בהמלצה, הכולל  אינהחלוקה בלבד, וה

 . וכדומה מטה בעלויות, שינוע בהוצאות חיסכון

 דואר דברי אחסון

ימי חלוקת הדואר תביא להצטברות דברי הדואר הממתינים לחלוקה ולגידול במלאי  הפחתת

הוועדה אין צורך במתן לדעת ימים(.  1דברי דואר אשר יהיה צורך לאחסנו לפרקי זמן קצרים )עד 

מספר פתרונות אחסון מורכבים מדי לדברי הדואר שלא יחולקו כל יום וזאת מכיוון שעד לפני 

מההיקף  דואר דבריבהיקף שנתי הגדול בעשרות מיליוני  דואר דברי חילקההדואר  חברתשנים 

השנתי הנוכחי שלה. על כן, החברה יכולה להעביר את דברי הדואר הממוינים מדי יום לבתי 

הדואר, שם ימתינו לחלוקה לנמענים. מאחר והחברה לא ביצעה כל התאמה לירידה בכמות דברי 

האחרונות, חזקה עליה כי תתמודד בהצלחה עם אחסון מלאי דברי הדואר בהיקף  יםבשנהדואר 

 הדרוש וזאת מבלי להגדיל את בסיס הוצאותיה. 

 בינלאומית השוואה - דואר דברי חלוקת

 בדירקטיבה נקבע והוא חמישה הינו האירופי האיחוד במדינות המינימלי החלוקה ימי מספר

, החלוקה בימי הפחתה האירופי באיחוד מתוכננת לא להיום נכון, לוועדה הידוע ככל. 57האירופית

 שיפורט כפי, זילנד ניו, זאת עם. בשבוע ימים שישה מחולקים הדואר דברי בהן מדינות אף וישנן

מאז הליברליזציה של שוק הדואר כחלוצה ברפורמות בתחום הדואר, ועל כן לא מן  נתפסת, להלן

 הנמנע כי השינויים שנעשו במדינה זו יהוו פריצת דרך שתוביל מדינות נוספות באותו מסלול. 
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ההשוואה הבינלאומית עולה כי המגמה העולמית של הירידה בדברי דואר לנפש גוררת  מתוך

הדואר  חברתוח דבר דואר. אין ספק כי הבעיות איתן מתמודדת עלייה מתמדת בתעריף משל

, כולל אלו הפיננסיות, דומות מאוד לבעיות המתרחשות במרבית חברות הדואר בישראל

 הממשלתיות ברחבי העולם. 

 להתמודד בוחר רגולטור וכל, יום מדי כאמור בסוגיות עוסקים, הכלל מן יוצא בלי, הרגולטורים

 דואר דברי חלוקת בחובת משמעותית הפחתה כי סבורה הוועדה. אהו בדרכו המצוקה עם

 עם להתמודד מנת על הנוכחית בעת ביותר הטובה החלופה הינה בשבוע ליומיים ימים מחמישה

 הצריכה נתוני. בציבור מידתית בלתי או ממשית פגיעה בה יש כי נראה ולא בעתיד החברה אתגרי

 הנטל, מאידךצורך נמוך בקבלת דברי הדואר מדי יום. ל טובה אינדיקציה מהווים בישראל

וקטן של דברי דואר  הולךחברת הדואר בחלוקה יומית של מספר  כתפיגובר המושת על הכלכלי ה

 את ומסכן הפיננסי מצבה כביד עלומ הולך( האב בבתיגידול ה)בשל  דוארלמספר גדל של תיבות 

 .אוניברסאליים שירותים ותקין סדיר באורח ולספק להמשיך יכולתה

ימים בשבוע.  1ימים בשבוע לכל נקודת חלוקה, וחבילות  1נעשית  דואר דברי חלוקת – בריטניה

ימים כאשר "נקודת המוצא" איננה תיבת מכתבים רגילה. נקודות  1-ימים בשבוע, ו 1איסוף נעשה 

ב כלל ארצי ובכל מהאוכלוסייה בחישו 81% -ק"מ ל 1למסירת חבילות, נדרש שיהיו במרחק של 

מהאוכלוסייה. היעד למשך זמן הגעת מכתב לדואר מהיר הוא  81% -ק"מ ל .7אזור במרחק של 

 ימים. 0בתוך  89%מהאזורים ולדואר רגיל היעד הוא של  80% -יום אחד ל

-מנקודות החלוקה ושני ימי חלוקה ל 89%-ימים בשבוע ל 1תדירות החלוקה היא  – אוסטרליה

 חלוקה. מנקודות ה 88.1%

השלימה מהלך לשינוי משמעותי בטיפול בדואר  ההולנדיתחברת הדואר  .7..בשנת  - הולנד

הכמותי, זאת מתוך הבנה שמרבית הדואר הכמותי אינו דחוף ושניתן להוזיל את עלויות המיון 

לשלושה ימים בשבוע )שלישי,  החלוקהמיון וה פעילותוהחלוקה באופן משמעותי על ידי צמצום 

ושבת(. כעת כל דברי הדואר הכמותי מתחלקים לשתי קבוצות: דחוף ולא דחוף. הדואר חמישי 

הדואר הלא דחוף ממוין ומחולק בשלושה ימים בשבוע ומגיע  ואילוהדחוף ממוין ומחולק כל יום, 

 שעות, לפי היום שבו מפקידים את הדואר. .59-1ליעד תוך 

בקשה לאפשר לה  הגישהחברת הדואר  .הדוארת ינחשבת לחלוצה בשינויים ברגולצי -ניו זילנד

זילנד הגיעה -ניו ממשלת, 70..שנת  בשלהיימים בשבוע.  0-להקטין את מספר ימי החלוקה ל

 חברת(, לפיה 71..ביוני  .0)אשר תיכנס לתוקף לא לפני  המקומיתהדואר  חברתלהסכמה עם 

 0 של למינימום רגיל וארלד החלוקה ימי מספר את להפחית רשאית תהיה זילנדית הניוהדואר 

 דברי במספר הדרמטית בירידה הממשלה"י ע נומקה ההודעה. אורבניים בשטחים בשבוע ימים

 .9% של שנתי בקצב, במדינה הנשלחים הדואר
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 :זילנד בניו השינוי עיקרי ריכוז

 
  58זילנדית-מתוך: הודעה רשמית של הממשלה הניו

 

 :הוועדה המלצות

עבודה לשני  בשבוע ימים מחמישה תפחת הדואר דברי חלוקת תדירות כי ממליצה הוועדה .א

 שישהשל  במתכונתימים בשבוע עבודה לכל מען דיוור, בכל הארץ. חלוקת דואר תתבצע 

 ימים בשבוע באופן בו דוור אחד יבצע בכל שבוע שלושה מסלולי דיוור שונים. 

 ימי 3 על יעלה לאדברי הדואר  כלהעברת  זמן, הדואר דברי חלוקת תדירות צמצום עם .ב

 .עסקים

השירות המפורטת של זמני הדיוור )אחוז דברי הדואר שיחולקו תוך מספר מסוים של  רמת .ג

 על ידי המשרד. תקבע, הדואר חברתימים( בהם תידרש לעמוד 

ר " כפי שממליצה הוועדה להלן בא לצמצם את הפגיעה בציבו5.שיפור טיב השירות של "דואר 

  .משתמשי דואר עבורם חשוב זמן הדיוור המהירולספק חלופה הולמת ל

 

 

                                                      
58 -deed-post%E2%80%99s-zealand-new-http://www.beehive.govt.nz/release/update

understanding 

http://www.beehive.govt.nz/release/update-new-zealand-post%E2%80%99s-deed-understanding
http://www.beehive.govt.nz/release/update-new-zealand-post%E2%80%99s-deed-understanding
http://www.beehive.govt.nz/release/update-new-zealand-post%E2%80%99s-deed-understanding
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 UPU: עיבוד חברת דלויט לנתוני מקור
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 דואר דברזמן הגעת  משך .44

 לכתובת לרבות, חלוקתו או למסירתו ועד דואר דבר ממשלוח הזמן, "משך הרשיון תנאי פי על

 :להלן כמפורט הפחות לכל יהיה, בתשלום דואר לתא או חלוקה למרכז, פרטית

 91% עבודה ימי שני תוך, יישוב לכל, הדואר מדברי 

 81% עבודה ימי שלושה תוך, יישוב לכל, במצטבר הדואר מדברי 

 7..% עבודה ימי חמישה תוך, יישוב לכל, במצטבר הדואר מדברי 

 דברלוועדה כי צמצום תדירות חלוקת הדואר משפיע במישרין לרעה על משך זמן הגעת  ברי

, הוועדה סבורה כי לאור הנתונים שהוזכרו בפרק הקודם )אודות ההתפתחות זאת עם. הדואר

אפשרות של  ומתןהדואר  חברתהטכנולוגית, ירידה בחשיבות קבלת הדואר, מצבה הפיננסי של 

היעדים של שמירת השירות לציבור ובפרט השירות האוניברסאלי  דואר מהיר( ובאיזון בין

 . הדואר דבר, ניתן להאריך את משך זמן הגעת 7.-והתאמת פעילות הדואר למאה ה

-לאור צמצום תדירות חלוקת דברי הדואר, משך זמן החלוקה יתארך כך ש ,הדואר חברת לטענת

 9מסך הדואר יחולק תוך  %..7-וואר הד דברמסך הדואר יחולק תוך יומיים ממועד שליחת  %.0

רמת השירות המפורטת של זמני הדיוור )אחוז דברי  קביעת. הדואר דברימים ממועד שליחת 

 גורמי"י ע תעשה ,הדואר חברתהדואר שיחולקו תוך מספר מסוים של ימים( בהם תידרש לעמוד 

 :הדואר דברימשך זמן חלוקת  לגביהדואר  חברתטבלה המרכזת את הערכות  להלן .ההסדרה

 

 הדיוור זמן, בשבוע ליומייםדואר  דבריעם צמצום תדירות חלוקת  כי לקבועממליצה  הוועדה

(Routing time המקסימלי לא יעלה על )D+3 ,שלא  הרגיליםהדואר  מדברי 444%, דהיינו(

ימי עסקים מיום מסירת המכתב למשלוח. קביעת  3( יגיעו ליעדם בתוך 40נשלחו בשירות דואר 

רמת השירות המפורטת של זמני הדיוור )אחוז דברי הדואר שיחולקו תוך מספר מסוים של 

  .ההסדרה גורמיתעשה ע"י  ,הדואר חברתימים( בהם תידרש לעמוד 
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 אדומות מתיבות דואר דברי איסוף תדירות .44

 מיקומים בארבעה מוצבות אלה תיבות. אדומות תיבות ..5,0-כ המדינה ברחבי פזורות כיום

 המשותפים באזורים(, תיבות .01) מסחר באזורי(, תיבות ..1,.) מגורים בשכונות: עיקריים

החברה מופיעה  ברשיון(. תיבות .01) דואר ליחידות ובסמוך( תיבות .11) ולמסחר למגורים

, ערב 1...ות את פרישת התיבות האדומות בשנת פרטתיבות אדומות המ ..0,1-רשימה של כ

 . רשיוןקבלת ה

 :כי קובעת, 59החברה ברשיון המעוגנת, הנוכחית האסדרה

 ולגבי, החברה הקמת ערב פרישתן של" מצב"צילום ב התיבות את להציב החברה על .א

 .אב בית מכל מטר ..7,1 לע יעלה שלא במרחק - חדשים יישובים

בתי אב, תוצב לפחות תיבת דואר אחת או יתבצע איסוף מנקודת  .01המונה עד  ביישוב .ב

 איסוף אחרת באמצעות דואר נע או היסע אחר. 

 .בשבוע ימים 1-מ פחות לא, תיבה מכל ביום אחד איסוף לפחות לבצע החברה על .ג

 חג)ובערבי  ..:71 השעה לאחר אחד איסוף לפחות יתבצע מרכזי דואר בית יש בו ביישוב .ד

 .המרכזי הדואר בית סגירת לפני שעה חצי אחד איסוף ולפחות( ..:.7 השעה לאחר

ערים ברחבי הארץ אודות כמות דברי הדואר  0.-סקר ב 75..בתחילת שנת  ביצעההדואר  חברת

הנשלחת באמצעות התיבות האדומות. סקר זה חילק בין תיבות הממוקמות בשכונות מגורים, 

 באזורי מסחר, באזורים המשותפים למגורים ולמסחר ותיבות הממוקמות ליד יחידות דואר. 

מסך התיבות האדומות, מגלים כי  %...7-ם והקיף כהסקר, אשר בוצע במשך שלושה ימי ממצאי

, וזאת לפי אדומותתיבות ההקיימת שונות לא מבוטלת במספר דברי הדואר הנשלחים באמצעות 

 ..-ו 75מיקומם; בעוד שבשכונות המגורים ובאזורים המעורבים כמות דברי הדואר נמוכה מאוד )

רי המסחר ובסמוך ליחידות הדואר כמות דברי דואר בממוצע בתיבה ביום, בהתאמה(, הרי שבאזו

 דברי דואר בממוצע ביום, בהתאמה(.  91-ו .0דברי הדואר גבוהה יחסית )

 :הנתונים את ממחיש שלהלן הגרף

                                                      
 .החברה ברישיון' א חלק' ב לנספח 5-ו . סעיפים 59
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 אכן האדומות התיבות באמצעות לשלוח ניתן אשר דברי הדוארמ ]...[-כ רק כי, מהסקר עולה עוד

 נשלחו באמצעות האשנב.  ]...[-, כדברי הדוארכל יתר  .60באמצעותן נשלחות

 5.1-כהדואר  לחברת לחסוך עשוי האדומות התיבות מספר צמצוםהדואר,  חברתפי נתוני  על

, שכן ניתן לצמצם מאות רבות של ציבור מזעריתפגיעה בלהערכת הוועדה הבשנה, כאשר ₪ מיליון 

 ועדיין לעמוד בטיב שירות נאות. אדומות תיבות 

 

 :הוועדה המלצות

 התיבות האדומות.פירוט פרישת את החברה  מרשיון להסיר ממליצה הוועדה .א

תיבה אדומה תוצב  , לפיוהתיבות האדומות תקבע על פי קריטריון של מרחק פרישת .ב

 מכל בית אב.  מטרים 4,444של עד אווירי במרחק 

. בכפוף לקריטריון האמור החברה דעת לשיקול נתון יהיה האדומות התיבות הצבת מיקום .ג

 .האדומות התיבות של הפרישה את שלה האינטרנט באתר תפרסם החברה

לעניין זמני איסוף דברי דואר מהתיבות האדומות. החברה תפרסם  ברשיוןהחובה  תבוטל .ד

 תיבה.  אותהאת זמני איסוף דברי הדואר מ שלה האינטרנט ובאתר אדומה תיבה כל גבי על

                                                      
גרם בלבד )שכן התיבה לא מיועדת  ...ולדברי הדואר היחידני במשקל של עד  .7..זה מתייחס לנתוני  חישוב 60

 או דואר רשום(  5.למכתבים במשקל כבד, דואר 
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  40 דואר .44

)קרי תוך  שלמחרת היום עד הדואר מדברי 91% של דיוור חובת קובע, כיום 5. דואר שירות תקן

 הפך D+1 של דיוור בסטנדרט 5. דואר שירות. יומיים תוךהדואר  מדברי %..7-ושעות(,  5.

 באמצעות ולא, באשנברק באמצעות משלוח  כיום ניתן והוא, .7.. בשנת רק אוניברסאלי לשירות

 אדומות. ה בתיבות משלוח

 ברירת והוא, D+1 של בסטנדרט ניתן(, priority mail) מהיר דואר, המפותחות המדינות ברוב

 מול הפער את סגרה אוניברסאלי לשירות 5. דואר של הפיכתו". רגילים" למכתבים המחדל

 :טעמים משני וזאת, חלקי באופןרק  אך, בעולם המקובל

 מהמקובל בעולם.  כההמידה לזמן הדיוור נמו אמת .7

בלבד, כך שבפועל  priority"ל כלל לא מתקיים "דואר רגיל", אלא חוב רבות מדינותב ..

המשתמשים לא בוחרים בין השניים. בשונה מהמצב בארץ, בחו"ל ברירת המחדל היא 

priority.  

הדואר  חברת תאטיב השירות המחייב  שכן, צרכנית להטעיה חשש גם יש בארץ הקיים במצב

משמו של השירות, העלול לכאורה ליצור  נובע להטעיה החשש. השירות שם תאאינו תואם  כיום

ולא כך להלכה  –שעות ליעדו  5.הגעת כל דבר דואר הנשלח בשירות זה בתוך ל המצג של הבטח

שכן מתאפשרת  ל"בחו מהמקובל נמוך ינוה שנקבע השירות סטנדרט ,כיום הקיים במצבולמעשה. 

 . 70%-חריגה של כ

לשירות  כתחליף גוברת "Priority Mail"שירות גבוהה יותר  ברמת דואר שירותשל  חשיבותו

 . ירהבר דואר שאינו מלד החלוקה ימי את להפחית הוועדה המלצתהדואר הרגיל וזאת לאור 

 

 המלצות הוועדה:

מדברי הדואר הנשלחים  34%-" ייקבע כך ש40ממליצה כי טיב השירות של "דואר  הוועדה .א

מדברי הדואר הנשלחים יגיעו ליעדם בתוך  444%-יגיעו ליעדם בתוך יום עסקים אחד, ו

 אפשרות ותספק לתוכנו השירות שם בין להתאמה תביאשני ימי עסקים. המלצה זו 

שאינם  דואר לדברי החלוקה תדירות הפחתת את שיאזן, מהיר דואר למשלוח מעשית

 . מהירים

 יום בתוך ת דבר הדואר לנמעןמסיר כי ומפורשת בולטת בצורה לצייןתחויב  הדואר חברת .ב

על ידי  מראש שתוגדר לשעה עד שיימסרו דואר לדברי רק בוצעשעות( ת 40) אחד עסקים

 החברה.
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 של מבוילות מעטפות למכירת מכונה תוצב דואר יחידת לכל בסמוך כי ממליצה הוועדה .ג

 זו שירות מתכונת בעבור התעריף. 40ייעודית למשלוח דואר  תיבהתוצב  וכן 40 דואר שירות

דבר  ,ויתמרץ את הציבור להשתמש בערוצים ישירים האשנב בעלות בחיסכון תחשבי

 שישפר את השירות לציבור ויחסוך לחברה עלויות וזמן אשנב.

, (Priority Mailברמת שירות גבוהה ) דואר למשלוח מעשית אפשרותבאימוץ ההמלצה תינתן 

 .הרגיל לדואר החלוקה ימי הפחתת את שתאזן

 

 וחבילות דואר דברי חלוקת שעות .48

ת הדואר כיום מתבצעת בשעות הבוקר והצהריים. כמו כן לא קיימת אבחנה בשעות חלוק חלוקת

בין שכונות מגורים, בהן הנמענים נמצאים בבית בעיקר בשעות אחה"צ והערב, לבין דברי הדואר 

אזורי מסחר, תעשיה ושירותים, בהם הנמענים נמצאים ביעד החלוקה בעיקר בשעות הבוקר ועד 

שעות אחר הצהריים. מתכונת פעילות זו משפיעה על רמת השירות של חלוקת דואר רשום 

רה הנמוכים, דבר הגורר עומס ביחידות הדואר )שכן מי שלא קיבל וצרורות ובפרט על אחוזי המסי

 לידיו את הדואר הרשום או הצרור נדרש לסור ליחידת הדואר לשם קבלתו(. 

התפעולי של חלוקת דואר רשום וצרורות כולל ניסיון מסירה רק של דבר דואר רשום או  התהליך

כלל לא נושא עמו חבילות, ולּו הקטנות  גרם. לגבי חבילות, הרי שהדוור ..1צרור במשקל של עד 

 ביותר, אלא הן מועברות ישירות ליחידת הדואר לצורך מסירתם לנמען. 

 בכתובות נמסרו 55% רק, .7.. בשנת נשלחו אשר רשומים דואר דברי מיליון ]...[ -כ מתוך

אזורי מסחר, תעשיה ושירותים ובין אזורי  בין החלוקה בשעות אבחנה שתתבצע ככל. הנמענים

מגורים, הרי שצפוי כי שיעור דברי הדואר שיימסרו לנמען יהיה גבוה יותר. דבר שיוביל לשיפור 

 השירות לציבור ולחיסכון לחברה בשימוש בזמן אשנב יקר. 

, וצרורות רשום דואר של בבתים המסירה אחוזי את להעלותהדואר  חברתסבורה כי על  הוועדה

 . הדואר ביחידות העומסים את להפחית ובכך

 לעומת מגורים בשכונות החלוקהאבחנה בשעות  תיצורהדואר  חברתממליצה כי  הוועדה .א

ת מסיר אחוזי את להגדיל במטרה זאת, ושירותים תעשיה, מסחר באזורישעות החלוקה 

 אחר בשעות תבוצע מגורים באזורי וחבילות דואר דברי שחלוקת כך, דברי הדואר לנמענים

 .הצהריים

חלוקת דברי דואר בהם נדרשת מסירה פיזית לנמען )כגון דואר רשום  כי ממליצה הוועדה .ב

 ובערבי חג במטרה להגדיל את אחוזי המסירה. שישי בימי גם תתבצעוחבילות( 
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 ביול מכונות .40

ביול מאפשרות לעסקים קטנים ובינוניים לבייל את דברי הדואר שלהם בצורה מהירה  מכונות

 ויעילה, ללא צורך בהגעה לסניפי החברה ותוך חיסכון של זמן ומשאבים. 

שוקלת את דבר הדואר ובאמצעות מערכת ממוחשבת היא מספקת את התעריף הרלוונטי.  המכונה

סוגי השירותים, משקל  לרבות, ההשימוש שנעשה בלקבל דוח מפורט אודות כל מאפשרת המכונה 

 דברי הדואר שבוילו ותעריפם. 

שימוש במכונות ביול על ידי הורדת התעריף בהתאם לחיסכון את הלעודד  וצאת לנכוןמ הוועדה

ביחידות הדואר ולכן עשוי להוריד את זמן העומסים התפעולי. שימוש במכונות הביול מפחית את 

 ההמתנה בתור. 

הדואר  חברתבאמצעות מכונת ביול עשויה ליצור חיסכון תפעולי משמעותי הן ל דואר דברי שליחת

ללקוחותיה; בעוד שהחברה תחסוך שעות זמן אשנב יקר, לקוחותיה יחסכו את זמן ההליכה  והן

מאפשרת ללקוחותיה  אינההדואר  חברתאו הנסיעה ליחידת הדואר ואת ההמתנה בתור. כיום 

 אודות ביקורת לערוך מנת על לאשנב להגיע הםמ דורשתזה כיוון שהיא לבצע בפועל חיסכון 

 לחסוך עשויה הביול מכונת כי לוועדה ריב .ביצעה שהמכונה הביול והדפס הדואר דברי משקל

 להימנע מהביקורת כאמור.  ניתן אישור יקבלו הביול שמכונות וככל אלה עלויות

 דבר אותו משלוח לתעריף זהה ביול מכונת באמצעות דואר דבר משלוח בעבור התעריף, כיום

 ולגופים לחברות תמריץ אין, זה עניינים במצב. אדומה תיבה או דואר יחידת באמצעות דואר

יש לתמרץ את השימוש במכונות ביול באופן בו התעריף ישקף  .ביול במכונות השימוש את להגביר

 ות נוספות של פעילות באשנב. את עלויות השימוש במכונת ביול, כך שלא יועמסו עליהם עלוי

 בתמריצים נקטו כן ועל ביול במכונות בשימוש תפעולי חיסכון קיים כי נכחו בעולם רבות מדינות

 משלוח מתעריף אחוזים בעשרות מופחת תעריף קביעת ידי על וזאת, הןב השימוש את לעודד

 מספר בין היחס, ביול במכונת לשימוש תמריץ כיום אין ובישראל מאחר. 61פקיד באמצעות

 . בעולם מפותחות במדינות זה מיחס משמעותית נמוך בישראל הביול מכונות

מוסדות ובתי עסק המשתמשים במכונות ביול ושולחים באמצעותן כיום ישנם בישראל מאות  כבר

 נשלחוהדואר  חברתמהמכתבים שדיוורה  ]...[ -, כ.7..עשרות מיליוני דברי דואר בשנה )בשנת 

 דואר דבריבשליחת כמויות גדולות של  באמצעות מכונות ביול(, וזאת לאור הנוחות התפעולית

באמצעות מכונת הביול. הוועדה מעריכה כי קביעת תעריף בעבור משלוח באמצעות מכונות ביול 

                                                      
בהתאמה  09%-וב 01%-: תעריף משלוח דבר דואר באמצעות מכונת ביול נמוך בבריטניה ובנורבגיה בלדוגמא 61

 ואר הנשלח באמצעות הפקיד. לעומת תעריף המשלוח לעומת דבר ד
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על בסיס עלותו )אשר יהיה נמוך מתעריף משלוח באמצעות יחידת דואר או תיבה אדומה(, תתמרץ 

ספים להשתמש במכונות אלה, באמצעות רכישתן או שכירתן, וכך ייחסכו שעות אשנב גופים נו

  .לציבור יקר וזמןהדואר  חברתיקרות ל

, לפי מגזרי .7..טבלה המציגה את שיעור משלוח דברי הדואר באמצעות מכונות ביול לשנת  להלן

וש נרחב במכונות הביול פעילות. מהנתונים העולים מטבלה זו ניתן לראות כי כבר כיום ישנו שימ

 (: ]...[-( ודואר רשום )כ]...[-בשני שירותים מרכזיים; דואר יחידני )כ

 

 המשווקת, אקסל חברת: ביול מכונות ומשווקות בתחום העוסקות חברות שלוש כיום יש בישראל

 והחברות(, ביול מכונות ]...[) ]...[ -כ של שוק בנתח ומחזיקה נאופוסט של הביול מכונות את

, ביול מכונות ]...[-ו ]...[) בהתאמה ]...[-ו ]...[-כ של שוק בנתח המחזיקות, טק וגטר בלמוט

 הוועדה, הביול מכונות בתחום העולם ברחבי השוררת המשמעותית התחרות לאור(. בהתאמה

, צפוי כי עלותו בסיס על ייקבע ביול מכונות באמצעות דואר דברי משלוח שתעריף ככל כי סבורה

( יחלו לפעול בו Pitney Bowes-ו Francotyp Postaliaחברות בינלאומיות נוספות )דוגמת 

 ולהיכנס לשוק. 
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ממליצה לקבוע את תעריף משלוח דבר דואר באמצעות מכונות ביול על בסיס עלות  הוועדה .א

 באשנב כיום הדואר חברת שעורכת בבדיקות הכרוכות בעלויות להתחשב מבליו השירות

 . מכונה באמצעות הנשלחים הדואר לדברי

 באמצעות דואר דברי השולחים מלקוחות תדרוש לא הדואר חברת כי ממליצה הוועדה .ב

 חברת כיום שמבצעת לבדיקות כתחליף. בדיקה לעבור מנת על אשנבפנות לל ביול מכונות

 ובמוסדות בגופים הביול למכונות מדגמיות בדיקות לערוך החברה יכולה, הדואר

 .הביול במכונותהמשתמשים 

גם דבר דואר רשום, כל דברי הדואר אשר יבוילו באמצעות מכונות ביול יוכלו להישלח  למעט .ג

  .באמצעות התיבות האדומות
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 הנמען לבית עד חבילות משלוח .44

 זו, בפועל. הדואר ביחידות לנמענים חבילות למסורהדואר  חברתל מאפשרת הקיימת האסדרה

 לסור עליו כי לביתו הודעהכלל,  בדרך, מקבל והנמען, חבילות בחלוקת המחדל ברירת אכן

חבילות עד  משלוח שירותהדואר  חברת. במקביל, מפעילה חבילה קבלת לשם הדואר ליחידת

 בסל אינו". שירות זה לדלת מאשנב" חבילה משלוח -לבית הנמען בתיאום מראש עם הנמען 

  .מפוקח אינו ומחירו האוניברסאליים השירותים

; וטעמי הציבור טיב השירות הקיים כיום אינו משביע רצון וזאת לאור הגידול בביקוש לשירות

בחו"ל. מאידך, לאחר  מהמקובלשונה במחד, לא ניתנת לנמען אפשרות לקבל את החבילה לביתו 

תוך שהוא נדרש  ,אסוף את החבילהולסור ליחידת הדואר הסמוכה קבלת הודעה, נאלץ הנמען ל

 ביצעההדואר  חברתלהתאים את זמן הגעתו לימים ולשעות הפעילות ולהמתין בתור. אמנם, 

 בשנים האחרונות ניסיונות להצבת עמדות אוטומטיות לקבלת חבילות אך ניסיונות אלה לא צלחו. 

החבילות נמצא התפתחות תחום המסחר האלקטרוני בשנים האחרונות, תחום משלוח  לאור

הדואר  חברתבצמיחה מואצת ובמגמת גידול משמעותית. הוועדה רואה חשיבות רבה ביכולת 

 יש כי הוועדה סבורה זאת עם יחד .בו המובילים מהשחקנים להיות ואף זה בתחום להתחרות

 .ולהתאימו לטעמי וצרכי הציבור לצרכן השירות טיב את משמעותית לשפרמקום 

 ומסירת לקבלת עצמי שירות עמדות להצבת נוסף ניסיון מבצעתאר הדו חברתאלה,  בימים

עור וגידים והוא נמצא  לקרום מתחיל הניסיון כי נראה. להן סמוך או הדואר ביחידות חבילות

עמדות כאלה, אשר עלותן הכוללת  ]...[בתכנית העבודה של החברה, לפיה החברה בוחנת הצבת 

נ"ל, צפויה אף להיות זולה יותר, ה ]...[ -עמדות נוספות, מעבר להצבת ₪. מיליון  ]...[ -מוערכת בכ

 לעמדה.  ₪ ]...[ולעמוד על 

 

  בינלאומית השוואה .44

: דברי דואר הכלולים בשירות האוניברסאלי )דואר יחידני ובינ"ל( מחולקים עד לבית הולנד

הנמען, למעט מצב בו הנמען מבקש לקבל את דברי דואר לתיבת דואר בתשלום, שירות שלא נכלל 

 בשירות האוניברסאלי, אלא מהווה שירות ערך מוסף. 

"שנכנסים לתיבה", והשנייה  שתי "רשתות חלוקה": אחת למכתבים, או דברי דואר קיימות

לחבילות, או דברי דואר לגביהם צריך "לצלצל בדלת". אופני חלוקה אלו אינם תולדה של 

 . ההולנדיתהדואר  חברתרגולציה, אלא של אופן התפעול והארגון של 

קטנות שנכנסות לתיבה מחולקות דרך רשת חלוקת המכתבים, אלא אם הנמען מבקש  חבילות

 ואז הוא נדרש לשלם בהתאם.  –הפצה ברשת החבילות 
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, גם חבילות מחולקות עד הבית במסגרת השירות האוניברסאלי. אם הנמען לא נמצא כאמור

למחרת. אם גם הניסיון ייעשה ניסיון חלוקה נוסף ביום ש –בבית, ודבר הדואר לא נכנס לתיבה 

השני נכשל, הנמען יוכל לקחת את דבר הדואר מיחידת הדואר הקרובה. אם מדובר בדואר כמותי, 

ניתן למסור את החבילה גם לשכן עם הודעה מתאימה על תיבת הדואר של הנמען. הסדר זה אינו 

 חלק מדרישות השירות האוניברסאלי. 

קת כל המכתבים, צרורות וחבילות עד לכתובת מחויבת בחלו האיריתהדואר  חברת: אירלנד

הנמען. הנמען יכול ביוזמתו לבקש הסדר חלוקה אלטרנטיבי של חלוקה לתיבת דואר "בצד 

הדרך", שמתאים גם לקבלת צרור או חבילה קטנה. באזורים אורבניים, לעיתים קרובות ישנו 

 כאשר. דואר דבריחלקים סבב חלוקה ייעודי לחבילות, עם רכב חלוקה / דוור שונים מאלה שמ

 מספר בפניו המציינת, הנמען של הדואר בתיבת הודעה הדוור משאיר, בבית נמצא לא הנמען

 החבילה את לקבל או כוח מיופה באמצעות לאסוף, בעצמו החבילה את לאסוף: אפשרויות

(. האופציה האחרונה מתבצעת אונליין, במחיר של redelivery) יבחר בו מקום לכל חוזר במשלוח

 יורו.  0

 מנת על וזאת, המקובלות העבודה שעות לפני סביר זמן נפתחות באירלנד הדואר יחידות, בנוסף

לאיסוף לאחר שהניסיון למסור אותן בבית הנמען לא  הממתינות( רשום ודואר) חבילות למסור

 צלח. 

: החלוקה מתבצעת לכתובת הנמען. כאשר הנמען לא נמצא, הוא מקבל הודעה כי ניתן אוסטרליה

אופציות ללקוחות לקבל  הוסיפההדואר  חברתלאסוף את דבר הדואר מיחידת הדואר הקרובה. 

, או בנקודות חלוקה הפתוחות בחלקן מעבר 5/1.את דברי הדואר שלהם בלוקרים הנגישים 

וזאת ללא תוספת תשלום. הלקוח יכול לבחור את המיקום,  – לשעות הפעילות העסקית הרגילה

  היום והשעה בו יגיע לאסוף את החבילה, בשירות עצמי.

 ניתן כי הודעה מקבל הוא, נמצא לא הנמען כאשר. הנמען לכתובת מתבצעת החלוקה: בריטניה

 חברתמ בריטניהב נפרדת)חברה  החבילות חברת של חלוקה בנקודת הדואר דבר את לאסוף

 . בריטניהב כאלה נקודות ..7 ישנן –( Parcel Forceונקראת  ,הדואר

, אם הנמען מעוניין בחלוקה חוזרת לבית, יכול לבקש זאת, והדבר יבוצע ללא תשלום בהמשך

 7הדבר יבוצע בתשלום נוסף של  –נוסף. אם הנמען מעוניין שהחבילה תמתין לו ביחידת הדואר 

בחלוקה חוזרת לכתובת אחרת, הדבר יבוצע גם כן, אך בתשלום נוסף ליש"ט. ככל שהנמען מעוניין 

  ליש"ט. 1של 

: בבריטניה קיימת רגולציה Depotsנקודות למסירת חבילות, שאינן סניפי דואר אלא  לעניין

 81%-ק"מ ל 1נפרדת לעניין פיזור נקודות אלה, וקריטריון הפיזור הוא מרחק של עד 

 ה.ימהאוכלוסי 81%-"מ לק .7במרחק של עד  –ובכל אזור  ה בחישוב כלל ארצי,ימהאוכלוסי
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: חלוקת החבילות מתבצעת בדומה לחלוקת מכתבים: לכתובת הנמען, בתנאי שיש לו תיבת בלגיה

תחכה  החבילה –דואר הממוקמת "על אם דרך ציבורית". אם לא מתאפשרת מסירת חבילה 

 ימים בשבוע. 1נגישה הזמינה  חלוקה תלנמען בנקוד

כפי שניתן לראות במרבית המדינות, ברירת המחדל היא חלוקת חבילות לבית הנמען ום, לסיכ

ואף מתאפשרת קבלת חבילה בנקודות שירות נגישות הפתוחות שעות רבות מעבר לשעות 

המקובלות. בחלק מן המדינות החלוקה כאמור הינה תולדה של רגולציה ובחלקן אינה תולדה של 

 .רגולציה

 

 :הוועדה המלצות

 הנמען לבקשת בהתאם הנמען לבית חבילה של אוניברסאליתבחלוקה  תחויבהדואר  חברת .א

 . לאחר שיקבל הודעה לביתו כי החבילה נמצאת ביחידת הדואר

לא יהיה מפוקח אך יהיה אחיד  הנמען לבית הדואר מיחידת החבילה משלוח בעד התעריף .ב

 ושווה לכל המענים בארץ. 

 שעות 40 תהיה אליה)והגישה  דואר יחידת ליד שתוצבחבילות  למסירת אוטומטית מכונה .ג

 . המשרד לאישור בכפוף זאת, הנמען לבית החבילה משלוח חובת את להחליף תוכל( ביממה
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 (Shop in Shop)בתוך חנות  חנות .44

מתן שירותי דואר ובנק דואר באמצעות בית עסק מאפשרת של חנות בתוך חנות מתכונת פעילות 

שלא הוקם במטרה לספק רק שירותי דואר ובנק דואר. לדוגמא: חברת הדואר מספקת שירותים 

יתרונות בולטים במתכונת פעילות זו: האחד, הגדלת נגישות ישנם שני באמצעות רשת מנטה. 

ית ובאמצעות מתן שירותים באמצעות הגדלת הפרישה הארצהציבור לשירותי דואר ובנק דואר 

סכון בעלויות אשנב, שכן הפעילות במתכונת זו יבשעות פעילות מעבר לשעות המקובלות. השני, ח

 בפעילות קיימת של בית עסק. העלויות הישירות ביחידות הדואר תוך שילובה מצמצמת את

ואר בהולנד חברת הד. הגדילה לעשות שכיחה ומקובלת במדינות רבות בעולםזו מתכונת פעילות 

חנויות ספרים, ב -נקודות מסוג חנות בתוך חנות  ..1,.מספקת את כל שירותיה באמצעות ה

 מה.רשתות קמעונאיות וכדו

 

 הוועדה המלצות

של "חנות בתוך  במתכונת גם יינתנו דואר ובנק הדואר חברת שירותיכי  ממליצה הוועדה .א

שיפור השירות לציבור וחיסכון בעלויות החברה  ובחוב ןבמתכונת זו טומ שימושחנות". 

 .מהאשנב הפעילות להסטת תמריץולכן עשוי להוות 

 בתוך"חנות  של במתכונת שירותים למתן ושקופים ברורים כללים לקבועהדואר  חברת על .ב

 . שלישי צד באמצעות" חנות

" חנות ךבתו חנותממליצה כי תעריפי השירותים השונים אשר יינתנו באמצעות " הוועדה .ג

 יהיו זהים לתעריפי השירותים המסופקים באמצעות יחידות דואר. 

לעניין חובת האוניברסאליות, ותוכל להחליף  דואר כיחידת תיחשבחנות"  בתוך חנות" .ד

 כל את תאכן מספק החנותמשרד, שיוודא כי האישור  קבלתיחידת דואר סמוכה, רק לאחר 

 החברה.  ברשיון הקבוע השירות לטיב בהתאם האוניברסאליים השירותים
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 אוניברסאליים שירותים -ו'  פרק

 כללי .43

 (. שירותים אוניברסאלייםשירות אוניברסאלי קבועה בחוק הדואר ובתקנות  חובת

שירותים אוניברסאליים קבועה רשימה של שירותי דואר ושירותי בנק הדואר אשר ראוי  בתקנות

 כללי חייב לספקם.  רשיוןשיינתנו לכלל הציבור בכל המדינה ושבעל 

שירותים  המדינה בכל הציבור לכל לספק מחויבתהדואר  חברתחובת האוניברסאליות,  לפי

 מקבל לכל השירות אספקת ובעלות מיקוםב תלות ללא, מפלים בלתיבתנאים  אוניברסאליים

 ברשיון.  הקבועות השירות טיב בדבר להוראות בהתאם והכל, שירות

שירותים ה אודות הוועדה המלצות את יפרט זה פרק, הוועדה של המינוי לכתב בהתאם

המתרחשים בשוק הדואר והשפעתם על  הטכנולוגייםלב לשינויים  בשימתאוניברסאליים, ה

יצירת תנאים סבירים להמשך השקעה ופיתוח שירותי הדואר הניתנים  תוךהדואר,  חברתעלויות 

על פני  להתייעלותהדואר  חברתעל ידי החברה, שמירה על איכות השירותים והיקפם ותמרוץ 

הציבור  רווחתבחשבון את השלכות השירותים האוניברסאליים על  הוועדה לקחה, לפיכךזמן. 

, מאידךשירותים אלו על ידי חברת הדואר  במתןהעלות הכלכלית ומחד, ועל היעילות המשקית 

. תוחברהתוך הבטחת המשך קיומו של השירות האוניברסאלי ושמירה על איתנותן הפיננסית של 

איזון הולם בין  תידה משקפ עלכי רשימת השירותים האוניברסאליים המומלצים  הסבור הוועדה

 .לעיל המוזכריםיעדים ה

המומלצים על ידי  האוניברסאלייםושירותי בנק הדואר  האוניברסאלייםואר רשימת שירותי הד

בהתאם  גובשה הרשימהכלל שירותי הדואר ושירותי בנק הדואר.  תגובשו לאחר בחינ וועדהה

ולאחר שהוועדה קיבלה סקירה אודות השירותים  וועדהלעקרונות ואמות המידה שנקבעו על ידי ה

 הפעילות את לעומק לבחון בחרה הוועדה אשרבעולם  שונות דואר חברותהאוניברסאליים בשש 

 , אוסטרליה, ניו זילנד, הולד, אירלנד ובלגיה(. בריטניה) בהן

 בין, הוועדה שמעה, המומלצים האוניברסאליים השירותים רשימת את הוועדה גיבשה בטרם

 "מ.בע ועיטוף הפצות.ד. א וחברת מסר חברת, הדואר בנקהדואר,  חברתנציגי  את, היתר

גיבוש המלצותיה בדבר השירותים  לצורך וועדהאמות המידה והעקרונות שנקבעו על ידי ה

למשל, כמות פעולות, היקף  כךהאוניברסאליים משקפים הן את צד ההיצע והן את צד הביקוש. 

קיומם של ויומה של תחרות ק .כספי, ודרישה ציבורית הן אמות מידה המשקפות את צד הביקוש

תחליפים הן אמות מידה המשקפות את צד ההיצע. כמו כן, אמות המידה מביאות בחשבון את 

ואת הגשמת  )בפרט הצורך באשנב( התשתית הנדרשת לשם מתן השירותים האוניברסאליים

 המטרה הציבורית בחובה לספק שירותים אוניברסאליים לכלל הציבור.
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אספקת השירותים והמוצרים הציבוריים בצורה  בהמשך החשיבות את עיניה לנגד ראתה וועדהה

, עמד לנגד עיניה מצד שנינגישה ובאופן שוויוני לכלל האוכלוסייה, בכל רחבי הארץ וללא אפליה. 

ברה וזאת על מנת להבטיח מתן גמישות בפעילות הח תוךהצורך לשמור על יציבות חברת הדואר 

 האיזוןיכולתה להמשיך לספק שירות אוניברסלי בעתיד. בעבודתה ניסתה הוועדה לשמור על  את

 . הללו היעדים ןבי המתאים

 

 אוניברסאליהשירות החובת  .43

כי הצורך בשמירה על יציבותה הפיננסית של חברת הדואר נובע מהחובה להמשך קיומו של  יצוין

השירות האוניברסאלי. הבטחת קיומו של שירות אוניברסאלי מצריך שמירה על יציבות ספק 

 גם בחובה טומנת האוניברסליים השירותים ספק פרישת שונים בשירותיםהשירות האוניברסאלי. 

 רבים ובמקרים ללקוחות בלעדית נגישות השירות לספק מאפשרת היא ןשכ מסחריים יתרונות

 במתן הכרוכות העלויות בסך משקי חיסכון גם היתר ובין לגודל יתרונות ניצול מאפשרת

 . השירותים

 

 בינלאומית השוואה .44

. אוניברסאליים כספיים שירותים אספקת חובת קיימת לאבלגיה, בכל המדינות שנסקרו  למעט

 חברות(. בכל תשלומים כגון) מסוימים כספיים שירותיםהדואר מספקות  חברות, כל זאת עם יחד

 . אחרת או כזו במידה אוניברסאליים דואר שירותי אספקת חובת קיימתהדואר 

 בריטניה

. רשום ודואר"ג ק .. עד של במשקל חבילות, מכתבים על החוק מכוח חל האוניברסאלי השירות

 על להחיל וניתן אחד אוניברסאלי שירות מספק ביותר להכיר ניתן כי קובעת האנגלית החקיקה

 תמספק חברת הדואר הבריטיתרק  בבריטניה כיום, זאת עם יחד. ומגבלות חובות נוסף ספק

 שירותים אוניברסאליים. 

לספק שירותים אוניברסאליים לכלל  תנדרש חברת הדואר הבריטיתפי החקיקה האנגלית,  על

התושבים. החוק קובע כי השירותים האוניברסאליים יהיו ברי קיימא מבחינה פיננסית, כלומר 

 ישקפו החזר סביר על העלויות הנדרשות לאספקתם. 

לביתו או לשטחו  דואר דברימגדיר את המינימום של השירות האוניברסאלי והוא: חלוקת  החוק

פעם ביום, שישה ימים בשבוע. איסוף מכתבים לפחות פעם ביום במשך שישה  של כל אדם לפחות

ימים בשבוע מנקודות איסוף המשמשות כנקודת ממסר ובחמישה ימים בשבוע משאר נקודות 

האיסוף. מחויבות לספק שירותי איסוף, מיון ודיוור של מכתבים וחבילות בתוך המדינה ולחו"ל 
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סבירים ואחידים עבור הציבור. כמו כן קיימת חובה לספק וכן שירותי דואר רשום בתעריפים 

 שירותי דואר אוניברסאליים בחינם לעיוורים ולקויי ראייה.

 את המגדירות בחוק הקבועות לאלה בנוסף חובות נכללות האוניברסאלי השירות בתקנות

 .השירות של המינימלי הסטנדרט

 אוסטרליה

 שירותי את כולל האוניברסאלי השירות. ותובתקנ בחוק נקבעה אוניברסאלי השירות חובת

 החלוקה נקודות. אחיד בתעריף"ל ולחו ארצי פנים ממוענים וחבילות מכתבים של הדיוור

בהתחשב בנגישותה, עלות הדיוור אליה, והיקף  כאשר, דואר ככתובת, גמישה בצורה מוגדרות

הדואר הנשלח אליה, סביר וניתן לדוור אליה לעיתים תכופות. כאשר לא מתאפשרת חלוקה לבית 

ניתן לאסוף את דבר הדואר מסניף קרוב. כללי משך זמן הגעת מכתב נקבעים ביחס לתחום הדואר 

 . Off Peak -סר כהשמור בלבד, לא כולל דואר כמותי, ולא כולל דואר שנמ

 זילנד ניו

כפי שנקבע בהסכם שנחתם בינה לבין  הלאומיתהדואר  חברתהשירות האוניברסאלי הוא  ספק

. הלאומיתהדואר  חברתהמדינה. חובות השירות האוניברסאלי קבועה בהסכם וחלה רק על 

 אינו ההסכם. למתחרים וגישה סניפים רשת, חלוקה נקודות, חלוקה ימי נושאי הוסדרו בהסכם

 .רגיל מכתב שירות למעט האוניברסאלי מהשירות כחלק ספציפי דואר שירות או מוצר אף מכיל

הדואר בהגדרה מכיל דואר ממוען בלבד. מתוכו, חובת השירות האוניברסאלי חלה על  תחום

"מכתבים" במובן הרחב, במידות הנהוגות בדואר מבחינה אופרטיבית, כלומר מכתבים וצרורות 

 מכתבים.  ..0וכולל דואר כמותי מעל ק"ג,  7עד 

החלוקה הינה דיפרנציאלית ומשקפת את אופייה של ניו זילנד כמדינה עם מספר קטן של  תדירות

 1-1מנקודות החלוקה,  81%-ימי חלוקה בשבוע ל 1-תושבים על פני שטח נרחב. החברה מחויבת ל

ימי  5-ל 7מנקודות החלוקה בין בלבד  %.7.. -מנקודות החלוקה ול 88.99% -ימי חלוקה בשבוע ל

חלוקה בשבוע. בנוסף, ל"מכסות" הנ"ל גם קיימת חלוקת משנה לפי סוג נקודת החלוקה: 

 פרטי/עסקי, אזורי ספר, תיבות קהילתיות/בדלפק וכדומה. 

 תדירות הפחתת, זאת עם"מכסות". ב עומדת היא עוד כל בהחלטותיה אוטונומיתהדואר  חברת

, התושבים במספר או בצפיפות שינויים כגון מוצדקת סיבה דורשת קיימות בנקודות החלוקה

התושבים, מפעיל דואר אחר מספק את השירות באותם תנאים ובאותו מחיר וכדומה.  הסכמת

 באופן שירות תקן אימצההדואר  חברתמשך זמן הגעת מכתב אינו מוגדר על ידי הרגולטור אך 

 מחוץ ימים 0-. ותוך, עיר אותה בתוך שלמחרת ביום ולקיח רגיל דואר כי קובע שבעיקרו עצמאי

 .שלמחר ביום תמיד יחולק מהיר דואר ואילו, לעיר
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 אירלנד

הדואר מפרט את חובת השירות האוניברסאלי. החוק כולל קריטריונים לטיב שירות,  חוק

 היאהדואר  חברתתעריפים, מנגנון פיצוי עבור הפסדים ממתן שירות אוניברסאלי וקובע כי 

 .0... שנת עד לפחות האוניברסאלי המפעיל

 ..ק"ג, חבילות פנים ארצי ובינ"ל עד  .הדואר האוניברסאליים כוללים דברי דואר עד  שירותי

ק"ג, דואר רשום, דואר מבוטח ושירותי דואר לעיוורים. כמו כן לאחרונה הוסף שירות דואר 

כמותי המגיע ביום העסקים הבא ודואר כמותי ממוין מראש. השירות האוניברסאלי כולל שירותי 

 חידני וכן דואר כמותי ממוין מראש. דואר וחבילות י

 החלוקה יעד כאשר מיוחדים ימים למעט בשבוע פעמים 1 -ל נקבעה והאיסוף החלוקה תדירות

. תדירות 88.1% –ל ימים שלושה ותוך 85% -ל ליום נקבע מכתב הגעת זמן משך. הנמען בית הוא

 האיסוף היא חמישה ימים בשבוע )בכל יום עבודה(.

 הולנד

לספק  חייבתהדואר  שחברת האוניברסאליים השירותים אספקת חובת את מגדיר הדואר חוק

לתושבי הולנד. החוק מגדיר את השירות האוניברסאלי על כל מאפייניו: סל מוצרים, איכות 

השירות, פרישה, דיווח חשבונאי, הסדרי תחרות, סמכות הרגולטור, חובות המפעיל ועוד. נכון 

 ההולנדי הדואר שחוק למרות, היחיד האוניברסאלי המפעיל היא הלאומיתהדואר  חברתלהיום, 

 .נוסף אוניברסאלי מפעיל של מינוי מאפשר

 .7 עד חבילות"ג, ק . עד פריטים דיוור: כולל האוניברסאלי השירות תחת הכלולים השירותים סל

 מסמכים, לעיוורים דואר, מבוטח דואר כולל רשום דואר"ל, לחו"ג ק .. ועד ארצי פנים"ג ק

 השירותים סל בתוך כן כמו. הבינלאומי הדואר ארגון של הסטנדרטים לפי"ל בינ ודואר משפטיים

 דואר ואלו למדינה מחוץ כמותי וחבילות כמותי מכתבים דואר שירותי נכללים האוניברסאליים

 השירותים סל במסגרת נכללים לא ממוען לא ודואר חבילות, המדינה בתוך כמותי

ימי חלוקה בשבוע בכל המדינה ולמשך זמן הגעת  1-ל מחויבתהדואר  חברת .האוניברסאליים

 .הדואר מדברי 81%-ל D+7מכתב של 

 בלגיה

 במסגרת. הציבוריים השירותים אספקת אופן את מתווההדואר  לחברת המדינה בין הסכם

, אוטומטית חודש אך .7.. בשנת להסתיים אמור והיה 1... בשנת לתוקף נכנס אשר ההסכם

 ההסכם במסגרת. 79.. שנת סוף עד האוניברסאלי השירות ספק להיות מיועדת החברה, כי נקבע

מנהל הדואר והממשלה מוגדרים השירותים האוניברסאליים. בהסכם נקבע חובת שירות  בין

אוניברסאלי בהתאם לדירקטיבה האירופית. בין השירותים האוניברסאליים שירות איסוף, מיון 

ק"ג, חלוקה של חבילות  .7ק"ג, איסוף מיון וחלוקה של דבר דואר עד  .וחלוקה של דבר דואר עד 
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ק"ג, שירותי דואר רשום ומאובטח, שירותי דואר פנימי  ..במשקל של עד המגיעות מחו"ל 

 ולחו"ל, מכירת בולים )לרבות באמצעות צד ג'(. 

 אם"על  הממוקמת דואר תיבת לו שיש בתנאי בית לכל בשבוע ימים 1 נעשית הדואר דברי חלוקת

 תושאר היא, חבילה מסירת מתאפשרת לא ואם, וחבילות מכתבים על חל האמור". ציבורית דרך

 יכולה בפועל ספר באזורי כאשר הבית עד הוא החלוקה יעד. בשבוע ימים 1 נגישה בנקודה

 חובת קיימת בבלגיה כן כמו. לבית הסמוך לכביש בסמוך דואר לתיבת החלוקה להתבצע

  בבוקר(. .1.0ימים בשבוע )בימי חול עד שעה  שישהעיתונים  חלוקת של אוניברסאלית

ושירותים  אוניברסאלייםלשירותי דואר, מחויבת החברה לאספקת שירותים פיננסיים  בנוסף

 שונים עבור הממשלה כמו חלוקת קצבאות והפצת מידע.

 

 המצב הקיים -שירותים אוניברסאליים  .44

ועוגנה לראשונה במסגרתן  האוניברסאליים השירותים תקנות הותקנו 9...בינואר  71ביום 

. עד אז, שירותי הדואר היו אוניברסאלייםשירותים כספיים ויברסאליים שירותי דואר אונ רשימת

 מסופקים כמעט בלעדית על ידי רשות הדואר וניתנו דה פקטו לכלל הציבור בכל המדינה.

שירותים כספיים  71 -שירותי דואר אוניברסאליים ו ..בתקנות שירות אוניברסאלי נקבעו 

 אוניברסאליים. 

 

 לייםשירותי דואר אוניברסא .44

 הקבועים כיום בתקנות שירות אוניברסאלי: האוניברסאליים הדואר שירותי רשימת להלן

   מסירה או חלוקה, העברה, איסוף -"ג(ק .דואר רגיל בארץ )עד  דברמשלוח; 

 איסוף, העברה ומסירה. –ק"ג(  .כמותי בארץ )עד  דואר דבר משלוח 

 בארץ; 5.דואר מהיר "דואר  משלוח " 

 ק"ג(;.דבר דואר רשום, בארץ )עד  משלוח 

 ק"ג, מאשנב לאשנב; ..חבילות בארץ עד  משלוח 

 עיתון בארץ; משלוח 

 כתבים ואביזרים לעיוורים; משלוח 

 הנמען בקשת פי על אחר למען דואר דבר הפניית; בארץ דואר דבר הפניית. 

  ;משלוח מבוטח של דבר דואר בארץ 
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 ;מכירת מעטפות, בולים ואריזות 

 לנמען לעיוורים ואביזרים וכתבים עיתון, חבילה, רשום דואר דבר, רגיל דואר דבר משלוח 

 ;האוויר דרך לארץ בחוץ

 או הים דרך לארץ בחוץ לנמען דפוס ודבר חבילה, רשום דואר דבר, רגיל דואר דבר משלוח 

 ;היבשה

ומן הרשימה  אוניברסאליים לעניין שירותי הדוארהשירותים העודכנו תקנות  .7..כי בשנת  יצוין

 ".5.נגרעו שירותי משלוח מברק בארץ ולחו"ל והוסף שירות משלוח דואר מהיר "דואר 

 

 אוניברסאליים כספיים שירותים .48

שירותי בנק הדואר. ביניהם, שירותי ניהול חשבון  71בתקנות השירותים האוניברסאליים נכללים 

שירותי ניהול מערך תשלומים עובר ושב אוניברסאליים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד, וכן 

ביצוע תשלומים למוטבים על וק למשמרת יקבלת ש כגון עסקיים שירותים נכללים כן כמווגבייה. 

שירותי העברות כספים בארץ )המחאת דואר ומזומן בזמן(. בנוסף שירותי  וכןפי רשימת מוטבים, 

 אוניברסאליים. פדיון מלוות חובה ורישום ומעבר בין קופות חולים קבועים כשירותים

 הקבועים בתקנות שירות אוניברסאלי: האוניברסאליים הדואר בנק שירותי רשימת להלן

 סילוקים חשבון של וסגירה ניהול, פתיחה; 

 (;עצמית)הפקדה  החשבון בעל מאת סילוקים חשבון לזכות כספים הפקדת 

 ג צד ידי על)הפקדה  החשבון בעל שאינו מי מאת סילוקים חשבון לזכות כספים הפקדת'- 

 (;למוטבים גביה שירותי

 אחר סילוקים לחשבון סילוקים מחשבון כספים העברת; 

 בישראל אחר בנקאי בתאגיד לחשבון סילוקים מחשבון כספים העברת; 

 למשמרת דחוי שיק קבלת; 

 (;עצמית)משיכה  החשבון בעל בידי סילוקים מחשבון כספים משיכת 

 ג צד ידי על)משיכה  מוטבים רשימת לפי במזומן תשלום באמצעות סילוקים חשבון חיוב'- 

 (;מוטבים עבור תשלומים שירותי

 (;בנקאית המחאה)הנפקת  דואר המחאת באמצעות בישראל כספים העברת 

 (;בזמן)מזומן  כסף המחאת באמצעות בישראל כספים העברת 

 במלוות וטיפול חובה מלוות פדיון; 

 חולים קופות בין ומעבר רישום; 
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 החשבון בעל בקשת לפי שיק ביטול; 

 כובדה שלא בהרשאה או בשיק טיפול; 

 ששולם שנטען תשלום אודות חקירה; 

תיאור השירותים האוניברסאליים נמצא בתקנות שירות אוניברסאלי ותקני איכות ושירות של 

 .השירותים האוניברסאליים נקבעו ברשיון

אבחנה בין ערוצי מתן השירותים )הן  קיימתאת תשומת הלב, לעובדה כי, לא  נהנת וועדהה

שירותי דואר והן שירותי בנק הדואר(: ערוצים ישירים/מכונות אוטומטיות או פעולות 

בחנה בין לקוחות פרטיים ובין אלעניין השירותים הכספיים לא קיימת  ,דלפק/אשנב. כמו כן

 לקוחות עסקיים לעניין חובת אספקת השירות האוניברסאלי.

 

 האוניברסאלי השירות חובת את להטיל מי על .40

 שקבע השירותים את, המדינה בכל הציבור לכלל לספק חייב כללי רשיון בעלקובע כי חוק הדואר 

. מכוח הסעיף האמור, שקבע והשירות האיכות לתקני בהתאם, אוניברסאליים כשירותים השר

 ואיכות טיב בתקני שמחויבת, בלבדהדואר  חברתחובת השירות האוניברסאלי מוטלת כיום על 

 . ברשיון הקבועים השירות

 רשיוןהיתר מכוח חוק הדואר אינם חייבים בשירות אוניברסאלי היות ולא מדובר בבעל  בעלי

 כללי כהגדרתו בחוק, ולגביהם לא נקבעו כללים בדבר תקני טיב ואיכות השירות.

ם לרבות לאזורי חברת מסר ביקשה לקיים מכרז בהליך תחרותי למתן שירותים אוניברסאליי

 הפריפריה. 

בעולם,  מדינות שש סקירת במסגרת הלנכון לציין כי, מסקירה שקיבל המצאו בנושא דנה וועדהה

מדינות  מרביתבמדינות רבות בעולם התחום השמור נפתח זה מכבר לתחרות, בש אף עלהובהר כי 

. כמו כן מוגבלת תהתחרו ובפועלE.E (End to End )אלה התחרות המתקיימת אינה במתכונת של 

הדואר  חברתבמרבית המדינות בעולם נהוג כי חובת השירות האוניברסאלי מוטלת על כתפי 

 ולחברת, וקטנות הולכות הדואר דברי וכמויות מאחר כי סבורה הוועדה, יום של בסופו .הלאומית

התשתית הנדרשת למתן שירותים אוניברסאליים הדורשים השקעות נכבדות,  קיימתהדואר 

ובמתן שירותי דואר קיים יתרון לגודל, ובוודאי באזורים שצפיפות האוכלוסייה בהם נמוכה, הרי 

. כל זאת בנוסף בלבדהדואר  חברתשיש להטיל את החובה לספק שירותים אוניברסליים על 

למתן שירותי בנק הדואר לרבות  גם משמשתהדואר  חברתת לעובדה כי יחידות הדואר ופעילו

 שירותים כספיים אוניברסאליים. 
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 חוק מכוח היתר לבעליבסוגיה האם יש לבחון לקבוע טיב שירות מחייב גם  דנה וועדהנוסף, הב

טיב שירות כאמור, היות ומדובר בשירותי דואר  חובתלנכון להמליץ לא לקבוע  הומצא הדואר

 ההיתר בעלי( בינם לבין SLAהניתנים לגופים עסקיים שטיב השירות נקבע בהסכם )במסגרת 

  .לציבור אוניברסאלי בשירות מחויבים ואינם מאחר וכן כאמור

 

 קריטריונים לבחירת השירותים האוניברסאליים .44

 ונים לבחירת השירותים האוניברסאליים. שלושה אשכולות של קריטרי הגיבש וועדהה

 להלן פירוט הקריטריונים:

 :אשכול שיקולים ערכיים, ציבוריים וחברתיים 

 האם באי קביעת השירות בסיסי, קיים חשש שתיווצר אפליה  מניעת אפליה ואי שוויון :

או ייווצר אי שוויון בין אוכלוסיות שונות ו/או בין אזורים שונים בארץ )פריפריה/מרכז( 

 במתן השירותים.

 חיוניות בהענקת השירות, צורך  הצדקה ודרישה ציבורית וחברתית להעניק את השירות :

ום אינטרסים חברתיים, ציבוריים ולאומיים במתן ציבורי למתן השירות, הגשמת וקי

 השירות.

שוויון בין אוכלוסיות  איחובה למנוע אפליה וב המצדדת עולם תפיסת משקפים הקריטריונים אל

 ם שונים בארץ באספקת השירות.יאוגרפיישוויון בין אזורים ג אי, וכן למנוע אפליה ושונות

  בעולם נהוגה רגולציהאשכול: 

  בחינה האם השירות מוגדר בסיסי בדירקטיבה האירופאית ובשש  לחו"למבט השוואתי :

זילנד, אירלנד, הולנד -)אוסטרליה, בריטניה, ניו הוועדהחברות הדואר שנבחנו על ידי 

 ובלגיה(.

הוועדה ללמוד מהניסיון  בחרההדואר  חברתלקבוע את היקף החובה האוניברסלית של  בבואה

שירותים אוניברסאליים נהוג לספק במקומות שונים בעולם.  בעולם וזאת באמצעות בחינה אלו

לבין השיקולים  אוניברסאלייםממד נוסף זה תרם ליצירת איזון בין הצורך לספק שירותים 

 האחרים בהליך קבלת החלטות. 

, לגבי המדינות בהם נערכה סקירה נמצא כי למעט בבלגיה אשר כי יצוין הדואר בנק שירותי לעניין

שם קיימת חובת אספקת שירות אוניברסאלי, לא קיימת חובה כאמור ביתר המדינות. יחד עם 

שירותים פיננסיים ניתנים שירותי עובר ושב  המספקות הדואר חברותזאת במרבית 

 (.  Paymentsללקוחות פרטיים וכן שירותי תשלומים ) אוניברסאליים
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 :אשכול שיקולים כלכליים ותפעוליים 

 מדובר .7..חברת הדואר בשנת  הפקי: סך כמות הפעולות מהשירות שסכמות הפעולות .

 בקריטריון י שנועד להצביע על הביקוש לשירות ועל ההשפעה הצפויה על איתנות החברה.

 7..: סך היקף ההכנסות של חברת הדואר מהשירות בשנת היקף כספי של השירות. .

 הצרכניםמדובר בקריטריון שנועד להצביע על הביקוש לשירות ועל ההשפעה הצפויה על 

 ועל איתנות החברה.

 בחינת קיום תחרות במתן השירות בכל רחבי הארץ ולכלל האוכלוסייה, בשימת תחרות :

 מרכז) לשירות ולאזורים גאוגרפיים שונים מעשיתלב לאוכלוסיות חסרות אלטרנטיבה 

. מדובר בקריטריון שנועד לתת אינדיקציה להיתכנות שהשירות יסופק גם (פריפריה מול

 ללא חובת אוניברסאליות.

 מדובר : בחינת קיומם של תחליפים ראויים, זמינים ונגישים לשירות. תחליפים

השירות ו במידהשנועד לתת אינדיקציה לצורך בשירות ולהיתכנות לקבוע כי בקריטריון 

 א תיגרם פגיעה משמעותית בציבור. בסיסי ל וגדרלא י

 האם השירות מצריך שימוש באשנב, או שמא הצורך בשימוש באשנב/נקודת שירות :

קריטריון שנועד לתת מדובר קיים תחליף אחר למתן השירות שלא באמצעות אשנב. 

אינדיקציה לצורך לקבוע את השירות אוניברסאלי לאור פרישת יחידות הדואר של 

 החברה.

 קוד לכל קריטריוןאופן הני

 כמפורט בטבלה להלן: 1-ל 7אופן הניקוד נקבע בסולם בין 
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 להלן פירוט אופן הניקוד לקריטריונים של כמות פעולות והיקף כספי של פעולות:

 

 

 

 משקולות לכל אשכול ולכל קריטריוןקביעת ה

 לשירותים מיוחד באופן הוועדה התייחסהבקביעת המשקולות לכל אשכול ולכל קריטריון 

אספקתם על ידי החברה קיים ספק אם היו  שאילולארק על ידי חברת הדואר  כיוםמסופקים ה

 יש הבסיסי הכספיים השירותים סל קביעת בעת כי הוועדה מניחה כן כמומסופקים לציבור כלל. 

שירותי בנק הדואר ניתנים בעיקר ללקוחות הנמנים עם העשירונים הנמוכים ש בחשבון לקחת

  .מוגבלתמעשי  באופןשהנגישות שלהם למערכת הבנקאית 
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 להלן המשקולות שנקבעו:

 

 

 לכל קריטריון: שניתן המשקל פירוט להלן

 

 

 אוניברסאלייםכספיים  ושירותים דואר שירותי לעניין הוועדה המלצות .44

 ובנקקיום שירותי דואר  תמדיניות של הבטח מחד משקפתכי הרשימה המומלצת  הסבור וועדהה

לכלל הציבור בכל המדינה בדגש על אזורי הפריפריה ואוכלוסיות הנמנות עם  אוניברסאלייםדואר 

ניהולית העסקית והגמישות ה אתלחברת הדואר  מאפשרות, ומאידךהעשירונים הנמוכים, 

ניצול יעיל של פעילות האשנב והפרישה הארצית, יחד עם ו התייעלות צעדי ביצוע לשם רשתהנד

 .ףמתן האפשרות להחדיר שירותים ומוצרים בעלי ערך מוס
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 המלצות לעניין שירותי דואר .44.4

 אוניברסאליים שירותים להיקבע המומלצים הדואר שירותי .44.4.4

  איסוף, העברה, חלוקה או מסירה; -ק"ג .מכתב רגיל בארץ במשקל של עד 

 איסוף, העברה, חלוקה או מסירה; – 5.דואר  -דואר מהיר  משלוח 

 ו מסירה;אהעברה חלוקה  - דואר כמותי 

 יש לעדכן את טיב השירות כך שאיסוף והעברת דואר  –איסוף והעברה  -דואר כמותי

 בבתי הדואר המרכזים ובבתי המיון; רקכמותי החל מאלף יחידות יינתן 

 מסירה או חלוקה, העברה, איסוף -משלוח דואר רשום בארץ; 

  הוועדהו מסירה; א, העברה, חלוקה איסוף -ק"ג .. -ק"ג ל .חבילות בארץ בין 

 (.כיום כנהוג לאשנב)ולא  הנמען לבית תעשה חבילות חלוקת כי ממליצה

 מסירה או חלוקה, העברה, איסוף -משלוח כתבים ואביזרים לעיוורים ; 

  ;הפניית דבר דואר בארץ 

  ;מכירת בולים 

 מסירה או חלוקה, העברה, איסוף -משלוח דבר דואר רגיל לנמען בחו"ל דרך האוויר ; 

 או חלוקה, העברה, איסוף -משלוח דבר דואר רשום לנמען בחו"ל דרך האוויר 

 ;מסירה

 מסירה או חלוקה, ברההע, איסוף -משלוח חבילות לנמען בחו"ל דרך האוויר; 

 חלוקה, העברה, איסוף -משלוח כתבים ואביזרים לעיוורים לנמען בחו"ל דרך האוויר 

 ;מסירה או

 האוניברסאליים הדואר שירותי מרשימת להסירם שמומלץ הדואר שירותי .44.4.4

 ואריזות מעטפות מכירת; 

 ל;ולחו בארץ עיתון משלוח" 

 בארץ דואר דבר של מבוטח משלוח; 

 דרך לארץ בחוץ לנמען דפוס ודבר חבילה, רשום דואר דבר, רגיל דואר דבר משלוח 

 ;הים או היבשה

 סיכום שירותי דואר אוניברסאליים .44.4.8

 את וכן עיתונים משלוח את אוניברסאליים דואר שירותי מרשימת להסיר ממליצה הוועדה

נציין כי מנתוני ההשוואה  עיתוןמשלוח  לעניין. היבשה או הים דרך"ל לחו דואר דברי משלוח

בלגיה. מדובר בשירות הניתן  –הבינלאומית שנערכה עולה כי השירות ניתן רק במדינה אחת 
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למערכות העיתונים אשר יש באפשרותן להעביר את העיתונים לכל נקודה בארץ, והדבר נמצא 

 את למסור או לקבלהדואר  חברתתחת אחריותן. הוועדה לא רואה הכרח לשמור על חובת 

 הפצה מערכי בעלי גדולים עסקיים גופים בין בעסקה מדובר תפעולית שכן נקודה בכל העיתונים

 להגיע יכולים מאידך בשוק הקיימים הספקים מתוך חלופות למצוא מחד יכולים אשר מפותחים

 הוועדה כי נציין היבשה או הים דרך"ל לחו משלוח שירותי לעניין. הצדדים בין וולונטרי להסדר

 והוא האוניברסאלי השירות במסגרת"ל לחו דואר דברי להעברת אחד אמצעי לקבוע יש כי סבורה

 בשירות בעיקר ביטוי מקבלת המשלוחים בכמות גידול של הגלובלית המגמה. האוויר דרך

 יום של ובסופו גדול אינו הנמוכים במשקלים המחירים פער. אויר דואר באמצעות משלוחים

 .הים דרך מהשירות יותר מהיר האוויר דרך השירות

 הדואר בנק שירותילעניין  המלצות .44.4

את שירותי בנק הדואר לארבע קבוצות עיקריות: שירותי עו"ש למשקי בית,  הסיווג הוועדה

ושירותי תשלומים  בישראל כספים העברות לרבות עסקיים םעו"ש לעסקים, שירותי שירותי

 )קופות חולים ופדיון מלוות(. ציבור ולמוסדות לממשלה שירותים לרבות

הוועדה עמדה העובדה כי בנק הדואר מספק שירותי עו"ש ללקוחות פרטיים  חברינגד עיני 

אשר בפניהם, לכאורה, קיימת החלופה לנהל את חשבונם בבנק מסחרי, אך למעשה ובפועל 

 בנק הדואר.בבבנק אחר זולת  ןלמרביתם אין חשבו

 ותי בנק הדואר:להלן המלצות הוועדה לעניין שיר

  השירותים ולהשתמש במונחים עדכניים המקובלים במערכת  מונחילעדכן את תיאורי

 להלן. 99.70בנק הדואר, סעיף  –ראה פרק ח' הבנקאית לגבי שירותים דומים. 

  לעודד את בנק הדואר לתת שירותים בערוצים ישירים. ככל שיינתנו שירותים בערוצים

רחבי המדינה הדבר יהווה תחליף לשימוש באשנב בהקשר ישירים בנגישות מספקת בכל 

 לחובה האוניברסאליות.

  יחידיםכ שיוגדרופרטיים,  ללקוחותלקבוע סל שירותי ניהול חשבון עובר ושב בסיסי ,

 ניהול משקי הבית.  לצורךחשבון בנק  המנהלים

  ן מידע ניהול מערך תשלומים וגביה לרבות מת -לקבוע סל שירותים ממשלתיים ועסקיים

 פדיון מלוות חובה. ב טיפולאודות תשלומים ששולמו, רישום ומעבר בין קופות חולים ו

  ,להוציא מחובת שירות אוניברסאלי את החובה לספק שירותי עו"ש ללקוחות עסקיים

שירותי העברות כספים בישראל באמצעות שירותי "מזומן בזמן" ו"המחאת דואר", 

ושירותי חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום קים למשמרת י: שעסקיים םשירותיו

במזומן לפי רשימת מוטבים. לשירותים אלו קיימים תחליפים ראויים במערכת הבנקאית 

והפיננסית ואין לחייב דווקא את בנק הדואר לספקם. כל זאת לצד העובדה כי בנק הדואר 

קדונות ולהנפיק אינו מורשה לספק שירותי אשראי, להנפיק ערבויות, לשלם ריבית על פי
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. עסקיים ללקוחות הנדרשיםכרטיסי אשראי, שירותים אשר הינם שירותים עיקריים 

 והמערכת מטבע שירותי נותני מצד עזה תחרות קיימת בישראל כספיים העברות בשירותי

 .הבנקאית

 הוועדה ידי על המומלצים האוניברסאליים הכספיים השירותים רשימת .44

 בית משק עבור בנק חשבון לניהול, פרטיים ללקוחות ש"עו שירותי: 

 סילוקים חשבון של וסגירה ניהול פתיחה; 

 שיקים פנקס הנפקת; 

 באובדנו וטיפול חידושו, חיוב כרטיס הנפקת; 

 סילוקים חשבון ובעלי כוח מיופי של עדכון או/ו גריעה או/ו הוספה; 

 חשבון ניהול אישור ומתן לחשבון בנוגע מידע קבלת; 

 בהעברה, בשיקבמזומן,  -( לחשבון עצמית הפקדה) סילוקים חשבון לזכות סכום הפקדת 

 ;אחר ומחשבון ב"מס בנקאית

 בנקאי בתאגיד לחשבון או אחר סילוקים לחשבון סילוקים מחשבון כספים העברת 

 )העברת כספים(; בישראל

 קופה שובר באמצעות( עצמית)משיכה  חשבון בעל בידי סילוקים מחשבון כספים משיכת 

 (;דואר המחאההנפקת  לרבות) דואר המחאת או חיוב כרטיס או עצמי שק או

 סילוקים חשבון בעל בקשת לפי שיק ביטול; 

 כובדו שלא בהרשאה או בהמחאה טיפול; 

 הכספיים לשירותים הנוגע מסמך איתור; 

 (;מראש מאושרת תשלום הוראת) סילוקים חשבון לחיוב הרשאה הקמת 

 אחר אדם מאת חשבון לזכות סכום העברת או הפקדת -וגביה תשלומים מערך ניהול שירותי 

 '(;ג צד ידי על עצמית לא)הפקדה 

 ששולם שנטען תשלום אודות חקירה; 

 במילות וטיפול חובה מילות פדיון; 

 חולים קופות בין ומעבר רישום . 

 

 סיכום .43

עקב שינויים טכנולוגיים, ושינויים בטעמי  רבותשוק הדואר ניצב בשנים האחרונות בפני תמורות 

הציבור הבאים לידי ביטוי בירידה מתמדת בכמויות דברי הדואר ובצריכת שירותי דואר. לצד 

המחייב השקעת תשומות  דברתהליכים אלו קיים הצורך לשמר על מתן שירותים אוניברסאליים, 
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מאזורים חסרי נגישות למערכת נוסף, אוכלוסיות הנמנות עם העשירונים הנמוכים ובניכרות. 

 משק הבית.  חשבוןהבנקאית משתמשים בשירותי בנק הדואר לצורך ניהול 

בינ"ל,  דוארשל התחרות בתחום הדואר הכמותי,  לקיומה בנוסףהתהליכים המתוארים לעיל, 

לבחון אלו שירותים אוניברסאליים  ם, בבואהוועדהשליחים וחבילות, הובאו בחשבון על ידי חברי 

 ש להמליץ לקבוע. י

קיומם של  המשך, מחד, להבטיח את נועדובנוגע לשירותים האוניברסאליים,  וועדההמלצות ה

 בעיקרושירותים כספיים המוענקים במגמת ירידה  נמצאאשר הביקוש להם שירותי דואר 

נועדו לאפשר לחברת הדואר גמישות  ההמלצות. מאידך, הנמוכים העשירונים מןלאוכלוסיות 

לנצל באופן מיטבי, הן את פעילותה הפרושה בכל ו להתייעלוניהולית על מנת שיתאפשר לה  עסקית

בנוסף לשירותים האוניברסאליים,  לספק שתוכלרחבי המדינה והן את הפעילות באשנב, כך 

 לרבות שירותים פיננסיים מתקדמים. ףשירותים ומוצרים בעלי ערך מוס

 לקבוע שירותי דואר אוניברסאליים ושירותים כספיים כמפורט: הוועדה ממליצה כן על אשר

 (44.4ראה סעיף  מלא שירותי דואר )לפירוט

לרבות  חבילותדואר רגיל )יחידני(, חלוקה ומסירה של דואר כמותי,  -ירותי דואר פנים ארצי ש

רת בולים , כתבים ואביזרים לעיוורים, מכי40 דואר, דואר רשום, הנמען לבית עדחלוקת חבילות 

 והפניית דבר דואר.

דני, דואר רשום, חלוקה ומסירה של דואר כמותי, ידואר יח -שירותי דואר לחו"ל דרך האוויר 

 חבילות, וכתבים ואביזרים לעיוורים.

 (44.4ראה סעיף מלא שירותי בנק הדואר )לפירוט 

 -שבון משק הביתשירותי ניהול חשבון עובר ושב עבור לקוחות פרטיים, יחידים לצורך ניהול ח

פתיחה וסגירה של חשבון, ניהול חשבון לרבות מתן מידע, הנפקת פנקסי שקים וכרטיס חיוב, 

 עצמית ומשיכה הוהרשאות, הפקד המחאותול והחזרת טהקמת הרשאה לחיוב חשבון, בי

 והעברות כספים לחשבון בבנק הדואר ובבנק מסחרי בישראל. 

ניהול מערך תשלומים וגביה ומתן מידע בנוגע  –עסקיים שירותים כספיים ציבוריים/ממשלתיים 

 .לשירות, פדיון מלוות חובה, ורישום ומעבר בין קופות חולים
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 הדואר יחידות פיזור -ז'  פרק

  הקיים המצב .43

 הענקת בזמן מצב צילום של משולבת תוצאה הינו בישראל הדואר יחידות של הנוכחי הפיזור

 של יחידות דואר בשכונות וערים חדשות.  ותוספות הרשיון

. על הרשיון הענקת לפני קיימות היו אשר דואר יחידות של רשימה תפורטמהדואר  חברת רשיוןב

בשנת סוכנויות ו 509-יחידות דואר בבעלות החברה ו .5.פעלו בישראל  1...בשנת  פי רשימה זו,

  .62סוכנויות .08-דואר בבעלות החברה ויחידות  01.פעלו  1...

 :70..-ו 1...,1...להלן התפלגות יחידות הדואר הפעילות בשנים 

 

 

                                                      
 זו ברשימה כבר, אולם. סוכנויות 515-ו הדואר חברת בבעלות 50. מהן, דואר יחידות 1.1 כוללת זו רשימה, למעשה 62

 .סוכנויות 15-ו דואר יחידות 1 פעלו לא 1... ובשנת סוכנויות 1.-ו אחת דואר יחידת פעלו לא 1... בשנת כי מצוין
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 4448, 4444, 4444 -התפלגות יחידות דואר פעילות בשנים 

 סך הכל תחנת מנטה אשנב קדמי סניף סוכנות
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 רשות הפכה)בה  1... ושנת 1... שנת שבין התקופה במהלך, לעיל בתרשים לראות שניתן כפי

 במהלך, ולאחריה .08-ל 509-מ, 77%-מ ביותר הסוכנויות כמות פחתה( דוארה לחברת הדואר

, זאת עם, החברה בבעלות הדואר יחידות מספר. יציב נשאר זה מספר, היום ועד 1...-מ השנים

 ממשלתית לחברה דואר מרשות המעבר לאחר. .5.-כ על ועמד התקופה כל לאורך יציב היה

נקודות שירות בחנויות מנטה.  .0-אשנבים קדמיים וכ .0-, הוסיפה החברה כהרשיון קבלת ולאחר

קווי דואר נע המספקים שירות למאות יישובים  59בנוסף ליחידות דואר אלה, מפעילה החברה 

 קטנים ברחבי הארץ. 

 

 

 לפרישה בהתאם, הדואר ביחידות שירותיה את לספקהדואר  חברתמחויבת פי רישיונה,  על

 מיחידות אחת את לסגור מבקשת שהחברה ככל"(. קוו הסטטוס)" רשיוןב המפורטת הארצית

 לסגירת לבקשה השיקולים את לפרט נדרשת החברה. מראש למשרד כך על להודיע עליה, הדואר

 קיום, הדואר מיחידת שירות המקבלים התושבים למספר הנוגעים שיקולים לרבות, הדואר יחידת

קובע כי עבור  הרשיון, בנוסף. הדואר יחידת פעילות והיקף סביר במרחק חלופית דואר יחידת

 יישובים חדשים או שכונות חדשות, תיפתח יחידת דואר בהתאם למפורט להלן: 

 ,חדשות דואר יחידות הרשיון בעל יפתח, ...,.7 על עולה תושבים מספריישובים בהם  עבור .7

 מטרים ..7,1 על יעלה לא רתתמש היא אותו אב בית לכל דואר יחידת בין שהמרחק באופן

 .הליכה במרחק

11% 
01% 

1% 5% 

 4448, התפלגות יחידות הדואר

 תחנת מנטה אשנב קדמי סניף סוכנות
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, חדשות דואר יחידות הרשיון בעל יפתח, תושבים ...,.7-...,7 ביןיישובים בהם  עבור ..

 מטרים ...,5 על יעלה לא משרתת היא אותו אב בית לכל דואר יחידת בין שהמרחק באופן

 .הליכה במרחק

 את יספק או חדשה דואר יחידת הרשיון בעל יפתח, תושבים ...,7יישובים בהם עד  עבור .0

 .נע דואר יחידת באמצעות שירותיו

 ויישובים שכונות לגבי רקהחברה לפתיחת יחידת דואר חל  ברשיון המצוין הקריטריון, עקא דא

בחודש ינואר  הרשיון הענקת למועד עד קיימות שהיו הדואר יחידות שאר לגבי חל ואינו, חדשים

הפרישה . לכן ניתן לומר כי עבור יחידות הדואר הכלולות בסטטוס קוו לא בוצעה בחינת 9...

נתבקשה הוועדה, על פי כתב המינוי שלה, לגבש  פיכךבהתאם לקריטריון כלשהו. ל יהכיסויו

המלצות אודות קריטריונים ומדדים לפרישת יחידות דואר בכל הארץ, באופן שיאפשר מתן 

 בהתאם לחוק הדואר. אוניברסאליים םתישירו

 

 בינלאומית השוואה .44

הבינלאומית להלן מראה כי ישנם הבדלים משמעותיים בין המדינות השונות. יחד עם  ההשוואה

זאת, בכל המדינות ירדה כמות יחידות הדואר בשנים האחרונות בשיעור משמעותי )עשרות 

אחוזים( ואילו בישראל מספר יחידות הדואר דווקא עלה בתקופה זו )אם כי לא בשיעור גבוה(. 

-אר, בחרה הוועדה להמליץ על קריטריון הקרוב לקריטריון הבריטי )כבתחום פיזור יחידות הדו

 ק"מ(, המהווה קריטריון שמרני לעומת מדינות כמו אוסטרליה והולנד.  7.1

מהסקירה עולה כי כמו  –נוסף הדומה במרבית המדינות הוא תחום הסוכנויות והזכיינות  תחום

סוכנויות )הגדילה לעשות הולנד אשר כל בישראל, במרבית המדינות ישנם שיעורים ניכרים של 

 יחידות הדואר שלה ממוקמות בתוך רשתות חנויות(. 

 בריטניה

ד ו. בעבריטניההדואר ב יחידותחלה ירידה עקבית במספר  ..-המאה ה של .9-מאז שנות ה

יחידות  ...,.7-ירד מספר זה לכ .7..בשנת ש הרי, דואר יחידות ..1,..-כ בההיו  .789שבשנת 

 בלבד.דואר 
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 הירידהר את מגמת ועצל במטרההתערב ללפיתוח המסחר והעסקים החליט  הבריטיהמשרד 

 7.05בסך של  Post Officeסבסוד לחברת במספר יחידות הדואר בבריטניה באמצעות הענקת 

-אשר תנאי מרכזי להענקתו הינו שימור מינימום של ככ, מיליארד ליש"ט לתקופה של ארבע שנים

 באותה העת. ותיחידות דואר כפי שהיו קיימ ...,.7

 דואר: ה יחידותהמשרד קבע סטנדרטים מחייבים למיקום 

 הדואר.  יחידתק"מ( מ 5.9-מיילים )כ 0מהתושבים יהיו במרחק של עד  88% .7

 הדואר.  יחידתק"מ( מ 7.1-מייל )כ 7מהתושבים יהיו במרחק של עד  %.8 ..

 הדואר. יחידתמייל מ 7מהאוכלוסייה הנמצאת בשטחים אורבניים תהיה במרחק של עד  88% .0

 הדואר. יחידתמיילים מ 0מהתושבים באזורי הספר יהיו במרחק של עד  81% .5

 1מיקוד יהיו במרחק של עד  מהתושבים בכל אזור 81%בנוסף, ברמת העיירה המקומית,  .1

 הדואר. יחידתק"מ( מ 8.1-מיילים )כ

 

 אוסטרליה

: החברה של הדואר יחידות לפריסת המינימום דרישות את קובעות האוסטרליות הדואר תקנות

יוכלו לקוחות לרכוש  ן( בהRetail Outletsיחידות דואר ) ...,5חברת הדואר תחזיק לפחות 

דואר שחברת הדואר מחזיקה ימוקמו באזורי ספר. המסך יחידות  %.1מוצרי ושירותי דואר. 

 :כדלהלן יהיה הדואר יחידות מיקום

  מתושבי האזור  %.8מוקם כך שלפחות תיחידת הדואר  -מיקום יחידות דואר באזור אורבני

 ק"מ מיחידת הדואר. 1..ימצאו במרחק של עד 
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 4334-4444, מספר יחידות דואר בבריטניה
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  מתושבי האזור  91%מוקם כך שלפחות תיחידת הדואר  - יחידות דואר באזור ספרמיקום

 .ק"מ מיחידת הדואר 1.1ימצאו במרחק של עד 

 פורמטים: בשלושה דואר יחידות 5,5.9קיימים באוסטרליה  כיום

 ( Corporate Outletsהדואר ) חברתדואר בבעלות  יחידות 119 .7

 שירותי דואר בלבד )ללא שירותים כספיים(.  ותמציעהיחידות דואר בזכיינות,  805,. ..

, במקומות רגילה דואר יחידתק"מ מ 1-במרחק של למעלה מ ותדואר הנמצא יחידות 171 .0

 Community Postalשאינם מצדיקים הקמת סניף דואר אך מתבקשת בהם נציגות מקומית )

Agencies .) 

 .תושבים מיליון 0.-לכ שירותים נותנת האוסטרלית הדואר חברת

 זילנד ניו

 זילנדית פועלת באמצעות מספר פורמטים קמעונאיים:-הניוחברת הדואר 

 החברהדואר בבעלות  יחידות (Post shops ,המציעים שירותי דואר, בנקאות, תשלומים )

 שליחויות וכד'(.
 יחידות ( דואר בזכיינותPost Outlets הממוקמים בעסקים, המציעים שירותים זהים )

 ליחידות החברה.
 חידותי ( דואר בזכיינות המספקות שירותי דואר ושליחויות בלבדPost Centers.) 
 בנוסף לדואר ושליחויות גם שירות תשלומי חשבונות והעברות של  ותהמספק דואר יחידות

Western Union (Post Center Plus). 

 מחויבתהדואר  חברתזילנדית וממשלת ניו זילנד,  הניוהדואר  חברתבין  7889פי הסכם משנת  על

, בזכיינות אם וביןהדואר  חברתיחידות דואר לפחות, בין אם בבעלות  .99רשת של  להחזיק

 :הבאים הפורמטים שני פי על בחלוקה

7. Post Office:  החברה מעניקה שירותים מורחבים הכוללים תשלום  בהןיחידות דואר

 חשבונות, תשלום אגרות וכדו'.

.. Post Center: דואר להעניק שירותי דואר אוניברסאליים בלבד.בהם נדרשת חברת ה 

. Post Officeיחידות דואר מסוג  .5.קובע כי רשת יחידות הדואר תמנה מינימום של  ההסכם

היא מחויבת לספק שירותים נוספים  ןדואר בההלהפחית את מספר יחידות  רשאיתהחברה 

 9שירותי דואר בלבד בקצב של  ותביחידות דואר המציע ןדואר ולהמיר אות יחידות .5.-לפחות מ

. ההסכם אינו קובע את פריסת יחידות הדואר המדויקת והרגולטור בלבדדואר בשנה  יחידות
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החופש להחליט על מיקום יחידות הדואר המדויק. כמו כן  אתהדואר  חברתמשאיר בידי 

 לימב בלבדהדואר  חברתההחלטה האם לפתוח, לסגור או לשנות יחידות דואר נמצאת בידי 

 היא שבפועל)למרות  המקומית הרשות עם דיון לקיים נדרשת שהיא מבלי ואף מתערב שהרגולטור

 (.המקומית הרשות התייחסות את לקבל נוהגת

 :הבאים לפורמטים בחלוקהיחידות דואר  985 מנתהדואר של החברה הרשת יחידות  .7..שנת ב

 

 אירלנד

 :פורמטים בשלושה דואר יחידות מפעילה החברה

 11 (.האחרונות בשנים יציב שנותר)מספר  החברה של דואר יחידות 

 7,.81 Sub-Post Offices על ידי  המופעליםPostmasters (. 9...בשנת  7,791-)ירידה מPost 

masters  .הם קמעונאים עצמאיים המנהלים יחידות דואר בזכיינות 

 711 בזכיינות דואר יחידות (Postal Agencies.) 

(. מספר הנקודות הכולל נמצא בירידה מתמדת. 9...בשנת  7,5.1דואר )מול  יחידות 7,079סה"כ 

 –בשנים שקדמו להן  דווקאדואר לא התבצעה בשנים האחרונות, אלא  יחידותסגירה מסיבית של 

-הדואר נסגרו, כאשר חלק מהעובדים פוטרו, חלק פרשו, וחלק נוידו. לגבי ה מיחידותכמחצית 

Postmasters בין, מוסכם ( החברה והממשלה כי כאשר זכייןPostmaster פורש, לא מחליפים )

 אותו במידה והעסק איננו אטרקטיבי.
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נקודות למכירת  7,799רשת החברה היא בפועל הרשת הקמעונאית הגדולה במדינה. בנוסף, ישנן 

 בולים. 

ה. יהאוכלוסיה תיקח בחשבון את צרכי שאין דרישה בחוק למספר יחידות דואר, ורק נקבע שהפרי

הרגולטור גם לא מתערב בפתיחה וסגירה של יחידות דואר. עם זאת, הרגולטור כן מגדיר שעות 

מ'( כל  ..7להיות אפשרות לרכישת בולים בקרבת )עד  תפתיחה. בנוסף, הרגולטור קובע כי חייב

 תיבת מכתבים למשלוח דואר בשטחים עירוניים.

 הולנד

נקודות שירות בזכיינות מסוג "חנות בתוך  ..1,.צעות את שירותיה באמ מספקתהדואר  חברת

הממוקמות ברשתות קמעונאיות כגון רשתות מזון, חנויות ספרים ועוד,  (Shop-in-shop)חנות" 

כאשר שירותי הדואר ניתנים במרבית המקרים באשנב מיוחד המוקם ברשת. פרישה זו מציבה את 

נקודות, ולזאת יש להוסיף שירותים הניתנים  הגדול בהולנד מבחינת מס' כקמעונאיהדואר  חברת

לכל זכיין עבור כל פעולה שהוא מבצע עבורה. למרות  משלמתהדואר  חברתברשת האינטרנט. 

שיחידות הדואר אינן בבעלות החברה, היא מחויבת לשמור על קריטריונים מסוימים של פרישה 

לפי חוק הדואר. הפורמט הקמעונאי הנ"ל הוא יחסית חדש. בעבר יחידות הדואר היו בבעלות 

ות הדואר, חלה ירידה בתנועת הלקוחות החברה, אך בעקבות הוצאת השירותים הפיננסיים מיחיד

החל מהלך ארוך טווח לסגירת כל יחידות  ..-של המאה ה .8-ליחידות דואר. לפיכך, בשנות ה

ולמעבר לפעילות בפורמט "חנות בתוך חנות".  ההולנדיתהדואר  חברתהדואר המסורתיות של 

ד בין תפקידים. המהלך התאמות בכח העבודה נעשו במספר דרכים: פיטורים, פרישה מרצון וניו

בעשור האחרון, עם סגירתה של יחידת הדואר המסורתית האחרונה בהולנד.  77..הושלם בשנת 

 . יחידות דואר לעשרת אלפים נפשות 7.0-ללא שינוי: כ נשארדואר לנפש המספר יחידות 

 לנפש דואר יחידות

63נתון
 פירוט 

 תושבים 71,199,810 גודל אוכלוסייה

 "רקמ 57,105 שטח המדינה

 "רלקמ תושבים 5.5 צפיפות

 71.. עד שנה בכל 9%.. של צפוי גידול עם 95.1% שיעור אורבניות

 ..1. (4444מספר יחידות דואר )

 ...,..9,7 (4444מספר נקודות חלוקה )

                                                      
 שנת לתחילת הנכונים, CBS – Statistics Netherlands – ההולנדי ס"הלמ אתר דוחות על מתבססים הנתונים 63

..7.. 
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 תושבים 1519סניף אחד לכל  – 7:1519 יחידות דואר לנפש

 קמ"ר 71סניף אחד לכל  – 7:71 "רלקמ דואר יחידות

פי חוק הדואר ההולנדי, החברה מחויבת לתחזק רשת של נקודות שירות ותשתיות דואר, וזאת  על

 לפי הקריטריונים הבאים: 

 יחידות יתרת. האוניברסלי הדואר שירותי כל את המספקות שירות נקודות ..8 לפחות 

 . חלקי שירותים סל לספק רשאיות הדואר

 81% מלא שירות המספקת שירות מנקודת"מ ק מישהח של ברדיוס תהיה מהאוכלוסייה. 

 מנקודת"מ ק חמישה של בסטנדרט לעמוד יש תושבים ...,1-מ למעלה עם אורבני באזור 

 .מהאוכלוסייה 91% לפחות של ביחס שירות

 אלף .1 לכל לפחות אחת שירות נקודת תהיה תושבים אלף .1-ל מעל עם אורבני באזור 

 .תושבים

 בלגיה

עמדות מכירה בחנויות  .19-שירות מלא ו ותיחידות דואר המספק .19 הבלגיתלחברת הדואר 

(, PostPointsספרים, סופרמרקטים גדולים, תחנות דלק, רשויות מקומיות או תחנות רכבת )

המספקות סל שירותים מינימליים )מכירת בולים, משלוח וקבלת דואר וחבילות, תשלום 

 נקודות למכירת בולים.  ...,1קיימות מעל יורו ועוד(. בנוסף,  ..0חשבונות עד 

-ל נקודות 7.0-יה )כיהדואר שמר על יציבות לאורך השנים, בוודאי ביחס לאוכלוס יחידותמספר 

עוד נראו רק יחידות  0...תושבים(. במקביל, תמהיל הנקודות השתנה דרמטית. בשנת  ...,.7

קודות שירות "בסיסיות". סגירת נ הינןבלבד, והיתר  %.1-כ אלה מהוויםדואר, ואילו כיום 

על פי רוב מדובר בהמרה לנקודות דואר.  –דואר נבעה משיקולים כלכליים, וכאמור היחידות 

 אלה מוגנים בקביעות.  שכןתה כרוכה בפיטורי עובדים ידואר לא היהסגירת יחידות 

 ( עפ"י הרגולטור:Postal Service Pointקיימים שלושה פורמטים לנקודת שירות )

 תיאור סניף פורמט

Post Office 

את סל  לפחותמופעל על ידי החברה ומספק 

 השירותים המינימלי ובנוסף את השירותים הבאים:
  הפקדת מזומנים בבנק הדואר ובבנקים

 אחרים
 משיכת מזומן 
 תשלומים ביצוע 
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Posthalte 

מינימלי השירותים הסל  לפחותנקודת שירות בה ניתן 

. מצומצםי צוות חברת הדואר במספר שעות יד לע

Posthalte להיות בתוך  יכולPostal Shop. 

Postal Shop 
 או פרטיי צד שלישי, יד לשירות המופעלת ע ודתנק

 , ובה ניתן שירות ציבורי.ציבורי

 

 קריטריונים של פרישת יחידות הדואר בבלגיה:  להלן

 נקודות במדינה, אפשרי צמצום רק במקרים חריגים, או איחוד נקודות  ..7,0-לא פחות מ

 .גדולותבערים 
  על ידי  תמאויש תהרשויות המקומיות, כל אח 198-מ תדואר אחת בכל אח יחידתמינימום של

 עובדי חברת הדואר בשעות שיתנו מענה לדרישות הציבור. 

שר היקף הפעילות ב"שירותים ציבוריים" נמוך, כאשר ברור שהביקוש לסניף נמוך, או כא

 .לעיל, כמפורט Posthalteרשאית החברה לארגן כתחליף 

 ק"מ )נסיעה  .7-נקודה המספקת סל שירותים מינימלי בלבד, תהיה במרחק של לא יותר מ

 סל שירותים מלא. המספקת דואר מיחידתבכביש( 
  ק"מ  1-מ למעלהאליה רחוקה סגירת נקודת דואר, אשר נקודת הדואר הקרובה ביותר– 

מחייבת היוועצות עם הרשות המקומית. בהעדר הסכמה בתוך חודש, רשאית החברה לבצע 

 את השינוי.
  .החברה מחויבת בבדיקת שביעות רצון התושבים לכל שינוי בפרישה 

 הרגולטור לא מתערב בהחלטות סגירה/פתיחה של יחידות דואר, ואין צורך בדיווח. 

  החברה מתחייבת לשמור על קיוםPost Office מחוזות  198-אחד לפחות בכל אחד מ

המדינה. במקרים חריגים של ביקושים נמוכים לשירותי דואר, רשאית החברה, באופן חריג 

 מהמחוזות, לצמצם את שעות העבודה בסניף לשש שעות שבועיות. 1%-ובלא יותר מ

 :בינלאומית השוואה סיכום

אחוז כיסוי ו מרחק המשלב קריטריון סמך על נקבע הדואר יחידות יזורפ ,שנבחנו המדינות בכל

מוגדר של מספר התושבים למרחק שנקבע. על פניו נראה כי יכולתו של הרגולטור לקבוע את גודל 

מוגבלת ביותר. רוב הרגולטורים משאירים משתנים אלה  יחידת הדואר או מספר האשנבים בה

בבעלות א בין אם היממשלתית ובבעלות היא בין אם  אר המקומיתהנהלת חברת הדו לשיקול 

  פרטית.

 ידי על מופעלות מהיחידות חלק. משולבת היא הדואר יחידות הפעלת מתכונת המדינות בכל

. חלק מהיחידות מספקות את כל השירותים וחלק הלאומית הדואר חברת ידי על וחלק סוכנים
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כן, בחלק מהמדינות מאפשר הרגולטור לחברה לספק מספקות את שירותי הליבה בלבד. כמו 

שירותים במתכונת של "חנות בתוך חנות" ואף קובע אמות מידה לפיהן מתכונת זו תחשב ליחידת 

 דואר.
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  הדואר יחידות של הנוכחי הכיסוי .44

ה הוועדה הפיזור הנוכחי של יחידות הדואר ברחבי הארץ, פנתהיקף הכיסוי של בדיקת  לצורך

פיזור יחידות הדואר היקף הכיסוי של למרכז למיפוי ישראל )מפ"י(. מפ"י בחנה עבור הוועדה את 

בישראל, ובאמצעות שילוב של נתונים מגופים שונים )נתוני משרד הפנים אודות השטחים 

המוניציפאליים של כל יישוב, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אודות מספר התושבים בכל 

 GISשל יחידות הדואר ונתוני מפ"י אודות שכבות  GIS-ה שכבת אודותהדואר  חברתוב, נתוני ייש

נוספות ומערכות מיפוי משוכללות(, אפשרה לוועדה לגבש המלצות לעניין קריטריונים לפיזור 

 יחידות דואר בארץ. 

ות יחיד בהתאם לפרישתלהלן מתארים את הכיסוי הנוכחי של בתי האב בישראל  התרשימים

 ...,7, לפי מרחקים שונים מיחידות הדואר ולפי חלוקה בין יישובים קטנים )בין הקיימת הדואר

בממוצע ארצי,  ,תושבים(. ניתן לראות כי ...,.7-תושבים( ויישובים גדולים )למעלה מ ...,.7-ל

אשר בוצע על ידי בדיקה של כיסוי כלל המבנים למגורים בארץ במרחקים שונים מיחידות הדואר, 

ק"מ אווירי מיחידת  7.1מכל בתי האב בישראל נמצאים במרחק של עד  90%-למעלה מעולה כי 

ועד  ק"מ .מכל בתי האב בישראל נמצאים במרחק של עד  81.1%-ו 99.1%דואר. בנוסף, עולה כי 

 ק"מ, בהתאמה, מיחידת דואר.  5
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 %.8לפחות  י שלסויכ לשםיחידות הדואר הנדרש מספר , ביקשה הוועדה ממפ"י לבדוק את בנוסף

 7.1מכל בתי האב בישראל ביחידות דואר במרחק שלא יעלה על הקריטריון שייקבע )רדיוס של 

הדואר אשר נדרש להוסיף ביישובים יחידות מספר ק"מ( ועל ידי כך לאמוד את  5ק"מ או  .ק"מ, 

של כלל ארצי ניתן להסיר )מבלי לפגוע בכיסוי על פניו יחידות הדואר אשר  מספרהשונים ואת 

(. עבור היישובים הגדולים הבדיקה בוצעה בשלושת הרדיוסים שצוינו לעיל ועבור מבתי אב %.8

 ק"מ בלבד.  5היישובים הקטנים, בוצעה הבדיקה לפי רדיוס 

תושבים, הבדיקה בוצעה לכל יישוב  ...,.7-ין, כי ביישובים גדולים, המונים למעלה מלצי יש

עיר אחרת ותספק ל סמוכהבנפרד, וזאת על אף שייתכן מצב בו יחידת דואר מעיר מסוימת תהיה 

 ...-)לדוגמא: על אף שיחידת דואר ברמת גן ממוקמת כלתושבי העיר הנמצאת בסמוך שירותים 

בעתיים או מבתי אב בבני ברק ויכולה לספק להם שירותים, הבדיקה בערים מטרים מבתי אב בג
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הגדולות בוצעה בנפרד עבור כל שטח מוניציפאלי של היישוב(, וזאת לאור אופן הפעילות 

  ואין הכרח כי כך תמשיך ותנהג בעתיד. הדואר חברתהנהוג כיום ב התפעולית

 במשולב בוצעה הבדיקה, תושבים ...,.7-...,7 מתגוררים בהם, קטנים ביישובים, זאת לעומת

 האב בתי כל את מכסה היא, כלשהו ביישוב דואר יחידת שקיימת שככל כך, אחרים יישובים עם

 .אווירי ברדיוס"מ ק 5 של שבמרחק

 השירותים ניתנים אלה שביישובים כיוון, איש ...,7-מ פחות המונים יישובים כללה לא הבדיקה

 ביחידות הדואר.  הניתן לשירות תחליף המהווה, נע דואר באמצעות

 

 הדואר יחידות פיזור בדיקת של ההחלטה עץ .44

 יישוב בכל בדקה המערכת ראשית: זו לעבודה ייחודי אלגוריתם"י במפ נקבעהבדיקה,  לצורך

באותו יישוב, וזאת לפי  64המבונה השטח של הכיסוי אחוז את תושבים ...,.7-מ למעלה המונה

, %.8-ק"מ. ככל שהבדיקה העלתה כי אחוז הכיסוי גבוה מ 5-ק"מ ו .ק"מ,  7.1רדיוס אווירי של 

. ככל שכן, %.8-המערכת בדקה האם ניתן להסיר יחידות דואר ולהשאיר את אחוז הכיסוי גבוה מ

, המערכת %.8-נמוך מניתן להסיר. ככל שאחוז הכיסוי  שעל פניועל יחידות הדואר  הצביעההיא 

. לאחר %.8-היכן יש להוסיף יחידת דואר בצורה שסך הכיסוי בעיר יעמוד על למעלה מהצביעה 

האפשרות של הסרת  ובדקה את, היא חזרה 65יש להוסיףאותן יחידות דואר  הצביעה עלשהיא 

 . %.8-יחידות דואר מבלי להוריד את אחוז הכיסוי מ

תושבים, המערכת בדקה את שיעור הכיסוי ביישוב לפי  ...,.7-...,7, ביישובים המונים כאמור

ק"מ אווירי, ולא הגבילה את עצמה על ידי השטחים המוניציפאליים של כל יישוב.  5רדיוס של 

מבתי  %.8-ככל שיחידת דואר הממוקמת ביישוב מסוים מרוחקת פחות מארבעה קילומטרים מ

  יטריון האמור.התוצאה עונה לקר האב של יישוב קטן אחר

 

 

 

                                                      
מנת להגיע לתוצאות טובות יותר, המערכת לא ביצעה את הבדיקה על כל השטח המוניציפאלי של היישוב אלא  על 64

ריקים, שטחי  רק על השטחים בהם קיימים מבנים של תעשייה ומסחר. בצורה זו, המערכת לא כללה שטחים
 קבורה וכד' וכך הצליחה לצמצם את הבדיקה רק לשטחים הרלוונטיים. 

 זה מקום ציון כי ברי. קואורדינטות באמצעות להוסיף שיש הדואר יחידת של המדויק המיקום את ציינה המערכת 65
 לנקודה הסמוך אחר במקום הדואר יחידת את להציב עדיף ויישומית תפעולית מבחינה כי וייתכן מחייב אינו

 .שצוינה
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 :לעיל ההסבר את ויזואלית הממחיש תרשים להלן

 

 הבדיקה תוצאות .48

 גדולים יישובים

מבתי  %.8הבדיקה עבור היישובים הגדולים מראה כי על מנת לעמוד בכיסוי של לפחות  תוצאות

 על פניו יחידת דואר אחת בלבד וניתן להסירעל פניו ק"מ, יש צורך להוסיף  5האב לפי רדיוס של 

על יחידות דואר וניתן להסיר  00 על פניו ק"מ, יש צורך להוסיף .יחידות דואר. לפי רדיוס של  0.9

יחידות דואר ביישובים  11 על פניו ק"מ, יש להוסיף 7.1יחידות דואר. לפי רדיוס של  15.פניו 

 יחידות דואר.  ...על פניו הגדולים וניתן להסיר 

 

 פיזור קריטריוןתושבים  44,444-למעלה מ המונים הגדולים יםביישוב כי הממליצ הוועדה

  ק"מ מיחידת דואר. 4.4מבתי האב יהיו במרחק של עד  34% לפחות: הדואר יחידות

חישוב אחוזי  
 הכיסוי

בדיקת הוספת   %.8-מתחת ל
 סניפים

בדיקת הסרת  
 סניפים

בדיקת הסרת   %.8-מעל ל
 סניפים
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 מטרים ...,5רדיוס של  מטרים ...,.רדיוס של  מטרים ..7,1רדיוס של 

 תושבים 44,444-יישובים בעלי למעלה מ

 ללא שינוי הסרה הוספה 
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 שינוי מהווה זו מתכונת נותן מענה נוסף לבעיית טיב השירות ביחידות הדואר. הזקריטריון 

 החברה הנוכחי בשני אופנים: שיוןימר

 . הליכה מרחק ולא אווירי מרחק של קריטריון .7

 .הקיימות הדואר יחידות כל ת הקריטריון עלהחל ..

 קטנים יישובים

ק"מ  5 של תושבים, בוצעה לפי רדיוס ...,.7-...,7עבור היישובים הקטנים, המונים  הבדיקה

הבדיקה העלתה  לאור צפיפות האוכלוסין ומספר התושבים הנמוך המאפיין ישובים אלה.בלבד, 

על פניו יחידות דואר. מאידך,  .1להוסיף על פניו מ בתי האב יש  %.8כי על מנת לעמוד בכיסוי של 

 אין להסיר אף יחידה. עולה כי 

 

יחידות הדואר שיש להוסיף ביישובים הקטנים,  .1יחידות דואר מתוך  57עולה כי  מהנתונים

יחידות דואר נמצאות ביישובים  78רק  ואילו תושבים ...,.-...,7נמצאות ביישובים בהם יש 

התושבים הנמוכה הקיימת ביישובים המונים עד מספר תושבים. לאור  ...,.7-...,.בהם יש 

תושבים, סביר להניח כי יחידות הדואר החדשות, ככל שיוקמו, יתקשו להביא אליהם קהל  ...,.

סימני שאלה לתרומתן על כן, עולים רב וייתכן מאוד כי יהיו ריקות חלק גדול משעות הפעילות. 

, מן הראוי, לפתוח הדואר חברתמצבה הפיננסי של  נוכח. ציבורלשירות לשל היחידות הנוספות 

  את היחידות הנוספות באופן מדורג על פני זמן.
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 המלצות הוועדה:

, אווירי מרחק בסיס על ייקבע הדואר יחידות פרישת קריטריוןממליצה כי  הוועדה .א

 :כדלקמן

 בין יחידת הדואר ללפחות  המרחקתושבים,  44,444-המונים למעלה מ ביישובים

 ק"מ.  4.4מבתי האב בישוב לא יעלה על  34%

 ללפחות הדואר יחידת בין המרחק, תושבים 4,444-44,444 המונים ביישובים 

 ק"מ.  0 על יעלה לא בישוב האב מבתי 34%

 נע דואר באמצעות שירותים יקבלו, תושבים 4,444-מ פחות המונים ישובים. 
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 יחידות הוספת תוגבל, תושבים 4,444-4,444 המונים ביישובים כי ממליצה הוועדה  .ב

 אלה ביישובים הדואר ביחידות הפעילות שהיקף כיוון וזאת, בשנה חמש לעד הדואר

 . נמוכה

 

  דואר יחידות פתיחת מתכונת .40

הוועדה ת דואר על ידי החברה, ובהפעלת יחידה הנוכח מצבה הפיננסי של החברה והעלות הגבו

המופעלת על ידי  סוכנות של במתכונת הניתן,, ככל תפעלממליצה כי כל יחידת דואר שתתווסף 

  .החברהידי  עלזכיינים ולא 

 

 

 אופן יישום הקריטריונים לפיזור יחידות הדואר .44

לציין כי הבדיקה שנעשתה על ידי מפ"י התחשבה במיקומים הנוכחיים של יחידות הדואר.  חשוב

הוועדה לא השתמשה כאן בשיטת "האדמה החרוכה", לפיה יש לבצע את בדיקת פיזור יחידות 

הדואר רק לפי הפיזור האופטימאלי וללא התחשבות במגבלות הקיימות )כגון: קושי בשכירת 

. הוועדה ראתה לנגד עיניה את הקשיים התפעוליים בהזזת אחריםושיקולים עסקיים מקום 

יחידות דואר ולכן בחרה בבדיקה שמתחשבת ביחידות הדואר הקיימות. בנוסף, המלצות הוועדה 

 .בכל יישוב ויישובהצרכים  אודותהדואר  חברתלא נועדו להחליף בדיקה מעמיקה ופרטנית של 
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 י בשילוב המלצות הוועדה"סיכום ממצאי מפ
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על הוספה או הסרה של יחידות דואר בהתאם  בטרם תקבל החברה החלטההוועדה סבורה כי 

יחידת  לקריטריונים לפיזור יחידות הדואר, על החברה לבחון ולהתייחס, בין היתר, לגודל

, מספר אשנבים, מספר בתי האב והתושבים אשר היחידה משרתת, אופיו של האזור הדואר

 המתנה בתור.  וזאת במטרה לעמוד בהמלצות הוועדה בכלל ובפרט להמלצה בדבר משך זמן

במידה וקיים לחברה קושי ייחודי )כגון קשיים סטטוטוריים ועלויות שאינן סבירות בצורה בנוסף, 

קיצונית( בפתיחת יחידת דואר ביישוב מסוים בהתאם לקריטריונים שנקבעו, תהיה החברה 

רשאית לפנות למשרד בבקשה לאישור הצעה חלופית על מנת שתוכל לעמוד באופן המיטבי 

 ישות הרגולציה.בדר
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 הדואר בנק -ח'  פרק

 רקע .44

 בנק, 1... שנת עד. הדואר מפעילות כחלק הקודמת המאה של .1-ה בשנות נוסד הדואר בנק

, 66הדואר רשות באמצעות ניתנו הדואר בנק ושירותי התקשורת במשרד סמך יחידת היה הדואר

 לכספי המדינה של מלאה וערבות אחריות הייתה הדואר בנק חוק פי על. ובמתקניה עובדיה ידי על

 התקשורת משרד בידי נתונות היו והפיקוח הניהול פונקציות. 67הדואר בנק ולפעילות המפקידים

 .הדואר בנק ומועצת הדואר בנק מנהל באמצעות

 ,הדואר חברת –אוגדו בנק הדואר ורשות הדואר לחברה ממשלתית אחת  1...במרץ  7 ביום

, כל העל פי, . בנק הדואר החל לפעול במתכונת מבנית ומשפטית חדשהמלאה ממשלתית בבעלות

. על פי חוק הדואר, הדואר חברתשירותי בנק הדואר, כמו יתר שירותי הדואר, ניתנים באמצעות 

, שהיא חברה בת בבעלות הדואר בנק חברת מטעםהדואר  חברתשירותי בנק הדואר ניתנים על ידי 

 . ארהדו חברתמלאה של 

חברת  ,, נכסים, או הכנסות והיא משוללת כל הון עצמי. למעשה68עובדים אין הדואר בנק לחברת

המרכזת את הרישומים הכספיים  ,בנק הדואר נועדה להוות מסגרת משפטית פורמלית בלבד

 לשמור ולהגן על כספי המפקידים.  במטרה ,הדואר חברתהקשורים לפעילות הבנקאית של 

 של ותאגידית מבנית הפרדה, היתר בין, עניינו אשר 77 תיקון לתוקף נכנס .7.. ביולי 07 ביום

 והרחבת הדואר בנקל עצמאי תאגידי ממשל כינון, הדואר חברתמ הדואר בנק ושירותי פעילות

 מוקדמים תנאים ארבעה נקבעו 77 בתיקון. לספק יורשה הדואר בנק אשר הכספיים השירותים

 התנאים מולאו טרם, כה עד. עצמאית בפעילות הדואר בנק חברת תחל בטרם להתמלא הנדרשים

 ידי על בצו נדחה הדואר בנק חברת של עצמית פעילות להתחלת הקובע היום כן ועל, המוקדמים

 .77 לתיקון)ג( 11 סעיף לפי סמכותו מכוח 75.. ביולי 07 ליום התקשורת שר

 אגף ידי על ומבוצע התקשורת שר בידי נתון הדואר בנק על הפיקוח, הדואר חוק להוראות בהתאם

 הוראות להוציא הסמכות את כוללות הפיקוח סמכויות. התקשורת במשרד הדואר בנק פיקוח

, ליקויים לתקן הדואר לבנק להורות, הדואר בנק של ופעילותו ניהולו לדרכי בנוגע תקין ניהול

 את לקבוע, מזערי עצמי הון על לשמור הדואר לבנק להורות, ודיווחים דוחות, מידע לדרוש

 .ועוד ואיכות טיב תקני לרבות האוניברסאליים השירותים

                                                      
 "(הדואר בנק חוק)" 7817-"אהתשי, הדואר בנק וחוק 7891-"והתשמ, הדואר רשות חוק הוראות פי על 66
 .1... במרץ 7 ביום שבוטל הדואר בנק לחוק 71-ו .7, 8 סעיפים 67
 . הדואר חברת עובדי מקרב והוא אחד דירקטור למעט 68
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 שונות חובות הדואר בנק על מוטלות, לקוחותיו ענייני ועל הדואר בנק יציבות על לשמור מנת על

 .ציבור כספי בידם המחזיקים שונים פיננסיים גופים על המוטלות לחובות בדומה

 הדואר בנק פעילות אופן .44

 אלו ביחידות. רחבה ארצית בפרישה הדואר יחידות באמצעות כיום ניתנים הדואר בנק שירותי

 משרד באמצעות שירותיו את מעניק הדואר בנק. הדואר בנק ושירותי דואר שירותי מסופקים

"(. במטה בנק הדואר הדואר בנק מטה)" בירושלים הממוקם( BACK OFFICE) אחד אחורי

 .הדואר בנק שירותי במתן העוסקים נוספים קבלן עובדי וכןהדואר  חברתעובדי  ]...[-מועסקים כ

שירותי בנק הדואר ניתנים כיום באמצעות אשנבי הדואר. המסמכים הנוגעים למתן  מרבית

בנק  למטה ,הדואר חברתבאמצעות מערך ההובלה של  ,מועברים מדי יום ,שירותי בנק הדואר

הדואר, שם מבוצעת הפעילות הבנקאית. מטה בנק הדואר מפעיל מוקד ייעודי ללקוחות בנק 

הדואר וכן מוקד המעניק שירותי תמיכה לאשנבאי הדואר. לבנק הדואר מערכת מידע בנקאית 

ק הדואר. ביחידות הדואר אחת המחוברת לאשנבי הדואר ומתופעלת באמצעות עובדי מטה בנ

השונות ישנם גזברים ובכל מרחב )ירושלים, מרכז וצפון( ישנה גזברות מרחבית המשמשת גם 

 מעניקהדואר  חברתכספת אחורית של בנק ישראל לצורך ניהול מזומנים. אגף הביטחון של 

 .תהמרחביו והגזבריות השונות הדואר יחידות בין מזומנים שינוע לצורך בלדרות שירותי

 לא הדואר בנק שירותי. הדואר יחידות של באשנבים שירותיו רוב את מספק הדואר בנק, כיום

 69אוטומטיים מכשירים, אינטרנט אתר, תור אל תיבות: כגון ישירים ערוצים באמצעות ניתנים

ואתר האינטרנט של בנק הדואר אינו מאפשר ביצוע פעולות, אלא משמש לצפייה לא מקוונת בלבד 

. יחד עם זאת, חלק מהשירותים ניתנים באמצעות מוקד טלפוני 70)מעודכן ליום עסקים קודם(

שמפעיל בנק הדואר. כגון: הנפקת פנקסי שקים, מסירת מידע, קבלת הוראות שונות הנוגעות 

הדואר כגון העברות כספים בין חשבונות וכדומה. בנק הדואר אינו מספק שירותי לשירותי בנק 

הפקדות באמצעות אל תור ומשיכות והפקדות באמצעות  :כגון ,הפקדה ומשיכה בערוצים ישירים

 .ATMמכשירי 

 :75.. בפברואר 7 ליום מעודכן הדואר בנק מטה של הארגוני המבנה להלן

 

                                                      
 הדואר בנק. הבנקים כל לקוחות את ומשמשים' ג צד ידי על המופעלים ATMיחידות דואר קיימים מכשירי  55 -ב 69

 .בלבד במזומנים המכשירים את מטעין
 .החשבונות בנתוני אמת בזמן לצפייה גם האינטרנט אתר את לשדרג בכוונתם כי לנו נמסר הדואר מבנק 70
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 הדואר בנק לקוחות

 :עיקריים לקוחות סוגי שלושה הדואר לבנק

 לקוחותהמנהלים את חשבון הבנק שלהם לצורך ניהול משק הבית )" פרטיים לקוחות .7

 "(. פרטיים

 הלקוחות העסקיים נחלקים לשתי קבוצות:  - 71עסקיים לקוחות ..

: כגון, הדואר בנק של והתשלומים הגביה בשירותי המשתמשים ומוסדות גופים 7..

 חברת, מים תאגידי, מקומיות רשויות, לאומי לביטוח המוסד, ישראל ממשלת

 הדואר בנק. שונות עמותותו גז חברות, תקשורת חברות, אוניברסיטאות, חשמל

 ומוטבים תאגידים ]...[-ולכ הסמך ויחידות הממשלה למשרדי השירות את מעניק

 .שונים עסקיים

בדרך כלל בנוסף לחשבון , ( המנהלים חשבון בבנק הדואר]...[-עסקיים )כ לקוחות ...

בעיקר לאור הנגישות של בנק הדואר ותעריפי  ,המנוהל על ידם בתאגיד בנקאי

 השירותים. 

כגון תשלומים, , המגיעים לבנק הדואר לצורך ביצוע פעולה אד הוק מזדמנים לקוחות  .0

 קניה ומכירה של מט"ח, העברות כספים בישראל ולחו"ל וכדומה.

                                                      
 סילוקים כחשבון 77..-"אהתשע(, הכספיים השירותים בעד)תשלומים  הדואר בתקנות מוגדר" עסקי"חשבון  כיום 71

 אגודה, נאמן, תאגיד, עמותה, מקומית רשות, ממשלתי משרד, מורשה עוסק, חברה בעבור הבת בחברה המתנהל
 .שותפות או רשומה
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 נגישות נעדרי מאזורים וכן הנמוכים העשירונים עם נמנים( ]...[-)כ הפרטיים הלקוחות רוב

 הדואר בבנק הפרטיים החשבונות מבעלי שליש לכשני, הדואר בנק להערכת. הבנקאית למערכת

 .מסחרי בבנק נוסף חשבון אין

 

 הדואר בנק שירותי .43

 המנוהלים מהחשבונות יתר משיכת ומלהתיר אשראי מלתת מנוע הדואר בנק, הדואר חוק פי על

 את לקבל זכאיתהדואר  חברתו לקוחותיו לזכות ריבית לשלם רשאי אינו הדואר בנק. ידו על

 .הדואר בבנק המופקדים הציבור פקדונות בגין הריבית הכנסות

 :הדואר בנק שירותי עיקרי להלן

 ;מוטבים עבור לציבור תשלומים וביצוע מוטבים עבור וגביה תשלומים מערך ניהול .7

 ;72קרדיטורי ושב עובר חשבון ניהול שירותי ..

 'בארץ כספים העברות .0

 ;"לומחו"ל לחו כספים העברות .5

 ;חוץ במטבע הנקובים ושקים נוסעים המחאות פדיון לרבות חוץ מטבע של ומכירה קניה .1

 ;חוץ במטבע מראש נטען חיוב כרטיס של וטעינה מכירה, הנפקה .1

 ;וחסכונות אשראי הפצת כגון פיננסיים מוסדות עבור והפצה קצה שירותי .1

 ;חולים קופות בין ומעבר רישום .9

 ;73חשבון לבעלי שונים עזר שירותי .8

יורשה בנק הדואר לספק כל שירות בנקאי המותר לבנקים המסחריים למעט  ,77יישום תיקון  עם

, בנק הדואר יורשה להעניק שירותי ברוקראז', לדוגמא. כך פקדונותמתן אשראי ותשלום ריבית על 

 ייעוץ ושיווק השקעות, ייעוץ ושיווק פנסיוני, ייעוץ כלכלי ועוד. 

 

                                                      
 חיוב וכרטיס שקים פנקס הנפקת, חשבון ואל מחשבון והעברות משיכות, הפקדות, חשבון וסגירת ניהול, פתיחה 72

 .וכדומה פרטים עדכון, לחשבון בנוגע מידע מסירת, בנקאית המחאה הנפקת, והרשאות בהמחאות טיפול, מיידי
 לרבות מסחריים לבנקים כספים העברות(, מייצג)בנק  שירות לשכת, משוברים נתונים העברת, טפסים תכנון: כגון 73

 פרויקט, מסרון באמצעות חשבון לבעל מידע העברת, למשמרת דחויים שקים קבלת"ב, זה מערכת באמצעות
 .ועוד שלילי הכנסה מס פרויקט, התחבורה משרד
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 תעריפים .43

 בתקנות עוקב בעדם שהתעריף שירותים .43.4

 ונקבעים תעריפים פיקוח של משטר תחת נמצאים מספק הדואר שבנק מהשירותים חלק

 האוצר שר בהסכמת, הדואר לחוקי 99 סעיף לפי התקשורת שר של לסמכותו בהתאם בתקנות

(, הכספיים השירותים בעד)תשלומים  הדואר בתקנות. הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור

 השירותים עבור התעריפים קבועים"( הדואר בנק תעריפי תקנות)" 77..-"אהתשע

 .הדואר בנק של המפוקחים

: כגון, שונים שירותים 01-מ למעלה בעבור תעריפים קבועים הדואר בנק תעריפי בתקנות

 העברות, כספים והעברות משיכות, הפקדות, פעיל ולא פעיל חשבון וניהול חשבון פתיחת

 חובה מלוות ופדיון מידע מסירת, כובדו שלא והרשאות בהמחאות טיפול, בארץ כספים

 .וכדומה

 ניהול: תמורה ללא יינתנו כי הדואר בנק תעריפי בתקנות שנקבע שירותיםארבעה  ישנם

, הפקדה עצמית לחשבון על ידי בעל חשבון פרטי, העברת כספים בין 74פעיל סילוקים חשבון

 חשבונות בבנק הדואר, חיוב חשבון של לקוח פרטי על פי המחאה שלא נפרעה באשנב. 

 חשבון ובעל"( עסקי לקוח)" עסקי חשבון בעל בין אבחנה קיימת הדואר בנק תעריפי בתקנות

 הקבוע התעריף רבות פעמים. מסוימים ותיםשיר בעבור התעריף לעניין"( פרטי לקוח)" פרטי

 ועדים כי נקבע, זו אבחנה במסגרת. 75פרטי ללקוח הקבוע מהתעריף גבוה עסקי ללקוח

 .ועניין דבר לכל פרטי כלקוח יוגדרו( , ועדי הורים וכדומהגניםוועדי , בתים)ועדי  למיניהם

 עבור תשלומים גביית שירותי בעבור התשלום כי נקבע הדואר בנק תעריפי בתקנות, בנוסף

 .המשלם מהלקוח ולא בלבד מהמוטב יגבה והתעריף סביר תשלום יהיה מוטבים

 קבוע בעדם תעריףהש בשירותים מקורם הדואר בנק מהכנסות 71%-כ רק, להלן שיפורט כפי

 (.מוטבים עבור תשלומים גביית שירותי כולל)לא  הדואר בנק תעריפי בתקנות

 בתקנות עוקב אינו בעדם שהתעריף שירותים .43.4

 קביעת בעת. הרגולטור ידי על נקבעים אינם הדואר בנק שירותי בעד התעריפים מרבית

 רגולטוריים לעקרונות כפוף הדואר בנק, הדואר בנק תעריפי בתקנות קבוע שאינו תעריף

                                                      
 זכות יתרת של לקיומה בכפוף חודש בכל"מ מע כולל לא ₪ 5.71 של בסך בעמלה מחויב פעיל לא סילוקים חשבון 74

 .בחשבון
 ללקוח התעריף ואלו"מ מע כולל לא ₪ 1..1 של בעמלה מחויבת עסקי לקוח ידי על לחשבון עצמית הפקדה: למשל 75

 .תמורה ללא הוא פרטי



דואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחינת תעריפי חברת ה  

בנק הדואר -פרק ח'   

 

188 

 

 בשירותים מקורן הדואר בנק מהכנסות 91%-כ, כיום. 76רשיוןוב הדואר בחוק הקבועים

 עבור תשלומים גביית שירותי)כולל  הדואר בנק תעריפי בתקנות קבוע אינו בעדם שהתעריף

 (.סביר כתשלום קבוע הדואר בנק תעריפי בתקנות שהתעריף מוטבים

 לב בשימתעל ידי בנק הדואר  נקבעים ,בתקנות קבועים אינם אשר הדואר בנק תעריפי

 כמו, השירותים למתן תחליפים של ולקיומם דומים לשירותים ביחס בשוק הקיימת לתחרות

 ומכירה קניה"ל, ומחו"ל לחו כספים העברות, מוטבים עבור תשלומים גביית שירותילמשל 

 .אחרים ופרויקטים עזר ושירותי"ח במט מראש נטען חיוב כרטיס הנפקת, חוץ מטבע של

 

 אוניברסאליים שירותים .34

לכל דורש בכל רחבי  אוניברסאלייםפי חוק הדואר, בנק הדואר מחויב במתן שירותים כספיים  על

 השירותיםמפורטת בתקנות  אוניברסאלייםהמדינה. רשימת השירותים הכספיים ה

 . אוניברסאלייםה

שירותים אשר בנק  71 הן כוללותו 9...נכנסו לתוקף בינואר  אוניברסאלייםה השירותים תקנות

, עסקי לקוחהדואר חייב לספקם בכל המדינה ולכל דורש, ללא אבחנה בין סוגי לקוחות שונים )

 לקוח מזדמן(. ו פרטי לקוח

ניתן למנות את שירותי פתיחה, ניהול וסגירת חשבון,  אוניברסאלייםה הכספיים השירותים בין

ור מוטבים וביצוע תשלומים עבור מוטבים, הפקדות ומשיכות עצמיות מחשבון, גבית תשלומים עב

שירותי רישום ומעבר בין קופות חולים, העברת כספים בין חשבונות בבנק הדואר ולחשבונות 

בתאגידים בנקאיים, קבלת שק דחוי למשמרת, העברות כספים בארץ, פדיון מלוות חובה, טיפול 

 חקירה אודות תשלום ועוד.ק לפי בקשת בעל חשבון, יבהרשאה או בשק שלא כובדו, ביטול ש

 

 כלליה רשיוןה .34

וכללים בדבר  ,77הכללי קבועות חובות על בנק הדואר בנוגע לתקני טיב ואיכות השירותים רשיוןב

  .78קביעת תשלומים שאינם קבועים בתקנות התעריפים

 

                                                      
 .סביר ותשלום אפליה איסור, לקוחות בין שוויוניות, התעריף אחידות: כגון 76
 7. ביצוע לאחר או רבעון בכל פעולות ביצוע דף או שנה בסוף יתרה אישור חשבון בעל לכל לשלוח החובה: למשל 77

 .ועוד ציבור בפניות טיפול, לציבור פרסום, המוקדם לפי פעולות
 : איסור אפליה בין לקוחות ואחידות בקביעת תעריפים. כגון 78
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 וחסרונות יתרונות .34

 הרחבת לצורך גם הרלוונטיים, אסטרטגיים מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים יש הדואר לבנק

 בנק את הופכת הפרישה הרחבה של יחידות הדואר. קמעונאי הבנקאי השוק בפלח בעיקר פעילותו

 ובמידע במזומנים ושליטה ניהול ומערך ארצי הובלה מערך. מקום בכל אזרח לכל לנגיש הדואר

 לבנק. וזול אמין כמותג הדואר בנק את ממצבים בעדם והמחירים הקיימים השירותים. בנקאי

 בנק. ישראל בבנק בנק חשבון מנהל והוא, המשקי התשלומים במערך דומיננטית פעילות הדואר

 וחבר קרדיטוריים ושב עובר חשבונות שמנהל בישראל היחיד בנקאי החוץ הגוף הוא הדואר

. לבנק )זה"ב( אמת בזמן והעברות וזיכויים )מס"ב( בנקאית-בין מסלקה)שקים(,  נייר במסלקת

מוכח בניהול חשבונות עובר ושב למגזר הקמעונאי ויש לו ניסיון בשיתופי פעולה עם הדואר ניסיון 

מנפיק וסולק  רשיון. בנוסף, לבנק הדואר 79גופים פיננסיים בנקאים וחוץ בנקאיים בארץ ובחו"ל

כרטיסי אשראי מוויזה אירופה וממאסטר כארד העולמית, דבר המקנה לו את היכולת והאפשרות 

סליקה ולשמש סולק בישראל בהתאם לחוק  רשיוןי חיוב שקלים והן לקבל הן להנפיק כרטיס

 .7897-, התשמ"א(רישוי) הבנקאות

 בערוצים שירותים מעניק ואינו כמעט ואהלציין כי  ניתןשל בנק הדואר  חסרונותיו בין, מנגד

)מתן  קלאסית בנקאית בפעילות ניסיון לו ואין לשדרגם ונדרש ישנות שלו המידע מערכות, ישירים

 (.פקדונות על ריבית ותשלום אשראי

                                                      
 עם. קמעונאיים ללקוחות ואשראי הלוואות בהענקת ועוד ישראל ממשלת, כארד לאומי, ישיר מימון, כאל ויזה עם 79

 .]...[ כגון"ל מחו בנקים עם ורספונדט קורספונדנט בנקאות שירותי וכן"ל לחו כספים בהעברות יוניון ווסטרן
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 ופעילותו הדואר בנק הכנסות על נתונים .38

 70...8..0עד וכולל  1...שלהלן מפורטים נתונים אודות פעילות בנק הדואר בין השנים  בטבלה

 מבנק ולנ שנמסרו לנתונים ובהתאם החברותבהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים/הסקורים של 

 מהותי שינוי ללא נותרו 70.. לשנת הדואר בנק הכנסות, הדואר מבנק לנו שנמסר כפי. הדואר

 .70.. לשנת ביחס

 84.3.48 4444 4444 4444 4443 4443 4444 פרטים

הכל  סך

 חברתהכנסות 

 80הדואר 

7,15.,... 7,1.8,... 7,11.,1.. 7,1.7,.77 7,19.,..5 7,9..,..5 7,015,980 

 הכל סך

 בנק הכנסות

 הדואר

0.8,891 0.0,118 05.,8.0 018,911 08.,9.1 5.8,951 0.9,077 

 הכנסות שעור

 הדואר בנק

 הכנסות מכלל

 הדואר

44.34% 43.44% 44.44% 44.3% 44.4% 44.4% 44.4% 

 הכנסות

 מפעילות
.8.,815 0.1,199 05.,01. 01.,191 018,050 011,1.8 .8.,01. 

 71,857 01.,00 00,590 18.,1 110 71,917 70.,71 מימון הכנסות

 הכנסות סך

 הבנק
843,334 848,443 804,348 843,344 834,344 043,304 843,844 

 הגידול שיעור

 השנתי
- 0.04% 4.34% 0.30% 3.44% 0.88% - 

                                                      
 .המקורות מכלל 80
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 84.3.48 4444 4444 4444 4443 4443 4444 פרטים

 בהכנסות

הכנסות 

מפעולות גביה 

 –וסליקה 

 מסורתי

       

הכנסות 

מפעולות גביה 

 -וסליקה 

 מקוון

       

 ההכנסות סך

 גביה מפעולות

 וסליקה

430,380 434,884 444,304 448,004 444,444 444,383 440,433 

 הגידול שיעור

 מסך השנתי

 הכנסות

 גביה מפעולות

 וסליקה

- 4.8% 44.44% -8.40% 4.33%81 4.44% - 

 הכנסות

משירותי 

עו"ש 

 אוניברסאליים

44,434 43,448 84,044 84,443 00,484 44,344 04,480 

                                                      
 הדואר לבנק סייע הדבר. סביר תשלום יהיה התשלום כי ונקבע התעריף על הפיקוח הוסר .7.. פברואר בחודש 81

 .והתחליפים התחרות עם להתמודד
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 84.3.48 4444 4444 4444 4443 4443 4444 פרטים

 הכנסות

 מפרויקטים

 עזר משירותי

43,444 44,444 43,448 83,440 43,434 44,443 44,344 

 הכנסות

 ומכירה מקניה

 "חמט של

       

 הכנסות

 מהעברות

"ל לחו כספים

 "לומחו

       

 מפרי הכנסות

 פייד
       

 ההכנסות סך

 מפעולות

 "חבמט

43,443 43,444 44,383 44,438 48,434 34,044 43,434 

 הכנסות

 מהעברות

 בארץ כספים

8,440 8,303 0,404 4,084 3,448 4,338 4,034 

 פקדונות

לקוחות 

 פרטיים

       

 פקדונות

 ממשלה

 לאומי יטוחוב
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 84.3.48 4444 4444 4444 4443 4443 4444 פרטים

 פקדונות

 לקוחות

 עסקיים

       

 פקדונות סך

 הציבור
344,404 334,830 4,444,438 4,843,334 4,404,400 4,300,444 4,344,483 

 חשבונות כמות

 לקוחות

 פרטיים

       

 חשבונות כמות

 לקוחות

 עסקיים

       

 חשבונות כמות

 פעילים לא
       

 שעור

 ההכנסות

 משירותים

 מפוקחים

44.4% 44.4% 44% 44.38% 48.83% 40.84% 40.34% 

 

 :7082.. ועד 1... בשנים הדואר בנק בהכנסות השינוי את המפרט תרשים להלן

                                                      
 .7.. לשנת ביחס שינוי ללא 70.. לשנת הדואר בנק הכנסות כי בהנחה 82
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410 410 

393 

360 

343 

324 

310  

300

320

340

360

380

400

420

 70..שנת 
 מנורמל

..7. ..77 ..7. ...8 ...9 ...1 

 (ח"מיליוני ש) 4444-4448הכנסות בנק הדואר בשנים 
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 : 70..-1... לשנים השונים מהמקורות הדואר בנק הכנסות תמהיל את המפרט תרשים להלן

 

...1 ...9 ...8 ..7. ..77 ..7. ..70 
 (מנורמל)

 תמהיל הכנסות
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 :כי עולה לעיל בטבלה בנתונים מעיון

 במגמת עלייה בין  נמצאהדואר  חברתהיחסי של הכנסות בנק הדואר מכלל הכנסות  השיעור

 העלייה נעצרה.  70... בשנת .7..-1...השנים 

 המימון הכנסות חלק. מימון ומהכנסות תפעוליות מהכנסות מורכבות הדואר בנק הכנסות 

 (.77..)שנת  ]...[-ל( 8...)שנת  ]...[ בין נע הדואר בנק הכנסות מסך

 הציבור ושיעורי הריבית במשק. בתקופות  פקדונות לסכומי בהתאם משתנות המימון הכנסות

 . משתנים שעורי הריבית במשק הציבור נמצא במגמת עלייה ואילו פקדונותהנ"ל סך 

  מהכנסות בנק הדואר מגיעות מפעולות גביה וסליקה. בנק הדואר סולק  %.1-מ למעלה

נה מגמה בשנה. בשנים האחרונות יש₪ מיליארדי  ]...[-כספים בסכומים ניכרים הנאמדים בכ

מתמשכת של ירידה בכמות פעולות הגביה והסליקה המסורתית עקב כניסתם של ערוצים 

תחליפיים והאלטרנטיבות העומדות בפני הלקוחות לתשלומי חשבונות, בנוסף למאמצים 

שעושים הגופים הגובים כספים מהציבור באמצעות בנק הדואר להסיט את הפעילות לערוצים 

הרשאות לחיוב. לעומת זאת, חל גידול ומצעות כרטיסי אשראי ישירים, כגון תשלומים בא

בשירותי הגביה המקוונים אותם פיתח בנק הדואר על מנת להתמודד עם הירידה בפעולות 

הגביה והסליקה המסורתית. היציבות היחסית בהכנסות הגביה והסליקה המסורתית בשנים 

ואר לגבות תשלום סביר בעד האפשרות לבנק הד ממתן גםנובעת להערכתנו  .7..-ו 77..

 השירות. 

 של חשבונותה במספר בגידול נתמכת זו מגמה. עליה במגמת נמצאים"ש עו משירותי הכנסות 

 אלו משירותים ההכנסות. 84הפרטיים הלקוחות פקדונות בהיקף בגידול וכן 83פרטיים לקוחות

 .70.. בשנת ₪ ]...[-לכ 1... בשנת ₪ ]...[-מכ גדלו

 העברות בשירותי מעליה נובע הגידול עיקר. עליה במגמת"ח במט מפעילות ההכנסות סך 

 לצד. 77.. יולי בחודש שהושקו פייד הפרי ומשירותי לישראל"ל ומחו"ל לחו מישראל כספים

 בשלוש ירידה מגמת עם יציבות על שומרים"ח מט המרת משירותי ההכנסות כי נציין, זה

 מטבע שירותי נותני, בנקים מצד זה פעילות בתחום העזה התחרות חרף. האחרונות שנים

 התנאים לאור הדואר בבנק המוצעים לשירותים ביקוש קיים, אחרים פיננסיים וגופים

 .הציבור לטעמי השירותים ולהתאמת השירותים מוצעים בהם התחרותיים

 החשבונות של לקוחות פרטיים נמצא במגמת עליה. לצד הגידול במספר חשבונות של  מספר

לקוחות פרטיים קיים גידול במספר החשבונות הלא פעילים שמסתכמים למחצית מסך כל 

החשבונות. החשבונות הלא פעילים הינם בעיקר חשבונות שנפתחו לצורך ביצוע פעולה חד 

 פעמית אד הוק. 

                                                      
 8.70..0-ב ]...[-ל 9... בשנת ]...[-מ 83
 70...8..0-ב ₪ ]...[-ל 1... בשנת ₪ ]...[-מ 84
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 בשנת ₪ ]...[-כ של לסך 1... בשנת ₪ ]...[ של מסך גדלו בארץ יםכספ מהעברות הכנסות 

..70. 

 ההכנסות סך מתוך מפוקחים משירותים .7..-ו 77.. בשנים הדואר בנק הכנסות שיעור 

 של הראשונים הרבעונים בשלושת. 77.. בשנת ]...[ -ועל .7.. בשנת ]...[ -על עמד מפעילות

 .]...[-כ על ההכנסות מסך מפוקחים משירותים ההכנסות שיעור עמד 70.. שנת

כי בנק הדואר, במסגרת פעילותו הנוכחית,  התפתחות המגמות בהכנסות בנק הדואר מראה ניתוח

קרוב למיצוי פוטנציאל יכולתו להגדיל את הכנסותיו מאותן המקורות. התחליפים הקיימים 

לשירותי הגביה והתשלומים יחד עם התחרות העזה בפעילות במטבע חוץ והעברות כספים לחו"ל 

 ממקורות אלו.  ובישראל משפיעים על יכולתו של בנק הדואר להרחיב את הכנסותיו

 כרטיסי סליקת כגון נוספים עיסוק לתחומי להיכנס יהיה הדואר בנק על ,הכנסותיו הגדלת לצורך

 ,פנסיונים ומוצרים השקעות ושיווק ייעוץ', זאברוקר שירותי, בשקלים חיוב כרטיסי הנפקת, חיוב

 ערוצים לפתח הדואר בנק על יהיה, בנוסף. הקמעונאי למגזר פקדונותו אשראי מוצרי הפצת

 להתמודד יכולתו את לשפר מנת על, בפרט ותשלומים גביה ושירותי בכלל השירותים למתן ישירים

 את מעגל לקוחותיו.  ולהרחיב אלו לשירותים הקיימים התחליפים עם

 

 הדואר בנק הוצאות .30

 חברתאשר שירותיו ניתנים על ידי עובדי  ,הדואר חברתהדואר מהווה מגזר פעילות בנקאי של  בנק

 על מבוססות הדואר בנק הוצאות, כן על. שלה והמערכות התשתיות ובאמצעות במתקניה ,הדואר

, הדואר בנק מטה עלות את ספציפי באופן לשייך ניתן הדואר בנק לפעילות. ואומדנים הערכות

 :כגון, הדואר בנק לפעילות ישיר לייחוס ניתנות אשר שונות והוצאות מאובטחת בלדרות, גזברויות

 עלויות שעיקרן, ההוצאות יתר. וכדומה הדואר בנק חברת חשבון רואה טרחה שכר, בנקאי ביטוח

 על הדואר לבנק מיוחסות והמרחבים ההנהלה מטות מעלויות יחסי וחלק הדואר באשנבי השימוש

 .85שונים ואומדנים העמסה מפתחות פי

 

 ותחליפים תחרות  .34

 נותני, אשראי חברות, הבנקאית המערכת מול בעיקר לתחרות חשופים הדואר בנק שירותי כל

 תשלום וקבלת סליקה מערכות מצד וכןלאומיות -בין בהעברות המתמחות חברות, מטבע שירותי

                                                      
מודל התמחיר -אודות מפתחות ההעמסה וההוצאות השונות של בנק הדואר ניתן למצוא בפרק י' נספח א פירוט 85

 לשירותי חברת הדואר. 



דואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחינת תעריפי חברת ה  

בנק הדואר -פרק ח'   

 

198 

 

 או אוטומטי טלפוני מענה, קבע הוראות)אינטרנט,  ותקשורת מחשוב מערכות על המבוססות

 פרישה להן ,קמעונאיות ורשתות שיווק כרשתות ,שונים עסקיים גופים, כן כמו(. וכדומה אנושי

 עבור תשלומים גביית שירותי האחרונות בשנים להציע החלו שונות שירות ונקודות ארצית

 הדואר בנק של והתשלומים הגביה לשירותי. הדואר בנק בשירותי המתחרים שונים מוטבים

 תשלומים, באינטרנט או קולי במענה אשראי כרטיס באמצעות תשלומים כגון תחליפים קיימים

 וכדומה. 86ייעודיים אינטרנט יאתר ובאמצעות אוטומטיים מכשירים באמצעות

 חשופים חוץ מטבע של ומכירה קניה שירותי גם כמו"ל ומחו"ל לחו, בארץ כספים העברות שירותי

נתונים לתחרות  ושב העובר שירותי. מטבע שירותי ונותני הבנקאית המערכת מול אל לתחרות

 מצד המערכת הבנקאית ולמעשה כל אדם יכול לנהל חשבון עובר ושב קרדיטורי בבנק מסחרי. 

 שבנק הרי, פקדונות על ריבית ולשלם אשראי מלתת מנוע הדואר ובנק ומאחר, לעיל האמור נוכח

ות ואינו יכול להפיק הכנס הבנקאיים התאגידים מול אל תחרותית במגבלה נמצא למעשה הדואר

. ( ומפעילויות בשוק ההון עבורו ועבור לקוחותיופקדונותמפעילות מימון קלאסית )אשראי ו

 לאפשר הצורך, שאת ביתר, עולה כן ועל, גבוהות אשנב שירותי בעלויות נושא הדואר בנק, בנוסף

 שלבנק כך ,הדואר חברתמ הדואר בנק פעילות את ולהפריד ישירים בערוצים שירותים מתן

 ועם הקיימת התחרות עם ולהתמודד להמשיך ניהולית וגמישות עצמאי פעולה חופש יינתן הדואר

 .לשירותיו תחליפים של קיומם

 

 לאומיתנבי השוואה .34

 ןדואר בעולם ובכלל כך את פעילות בנקי הדואר באות חברותשל שש  ןפעילות את סקרה הוועדה

 .87דואר חברות

, בריטניהב. כלל דואר בנק של פעילות אין בהולנד. ועניין דבר לכל דואר בנק קיים זילנד בניו

 חברתאוסטרליה, בלגיה ואירלנד אין בנק דואר, אך ניתנים שירותים פיננסיים פשוטים באמצעות 

 ניתנים אשראי וכרטיסי חסכונות, פקדונות, אשראי כמו ובנקאות ביטוח ושירותיהדואר 

, בבלגיה. אחרים פיננסיים גופים עבור אלו מוצרים להפצת הדואר חברות של שותפויות באמצעות

 המיזם ידי על מופצים המסחרי הבנק מוצרי. מסחרי בנק עם משותפת בבעלות בנקהדואר  חברתל

מעמלות תפעול והפצה. למעט בבלגיה לא קיימת באף אחת מן המדינות  נהניתהדואר  חברתו

 חובת אספקת שירותים כספיים אוניברסאליים. 

                                                      
 /https://www.mybills.co.ilכגון:  86
 .ובלגיה הולנד, אירלנד, זילנד ניו, אוסטרליה, יהבריטנ של הדואר חברות פעילות את סקרה הוועדה 87

https://www.mybills.co.il/
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 בריטניה

ניתנים על ידי חברת  פיננסייםאין בנק דואר. למרות זאת, השירותים ה בריטניהבהדואר  חברתל

( באמצעות חבירה לבנקים שונים דרכם היא מציעה את השירותים. חברת Post Officeהסניפים )

 חברתהסניפים,  הסניפים היא אחת משלוש חברות בנות של חברת אחזקות המחזיקה בחברת

. ועוד תקשורת, פיננסיים שירותים, דואר שירותי מציעה הסניפים חברת. החבילות וחברתהדואר 

 של רחב מגוון מפיצה היא מכוחם, פיננסיים מוסדות עם פעולה שיתופי מקיימת הסניפים חברת

 חשבון לניהול)גישה  בסיסי"ש עו, המרות, תשלומים שירותי מציעה החברה. פיננסיים שירותים

, וחסכונות פקדונות, אשראי כרטיסי(, מזומן ומשיכות להפקדות שונים בנקים בעשרים"ש העו

 .אלמנטארי ביטוח ומוצרי ומשכנתאות אשראי

 

 :בריטניהב המוצעים הפיננסיים השירותים את מפרטת הבאה הטבלה

 פירוט השירותים תחום פעילות

 שירותים פיננסיים כלליים

 שונים )חשבונות, מיסי רכוש ואגרות( ביצוע תשלומים 
 המרת מטבע חוץ 
  העברת כספים בתוך ומחוץ המדינה 

  הנפקת שיקים למטיילים– Traveler's cheques 

 שירותי בנקאות פרטית

  גישה לניהול חשבון העו"ש בעשרים בנקים שונים להפקדת

 ומשיכת מזומן
 כספומטים מוצבים בחלק מהסניפים המאפשרים  ..7.-כ

 משיכת מזומן ללא עמלה
 )הנפקת כרטיסי אשראי )מוצע על ידי בנק אירלנד 

 ( הנפקת כרטיסי אשראי נטעניםPre-Paid) 

 )פק"מ ותכניות חסכון )מוצע על ידי בנק אירלנד 
 )הלוואות ומשכנתאות )מוצע על ידי בנק אירלנד 

 שירותי בנקאות עסקית

  שוניםגישה לניהול החשבון העסקי ללקוחות שבעה בנקים 

  ללקוחות בנקClydesdale  החברה מספקת גם שירותי

 חלפנות כספים

את גישתו להמשך פיתוח השירותים הפיננסיים  הציגבבריטניה המשרד לפיתוח המסחר והעסקים 

. השירותים הפיננסיים מהווים אחד ממנועי הצמיחה בהכנסות חברת הדוארהמוצעים ללקוחות 
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. למרות זאת המשרד אינו מוצא לנכון לשנות את המודל העסקי Post Office-של ה ותהעתידי

הקיים של שיתוף פעולה עם בנקים מובילים ולעבור למודל של בנק דואר מלא השייך למדינה, 

אלא מוצא לנכון שיש להמשיך ולפתח את השותפות המשמעותית עם בנק אירלנד באמצעות 

באמצעות בנק חברת הדואר ללקוחות הרחבת סל המוצרים והשירותים הפיננסיים המוצעים 

 אירלנד ויצירת גישה לחשבונות העו"ש בכלל הבנקים בבריטניה.

 תישמר בפועל בה והשליטה תופרד הסניפים חברת כי נקבע האחזקות חברת של ההפרטה במתווה

 התוכנית במסגרת. פרטי למשקיע מהאחזקות %.1 עד להציע אפשרות עם, הממשלה ידי על

 חברת, כי נקבע הסניפים חברת בפני הנציבים לאתגרים ולהערכות הפרטה לקראת האסטרטגית

 קבלת שירותי, זיהוי שירותי, היתר בין, הממשלה עבור חדשים שירותים לפיתוח תפעל הסניפים

 מתן חובת אין, בריטניהב. פיננסיים גופים עם פעולה בשיתוף שירותים של נוסף ופיתוח תשלומים

 .אוניברסאליים כספיים שירותים

 אוסטרליה

מאוגדת כחברה ממשלתית סביב  האוסטרליהדואר  חברתבנק דואר בבעלותה.  איןהדואר  חברתל

שלוש יחידות עסקיות. ביניהן, יחידת שירותים קמעונאיים הכוללים שירותים פיננסיים ומוצרי 

 ביטוח. 

 לבנקים חבירה באמצעות נרחבים פיננסיים שירותים בסניפיה מציעההאוסטרלית הדואר  חברת

 ולבצע הדואר לסניפי להגיע לקוחותיהם יכולים במסגרתו, בנקים .1-כ עם הסכם לחברה. שונים

 שקים הפקדות, אשראי כרטיס תשלום, חשבון מצב בדיקת, הפקדות, כגון שונות פעולות מגוון

 וייםתל סניף בכל הזמינים הספציפיים פיננסייםה השירותים. מזומנים ומשיכת לעסקים

 דלפק בשירותי למעשה מדובר. הבנק עם ובהסכם הסניף באזור הבנק של הנוכחות עם, במיקומו

שהינו בנק  Rural Bank-ה עם משמעותי פעולה שיתוףהדואר  חברתל, בנוסף. הבנקים עבור

 Rural-פריפריאלי והיא פועלת עמו במשותף באזורי הספר של אוסטרליה. על פי ההסכם עם ה

Bank  ,ועוד ישירות בסניפי הדואר, ויכולים לקבל  פקדונותלקוחותיו יכולים לנהל חשבונות עו"ש

שירות פרונטאלי מנציג הבנק. בנוסף, ניתן לבצע בסניפי הדואר פעולות בסיסיות כמו המרת 

מט"ח, העבות כספים, תשלומי חשבונות, שירותי חיוב וגביה לעסקים. בסניפים גם מופצים מוצרי 

 שוטים. ביטוח פ

 .אוניברסאליים כספיים שירותים מתן חובת אין באוסטרליה
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 :והקמעונאית העסקית הפעילות בתחומי המוצעים השירותים את מציגה הבאה הטבלה

 השירותים פירוט פעילות תחום

 פיננסיים שירותים

 כלליים

 העברת כספים בתוך ומחוץ למדינה 
 המרת מט"ח 

  רכישת כרטיסיPre-Paid 

 שירותי ביטוח נסיעות וביטוח רכב 

 פרטית בנקאות שירותי

Post@Bank 

 הפקדה ומשיכה לחשבון העו"ש 
 בדיקת יתרות עו"ש 

  תשלום חשבונותDebit Card 

 עסקית בנקאות שירותי

Post@Bank לעסקים 

  שירותיBank@Post לעסקים 

o הפקדת שיקים לחשבון העו"ש של העסק 
o  דולר ביום ...0עד  –הפקדת מזומן 
o משיכת מזומן 
o בדיקת יתרות חשבונות עסקיים 

  שיתוף פעולה מהותי עםRural Bank  המציעה ללקוחות

 הבנק:
o ניהול חשבונות עו"ש 
o משיכת מזומן 

o  הנפקת כרטיסיDebit Card  באמצעות(Rural Bank) 

o ניהול פנקסי שיקים 

o  באמצעות( תכניות חסכון קצרות מועדRural Bank) 

o  באמצעות( תכניות חסכון בערוצים ישיריםRural Bank) 

 

 זילנד ניו

(, Kiwibank) דואר בנק ממשלתי תאגיד שהינה( New Zealand Post) זילנד ניו שלהדואר  חברתל

 חברתהפועל כבנק מלא לכל דבר ועניין, במגזר הקמעונאי והעסקי ונמצא בבעלות מלאה של 

. זהו הבנק היחיד בניו זילנד שהוא בבעלות מקומית. יתר הבנקים בניו זילנד הנם בנקים הדואר

 Kiwibank -זרים ומכאן התמריץ של ניו זילנד להפוך את בנק הדואר לבנק לכל דבר ועניין. ה
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 ניו בנק, כאמור הוא שכן, לאומית חשיבות לבנק כי דומה. Reserve bank of NZפועל לפי כללי 

 .אוסטרליים הם הבנקאות בשוק האחרים העיקריים השחקנים בעוד, זילנדי

ארבעת הבנקים הגדולים בניו  כאשר זרהבעלות ב בנקיםשוק הבנקאות בניו זילנד מבוסס על 

 נמצאים בבעלות אוסטרלית.Westpack -ו Bank of New Zealand, ANZ, ASBזילנד: 

-9...יציבות איתנה בשנות המשבר  ציגהיציבות פיננסית ואף  מציגשוק הבנקאות בניו זילנד 

 שכן ניו זילנד לא נפגעה ממשית במשבר הכלכלי בשל אופי ומבנה שווקי ההון שלה.  .7..

 מוביל וחדשני וזכה בפרסים רבים לאורך שנות פעילותו.לנחשב  Kiwibank -ה

 הבנקאות הקמעונאית והבנקאות בתחומיהבנק מספק שירותים פיננסיים מלאים ומתקדמים 

 סניפים חלקם, המדינהברחבי  הפרושיםסניפים  .9.-כ כוללת הבנק של הסניפים רשתהעסקית. 

 5..,7-כ הבנק העסיק .7.. בשנת. הדואר בסניפי המשולבים סניפים וחלקם הבנק של עצמאים

 (. FTE) מלאה במשרה עובדים

 :והעסקית הקמעונאית הפעילות בתחומי בבנק המוצעים השירותים את מציגה הבאה הטבלה

 השירותים פירוט פעילות תחום

 קמעונאית בנקאות

 ניהול חשבונות עו"ש פרטיים 
 ניהול השקעות לטווח קצר ולטווח ארוך 
 הנפקת כרטיסי אשראי 
 משכנתאות 
 העמדת הלוואות 
 שירותי ביטוח 
 המרת מט"ח 
 ביצוע תשלומים לגופים שונים והעברות כספים 

 עסקית בנקאות

 ניהול חשבונות עסקיים 
 כרטיסי אשראי עסקיים 
 בנקאות מקוונת לעסקים 
 שירותי ביטוח לעסקים 
 אשראי לזמן קצר לעסקים 
 העמדת מימון לעסקים 

 ( ביצוע תשלומים כמותייםBulk Payments) 

 קבלת תשלומים מלקוחות בסניפים 
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 ...,.1-בלבד הצליח הבנק לגייס כ .7..לקוחות, בשנת  ...,..9-שנים ל .7הבנק צמח תוך 

בפעילות מתן הלוואות ומשכנתאות  9%-נוספים. הבנק מפגין צמיחה שנתית חזקה של כ לקוחות

הכל  בסך בפעילות ניהול חשבונות והפקדות. %.7-כ שלמיועדות לתושבי ניו זילנד( ו %..7)

 משוק הבנקאות הקמעונאית בניו זילנד. %.7-מחזיק הבנק בנתח שוק של כ

 אחדכן מעניקים  כמולים פעמים רבות באותם הסניפים ופועבניו זילנד הדואר  ובנקחברת הדואר 

לשני שירותים תפעוליים ועסקיים הדדיים. בנק הדואר מעניק ומקבל, בין היתר, את השירותים 

 הבאים:

  את שירות התשלומים בתמורה לעמלה. הכנסתו חברת הדואר בנק הדואר מנהל ומבצע עבור

 ר.מיליון דול 08על  .7..משירות זה עמדה בשנת 
 שירותי גזברות.חברת הדואר בנק הדואר מספק ל 

 על מנת להעניק שירות ללקוחותיו. הבנק חברת הדואר מסניפי  חלקבנק הדואר משתמש ב

 .הצדדים בין שסוכמו פיםבגין שימוש זה על פי תנאי שימוש ותעריחברת הדואר משלם ל
 ייעודיים בנקאים, בנוסף. פיננסיים ושירותים דואר שירותי מספקים עובדים אותם, כיום 

 .בנקאיים דלפק משירותי יותר נדרשים להם ללקוחות אישי בנקאי שירות מעניקים

 בדרישות עמידה לצורך המשמשלידי הבנק,  הוןמחויבת להעביר מידי שנה חברת הדואר , בנוסף

יליון מ .1מיליון דולר, כאשר  .01 בסך הון העבירהחברת הדואר  .7... עד סוף שנת הון להלימת

 באמצעות ההון בדרישות העמידה בהיבט לעצמאי להפוך. הבנק שואף .7..בשנת  הועברודולר 

 (והלוואות"ח, אג)מניות,  הון וגיוס פקדונותה גידול המשך

 :הקרובות לשנים עסקיים יעדים ארבעה הגדירה הבנק הנהלת

 יציבות הבנק לטווח הארוך; ביסוס .7

 מקורות ההכנסה; גיוון ..

 הקשר עם הלקוחות באמצעות פיתוח ערוצי שירות ומוצרים מתקדמים; העמקת .0

 באזורי צמיחה: התמקדות .5
  ביחס לנתח  7%צמיחה נוספת של  –שירותי בנקאות עסקית לעסקים קטנים ובינוניים

 השוק הכולל.
  פיתוח ערוצי שירות למתן שירותים לממשלה ולחברות )למשל, אימות זהות, שירותי

 חברות והממשלה(עיבוד טפסים עבור 
 .הרחבת שירותי ומוצרי הביטוח 
 )פיתוח שירותי ניהול הון )על בסיס חברת המשכנתאות וניהול ההון שנרכשה. 

 .אוניברסאליים כספיים שירותים מתן חובת אין זילנד בניו
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 אירלנד

 עוסקתהדואר  חברתהיא מפעילת שירותי הדואר ומאוגדת כחברה ממשלתית.  AnPost חברת

במתן שירות ללקוחות בנקים שעימם היא נמצאת בשיתופי פעולה להפצת מוצרי חסכון של 

 המדינה, מכירת ביטוחים פשוטים, תשלומי חשבונות, העברות כספים, פרי פייד והמרות מט"ח. 

, כאשר הוקמה חטיבה חדשה לניהול הסניפים 0...הפיננסית של החברה החלה בשנת  הפעילות

 Post -נוצר בנק הדואר 1... בשנתעם בנקים לאספקת שירותים פיננסיים. וליצירת שותפויות 

Bank כשותפות בין ,BNP Paribas Fortis ל-An Post לספק שירותי בנקאות וביטוח  במטרה

הוחלט לפרק את השותפות בין  .7..בפברואר  .הסתיימה זו שותפותדרך רשת יחידות הדואר. 

קנתה  החברה. .7.. שנת לסוף נקבע לפירוק היעד תאריך BNP Paribas Fortis.-החברה ל

)שירותי העברות  PostPoint-)שירותי ביטוח( ו One Directבחזרה את השליטה על חברות הבנות 

 בנק איןהדואר  חברתל, כיום( בנק הדואר. Liquidationכספים(. עד היום נמשך תהליך פירוק )

  .ובנקאיים פיננסיים םשירותי מגוון לספק ממשיכה היא אך בבעלותה

 ,Danske Bank-ו AIB -החברה נכנסה לשיתוף פעולה עם שני בנקים מסחריים 77.. בשנת

במטרה לספק שירותים בנקאיים ללקוחות הבנקים בסניפי הדואר. מאז, מספר העסקאות 

(Transactions המבוצעות בסניפי הדואר הולך וגודל. בשנת )..מספר העסקות שבוצעו היה  .7

שלושה מיליון. שיתוף הפעולה מרחיב את פעילות הבנקים במדינה שכן הם נהנים מפרישת 

 AIBשיווק שירותיהם. בעקבות הצלחת הפעילות עם  לצורךהדואר  חברתהסניפים הנרחבת של 

 תום על הסכמים דומים עם בנקים נוספים.החברה מעוניינת לח Danske Bank-ו

 :הדואר  חברתהבאה מפרטת את השירותים הפיננסיים הניתנים בסניפי  הטבלה

 השירותים פירוט פעילות תחום

 כלליים פיננסיים שירותים

 עו( ש"Financial Inclusion) 

 חוץ מטבע המרת 

 כספים בתוך ומחוץ המדינה העברת 

 שיקים למטיילים  הנפקת– Traveler's cheques 

 Danske Bank-ו AIBבנקאות ללקוחות הבנקים  שירותי  פרטית בנקאות שירותי

 ממשלתיים פיננסיים שירותי

 (ואגרות רכוש מיסי)חשבונות,  שונים תשלומים ביצוע 

 ממשלתיים וחסכונות"ח אג מכירת 

 קצבאות תשלומי 
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מעוניינת להרחיב את שירותיה הפיננסיים לגופים ממשלתיים ולבנקים נוספים. בשנת  החברה

בעקבות תוכנית ממשלתית לאפשר שירותים פיננסיים לכלל האוכלוסייה ניגשה החברה  .7..

( במסגרת Financial Inclusionלכלל הציבור ) אוניברסאלייםלמכרז למתן שירותי בנקאות 

בתעריפים מוזלים. הנושא  אוניברסאלייםות לשירותים פיננסיים תכנית ממשלתית ליצור נגיש

להיום, אין חובת שירות אוניברסאלי על השירותים הכספיים המסופקים על ידי  נכוןנמצא בדיון. 

 .הדואר חברת

, החברה מספקת שירותים למשרדים ממשלתיים. למרות שמשרדים ממשלתיים רבים בנוסף

מרחיבים את פעילות התשלומים המקוונים הם עדיין מחויבים לאפשר קבלת קהל לצורך ביצוע 

תשלומים. נקודות השירות הממשלתיות מועטות במספרן, ולכן משרדי הממשלה השונים מציגים 

לשפר את טיב השירות ולהרחיב  ובכךהדואר  חברתפעולה עם נכונות לחתום על הסכמי שיתוף 

  .את נגישותם לקהל

  הולנד

לתושבי  אוניברסאלייםבמטרה לספק שירותי בנקאות  7997הדואר ההולנדי הוקם בשנת  בנק

, בהמשך Postgiroהמדינה. בשנת השמונים של המאה הקודמת הופרט בנק הדואר והתמזג עם 

את קבוצת  .788, תהליך אשר יצר בשנת NNועם חברת הביטוח  NMB Bankבוצע איחוד עם 

ING .הדואר בסניפי הדואר בנק פעילות הופסקה 7898 בשנת, לפיכך. 

 הבנקים אחד היה הוא, הקודמת המאה של .9-ה בשנות ההולנדי הדואר בנק של פעילותו בשיא

 דרך מלאים בנקאות ישירות לספק נהג הדואר בנק. חשבונות מיליון 1.1 עם בהולנד הגדולים

 .ישירים ערוצים ובאמצעות הדואר יחידות

שהוא אחד הבנקים הגדולים בהולנד, המציע  Rabobankפעולה עם  משתפתהדואר  חברת כיום

שירותי אונליין מתקדמים ללקוחותיו. באמצעות שירות "תיבת הדואר הדיגיטלית", אשר פותחה 

 מציע שהוא האינטרנט שירותי את להרחיב התאפשר לבנק, 7... בשנתהדואר  חברתעל ידי 

 כאשר, באינטרנט חשבונות תשלום תהליך וייעול שיפור אפשר הפעולה שיתוף. ללקוחותיו

 מתבצע והתשלום הדיגיטלית הדואר לתיבת ישירות מגיעים החשבונות הלקוח לבחירת בהתאם

 .החשבונות פרטי את או אישיים נתונים להזין צורך ללא, בקליק

 .אוניברסאליים כספיים שירותים מתן חובת אין בהולנד

 בלגיה

לשירותי דואר מספקת שירותים פיננסיים פשוטים כמו: עו"ש, פנסיות  בנוסףהדואר  חברת

הדואר  חברתל. BNPוקצבאות, העברות כספים, כרטיס פרי פייד ומפיצה מוצרים בנקאיים של 

 . BNPפת עם כיום בנק דואר בבעלות מלאה, אלא בנק בבעלות משות אין
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Banque bpost (BPO)  וקבוצת החברה של( .1-.1) משותפת בבעלות בנקהוא BNP (להלן :

 בין השותפות הסכם. הבנק עבור וביטוח אשראי מוצרי של הבלעדי המפיץ היא החברה"(. הבנק"

 שירותי הפצת על עמלה לחברה משלם הבנק. 7881-ב נחתם BNP Paribas Fortis-ל החברה

 עמד 77.. בשנת עמלות של המצטבר התשלום .Back-officeעבודות ביצוע על וכן וביטוח בנקאות

, ובנוסף, הרגילים באשנבים ניתנים אוניברסאלייםה הפיננסיים השירותים. אירו מיליון 7.0.1 על

 בעמדה ללקוחות שירות המעניקים וביטוח הלוואות של שירות נציגי נמצאים, מסוימים בסניפים

 .נפרדת ייעודית

כמו עו"ש, הפקדות והעברות וכן  אוניברסאלייםלספק שירותים פיננסיים  מחויבתהדואר  חברת

שירותים שונים עבור הממשלה כמו תשלומי קצבאות באמצעות דוורים לבית הנמען, תשלומי 

 קנסות, הנפקה, מכירה וחידוש של רישיונות דיג וכן שירותי הפצת מידע לציבור מהממשלה.

 

 

 השוואה בינלאומית סיכום

 שירותים בעצמן מספקות הדואר חברות, ההשוואה נערכה לגביהן המדינות שש מתוך בארבע

 פקדונותו חסכונות, אשראי כגון קלאסיים בנקאיים מוצרים ומפיצות מוגבלים פיננסיים

 הסכםהדואר  חברתל קיים עמם ופיננסיים בנקאיים תאגידים עם פעולה שיתופי באמצעות

. בהולנד בעבר היה גם כךו מלאה בבעלות דואר בנקהדואר  חברתל, זילנד בניו. פעולה לשיתוף

 .בנקאי תאגיד עם משותפת בבעלות מסחרי בנקהדואר  חברתל בבלגיה

 קיימת, באירלנד. אוניברסאליים כספיים שירותים לספקבמדינה אחת )בלגיה( קיימת חובה  רק

 עצמה את רואההדואר  חברתו, האוכלוסייה לכלל פיננסיים שירותים לאפשר ממשלתית תוכנית

 .זה שירות לספק ויכולה ראויה

פעילות בנקי הדואר בעולם, על פי מודל העצמאות, לפיו בנק הדואר הופך לתאגיד בנקאי  הרחבת

במקרה  כמו ,הון גדולות והזרמותעצמאי מלא אינו שכיח ונדרש לשם כך סיוע ותמיכה ממשלתית 

של ניו זילנד. לעומת זאת, פיתוח בנק הדואר באמצעות מודל השותפות, לפיו, בנק הדואר מקיים 

שיתופי פעולה עם תאגידים בנקאיים ופיננסיים שכיח יותר, באופן בו שירותי בנקאות קלאסיים 

 ניתנים שונים בנקאיים ושירותים, פעולה שיתופי באמצעותכגון אשראי ומשכנתאות ניתנים 

 . פעולה לשיתוף הסכם הדואר לבנק קיים עמם התאגידים ללקוחות הדואר ביחידות

 וחסכונות פקדונות שירותי מספקים הדואר בנקי ובשוויץ באיטליה, כי לציין ראוי זה לעניין

 תאגידים עם פעולה שיתופי באמצעות מספקים הם ומשכנתאות אשראי שירותי ואלו בעצמם

 .ופיננסיים בנקאיים
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 בהרחבת מתמקדים ואף לממשלה שירותים מספקים דואר בנקי ,לפיה מגמה קיימת כי לציין יש

, ניו זילנד, אירלנד ובלגיה בנקי בריטניהב. לציבור נגישותם לאור לממשלה השירותים אספקת

שירותי זיהוי, הפצת מידע  :כגון ,הדואר מתמקדים כיום בהרחבת מתן השירותים לממשלה

 ה של טפסים וכדומה. לציבור, איסוף והעבר

 כפי המבנית ההפרדה את ליישם הדואר ובנקהדואר  חברת על הראשון בשלב כי סבורה הוועדה

 שירותים למתן בנקאים גופים עם להתקשר לפעול הדואר בנק על, זו במסגרת. 77 בתיקון שנקבע

 לקוחות עבור פקדונותו אשראי שירותי ולהפצת הדואר בנק באמצעות הגופים אותם ללקוחות

 בישראל חיוב כרטיסי של הסליקה בתחום פעילותו להרחיב הדואר בנק על במקביל. הדואר בנק

 הדואר לבנק להתיר האפשרות את לבחון יש, בהמשך. בשקלים חיוב כרטיס להנפיק לשקול ואף

 הפיכתו את לבחון ובהמשך ובשוויץ באיטליה הקיים למודל בדומה פקדונות שירותי לספק

 .זילנד בניו שיושם העצמאות מודל פי על מלא קמעונאי בנקאי לתאגיד

 שירותי כגון לממשלהשהוא מספק  שוניםה ירותיםהש את הרחיבל לפעול הדואר בנק על, במקביל

 .לציבור נגישותו ובעיקר יתרונותיו ניצול תוך וכדומה מידע הפצת, זיהוי
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 נדרשות השקעות .34

הדואר עוגנו סמכויות פיקוח נרחבות על בנק הדואר, בדומה לסמכויות הקיימות בנוגע  בחוק

אחרים. כל אלו, יחד עם הדרישה להפרדה מבנית של פעילות בנק הדואר  פיננסייםלגופים 

 מנת על, בנוסף. נכבדות השקעות מצריכות, 77 תיקון להוראות בהתאםהדואר  חברתמפעילות 

 בנק על, ונגישים ישירים בערוצים גם הדואר בנק שירותי את ולהעניק לציבור השירות את לשפר

 המידע מערכות בשדרוג השקעות אלו ובין, רבות השקעות הקרובות בשנים לבצע הדואר

 .שבשימושו

 ]...[בשנה למשך חמש השנים הקרובות. ₪ מיליון  ]...[-אלו נאמדו על ידי בנק הדואר בכ השקעות

בשנה בשל גידול בהוצאות שוטפות הנובעות מהוראות הרגולציה לרבות הפרדה מבנית ₪  ןמיליו

 בשנה בשל השקעות בהעלאת רמת השירות והחדרת ערוצים ישירים. ₪ מיליון  ]...[-וכ

סבורה כי הערכות בנק הדואר שהוצגו בפניה הנן גבוהות מן הנדרש על מנת לעמוד ביעדי  הוועדה

 הרגולציה וההפרדה המבנית.  שיפור השירות, הוראות

 במתן הגלומים הסיכונים כנגד מזערי עצמי הון לרתק חובה חלה הדואר בנק על, מכך יתרה

 לצורך, נדרש הוא בנוסף. 70.. בספטמבר .0 ליום נכון ₪ ]...[ -בכ שנאמד בסכום השירותים

 שוטפות להשקעות והון ראשוני תפעולי להון, 77 תיקון הוראות פי על עצמאית פעילות התחלת

 .₪ ]...[ -ל ₪ ]...[ בין שנאמד בסכום

הוועדה סבורה כי  דיוניה, הוועדה דנה ארוכות בנושא ההשקעות הנדרשות בבנק הדואר. במסגרת

הנדרשות בעיקר בשיפור השירות )פיתוח  על בנק הדואר לבצע בשנים הקרובות את ההשקעות

רותיו העצמאיים. השקעות אלו יישאו פרי ערוצים ישירים( ובעמידה בהוראות הרגולציה ממקו

 ויגדילו את הכנסות בנק הדואר בעתיד. 

פי הנתונים שהוצגו לוועדה ולאור הניתוח התמחירי, פעילות בנק הדואר הינה פעילות רווחית  על

כיום, וכך הייתה גם בשנים האחרונות. יצוין כי, על פי מודל התמחיר, עולה שבנק הדואר לאחר 

ייחוס כלל העלויות רווחי. לפיכך, סבורה הוועדה כי, על בנק הדואר לקיים ולבצע אחר כל 

ת הנדרשות ממקורותיו העצמאיים ואינה מוצאת לנכון להמליץ לממן זאת באמצעות ההשקעו

 הגדלת התעריפים של השירותים המפוקחים. 

 למשךשנתית -רב עבודה תוכנית יקבע הדואר בנקכי  ממליצה הוועדה, לעיל האמור כל לאור

 הרגולציה בהוראות בעמידה, ישירים בערוצים השקעות תוכנית לקיום שנים ארבע עד שלוש

 .השירות לשיפור והן הרגולציה להוראות הן שבשימוש המידע מערכות ושדרוג בהתאמת ובעיקר
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 הדואר בנק שירותיאודות  הוועדה המלצות .33

 המשיקים נושאים במספר, הדואר לבנק בנוגע המלצות של בשורה לנקוט לנכון מצאה הוועדה

 הלקוחות למרבית, כידוע. הציבור לרווחת הדואר בנק של והפעילות העיסוק תחומי לליבת

 בפועל עבורם מהווה הדואר בבנק והחשבון, מסחרי בבנק חשבון אין הדואר בנק של הפרטיים

 הדואר לבנק בנוגע הוועדה המלצות שמרבית מכאן. הבית משק פעילות לניהול יחידה אלטרנטיבה

 שלהם הבית משק חשבון את המנהלים הפרטיים הלקוחות ענייני על לשמור, היתר בין, מיועדות

 .הדואר בבנק

המלצות הוועדה טמונות מספר מטרות: לשמר את יכולת בנק הדואר לספק שירותים  בבסיס

שקיפות  ליצורפרטיים )משקי בית(, להנגיש את השירותים לציבור,  ללקוחות ובפרטכספיים 

לעודד את  מוצאת לנכוןבעדם. כמו כן הוועדה  והתעריפים םלשירותי הנוגע בכלופישוט מרביים 

בנק הדואר להרחיב את פעילותו ולהיכנס לתחומי פעילות ועיסוק נוספים תוך אספקת שירותים 

 גם בערוצים ישירים. 

 אחר בהקדםלמלא  צריכות חברותלהוועדה  ממליצהמנת ליישם את השינויים האמורים  על

, החברותבמטרה להביא להפרדה המבנית בין  זאתו, 77התנאים המוקדמים הקבועים בתיקון 

 הדואר בנק שירותי בין סבסוד אי עקרון על שמוריו הדואר בנק פעילות הרחבת את אפשרשי דבר

 .השונים הדואר שירותי ובין

 אוניברסאליים שירותים .33.4

, הציבור לטעמי לב בשימת האוניברסאליים הדואר בנק שירותי רשימת על ממליצה הוועדה

, הציבור רווחת על האוניברסאלי השירות השלכות, יתבנקאה במערכת המתרחשים לשינויים

והעלות הכלכלית של מתן שירותים אלו על ידי בנק הדואר, תוך  היעילות ,המשקית היעילות

 הבטחת המשך קיומם של שירותים כספיים אוניברסאליים. 

 אספקת חובת לעניין עסקיים לקוחות לבין פרטיים לקוחות בין אבחנה קיימת לא כיום

 את לספק חובה כוללת הדואר בנק על המוטלת והחובה אוניברסליים כספיים שירותים

 השירותים מתן ערוצי בין אבחנה קיימת לא כיום, בנוסף. הלקוחות לכלל השירותים

 )באמצעות אשנב או ערוצים ישירים(. אוניברסאלייםה הכספיים

 הבנקאיים השירותים במגזר הקיימים והתחליפים התחרות לאור כי סבורה הוועדה

 ולקבוע היעד קהל את להגדיר יש, בישראל והפיננסית הבנקאית המערכת ידי על המסופקים

יינתנו רק ללקוחות פרטיים, יחידים, לצורך ניהול  אוניברסאלייםה הדואר בנק שירותי כי

 חשבון משק הבית.

חשבונות של לקוחות עסקיים  ]...[ אלף-פי נתונים שהתקבלו מבנק הדואר, כיום קיימים כ על

בבנק הדואר )לא כולל גופי ממשלה וציבור(. לרוב, הלקוחות העסקיים הנם לקוחות מוטי 
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 בנק בשירותי המשתמשיםלקוחות  אומחיר או מאזורים נעדרי נגישות למערכת הבנקאית 

 שכר תשלומי ביצוע לצורך או מסחרי בבנק לחשבונם והעברתו ןהפדיו הפקדת לצורך הדואר

 .לעובדיהם

עיני חברי הוועדה עמדה העובדה כי בנק הדואר אינו רשאי לספק שירותים ללקוחות  נגדל

והנפקת כרטיסי  פקדונותעסקיים כגון מתן אשראי, הנפקת ערבויות, תשלומי ריבית על 

ווה אלטרנטיבה מעשית לשירותים הניתנים אשראי. על כן, למעשה בנק הדואר אינו מה

אלא מהווה חשבון משני לחשבון ראשי המתנהל בבנק  ללקוחות עסקיים במערכת הבנקאית

. לעומת זאת, בנק הדואר מספק שירותי עובר ושב ללקוחות פרטיים לצורך ניהול מסחרי

בבנק  חשבון משק הבית שלהם, אשר בפניהם, לכאורה, קיימת החלופה לנהל את חשבונם

 מסחרי, אך למעשה ובפועל למרביתם אין חשבון בבנק אחר זולת החשבון בבנק הדואר.

 וניהול פתיחה שירותי למתן בנוגע האוניברסאליות חובת כי ממליצה הוועדה, כן על אשר

, פרטים לקוחות על רק תחול'( וכו משיכות)הפקדות,  בסיסיות פעולות ביצוע לרבות חשבון

 .הבית משק חשבון ניהול בעבור, יחידים

 :אוניברסאליים שירותים אותם לקבוע ממליצה הוועדה אשר השירותים רשימת להלן

 וגביה תשלומים מערך ניהול שירותי -'ג צד ידי על לחשבון כספים והעברות הפקדות .7

 .ששולם שנטען לתשלום בנוגע מידע מתן לרבות

 העיקרי הינו הדואר בנק באמצעות בשירות השימוש - חולים קופות בין ומעבר רישום ..

. תמורה ללא החולים וקופות האינטרנט באמצעות ניתן השירות כי העובדה לצד וזאת

 בשנת פעולות אלף ]...[-מכ הדואר בבנק הפעולות בביצוע מתמדת ירידה שקיימת הגם

 .בסיסי בשירות מדובר .7.. בשנת פעולות אלף ]...[-לכ 1...

ישנה כמות נמוכה של פעולות פדיון בבנק  –מלוות חובה וטיפול במלוות חובה  פדיון .0

הדואר. יחד עם זאת ניתן לקבל את השירות רק בבנק הדואר או ישירות בבנק ישראל 

 וקיים מלאי לא מבוטל של מלוות חובה.

 דורש לכל יינתנו לעיל השירותים שלושת

 יחידים, פרטיים ללקוחות שיינתנו הכספים השירותים רשימת בדבר המלצות להלן .5

 :הבית משק חשבון ניהול לצורך

 חשבון פתיחת; 
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 88חשבון ניהול; 

 חשבון סגירת; 

 89לחשבון עצמית הפקדה;  

 בתאגיד לחשבון או הדואר בבנק אחר לחשבון הדואר בבנק מחשבון; כספים העברת 

 ;בנקאי

 בהרשאה או חיוב בכרטיס או בשק או( קופה)שובר  בטופס; בחשבון עצמית משיכה 

 ;בנקאית בהמחאה או לחיוב

 החשבון בעל לבקשת בנקאית המחאה הנפקת; 

 הכספיים לשירותים הנוגע מסמך של ומסירה איתור; 

 כובדו שלא בשק או בהרשאה טיפול; 

 החשבון בעל בקשת פי על שק ביטול; 

 חשבון לחיוב הרשאה הקמת; 

מנת להשלים את התמונה, נציין כי הוועדה סבורה כי יש להסיר מרשימת שירותי בנק הדואר  על

האוניברסאליים הקבועים כיום בתקנות שירותים אוניברסאליים שירותים עסקיים ושירותי 

ניהול חשבון ללקוחות עסקיים, זאת, בין היתר, בשל העובדה כי קיימים תחליפים לשירותים אלו 

 ית והפיננסית ואין לחייב דווקא את בנק הדואר לספק שירותים אלו. במערכת הבנקא

 שירותים מתקנות להסירם שיש סבורה הוועדה אשר הדואר בנק שירותי רשימת פירוט להלן

 :אוניברסאליים

 90עסקיים לקוחות עבור חשבון ניהול שירותי; 

 למשמרת דחוי שק קבלת; 

 דואר המחאת או בזמן מזומן באמצעות בישראל כספים העברות; 

 מראש מאושרת תשלום הוראת או מוטבים רשימת לפי במזומן מחשבון כספים משיכת 

 ;החשבון בעל לבקשת בהתאם

 .אוניברסליים שירותים' ו פרק ראה נוסף לפירוט

                                                      
 מורשה של עדכון/או ו גריעה/או ו הוספה, באובדנו וטיפול חידושו, חיוב כרטיס הנפקת, שקים פנקס הנפקת לרבות 88

 .חשבון ניהול אישור והנפקת לחשבון בנוגע מידע קבלת, בחשבון כוח ומיופי חתימה
, הדואר בבנק אחר מחשבון בהעברה(, שבשימוש הסליקה מערכות)באמצעות  בנקאית בהעברה, בשק, במזומן 89

 "ב(.זה)מס"ב,  סליקה מערכות באמצעות בזיכוי
 והמחאות בהרשאות טיפול, העברות, משיכות, הפקדות, שקים פנקס, חיוב כרטיס הנפקת, חשבון פתיחת לרבות 90

 עדכון, בנקאית המחאה הנפקת, החשבון בעל לבקשת שק יטולב, לחיוב הרשאה הקמת, מידע קבלת, כובדו שלא
 .באלה וכיוצא חשבון ניהול אישור הנפקת, חתימה מורשה או כוח מיופי או פרטים
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 ישירים ערוצים .33.4

ממליצה הוועדה לקבוע כי מנת לעודד את בנק הדואר לספק שירותים גם בערוצים ישירים,  על

ושירותי בנק הדואר יסופקו בערוצים ישירים, בנגישות התואמת לחובת הפרישה במידה 

האוניברסאלית של יחידות הדואר, הדבר יהווה תחליף לשימוש באשנב בהקשר לחובת 

  האוניברסאליות.

, ומשיכות הפקדות שירותי כגון ישירים בערוצים הדואר בנק שירותי כמעט ניתנים לא כיום

 אינם אך האינטרנט באמצעות ניתנים בחשבון לפעילות בנוגע המידע קבלת שירותי ואף

 .אמת לזמן מעודכנים

תור, -אל תיבות: כגון ישירים בערוצים גם שירותיו את ספקי הדואר בנק כי ממליצה הוועדה

 מתן אופן את ולהתאים וכדומה טלפוני מוקד, אינטרנט אתר, אוטומטיים מכשירים

, השירות רמת את לשפר במטרה/פיננסית הבנקאית במערכת כיום ומקובל לנהוג השירותים

 .הלקוחות מעגל את ולהרחיב לציבור להנגישו

 הדואר בנק תעריפי .33.8

 קבועים כיום. הדואר בנק תעריפיבעד חלק משירותי בנק הדואר קבועים בתקנות  התעריפים

 ביצוע, חשבון וניהול פתיחה שירותי שעיקרם, שונים שירותים 01-מ למעלה בעבור תעריפים

, כובדו שלא והרשאות בהמחאות, מידע במתן טיפול, כספים והעברות משיכות, הפקדות

 הרשאה הקמת, ערב של חתימה אימות, חובה מלוות בפדיון טיפול, בישראל כספים העברות

 .ועוד החשבון בעל לבקשת שק ביטול, המחאות פנקס הנפקת, חשבון לחיוב

בעד השירותים והן את  (ללא מע"מ)תעריפי בנק הדואר קובעות, הן את התעריפים  תקנות

 הגורם הנדרש לשלם את התעריף שנקבע כאמור. 

תעריפי בנק הדואר קיימת אבחנה בין חשבון עסקי וחשבון פרטי. כיום חשבון פרטי  בתקנות

 ר וכו'(. כולל גם חשבון עבור וועדים למיניהם )ועדי בתים, ועדי גנים, בתי ספ

, בנוסף. פרטי לקוח בעבור מהתעריף גבוה עסקי לקוח בעבור התעריף אשר שירותים ישנם

 שלא הבת בחברה המתנהל בחשבון מדובר לפיה, פעיל לא סילוקים לחשבון הגדרה קיימת

 שירות בעד תשלום בעבור הבת החברה בידי הנעשה זיכוי או חיוב למעט, פעולה כל בו בוצעה

 ימים .79 במשך הלקוח של יזומה פעולה בו נעשתה שלא בחשבון מדובר ,דהיינו. כספי

 .ברציפות

 תמורה:  ללא כיוםהניתנים  השירותים להלן

 חשבון;  ניהול 
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 עצמית לחשבון על ידי לקוח פרטי;  הפקדה 

 שאינה הדואר בנק על המשוכה המחאה באמצעות החשבון בעל שאינו מי בידי חשבון חיוב 

 ;פרטי לקוח בעבור באשנב נפרעת

 כספים מחשבון בבנק הדואר לחשבון אחר בבנק הדואר;  העברת 

 הניתנים השירותים לרבות, השירותים כל בעבור התעריפים את לקבוע ממליצה הוועדה

 .םעלות בסיס על תמורה ללא כיום

 משיכת לעומת המחאה באמצעות מחשבון עצמית משיכה בעבור שונה תעריף קיים, כן כמו

 של)סך  בהמחאה עצמית משיכה בעבור התעריף(. קופה)שובר  טופס באמצעות מחשבון עצמית

 5.97) טופס באמצעות עצמית משיכה בעבור מהתעריף %.1 -מ למעלה של בשיעור נמוך( ₪ 7.9

 אם בין באשנב מחשבון עצמית משיכה בעבור אחיד תעריף לקבוע ממליצה הוועדה(. ₪

היות ואין למעשה שוני תפעולי בין השירותים  טופס או המחאה באמצעות בוצעה הפעולה

 .המצדיק קביעת תעריף שונה

 על לחשבון העברה או)הפקדה  שונים מוטבים בעבור תשלומים גביית שירותי בעבור התעריף

 בעל ידי על משולם אשר, הדואר לחוקיב 99 סעיף הוראות פי על סביר כתשלום קבוע'( ג צד ידי

 ממליצה הוועדה. השירות בעבור בתשלום נדרש אינו הפעולהומבצע  המוטב קרי, החשבון

 .כיום כנהוג התעריף את לקבוע

המשולם בעשרה תשלומים ₪  51.75שירות פתיחת חשבון קיים תעריף )בסך של  בעבור

הוועדה חודשים שווים(, בעוד במערכת הבנקאית מקובל שלא לגבות עמלה בעבור שירות זה. 

  בסיס עלות שישולם בתלום אחד בעת ביצוע הפעולה. ממליצה לקבוע את התעריף על

 .פעיל לא חשבון ניהול בעבור"מ מע ללא ₪ 5.71 של בסך עמלה קיימת, כן כמו

 קרי, השירות מתן ערוצי בין אבחנה עושים אינם הדואר בנק תעריפי בתקנות התעריפים כיום

 פנקס הנפקת כגון מסוימים שירותים ישנם. שורה ועמלת באשנב פעולה, ישיר ערוץ בין

 בבנק חשבונות בין כספים והעברות החשבון בעל לבקשת שק ביטול, מידע מתן, המחאות

 לא מבוצעים אינם אשר שירותים וישנם, ישירים בערוצים גם למעשה המבוצעים הדואר

 בשל חשבון חיוב, כובדה שלא הרשאה או בהמחאה טיפול כגון, ישיר בערוץ ולא באשנב

 .הרשאה או המחאה
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 הדואר בנק תעריפי תקנות עדכוני .33.0

 במסגרת הדואר בנק של הכספיים השירותים בעד התעריפים נקבעו 77.. ועד 1... השנים בין

עודכנו  70..ועד שנת  1...הותקנו תקנות קבועות. משנת  77..עד שבשנת  ,שעה הוראת

 פעמים, כמפורט להלן: תקנות תעריפי השירותים המפוקחים של בנק הדואר, מספר

 תוספת נאמדה המועד באותו. התעריפים והועלו התקנות עודכנו, 9... בנובמבר . ביום 

 (.9... נובמבר)במונחי  שנה לכל ₪ ]...[ -כ של לסך ההכנסה

 התעריף, כי נקבע, היתר בין. תעריפים מספר והועלו התקנות עודכנו, 77.. בינואר 07 ביום 

, המוטב ידי על שישולם סביר תשלום יהיה( למוטב עצמית לא)הפקדה  גביה שירותי בעבור

 לחשבון עצמית הפקדה בעבור תעריף נקבע, פעיל לא חשבון ניהול בעבור עמלה נקבעה

 מועד באותו נאמדה ההכנסה תוספת. באשנב שלא בהמחאה עסקי מחשבון ומשיכה עסקי

 (.77.. ינואר)במונחי  שנה לכל ₪ ]...[ -כ של לסך

 91המדד עליית לשיעור בהתאם הדואר בנק תעריפי עודכנו השנים במהלך. 

 

 הדואר בנק שירותי של מחדש סיווג .33.4

לפשט וליצור שקיפות מרבית בתעריפי בנק הדואר, הוועדה ממליצה לעדכן את תיאור  במטרה

מונחי שירותי בנק הדואר המפורטים בתקנות תעריפי בנק הדואר ולהתאימם למונחים 

  .להלן 33.48 בסעיףהמקובלים במערכת הבנקאית כמפורט בטבלה 

 לקבוע ממליצה הוועדה, דומות פעולות בין אחידות וליצור שקיפות ליצור, לפשט במטרה, בנוסף

 כשלושים מתוך בררה הוועדה. עיקריים שירותים סוגי לחמישה בהתאם הדואר בנק שירותי את

 השירותים חמשת את וזיהתה הדואר בנק תעריפי בתקנות הקבועים הדואר בנק שירותי וחמישה

 .העיקריים

 ממליצה לסווג את שירותי בנק הדואר לחמישה סוגי שירותים עיקריים:  הוועדה

 ;חשבון פתיחת .7

 ;(פעיל ולא)פעיל  חשבון ניהול ..

 ;באשנב פעולת .0

 ;ישיר בערוץ פעולה .5

                                                      
 -וב, .7...1.1., 77...7.1, .7...7.1, 8....7.1ראה הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( מימים  91

7.1...70 
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 ; 92שורה עמלת .1

, מידע מתן, משיכה, הפקדה)כגון  ישיר בערוץ פעולה בעבור תעריף קביעת כי סבורה הוועדה

 פעולות ולהסיט נוספים ישירים ערוצים לפתח הדואר בנק את עודדת( ועוד המחאות פנקס הזמנת

, לציבור ולהוזילו השירות את לשפר הדואר לבנק יתאפשר זה באופן. ישירים לערוצים מהאשנב

 .ישיר בערוץ הפעולה אותה מעלות יותר גבוה אשנב פעולת ועלות מאחר

מנת ליצור אבחנה בין פעולה באשנב ופעולה בערוץ ישיר ובמטרה לפשט וליצור שקיפות  על

מרבית בתעריפי בנק הדואר, הוועדה סבורה כי, יש לקבוע תעריף אחיד מבוסס עלות בעבור פעולה 

באשנב ובעבור פעולה בערוץ ישיר. בין אם מדובר בפעולת אשנב של הפקדה או משיכה עצמית או 

בין אם מדובר בכל פעולה אחרת המבוצעת באשנב או בערוץ ישיר כגון הזמנת פנקסי לא עצמית, ו

 שקים, בקשה לקבלת מידע וכדומה.

 

  המומלצים התעריפים של לתוקף כניסה

 הסרת בדבר וההמלצות הדואר בנק שירותי בעבור המוצע התעריפים הסדר כי ממליצה הוועדה

 לאחר רק לתוקפו יכנס"( החדש התעריפים)"הסדר  הדואר בנק משירותי מחירים פיקוח

 לפיה, החברות בין מכוחו המבנית ההפרדה של בפועל וביצוע 44 תיקון של לתוקף כניסתו

 . עצמאי באופן הדואר בנק חברת ידי על יינתנו הדואר בנק שירותי

 בנק שירותי בין צולב סבסוד מניעת, האחד. יעדים שני להשיג הוועדה מבקשת ההמלצה בבסיס

ולהרחיב את  77ליישם את הוראות תיקון  החברות, לעודד את השניו הדואר ושירותי הדואר

נוספים  פיננסיים, בנק הדואר יורשה לספק שירותים 77פעילותו. עם כניסה לתוקף של תיקון 

שכיום אינו רשאי לספקם, כגון שירותי ברוקראז', יעוץ ושיווק השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ 

למעשה שלב נוסף וצעד קדימה לקראת אפשרות הפיכתו  המהוו 77תיקון  יישוםד. כלכלי ועו

 .קמעונאילתאגיד בנקאי 

 מחירים מפיקוח להסירם ממליצה שהוועדה שירותים .33.4

כי שירותים הניתנים בתחרות ואשר לגביהם קיימת תחרות ממשית ותחליפים  ממליצה הוועדה

 ראויים ונגישים לציבור, יש להסיר מעליהם את פיקוח המחירים. 

, עסקיים ומשירותים עסקיים ללקוחות משירותים מחירים פיקוח להסיר ממליצה הוועדה

 הקיימים הרגולציה לכללי בכפוף התעריף את לקבוע הגמישות את הדואר לבנק ולתת

                                                      
 הדואר בנק מטה ופעילות מידע מערכות באמצעות אלא, ישיר בערוץ ולא באשנב שלא המבוצעת חשבון חיוב פעולת 92

 (.כובדו שלא הרשאה או בהמחאה טיפול, באשנב לא שנפרעה המחאה או הרשאה בשל חשבון חיוב)כגון 
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)אחידות התעריף, איסור אפליה וגביית תשלום סביר( ותחת  שיוןירוב הדואר בחוק והמעוגנים

זאת, בין היתר, מאחר והוועדה סבורה כי אין לקבוע מגבלות מיוחדת בדרך  "משמעת השוק".

 .ללקוחות עסקיים בדומה ללקוחות הפרטייםעסקיים ושירותים של פיקוח מחירים לשירותים 

 :הבאים השירותים מן המחירים פיקוח את להסיר ממליצה הוועדה

 המחאה  דואר המחאת ושירות בזמן מזומן שירות באמצעות בארץ כספים העברות שירותי(

 אל בתחרות נמצאים אלו שירותים. אלו לשירותים בנוגע מידע ומתן טיפול לרבות( בנקאית

 .ועוד מטבע שירותי נותני, הבנקאית המערכת מול

 נדרשו ולא שהועברו כספים על בשמירה מדובר. שמורים תשלומים לחשבון העברה או החזרה 

 .כספים העברות שירותי במסגרת

 דין עורכי ידי על גם להינתן יכול זה שירות. ערב של חתימה אימות. 

 רשימת או מראש מאושרת תשלום הוראת פי על' ג צד ידי על מחשבון באשנב כספים משיכת 

 לשירות. לציבור תשלומים ביצוע בעבור שונים למוטבים עסקי בשירות מדובר. מוטבים

 המערכת באמצעות גם לקבלו וניתן( מראש נטענים כרטיסים)כגון  שונים תחליפים קיימים

 לביטוח למוסד מקוון באופן השירות את מעניק הדואר בנק כיום. והפיננסית הבנקאית

 בין נכללים ואינם מחירים בפיקוח אינו תעריפם אשר, המקוונים השירותים במסגרת לאומי

 .האוניברסאליים השירותים

 מדובר. לכן קודם סופק שמקורו הכספיים לשירותים הנוגע מסמך של ומסירה איתור 

 .הבסיסי השירות על נוסף בשירות

 עסקי בשירות מדובר. החשבון בעל לבקשת ממוכן מידע למאגר מהמחאות נתונים העברת 

 .שונים גופים ידי על גם הניתן, מוסף ערך בעל

 בעל בקשת לפי רגיל שאינו במשלוח הכספיים לשירותים הנוגע מסמך או מידע משלוח 

 .הבסיסי השירות בליבת שאינו מוסף ערך בעל בשירות מדובר. החשבון

 ומשיכות הפקדות ביצוע לרבות, עסקי לקוח עבור חשבון וסגירת ניהול, פתיחה שירותי ,

, המחאות פנקס הנפקת, חשבון לחיוב הרשאות הקמת, הדואר בבנק חשבונות בין העברות

 שלא לחיוב הרשאה או המחאה בשל חשבון חיוב, כובדו שלא והרשאות בהמחאות טיפול

. החשבון בעל בקשת לפי המחאה וביטול( דואר)המחאת  בנקאית המחאה הנפקת, באשנב

 .עסקי ללקוח קרדיטורי ושב עובר חשבון ניהול שירותי ,דהיינו

 על למוטבים הפקדות של השירות את מחירים בפיקוח להותיר להמליץ לנכון מצאה הוועדה

 יוותר התעריף כי ממליצה הוועדה. מחירים בפיקוח( מוטבים בעבור גביה' )שירותי ג צד ידי

 מבנק למנוע כדי וזאת כיום כנהוג בלבד המוטב על יוטל התשלום אך, סביר תשלום, בעינו

 .למוטב התשלום פעולת את שמבצע ממי כלשהי תמורה לגבות האפשרות את הדואר
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 החדשים התעריפים יחולו מי על .33.4

כי תעריפי בנק הדואר המפוקחים צריכים לחול על לקוחות פרטים בלבד.  ממליצה הוועדה

בפני הלקוחות  לקוחות פרטיים יוגדרו כיחידים המנהלים את חשבון משק הבית שלהם.

העסקיים קיימות אלטרנטיבות שונות לניהול חשבון במערכת הבנקאית. האלטרנטיבות 

במערכת הבנקאית תואמת את הצרכים העסקיים של לקוחות עסקיים, כגון קבלת שירותי 

וכדומה, אשר  פקדונותאשראי וניכיון, הנפקת כרטיסי אשראי, הנפקת ערבויות, ריבית על 

 כוח הוראות חוק הדואר מלספקם. בנק הדואר מנוע מ

 ,שחלופה של ניהול חשבון במערכת הבנקאית פתוחה גם בפני הלקוחות הפרטיים למרות

לפיה לרוב, שני שליש, הלקוחות הפרטים של  ,העובדה שנמסרה לוועדה על ידי בנק הדואר

בנק הדואר אין למעשה חשבון נוסף במערכת הבנקאית מעידה שבפני הלקוחות הפרטיים 

 החלופה כאמור אינה מעשית. 

האמור ועל מנת לשמור על האפשרות שכל אחד בישראל יוכל לנהל חשבון לצורך ניהול  לאור

פעילות משק הבית, הוועדה סבורה כי יש להמשיך באסדרה הקיימת ולחייב את בנק הדואר 

 יים. בשירות אוניברסאלי וכן להמשיך ולפקח על תעריפי השירותים העיקריים ללקוחות פרט

 במערכת חשבון לניהול אלטרנטיבה קיימתועדים אחרים ו גניםועדי , בתים ועדי בפני, מאידך

, כן על אשר. הבנקאית במערכת חשבונות מנהלים אכן למיניהם הוועדים של ורובם הבנקאית

 יספק הדואר בנק, כי מאליו יובן. מחירים פיקוח לגביהם להחיל אין כי סבורה הוועדה

 למיניהם לוועדים השירותים בעד התעריפים. זאת יבקשו שאלו ככל, שירותים אלו ללקוחות

 הדואר בבנק המסופקת השירות לרמת לב בשימת הדואר בנק ידי על להיקבע צריכים

 .דומים לשירותים ביחס בשוק הנהוגים ולתעריפים

 .תמחור שירותי החברהלפירוט נוסף ראה פרק ט' להלן 

 יחידים שהם פרטיים לקוחות על יחולו הדואר בנק תעריפי כי ממליצה הוועדה, לפיכך

 .בלבד הבית משק חשבון ניהול לצורך
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 מירביים תעריפים .33.3

 עם, 77על פי תיקון  .מירביים םכתעריפי יקבעו הדואר בנק תעריפי כי ממליצה הוועדה

 בהסכמת, התקשורת שר בידי הסמכות נתונה תהיה, לתוקף שם כמשמעו הקובע היום כניסת

 .הכספיים השירותים בעבור מרביים תשלומים לקבוע הכלכלה וועדת ובאישור האוצר שר

 לתנאי התעריפים להתאמת ניהולית גמישות הדואר לבנק לאפשר נועדה כאמור ההמלצה

 בנק יוכל בו באופן, שיבוצעו ככל, שיבוצעו התייעלות ולתהליכי לתחרות, המשתנים השוק

 .הפרטיים הלקוחות עם להטיב ולמעשה המחירים את להפחית הדואר

 חולים קופות בין ומעבר רישום .33.3

 נקבע"( ממלכתי בריאות ביטוח חוק)" 7885-"דתשנ, ממלכתי בריאות ביטוח לחוקא 5 בסעיף

 ביטול בדבר והודעה, חולים קופות בין מעבר על הודעה, חולים בקופת לרישום בקשה כי

. הבריאות שר שיקבע אחר לגוף או הדואר לבנק בלעדי באופן יוגשו, כאמור מעבר על הודעה

 גובה את יקבע התקשורת ושר האוצר שר בהסכמת הבריאות שר, כי הסעיף באותו נקבע עוד

 .השירות בעד לגבות רשאי יהיה הדואר בנק אשר התשלום

( לחוק הדואר נקבע כי, בנק הדואר ייתן את שירות טיפול בבקשות ובהודעות 1א)א()99 בסעיף

 של חברים בקופות חולים לעניין רישום, מעבר וביטול, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

(, הדואר חברתל)תשלומים  ממלכתי בריאות ביטוח בתקנות קבוע השירות בעד התעריף

לא כולל מע"מ. ₪  1..75"( והוא עומד כיום על סך של הבריאות משרד תקנות)" 7889-"ח תשנ

לתקנות משרד הבריאות נקבע כי התעריף יעודכן פעמיים בשנה לפי שיעור עליית  0בסעיף 

 . 75..המדד. לאחרונה עודכן התעריף בהתאם לשיעור עליית המדד בחודש ינואר 

 למשרד התקשורת משרד פניות חרף. ₪93 .0 של לסך התעריף עדכון על המליצה שגיא ועדת

 .בהתאם עודכן לא התעריף הבריאות

 1... בשנת. השנים לאורך ויורדת הולכת הדואר בנק ידי על המבוצעותהמעבר  פעולות כמות

 באמצעות תשלום ללא ניתן השירות .פעולות ]...[ בוצעו .7.. בשנת ואלו עולותפ ]...[ בוצעו

 הירידה את המסביר דבר, החולים קופות ושל לאומי לביטוח המוסד של האינטרנט אתרי

 .הדואר בבנק המבוצעות הפעולות בכמות המתמדת

, המדינה רחבי בכל הציבור לכלל שיינתן שראוי בסיסי בשירות מדובר אכן כי סבורה הוועדה

 . הבריאות משרד ידי על הוועדה בפני שהוצגה לעמדה בהתאם גם זאת

                                                      
 .חולים קופות בין מעבר 11 עמוד שגיא דוח ראה 93
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עם זאת, התעריף הקבוע בתקנות מכוח חוק בריאות ממלכתי הינו נמוך משמעותית  יחד

מעלותו. עקרון שירות מבוסס עלות צריך להתקיים גם ביחס לשירות זה. אשר על כן, הוועדה 

 ממליצה לקבוע שירות זה על בסיס עקרון העלות. 

 למשרד יפנה התקשורת משרד כי ממליצה הוועדהניסיון העבר, כמתואר לעיל,  לאור

, כן כמו. העלות בסיס על השירות לתמחור בהתאם התעריף את לעדכן בבקשה הבריאות

 לקבוע ותכהסמ בו באופן ממלכתי בריאות ביטוח חוק את לתקן ממליצה הוועדה, במקביל

 שהשירות ככל וזאת התקשורת לשר תוענק הדואר בבנק הניתן השירות בעבור התעריף את

הוועדה סבורה כי סמכות קביעת התעריף כאמור צריכה להיות נתונה בידי  .הדואר בבנק ניתן

 שר התקשורת אשר אחראי ישירות לשמירה על יציבותו של בנק הדואר והתנהלותו הפיננסית. 

 

 התמחיר ומתודולוגיית התמחור עקרונות .33.44

יר ומתודולוגיית התמח ,תמחור שירותי החברה – התמחור מפורטים בפרק ט' להלן עקרונות

 מודל תמחיר לשירותי חברת הדואר להלן. –נספח א'  נספחים, -א"מפורטת בפרק י

בעבור כל סוג  .7..העלות בעבור כל סוג שירות נעשתה על פי כמויות השירותים בשנת  קביעת

שירות: פעולת אשנב, ערוץ ישיר, עמלת שורה, ניהול חשבון ופתיחת חשבון. בהתאם הוקצו 

 העלויות השונות: נקודת שירות, מטה בנק הדואר והובלה. 

 שהתקבלו נתונים פי על נעשתה שירי בערוץ פעולות לכמות באשנב פעולת כמות בין החלוקה

 ועל סמך אומדנים.  מהחברות

 השונים"ים לזמק בהתאם הוועדה ידי על שנלקח"ק זמפעולת אשנב חושבה על פי  עלות

ביצוע פעולות שונות באשנב כגון: הפקדה עצמית, הפקדה  בעבורהדואר  חברתמ שהתקבלו

 לכמות בהתאםלא עצמית, משיכה עצמית, משיכה לא עצמית וכדומה ועל פי מיטב הערכתינו. 

 עלויות נוספו אליה אשנב פעולת עלות נקבעה פעולה סוג לכלשנקבע "ק ולזמ באשנב הפעולות

 .והעמסות בלדרות, הדואר בנק מטה

קד הטלפוני המשמש גם למתן שירותים בערוצים ישירים וגם לתמיכה עלות המו הקצאת

 ערוץ פעולת עלותבאשנב נעשתה בהתאם למידע שנמסר לנו מבנק הדואר ולמיטב הערכתנו. 

 אשנב עלויות כוללות ואינן כיום ישיר בערוץ לפעולות שיוחסו לעלויות בהתאם חושבה ישיר

 .והעמסות הדואר בנק מטה עלויות רק אלה

 והסליקה המידע מערכות תפעול עלויות את בעיקר בחשבון הביאה שורה עמלת פעולת עלות

 והעמסות. הדואר בנק במטה
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 :קבוצה לכל)בש"ח(  העלות הרכב את המפרטת טבלה להלן

 "כסה העמסות בלדרות הדואר בנק מטה שירות נקודת שירות

      חשבון פתיחת

      חשבון ניהול

      אשנב פעולת

 בערוץ פעולה

 ישיר
     

      שורה עמלת

 

לציין כי לניהול חשבון לא פעיל צורפו עלויות סגירת חשבון והעלות הכוללת לניהול חשבון לא  יש

 .₪ ]...[ -לפעיל מסתכמת 

 בהתאם הפעולה ביצוע לעלות מעבר נוספת עלות נוספה, להלן שיפורט כפי, שירותים למספר ביחס

 עלויות כרוכות שבאספקתם בשירותים ומדובר מאחר וזאת, לעיל כאמור הפעולות לסיווגי

 הנהוגים התעריפים את בחנה הוועדה, הנוספת העמלה הוספה בטרם, אלו שירותים לגבי. נוספות

. ויהב מרכנתיל, דיסקונט, פועלים, לאומי: כמפורט שונים בנקים בחמישה השירותים לאותם

 שווה או נמוך שהוא תעריף לקבוע הוועדה ממליצה אלו לשירותים בנוגע הסופי התעריף בקביעת

 על ההשוואה בוצעה שלגביהם הבנקים בחמשת הקיימים התעריפים מבין ביותר הנמוך לתעריף

 מהמערכת הזולים בתעריפים כספיים שירותים שמעניק כמי הדואר בנק של צביונו על לשמור מנת

 .הבנקאית

 :הנוספת העמלה להוספת והסיבות נוספת עמלה נוספה שלהם השירותים פירוט להלן

: הוספה עמלה נוספת מעבר לעלות פעולת האשנב או הערוץ ישיר שקים פנקס הנפקת .7

הנמוך  התעריף ₪ .של  לסךבשל העלות הכרוכה בהפקת הפנקס. העמלה הנוספת נקבעה 

 ₪.  8לשירות, על פי ההשוואה שבוצעה, הוא בבנק יהב בסך של 

: חשבון לא פעיל הוא חשבון בסיכון גבוה ולגביו יש לבצע פעיל לא סילוקים חשבון ניהול ..

בקרות מוגברות. על פי הרגולציה הקיימת, על בנק הדואר לפעול ליצרית קשר עם בעל 

החשבון. כמו כן הוועדה סבורה כי לאור העובדה כי בבנק הדואר קיימת כמות 

אלף( דבר המגדיל באופן ניכר את  ]...[ -עלה ממשמעותית של חשבונות לא פעילים )למ

עלויות ההשקעות במערכות המידע השוטפות, הרי שיש לנקוט בפעולות לעודד את בעלי 

החשבון לא להחזיק חשבונות ללא פעילות כך שבנק הדואר יוכל לסגור חשבונות אלו. 

חשבון. אשר סגירת חשבון לא פעיל מתאפשרת על פי הדין רק ובמידה ולא קיימת יתרה ב

שהתעריף המומלץ על ידי הוועדה הוא  כך ,₪ 01..של  בסךעל כן, הוספה עמלה נוספת 

 ללא שינוי ביחס לתעריף החל כיום. 
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מבין חמשת הבנקים לגביהם בוצעה ההשוואה הוא  94חשבון ניהול לשירות הנמוך התעריף

 ₪.  9התעריף בבנק יהב העומד על סך 

 והבקרה הטיפול עלויות בשל נוספת עמלה הוספה: כובדו שלא והמחאה בהרשאה טיפול .0

 בהמחאות הספציפיות הטיפול עלויות, הרלבנטיים לחשבונות ביחס הנדרשות המוגברות

-"אהתשמ, כיסוי ללא שקים חוק לעניין ישראל בנק מול לרבות כובדו שלא והרשאות

 כי סבורה הוועדה, מכך יתרה. והמוטב החשבון בעל"ב מס, הבנקאית המערכת מול, 7897

 לשירות הנמוך התעריף. המקרים מהישנות להימנע הדואר בנק לקוחות את לעודד יש

 ביחס שינוי ללא הינו הוועדה ידי על המומלץ התעריף. ₪ 10 של בסך יהב בבנק הוא

 בבנקים הקבוע מהתעריף משמעותי באופן נמוך הינו אשר ,כיום הקבוע לתעריף

 הוספה. הנוספת העמלה נגזרה אלו לעקרונות בהתאם. אלו שירותים בשל המסחריים

בשל ₪  71.11טיפול בהרשאה שלא כובדה, בסך של  בשל 5..70 של בסך נוספת עמלה

בשל המחאה שלא כובדה  05..7המחאה שלא כובדה המשוכה על תאגיד בנקאי ובסך של 

 המשוכה על בנק הדואר. 

 מילווה תעודת אודות בכתב מידע ומסירת ,לכאורה ששולם שנטען תשלום אודות חקירה .5

לעלות פעולת אשנב או ערוץ ישיר בשל ₪  19..של  בסך: הוספה עמלה נוספת חובה

התעריף הנמוך  .עלויות הטיפול בביצוע החקירה אודות התשלום שנטען שלכאורה שולם

 התעריף, בנוסףלכל עמוד. ₪  1..בתוספת של ₪  79לשירות הוא בבנק הפועלים בסך של 

 ישראל בנק מול בבירורים כרוכה חובה מלווה תעודת אודות בכתב מידע מסירת בעד

 זה שירות בעד התעריף את להותיר ממליצה הוועדה. האוצר במשרד הכללי והחשב

 .₪ ....7 של בסך הנוספת העמלה נגזרה זה לעקרון בהתאם. כיום החל לתעריף בהתאם

השירות משתנה בהתאם לגובה ההמחאה ונע : התעריף כיום בעד בנקאית המחאה הנפקת .1

ללא מע"מ בעבור ₪  1.78.לעד סך של ₪  ...ללא מע"מ בעבור המחאה בסך ₪  1.57בין 

, וליצור אחידות לאור האמור, ובמטרה לפשט₪.  ...,.7 -המחאה בסכום של למעלה מ

ור מומלץ על ידי הוועדה כי השירות יהיה בתעריף אחיד ללא תלות בסכום ההמחאה בעב

מעבר לעלות הפעולה באשנב ₪  5.15של  בסךלקוח פרטי. על כן הוספה עמלה נוספת 

התעריף המומלץ על ₪.  1..7ובערוץ ישיר. התעריף הנמוך לשירות הוא בבנק יהב בסך של 

 .₪ 77.19 הואידי הוועדה 

 ממליצה כי עקרונות התמחיר ומתודולוגיית התמחור, לרבות בסיס קביעת הוועדהמכך,  יתרה

העלויות וההקצאות השונות בעבור מתן השירותים השונים של בנק הדואר, צריכים לשמש את 

 בדבר( לחוק הדואר 4()4א)א33החברות בבואם לקבוע את ההסכם ביניהן לפי הוראות סעיף 

                                                      
 .ניהול דמי לעניין פעיל לא לחשבון פעיל חשבון בין אבחנה אין הבנקאית במערכת 94
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, 44 לתיקון( 4)ב()44 בסעיף המפורט התנאי מילוי לשם החברות שבין הכספיים ההסדרים

  .44 בתיקון כמשמעו הקובע היום ליישום מוקדם כתנאי הנדרש

 תחזית ביקוש –צפויות  מגמות .33.44

 שונים מוטבים שעושים והמאמצים הקיימים התחליפים לאור -גביה וסליקה שירותי

 אנושי קולי במענה, באינטרנט תשלומים כגון תחליפים לאמצעים הגביה פעילות את להסיט

 העבר למגמות ובהתאם הקיימת התחרות לאור וכן וכדומה קבע בהוראות, אוטומטי או

 .שנה בכל %. של ירידה צופה הוועדה

 לאור וכן הדואר בבנק החשבונות בכמות גידול של מגמה קיימת -משירותי עו"ש  הכנסות

 5.1% של שנתי בשעור גידול צופה הוועדה החדשים השירותים פיתוח

]...[ . ובנקים מטבע שירותי נותני מצד תחרות קיימת -חוץ מטבע של ומכירה מקניה הכנסות

 .5% של שנתי גידול צופה הוועדה

התחרות בתחום זה מתחזקת גם לאור פעילותן  – ל"ומחו ל"לחו כספים מהעברות הכנסות

 71..בשנת  5% -של חברות להעברות כספים לחו"ל ולכן הוועדה צופה כי תחול ירידה של כ

 לשנה. 7.1% -ל 7%ובהמשך עליה של בין 

קיים פוטנציאל גידול לאור רכישות באמצעות אינטרנט ובפעילות  – פייד מפרי הכנסות

 . 79..בשנת  1% ואלו 71..בשנת  71%בחו"ל. הוועדה צופה גידול המתמתן משנה לשנה. 

הוועדה צופה גידול  ןכ ועל ההכנסות רמת על לשמור הוא הצפי]...[  -מפרויקטים הכנסות

 לשנה. 7.1%עור של יבש

 מנגד הציבור פקדונותו החשבונות בכמות עליה של מגמה קיימת אחד מצד -מימון הכנסות

 .לשנה 1%.. של גידול צופה הוועדה כן על נמוך במשק הריבית שעור

 מודל תמחיר לשירותי חברת הדואר להלן. –נספחים, נספח א'  -לפירוט נוסף ראה פרק י"א
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 95הנורמטיבי התפעולי והרווח המשוקלל ההון מחיר ,ההון מחיר קביעת .33.44

 לבצע נהוג לגביהם בנקים כגון כספיים מוסדות לגבי כנהוג חושב הדואר בנק של ההון מחיר

 כיוון נהוגה זו פרקטיקה. העצמי ההון שווי את ישיר באופן ולחשב העצמי ההון במחיר שימוש

 בהתאם. תפעולית במהותה היא כספית יתרה האם לקבוע קושי קיים כספיים שבמוסדות

 בסיס על חושב העצמי ההון על התשואה שיעור הדואר בנק לפעילות ההון מחיר בהערכת

CAPM. 

 .1.05% הוא הוועדה ידי על שנקבע הדואר לבנק ההון מחיר

 ואלו הדואר לפעילות המשמשים הפעילים הנכסים בין להפריד ממשי קושי וקיים מאחר

 שקלול בסיס על הנורמטיבי הרווח את לקבוע הוועדה החליטה הדואר בנק לפעילות המשמשים

 ההון מחיר)" ההכנסות יחס בסיס על הדואר לפעילות ההון ומחיר הדואר בנק של ההון מחיר

הדואר  חברת של הפעילים הנכסים פי על הנורמטיבי התפעולי הרווח נגזר, בהתאם"(. המשוקלל

 .המשוקלל ההון ומחיר

חישוב מחיר ההון לחברת דואר ישראל בע"מ  –לפירוט נוסף ראה פרק י"א נספחים, נספח ב' 

 הסתייגות אגף כלכלה. -ונספח ג'

                                                      

 של חברת הדואר ההון מחיר -ג -ו ב נספחים' אבפרק יההון לבנק הדואר ומחיר ההון המשוקלל מפורט  מחיר 95
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 הדואר בנק לשירותי המומלצים התעריפים .33.48

 מחירים פיקוח הסרת בדבר הוועדה המלצות וכן כיום הקבוע התעריף, הדואר בנק תעריפי בתקנות המפורטת השירותים רשימת את המפרטת טבלה להלן

 :השירותים מונחי תיאור לעדכון המלצות וכן מסוימים משירותים

תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

 פתיחת חשבון סילוקים 4

 .7-ב משולם -51.75

 חודשים תשלומים

 שווים

 פתיחת חשבון סילוקים
להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

 ניהול חשבון סילוקים תשלום בלא ניהול חשבון סילוקים 4.4
להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 ביתמשק 

 5.71 ניהול חשבון סילוקים לא פעיל 4.4
ניהול חשבון סילוקים 

 לא פעיל

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

8.4 

הפקדת סכום לזכות חשבון 

סילוקים )הפקדה עצמית( על 

 ידי בעל חשבון פרטי

 הפקדה עצמית לחשבון תשלום בלא
להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל
 לקוח פרטי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

8.4.4 

הפקדת סכום לזכות חשבון 

סילוקים )הפקדה עצמית( על 

הפקדת  -ידי בעל חשבון עסקי

 סכום במזומן

 לקוח עסקי מחיריםלהסיר פיקוח  הפקדה עצמית לחשבון 1..1
 פיקוח להסיר

 מחירים
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

8.4.4 

חשבון הפקדת סכום לזכות 

סילוקים )הפקדה עצמית( על 

הפקדת  -ידי בעל חשבון עסקי

 המחאה

 הפקדה בעבור 1..1

 -ו המחאות .7 עד של

 כל בעבור .1..

 נוספת המחאה

 לקוח עסקי מחיריםלהסיר פיקוח  הפקדה עצמית לחשבון
 פיקוח להסיר

 מחירים

0.4 

הפקדת סכום לזכות חשבון 

בטופס  -מאת אדם אחר

 שאישר המנהל

 על שחל סביר תשלום

 בלבד המוטב

הפקדה לחשבון על ידי 

 צד ג'

תשלום סביר שחל על 

 המוטב

תשלום סביר 

שחל על 

 המוטב

 תגבה העמלה

 ולא מהמוטב

 מהמשלם

0.4 

הפקדת סכום לזכות חשבון 

בטופס שלא  -מאת אדם אחר

 אישר המנהל

 על שחל סביר תשלום

 בלבד המוטב

הפקדה לחשבון על ידי 

 צג ג'

שחל על תשלום סביר 

 המוטב

תשלום סביר 

שחל על 

 המוטב

 תגבה העמלה

 ולא מהמוטב

 מהמשלם

4 
החזרה או העברה של סכום 

 שמוריםהתשלומים המחשבון 
1.97 

החזרה או העברה של 

סכום מחשבון 

 תשלומים שמורים

 להסיר פיקוח מחירים

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים

4.4 

סילוקים בידי מי חיוב חשבון 

שאינו בעל החשבון לפי 

המחאה המשוכה על החברה 

 הבת, הנפרעת באשנב במזומן

5.97 
משיכה מחשבון על ידי 

 צד ג'

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

4.4.4 

חיוב חשבון סילוקים בידי מי 

שאינו בעל החשבון לפי 

על החברה המחאה המשוכה 

הבת, שלא נפרעה באשנב 

על ידי בעל חשבון -במזומן 

 פרטי

 תשלום בלא

ל פי עחיוב חשבון 

 -המחאה או הרשאה 

 עמלת שורה

 לקוח פרטי פרטי לקוח
לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

4.4.4 

חיוב חשבון סילוקים בידי מי 

שאינו בעל החשבון לפי 

המחאה המשוכה על החברה 

הבת שלא נפרעה באשנב 

על ידי בעל חשבון -במזומן 

 עסקי

7..5 

ל פי עחיוב חשבון 

 -המחאה או הרשאה 

 עמלת שורה

 מחיריםלהסיר 
לקוח פרטי 

 ועסקי

 פיקוח להסיר

 מחירים

4 

חיוב חשבון סילוקים בידי בעל 

החשבון לפי המחאה המשוכה 

על החברה הבת, הנפרעת 

 באשנב במזומן

7.9. 
משיכה עצמית מחשבון 

 בהמחאה -

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

3 

חיוב חשבון סילוקים בידי בעל 

החשבון לפי שובר קופה, 

 הנפרע באשנב במזומן

5.97 
משיכה עצמית 

 בטופס -מחשבון

 שירות עללהסיר פיקוח 

 עסקי ללקוח

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

3 

חשבון סילוקים חיוב 

באמצעות תשלום במזומן לפי 

רשימת מוטבים או הוראת 

 תשלום ממוגנטת

5.97 
משיכה מחשבון על ידי 

 צד ג'
 להסיר פיקוח מחירים

לקוח פרטי 

 ועסקי

 פיקוח להסיר

 מחירים

44 
חיוב חשבון סילוקים לפי 

 הרשאה לחיוב חשבון סילוקים
..87 

חיוב חשבון לפי 

 -המחאה או הרשאה 

 שורהעמלת 

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

44 
טיפול בהרשאה לחיוב חשבון 

 סילוקים שלא כובדה
75.51 

טיפול בהרשאה לחיוב 

 שלא כובדה

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

44 

לפי חיוב חשבון סילוקים 

הוראת תשלום מאושרת 

מראש, הניתנת לפירעון 

 באשנב במזומן

5.97 
משיכה מחשבון על ידי 

 צד ג'

 שירות על פיקוחלהסיר 

 עסקי ללקוח

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

 )א(48

 פדיוןתשלום ליחיד בעד 

מילוות מכוח החוקים 

המפורטים בתוספת הראשונה 

לחוק המילוות )הוראות 

ובלבד  7811 -שונות(, התשל"ח

שהציג תעודת מילווה או 

 מסכום 91%..

 הכולל הפדיון

 פעולת בכל המשולם

 ובלבד, מילוות פדיון

 התשלום שסכום

 מבקש שמשלם

 מלוות חובה פדיון
לקוח פרטי, לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, לקוח 

 -עסקי ולקוח מזדמן

 השירות מבקש
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

הודעת זכאות מבנק ישראל 

 הרשומה על שמו

 -מ יפחת לא הפדיון

 מקרה ובכל, ₪ 79.89

 על הסכום יעלה לא

 הפדיון מסכום 9.1%

 הכולל

 )ב(48

מסירת מידע בכתב, בנוגע 

לתעודת מילווה אחת או יותר, 

יחיד שלא קיבל למבקש 

הודעת זכאות מבנק ישראל, 

לרבות עדכון פרטי המבקש 

לצורך העברתם לבנק ישראל 

ובלבד שהציג המבקש את 

 לכל בירור -תעודת המילווה

71.01 
מסירת מידע ובירורים 

 בנוגע לתעודת מילווה

לקוח פרטי, לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח לקוח פרטי, 

עסקי ולקוח מזדמן 

 מבקש השירות –

40 

אימות חתימה על כתב הצהרה 

והתחייבות בשל אובדן תעודת 

 מילווה

5.97 

אימות חתימה על כתב 

הצהרה והתחייבות 

בשל אובדן תעודת 

 מילווה

לקוח פרטי, לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, לקוח 

 -עסקי ולקוח מזדמן

 השירות מבקש
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

44 

העברת סכום מחשבון 

סילוקים לחשבון סילוקים 

 אחר

 תשלום בלא
 בין כספים העברת

 הדואר בבנק חשבונות

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקי

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

44 

העברת כספים באמצעות 

שירות המחאת כסף, ממקבל 

ביחידת דואר אחת למקבל 

שירות ביחידת דואר אחרות 

)מזומן בזמן(, בסכומים 

 בשקלים חדשים כמפורט

 בעבור 71.01 -מ החל

 ...,7 עד של סכום

 .0..1 של וסך"ח ש

 של סכום בעבור

 ועד"ח ש ...,8

 "חש ...,.7

 להסיר פיקוח מחירים העברת כספים בישראל

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים

44 

ביטול המחאת כסף או 

המחאה דואר לפי בקשת 

 השולח

1..8 

טיפול בהעברת כספים 

בישראל לרבות ביטול 

העברה, הארכת תוקף 

 זמן העברה ומתן מידע

 להסיר פיקוח מחירים

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים

43 

הארכת תוקף של המחאת 

המחאת דואר שפקע כסף או 

 תוקפה

1..8 

טיפול בהעברת כספים 

בישראל לרבות ביטול 

העברה, הארכת תוקף 

 זמן העברה ומתן מידע

 להסיר פיקוח מחירים

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

43.4 

טיפול בהמחאה שלא כובדה 

לעניין המחאה  -לכל המחאה

שהופקדה לזכות חשבון והבנק 

עליו נמשכה לא כיבדה, למעט 

 בשל פגם טכני שקבע המנהל

77.15 

המחאה בטיפול 

המשוכה על תאגיד 

 בנקאי שלא כובדה

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

43.4 

טיפול בהמחאה שלא כובדה 

לעניין המחאה  -לכל המחאה 

המשוכה על החברה הבת, 

 הבת לא כיבדהוהחברה 

79..1 

טיפול בהמחאה 

 הדואר בנקהמשוכה על 

 שלא כובדה

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

44 

חקירה על אודות תשלום 

שנטען עליו ששולם בין 

לכל אחד  -תאריכים מסוימים

מן הימים הכלולים בין שני 

 תאריכים

1.97 

תשלום חקירה אודות 

לכל  -שנטען ששולם 

אחד מן הימים 

הכלולים בין שני 

 תאריכים

לקוח פרטי, לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, לקוח 

 -עסקי ולקוח מזדמן

 השירות מבקש

44 
חקירה בדבר גורלה של 

 המחאת כסף
1.17 

 כספים תהעברבול פיט

, לרבות בישראל

הארכת תוקף זמן 

העברה ומתן מידע 

 להסיר פיקוח מחירים

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

 בנוגע להעברה

44 
חקירה בדבר גורלה של 

 המחאת דואר
1.17 

כספים  תהעברבביטול 

 ,בישראל לרבות

הארכת תוקף זמן 

העברה ומתן מידע 

 בנוגע להעברה

 מחיריםלהסיר פיקוח 

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים

48 

איתור ומסירה של מסמך 

הנוגע לשירותים הכספיים 

שמקורו סופק קודם לכן 

 לכל צילום -למבקש

1.97 

איתור ומסירה של 

מסמך הנוגע לשירותים 

הכספיים שמקורו סופק 

לכל  -קודם לכן למבקש

 צילום

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

40 
התאמה ממוכנת של פעולות 

 לחיוב חשבון סילוקים
5.1. 

הקמת הרשאה לחיוב 

 חשבון

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקי

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

44 

העברת נתונים מהמחאות 

למאגר מידע ממוכן, לפי 

 החשבוןבקשת בעל 

5.1. 

העברת נתונים 

מהמחאות למאגר מידע 

ממוכן, לפי בקשת בעל 

 החשבון

 להסיר פיקוח מחירים
לקוח פרטי 

 ועסקי

 פיקוח להסיר

 מחירים

לקוח פרטי יחיד, לקוח פרטי להסיר פיקוח על שירות הנפקת פנקס המחאות  .1.1 1.פנקס המחאות הכולל  44
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תקנה 

 מספר

 תיאור השירות 

 הקיים

 "ח בשכיום  תעריף

 "ממע ללא

תיאור השירות 

 המומלץ

המלצות לעניין פיקוח 

 מחירים

פיקוח 

 מחירים כיום

פיקוח מחירים 

 מומלץ

 משק בית ועסקי לקוח עסקיל המחאות 1.הכולל  המחאות

44 

העברת כספים באמצעות 

המחאת דואר בסכום נקוב 

בהתאם לבקשת מקבל 

השירות )המחאה בנקאית(,, 

בסכומים בשקלים חדשים, 

 כמפורט להלן, לכל העברה

 בעבור 1.57 -מ החל

 ₪ ... עד של סכום

 סכום בעבור 1.78. -ו

"ח ש ...,.7 של

 .ומעלה

הנפקת המחאה 

 בנקאית

פיקוח על שירות  להסיר

 לקוח עסקי ולקוח מזדמן

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

43 
ביטול המחאה לפי בקשת בעל 

 לכל המחאה -החשבון 
1.91 

ביטול המחאה לפי 

 בקשת בעל החשבון

להסיר פיקוח על שירות 

 לקוח עסקיל

לקוח פרטי 

 ועסקי

לקוח פרטי יחיד, 

 משק בית

 להסיר פיקוח מחירים אימות חתימתו של ערב 5.97 אימות חתימתו של ערב 43

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים

84 

משלוח מידע או מסמך הנוגע 

לחשבון במשלוח שאינו רגיל 

 לפי בקשת בעל החשבון

 המשלוח דמי בשיעור

משלוח מידע או מסמך 

הנוגע לחשבון במשלוח 

רגיל לפי בקשת שאינו 

 בעל החשבון

 להסיר פיקוח מחירים

לקוח פרטי, 

לקוח עסקי 

 ולקוח מזדמן

 פיקוח להסיר

 מחירים
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  ותחולתם המומלצים החדשים התעריפים .33.40

, אשנב פעולת, חשבון ניהול, חשבון)פתיחת  המומלץ השירותים סיווגי פי על מחירים פיקוח עליהם יחול כי ממליצה הוועדה אשר והתעריפים השירותים רשימת להלן

 :המוצעים התעריפים עליהם שיחולו הלקוחות סוגי על הוועדה המלצות וכן( שורה עמלת, ישיר בערוץ פעולה

 

 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 

     - - 11..1 51.75 1..10 סילוקים חשבון פתיחת 4

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

4 

 סילוקים חשבון ניהול

 עדכון, מידע מסירת לרבות

 ומורשי כוח מיופי, פרטים

 חתימה

.... .... 
- - 7.97     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור
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 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 

 לא סילוקים חשבון ניהול 8

 פעיל
5.8. 5.71 - - 5.80     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

     - 0.19 .1.7 .... .... לחשבון עצמית הפקדה 4

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

 96מחשבון עצמית משיכה 4

 בהמחאה
..7. 7.9. 1.7. - -     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

                                                      
 (בהמחאה ובין בטופס)בין  מחשבון עצמית למשיכה יאוחד השירות 96
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 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 

 97עצמית מחשבון  משיכה 4

 בטופס
1.19 5.97 1.7. - -     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

 צד ידי על מחשבון משיכה 4

 'ג
1.19 5.97 1.7. - -     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

 צד ידי על לחשבון הפקדה 3

 'ג

 תשלום

 סביר
 סביר תשלום

 תשלום

 סביר
     - סביר תשלום

 המשלם. המוטב

 בתשלום יישא לא

 כלשהו

                                                      
 (בהמחאה ובין בטופס)בין  מחשבון עצמית למשיכה יאוחד השירות 97
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 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 

 הרשאה פי על חשבון חיוב 3

 המחאה או לחיוב

 - הרשאה

,פרטי 1..7

. ועסקי

 המחאה

 ללא פרטי

 עמלה

 0..7 ועסקי

 87.. - הרשאה

. ועסקי פרטי

 פרטי המחאה

 ועסקי עמלה ללא

7..5 

- - 7.11     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

 שלא לחיוב בהרשאה טיפול 44

 כובדה
71..1 75.51 - - 71..1     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור
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 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 

44 
 המשוכה בהמחאה טיפול

 שלא בנקאי תאגיד על

 כובדה

70.91 77.15 - - 70.91     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

 המשוכה בהמחאה טיפול 44

 כובדה שלא הדואר בנק על
.7.07 79..1 - - .7.0.     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

 חשבונות בין כספים העברת 13

 הדואר בבנק
.... .... 1.7. 0.19 -     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

40 

 תשלום אודות חקירה

 אחד לכל - ששולם שנטען

 שני בין הכלולים מהימים

 תאריכים

 השירות מבקש     - 1.91 8.01 1.97 1.91
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 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 

 לחיוב הרשאה הקמת 44

 חשבון
1.51 5.1. 1.7. 0.19 -     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

     - - 77.19 1.78.-1.57 .8..1.09-0 בנקאית המחאה הנפקת 44

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

המחאה לפי בקשת  ביטול 44

 בעל החשבון
1.87 1.91 1.7. 0.19 -     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור

 המחאות פנקס הנפקת 43

 המחאות 1. הכולל
1.80 1.1. 9.51 1.85 -     

, יחיד, פרטי לקוח

 חשבון ניהול לצורך

 בית משק עבור
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 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 

 חובה מלוות פדיון 19

 

מסכום  91%..

הפדיון הכולל 

המשולם בכל 

פעולת פדיון 

מילוות, ובלבד 

שסכום התשלום 

שמשלם מבקש 

הפדיון לא יפחת 

₪,  79.89 -מ

ובכל מקרה לא 

על יעלה הסכום 

מסכום  9.1%

 הפדיון הכולל

 השירות מבקש     - - 71.19

 השירות מבקש     - - .1.7 5.97 1.19 כתב על חתימה אימות 20
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 השירות תיאור
 כיום תעריף

 "ממע כולל

 ללא כיום תעריף

 "ממע

 עלות "ממע כולל מוצע תעריף
 

 על יחול התעריף

 פעולה

 באשנב

 בערוץ פעולה

 ישיר

 עמלת

 שורה
    

 
 בשל והתחייבות הצהרה

 מילווה תעודה אובדן

 ובירורים מידע מסירת 44

 מלווה לתעודת בנוגע
 השירות מבקש     - 71.81 58... 71.01 .1...

 קופות בין ומעבר רישום 44

 חולים
 השירות מבקש     - - 1.95. 1..75 .71.1

 כאשר ישיר ערוץ בעבור הפעולה את לחשב ניתן בהתאם. 5.87% של בשיעור רווח בתוספת בוצע החישוב. אשנב פעולת עלות פי על הינה לעיל בטבלה המפורטת העלות

 .₪ ]...[ -ל מסתכמת ישיר ערוץ לפעולת העלות
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 שירותי החברה תמחור -' ט פרק

 :הבאים בנושאים, היתר בין, ולהמליץ לדון ועדהוה נתבקשה, הוועדה של המינוי לכתב בהתאם

, בהתבסס על עלויות שתיבחר הפיקוח לשיטת בהתאם, החברות שירותי תעריפי קביעת .7

 מנגנון קביעת ,שונים שירותיםאספקת השירותים ובהתחשב בעקרון מניעת סבסוד צולב בין 

 . המפוקחים התעריפים על שיחול התייעלות מקדם לרבות, לעת מעת התעריפים לעדכון

 לאור הפיקוח ומידת התעריפים הסדר והתאמת החברות תעריפי על הרצויה הפיקוח שיטת ..

 . הדואר בענף התחרות מצב

 שיש ושירותים תעריפי פיקוח תחת להותירם מקום שיש הדואר בנק ושירותי דואר שירותי .0

 .תעריפי מפיקוח להוציאם מקום

 .החדש התעריפים הסדר תקופת קביעת .5

 

 החברה שירותי תמחור עקרונות .33

פירוט  להלן. החברה שירות של התמחור בעבודת אותה ינחוהמרכזיים ש בעקרונותדנה  הוועדה

 : ההחברשירותי  את הוועדה תמחרההעקרונות המרכזיים על פיהם 

 . עלות מבוסס תמחור .33.4

 המשמשות בפועל עלויותה בסיס על יתומחר בפיקוח הנמצא החברה של שירות כל תעריף

 הישירות העלויות סיווג באמצעות נעשה שירות כל של בפועל הייצור עלויות זיהוי. לייצורו

  .98שונים העמסה מפתחות ידי על והכלליות העקיפות העלויות של והעמסה

  Top Down מודל פי על תמחור .33.4

 בדוחות המופיעות החברה הוצאות על מתבסס החברה שירותי תמחור, זה מודל פי על

דומה לפעילות  פעילות( מBenchmark). בנוסף, נעשה שימוש גם בנקודות ייחוס הכספיים

בבסיס ההוצאות של החברה מבטיחה את איתנותה הפיננסית של החברה  הכרה .רההחב

  בטווח הקצר.

                                                      
מודל התמחיר לשירותי  –נספח א' פרק י"א נספחים, נוסף אודות מפתחות ההעמסה וסיווג העלויות, ראו  לפירוט 98

 חברת הדואר. 
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 ( Fully Allocated Cost" )ספיגה" תמחור .33.8

, היעלויות כל את"לספוג"  נדרשים חברהההשירותים אותם מספקת  כל, ספיגה תמחור פי על

אינם נתונים  דםוגם אם התעריפים בע אלה שירותים לספק מחויבת אינה החברהגם אם 

 העלויות את. כללית ועלות עקיפה עלות, ישירה עלות: עלויות סוגי שלושה קיימיםלפיקוח. 

-חד באופן הרלוונטיים לשירותים מוקצות הן ולכן ספציפיים לשירותים לשייך ניתן הישירות

, העקיפות העלויות. בהתאמה נחסכת העלות, יורד הפעילות שהיקף ככל, ישירה בעלות. ערכי

הפעילות  להיקף אלה עלויות רגישות אך, ספציפיים לשירותים משויכות, הישירות כמו

  .מפתחות העמסה פיעל  מוקצותנמוכה. העלויות העקיפות והכלליות 

לפיה תעריפי השירותים מתומחרים לפי  ,תמחור "תרומה" :נוספת תמחור שיטת קיימת

השירותים  שתעריפי ככל להתחרותהדואר  חברת. ברי כי יקל על לבדבהשולית  םעלות

, אולם הדבר ייצור יתרון בלתי הוגן מול "תרומה" תמחוריתומחרו לפי  הנמצאים בתחרות

המתחרים )שהרי גם הם נושאים בעלויות קבועות ועקיפות( ואף יהווה תמריץ שלילי 

 . האוניברסאליים השירותים באספקתהדואר  חברתלהתייעלות 

  תעריפים אחידות .33.0

. אחידים יהיוהחברה  פיתערי כי וקובע גיאוגרפי בסיס על אפליה למנוע בא זה קריטריון

 פנימי סבסוד תקייםהו שירות אותו הוצאותאת  וסיכ שירות כל שהכנסות כך בוצעהתמחור 

  .שירות אותו בתוך

לגביהם נקבע  ,ואינם מפוקחים אוניברסאליים שאינם ,שירותים קיימים כיום כי לציין יש

לחברת  יּותר כי ממליצה הוועדה. 99השירות באספקת הכרוכה עלותתעריף שונה בהתאם ל

המבוסס על  דיפרנציאלי תעריףמפוקח  ואינושירות שאינו אוניברסאלי  בעבורהדואר לקבוע 

 אספקת עלותש לקוחות ביןמפלה  אינו, וזאת ככל שהוא השירות באספקת הכרוכות עלויות

  .דומה להם השירות

 

  שירותים קבוצות בין צולב מסבסוד הימנעות .33.4

תוך הקפדה על סיווג והעמסה של  עלות בסיסעל פי  החברה שירותי את תמחרה הוועדה

 תמחור. העלויות על פי מפתחות המשייכים ככל שניתן את עלויות השירותים לשירותים

 לפגוע עלול אשר, שירותים וסוגיבין קבוצות מצמצם באופן ניכר את הסבסוד הצולב  כאמור

 שירותי בין האשנב בשירותי המוקצות העלויות של ברורה הפרדה נקבעה, לדוגמא .בתחרות

                                                      
 שליחים דואר ושירות מברקים שליחת שירות כמו 99
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למשרד לפקח כי חברת הדואר לא נוקטת בסבסוד  לאפשרעל מנת  .הדואר בנק ושירות דואר

הפרדה  תתבצעהדואר  חברתהכספיים של  בדוחותצולב כאמור, ממליצה הוועדה כי 

 .השונים המגזרים והוצאותחשבונאית בין הכנסות 

  להתייעלות בתמריצים שימוש  .33.4

 כי סבורה הוועדה, ולאור הירידה בביקוש לשירותי החברה החברה של הפיננסי מצבה לאור

 לתמורות פעילותה את התאיםלו משמעותיים התייעלות צעדי לבצע החברה את לעודד יש

 . הטכנולוגיים ולשינויים הדוארבענף 

כל אחד משירותי  עבור העיקרייםהתמחיר בנוי כך שהוא משקף את מקטעי הייצור  מודל

 את משמעותיתו מאשר יצמצ פעולותהחברה לנקוט  באפשרותכי יש  עולה מהמודלהחברה. 

 שימוש, באמצעות ניתן להשיג, בין היתר זאת. מבלי לפגוע בטיב השירות וצאותיהה בסיס

 במודל העלויות הקצאת מאופן. בנוסף, "חנות בתוך"חנות  של במתכונתובערוצים ישירים 

 החברה, דוגמאל כך. לצורך שלא רבות תשומות הדורשים תפעוליים תהליכים שנםי כי להוע

 ולא גיאוגרפי בסיס על מבוצע החברה ניהול או לצורך שלא מיון בתהליכי משתמשת

 באמצעות הנדרשת ההתייעלותמ חלקמפנים  המודל. רבות תשומות המצריך, פונקציונלי

  .התייעלות מקדם

 . ושקיפות פישוט .33.4

 שיהיו כך, הדואר חברת של הנוכחילפשט את מבנה התעריפים  יש כיסבורה  הוועדה

, הוועדה ממליצה על פישוט וצמצום מבנה התעריפים של לדוגמא. לציבור מירבית בשקיפות

  בנק הדואר.

 

  תעריפי פיקוח .34

 מפיקוח. להסיר יש אותם השירותים תעריפיעל  מליץלה לה שיסייעו קריטריונים קבעה הוועדה

בקבלת  סייעעבור כל שירות נבחנו קריטריונים אלה והשקלול של ניקוד כל הקריטריונים, 

 על הסרת פיקוח מחירים. ליץלהמ האם החלטהה

 פירוט הקריטריונים:  להלן
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 .לאספקתו הציבורית והדרישה לשירות הביקוש על מצביעה הפעולות כמות – פעולות כמות .4

 ..7.. בשנתהדואר  חברתידי  על שסופקההכמות בפועל  אהי שנבחנה הפעולות כמות

 הפעולות. כמות

 פעולות ...,...,7-מ למעלה 5

 פעולות ...,..1-מ למעלה 4

 פעולות ...,..7-מ למעלה 3

 פעולות ...,.1-מ למעלה 2

 פעולות ...,.1 עד 1

 

ומהווה משלים לקריטריון  לשירות הביקוש על מצביע ההכנסה היקף – שנתית הכנסה .4

 ..7.. בשנת מהשירותהדואר  חברת שלההכנסה בפועל  אההכנסה שנבחנה הי .הכמות

 השירות של כספי היקף

 ₪מיליון  .0-מ למעלה 5

4 
 מיליון .0 ועד ₪ מיליון .7-מ למעלה

₪ 

3 
 מיליון .7 ועד ₪ מיליון 1-מ למעלה

₪ 

 ₪ מיליון 1 ועד ₪ מיליון 0-מ למעלה 2

 ₪מיליון  0-מ נמוך 1
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יותר וככל שיש יותר  נמוךהדואר  חברתככל שנתח השוק של  – שחקנים ומספר שוק נתח .8

על המחירים בשוק ועל  השפיעלהדואר  חברתשחקנים במגזר הפעילות של השירות, יכולת 

נמוכה יותר. יש לציין כי בחינה זו נעשתה ביחס למידע שהיה מצוי בידי ההתנהלות בו 

 הוועדה. 

 תחרות

5 
 עם בשוק המונופול הינההדואר  חברת

 שוק נתח %..7

4 
לפחות שני שחקנים בשוק ונתח  קיימים

 %.9-מ גבוההדואר  חברתהשוק של 

3 

לפחות שלושה שחקנים בשוק  קיימים

-מ למעלההדואר  חברתונתח השוק של 

1.% 

2 

לפחות ארבעה שחקנים בשוק  קיימים

-מ נמוךהדואר  חברתונתח השוק של 

1.% 

1 

לפחות ארבעה שחקנים בשוק  קיימים

-מ נמוךהדואר  חברתונתח השוק של 

.1% 

 

 ניתן שלא יתרון יוצר ולכן השירות למתן מהותיהצורך באשנב ובפרישה הארצית  – אשנב .0

 הדורש שירות)כמו  זה שירות על לפקח יש ולכן תחרותי חסם פקטו דה מהווה או לגישור

 (.באשנב חבילה קבלת או פנים אל פנים זיהוי
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 לאשנב/תחליף אשנב/לא אשנב

 בלבד אשנב הדורשת פעולה 5

4 

 

 אשנב בהכרח דורשת שאינה פעולה 3

2 

 

 אשנב מצריכה שאינה פעולה 1

 

ככל שיש לשירות תחליפים ראויים ונגישים לציבור, הרי שניתן להוציא  – תחליפים .4

 שירות זה מפיקוח.

 

 תחליפים

 תחליפים כלל אין 5

4 

 

 מושלמים לא תחליפים ישנם 3

2 

 

 מושלמים תחליפים ישנם 1
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רבה, הרי שיש להשאירו ככל שיש לשירות משמעות ציבורית  –ציבורית  משמעות .4

 בפיקוח.

 ציבורית משמעות

 מאוד גבוהה 5

 גבוהה 4

 בינונית 3

 נמוכה 2

 מאוד נמוכה 1

 

מציין את הרמה  7, כאשר 1עד  7-: כל אחד מהקריטריונים קיבל ניקוד מהשירותים ניקוד אופן

מציין את הרמה הקרובה יותר לשירות שיש  1הקרובה יותר לשירות שיש להוציאו מפיקוח ואילו 

 (. 71.1%להשאירו בפיקוח. משקל כל קריטריון היה זהה )ולכן עמד על 
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 מחירים פיקוח הסרת בדבר הוועדה המלצות .34

 מחירים מפיקוח דואר שירותי הוצאת בדברהמלצות הוועדה  .34.4

 להם יימיםק אשרו בתחרות נמצאיםהממליצה להסיר פיקוח מחירים משירותים  הוועדה

אשר  שירותיםמ או, עיתונים הפצתכמו שירותי שליחים,  ,לציבור נגישים תחליפים

שירותים ברמת ביקוש נמוכה, כמו  .פקס משלוחנמוכה כמו  להםשהמשמעות הציבורית 

 הדואר שירותי מליבת חלק אינם אשר ףמוס ערך בעלי שירותיםו חבילה של מחדש אריזה

 .מהם המחירים פיקוח את להסיר מומלץ דואר דבר משלוח של ביטוח שירותי כמו

 :המחירים פיקוח את מהם להסיר ממליצה הוועדה אשר הדואר שירותי רשימת להלן

 שנקבע האחרון מהיום ימים .. בתוך נדרשה לא אשר, שהופקדה חבילה אחסנת 

 . ממנו חלק או יום לכל - לנמען למסירתה

 תוך נדרשו שלא, חבילה או( נמען אותו אל או שולח מאותו) מכתבים עשרה אחסנת .. 

 . ממנו חלק או יום לכל - הודעה שנשלחה מיום ימים

 אחר דואר דבר או חבילה מסירת אישור. 

 מסירתה לפני חבילה של מחדש אריזה. 

 גרם .... עד גרם ..1 יחידני דואר . 

 הים דרך"ל לחו יחידני דואר 

 הים דרך"ל לחו כמותי דואר 

 גרם ..1-מ למעלה ממוין לא ממוקד כמותי דואר. 

 גרם ..1-מ למעלה רגיל רשום כמותי דואר. 

 מיוחד רשום דואר. 

  ,דמי טיפול בדבר דואר לחוץ לארץ )בתוספת דמי המשלוח( שתכולתו, לפי הצהרת השולח

 היא בעלת ערך. 

 מידע ממאגר מסר הזמנת . 

 שינוי למעט, המשתמש בשם שינו או אחר דואר לבית דואר בתא השימוש רשות העברת 

 .לעברית מלועזית

 קבלה העתק. 

 לארץ בחוץ אחר למען או לשם לארץ לחוץ שנשלח רשום דואר דבר של הפניה . 

  הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ או החזרת חבילה לשולח עקב אי מסירתה לנמען

 לארץ בחוץ 
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 למורשה מסירה לשם מסוים לנמען מיועדים שאינם דואר דברי של דואר בבית הפקדה 

 ..7 היא הדואר בתי בכלל שהופקדו הדואר דברי כמות כאשר השולח הוראת לפי לקבלם

 . לפחות

 הדואר בבית מסירתו לשם דואר חיפוש  

 מסירת על קבלה של חיפוש או רשום במשלוח דואר דבר של משלוח תעודת חיפוש 

 ( יום)כל  מסמכים בדיקת, חבילה

 המוצא ארץ של לתעריף בהתאם בויל שלא לארץ מחוץ שהגיע דואר בדבר טיפול  

 ל.ולחו בישראל הפקס שירותי כל" 

 ל.לחו במשלוח אקספרס מיוחדת מסירה" 

  מסירת דבר דואר שהתשלום בעד תכולתו הוא בגוביינה 

 שנשלח מחוץ לארץ בשירות תגוביינה  מכתב מסירת 

 הים דרך ל"לחו חבילה משלוח . 

 האוויר דרך"ל לחו חבילה של כמותי משלוח 

 1. על עולה אינו, השולח הצהרת לפי, תכולתו שערך, דואר דבר של מבוטח משלוח,... 

 .חדשים שקלים

 דואר דבר של מבוטח משלוח. 

 הנמען שהכין מען נושאות במעטפות דואר בבית דואר דברי של תכולתם עיטוף  

  האוויר דרך ל"לחו עיתון 

 תא דואר אל כל מען או תא  או מען מכל – אחר למען דואר דברי להפניית בקשה רישום

 (.ואילך השירות למתן 77-הדואר )מהחודש 

 אחד למען המיועד דפוס דברי של שק רישום 

 לאומי -שובר תשובה בין 

 הדואר בבית דואר דברי וקבלת דואר דברי משלוח לצורכי נעול בשק שימוש 

 עד הדואר תא אל אחר ממען דואר דברי להפניית בקשה רישום כולל דואר בתא שימוש 

  הדואר בתא לראשונה שימוש רשות מתן תחילת מיום חודשים שישה תום

 הים דרך ישיר שק 

 מוזל בתעריף הים דרך ישיר שק 

 האוויר דרך דפוס דברי של ישיר שק 

 משלוח שירותי את מחירים בפיקוח להותיר ממליצה היא כי לציין לנכון מוצאת הוועדה

 בשירות מדובר .גרם ..1 עד כמותי רשום דואר משלוח וכן"ג ק . עד רגיל רשום יחידני דואר

 ההכנסות והביקוש .גבוה יחסית ובתדירות הארץ בכל הציבור כלל ידי על שימוש בו שנעשה

שימוש באשנב ולו רק לשם  בשנים האחרונות. השירות מחייב בהתמדה יםעול שירותמן ה

 האוניברסאלית הפרישה לרבות, הציבור עם הדואר חברת של הממשק. משלוחה פעולת ביצוע
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 אלו שירותים להותיר יש כי מסקנה לכלל הוועדה את הביאו הפריפריה באזורי ובפרט

 .מחירים בפיקוח

 

 :םתעריפי פיקוחמ הדואר בנק שירותי הוצאת אודות הוועדה המלצות

 עסקייםממליצה להסיר פיקוח מחירים משירותים ללקוחות עסקיים ושירותים  הוועדה

שונים אשר לגביהם קיימים תחליפים כמו למשל שימוש במכשירים אוטומטיים, הוראות 

רותים בערוצים ישירים ובנקודות קמעונאיות שונות וכדומה וקיימת תחרות קבע, מתן שי

מצד גופים פיננסיים שונים כגון חברות כרטיסי אשראי, נותני שירותי מטבע ובנקים. כמו כן, 

לאור המגבלות החלות על בנק הדואר, לפיהן אינו יכול לספק אשראי ומשיכת יתר, לתת 

אין למעשה באפשרותו לתת  פקדונותלשלם ריבית על ערבויות, להנפיק כרטיסי אשראי ו

 מענה לצרכים של לקוחות עסקיים.

 :הבאים השירותיםעל כן ממליצה הוועדה להוציא מפיקוח מחירים את  אשר

 דואר המחאת ושירות בזמן מזומן שירות באמצעות בארץ כספים העברות שירותי 

 . אלו לשירותים בנוגע מידע ומתן טיפול לרבות( בנקאית)המחאה 

 ולא שהועברו כספים על בשמירה מדובר. שמורים תשלומים לחשבון העברה או החזרה 

 .כספים העברות שירותי במסגרת נדרשו

 ערב של חתימה אימות . 

 או מראש מאושרת תשלום הוראת פי על' ג צד ידי על מחשבון באשנב כספים משיכת 

 . מוטבים רשימת

 לכן קודם סופק שמקורו הכספיים לשירותים הנוגע מסמך של ומסירה איתור . 

 החשבון בעל לבקשת ממוכן מידע למאגר מהמחאות נתונים העברת . 

 בעל בקשת לפי רגיל שאינו במשלוח הכספיים לשירותים הנוגע מסמך או מידע משלוח 

 . החשבון

 ומשיכות הפקדות ביצוע לרבות, עסקי לקוח עבור חשבון וסגירת ניהול, פתיחה שירותי ,

 פנקס הנפקת, חשבון לחיוב הרשאות הקמת, הדואר בבנק חשבונות בין העברות

 הרשאה או המחאה בשל חשבון חיוב, כובדו שלא והרשאות בהמחאות טיפול, המחאות

 בקשת לפי המחאה וביטול( דואר)המחאת  בנקאית המחאה הנפקת, באשנב שלא לחיוב

 .עסקי ללקוח קרדיטורי ושב עובר חשבון ניהול שירותי דהיינו. החשבון בעל

 על למוטבים הפקדות של השירות את מחירים בפיקוח להותיר להמליץ לנכון מצאה הוועדה

 יוותר התעריף כי ממליצה הוועדה. מחירים בפיקוח( מוטבים בעבור גביה' )שירותי ג צד ידי

 מבנק למנוע כדי וזאת כיום כנהוג בלבד המוטב על יוטל התשלום אך, סביר תשלום, בעינו

 .למוטב התשלום פעולת את שמבצע ממי כלשהי תמורה לגבות האפשרות את הדואר
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 לעיוורים ואביזרים כתבים .34

פי אמנת הדואר העולמית, כל פריט הנשלח עבור אדם עיוור או על ידי אדם עיוור, ראוי שיהיה  על

עיוורים הוא: משלוח וקבלה של  עבורהדואר  חברתפטור מתשלום. השירות העיקרי אותו מבצעת 

משלוחים עבור עיוורים, בשווי מוערך )על  ]...[בוצעו  .7..קלטות באמצעות שליח, כאשר בשנת 

 הידוע לוועדה, במדינות רבות שירות זה ניתן ללא תשלום.  ככל₪.   ]...[ -( של כהדואר חברתידי 

יינתן ללא תשלום. כמו כן, הוועדה  עיווריםממליצה כי שירות משלוח כתבים ואביזרים ל הוועדה

 שירותי כלל על התמחיר במודל יוקצוממליצה כי עלויות שירות משלוח אביזרים לעיוורים 

  .הדואר

 

 ל"צה לבסיסי חבילות .38

כמות  מסך ]...[-מהווה כחבילות לבסיסי צה"ל. כמות זו  ]...[-נשלחו בישראל כ .7.. בשנת

 במתכונת של משלוח יחידני.  .7..החבילות שנשלחה בשנת 

 עומד בעדו והתעריףהדואר  חברתידי  על כיוםק"ג( מסובסד  ..חבילות לבסיסי צה"ל )עד  משלוח

את כמויות והכנסות חברת הדואר  מפרטת הלןל הטבלה (.השירות לעלות מתחת) ₪ .77.9 על

מהנתונים עולה כי בשנה זו איבדה חברת הדואר  ..7..ממשלוח חבילות לבסיסי צה"ל בשנת 

 .בגין סבסוד שירות זה ₪ ]...[ -הכנסות בהיקף של למעלה מ

 "לצה לבסיסי חבילות

 סוג

 החבילה
 התפלגות

 מספר

 חבילות

 תעריף

 לחיילים

 ללא)₪, 

 "מ(מע

 תעריף

)₪,  רגיל

 ללא

 "מ(מע

 הפסד

 לחבילה

 ללא)₪, 

 "מ(מע

 הפסד

 לשנת

4444  ,₪(

 ללא

 "מ(מע

                 "גק . עד

       "גק .7-.

7.-.. 

 "גק
      

       הכל סך
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כי העיקרון של "שירות מבוסס עלות" צריך להתקיים גם במקרה של שליחת  סבורה הוועדה

 חבילות לבסיסי צה"ל וממליצה לקבוע את תעריפי החבילות על בסיס עלות. 

שמשרד הביטחון מעוניין שתעריף שירות זה יהיה נמוך מעלותו, הוא יוכל לממן זאת  ככל

 מתקציבו. 

 

 מוגבלות עם לאנשים הדואר חברתיחידות  הנגשת .30

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום  חוקלב 78סעיף  לפי

כי כל גוף ציבורי חייב להנגיש את  נקבעהרלוונטיות  תקנותבו חוקבציבורי ולשירות ציבורי. 

 הדואר יחידות הנגשת מועד, הדואר חברתמתקניו ומבניו לאנשים עם מוגבלות. בהמשך לבקשת 

 .79.. לשנת עד בפועל הוארך החברה של

ות חברת "אשד משאבי ניהול והנדסה" את העלויות הנדרשות לביצוע עבחנה באמצהדואר  חברת

ההנגשה הפיזית בלבד )לבעלי מוגבלויות  עלויותזו,  בחינהההנגשה הפיזית במבנים. על פי 

על פי חברת אשד, אין מספיק נתונים על ₪.  יליוןמ 51-המתניידים על כסא גלגלים( עומדות על כ

 הה החושית )לבעלי מוגבלויות ראיה ושמיעה(. בימים אלמנת לבצע הערכת עלויות של ההנגש

 ההנגשההחברה נמצאת בתהליך של בחירת גוף חיצוני למיפוי, ליווי, והערכת העלויות של 

 ₪.לפי הערכה ראשונית של החברה, גם הוצאות אלו יגיעו לכדי עשרות מיליוני  כאשר, חושיתה

חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות עבור  וםיישעלות ש היא החברה של הנוכחיתערכה הלפיכך, ה

 ₪.מיליון  ..7-.8תעמוד על הדואר  חברת

הוצאות החברה המוכר לצורך קביעת  בסיסב האמורות עלויותב ההכרה שאלתב דנה הוועדה

 נוספים ציבוריים גופיםש העובדה נוכחבעלויות אלה  להכירשאין  רהוסבתעריפי החברה. הוועדה 

 שהמחוקק ככל. העצמיים מקורותיהםמ ההנגשה את מבצעים ההנגשה חובת עליהם חלה אשר

, בנוסף. "מס הנגשה" הוא היה קובע זאת בחקיקה הרלוונטית הציבור על יללהט חפץ היה

 לממן החברה יכולה ממנו אשר נורמטיביתפעולי  רווחל החברהמביאות את  הוועדה המלצות

 .אלה השקעות

מוגבלות לא יוכרו בבסיס הוצאות  עם לאנשיםיחידות הדואר  הנגשת עלויותממליצה כי  הוועדה

 החברה המוכרות לצורך קביעת תעריפיה. 
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 כמותי דואר משלוח בתעריפי אבחנה .34

 דואר דברי ...,.7 לפחות של בכמות נשלח)שאינו חריג(  ממוין כמותי דואר, הדואר תקנות לפי

 ממוין לא כמותי דואר מתעריף משמעותית נמוך זה שירות שתעריף למרות. אחד במשלוח

 משתקףהחיסכון התפעולי אינו גדול כפי ש כי הטענה לעת מעת ולהע, יחידני דואר ומתעריף

-מ משמעותית גדולים במשלוחים, וזאת כיוון שגם דואר כמותי ממוין הנוכחיים בתעריפים

 מכונת המיון. ב במיון נדרשעדיין  פריטים ...,.7

 ואר כמותי ממויןד בתעריפי ציאציהנהוועדה האפשרות כי תתבצע דיפר בחנהנתונים אלה,  לאור

 . על פי היקף המשלוחים

לא השתכנעה כי דרך התפעול על פיה פועלת החברה ובה היא מבצעת מיון נוסף לדואר  הוועדה

הדואר  חברתש ככלכמותי ממוין הינה הדרך היעילה ביותר. יתרה מכך, על פי המלצות הוועדה, 

את מרכזי החלוקה למתחרים, יוסר פיקוח התעריפים והיא תוכל לקבוע את התעריפים  תנגיש

 שינויים לבצע אין כי סבורה הוועדההמבטאים באופן הנאות בעיניה את עלויות השירות. על כן 

 . כמותי דואר בהגדרת

 

 התעריפים עדכון מנגנון .34

 תעריפי עדכון מנגנון, הנוכחיות( החברה שירותי בעד תשלומים)הצמדת  הדואר תקנות פי על

 :כדלקמן הינו החברה

התשלומים שבתוספת הראשונה והשניה לתקנות התשלומים,  סכומי

יום העדכון( על ידי עדכון  –ביולי של כל שנה )בתקנות אלה  7-ישתנו ב

 –תעריפי הבסיס, כשהם מוכפלים במקדם ההפחתה 

שיעור שינוי המדד החדש לעומת ב –שירותים בארץ  לעניין (7)    

 המדד היסודי;

 100בשיעור שינוי השער היציג –( לעניין שירותים לחוץ לארץ .)   

 החדש לעומת השער היציג היסודי.

  

                                                      
 מזמן, שקבעה כפיSDR (Special Drawing Rights )-השער היציג של שווי הרכב סל מטבעות ה –היציג  השער 100

 .הבינלאומית מטבעה קרן, לזמן
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 בארץ הניתנים שירותים עבור עדכון מנגנון

ממליצה להמשיך במנגנון עדכון התעריפים הקיים ולעדכן את תעריפי השירותים  הוועדה

 . המפוקחים הניתנים בישראל פעם בשנה על בסיס שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן

( על ידי הכפלה במקדם התייעלות. 75..כאמור יכלול גם עדכון של תעריפי הבסיס )לשנת  עדכון

  .זה בפרק להלןתקופת ההסדר מפורטים  אורךל המומלציםשיעורי ההתייעלות 

 "ללחו דואר משלוח שירותי עבור עדכון מנגנון

 מעט הצמדה מנגנון לקיים ממליצה הוועדה"ל, לחו דואר משלוח של השירותים תעריפי עבור

 למרכיבים בהתאם זאת, חלקים לשלושה התעריף עדכון את ולחלק הנוכחי מהמנגנון יותר מורכב

מתחלקות  101האוויר בדרך היוצא הבינלאומי הדואר עלויות שכן, השירות של התפעוליים

 לשלושה מקטעים:

מורכב מעלויות טיפול באשנב, הובלה בתוך ישראל, מיון ושיקוף. עלויות  – המקומי המקטע .7

בש"ח, ולכן ראוי לחשב את השינוי בהן על פי השינוי במדד לגורמי הייצור  שולמותאלה מ

 המחירים לצרכן בישראל. 

מורכב בעיקר מעלויות הדלק הסילוני. על פי הנתונים שהתקבלו  – האווירית ההובלה מקטע ..

 הברית ארצות של בדולר (%.5) בחלקן משולמות הסילוני הדלק עלויות, 102הדואר חברתמ

SDRהמטבעות בסל ( %.1)"( ובחלקן דולר)"
103 . 

מקטע זה מהווה את התשלום המשולם לחברות הדואר במדינות  – "הקצה"דמי  מקטע .0

 ידי על נקבע זה תשלום. הדואר חברתהיעד השונות עבור שירותי החלוקה שהן מעניקות ל

 . SDR -ה על בהתבסס( UPU) הבינלאומי הדואר איגוד

 

 

 

 

 

                                                      
מדברי הדואר  89%-זה נתייחס לדואר בינלאומי היוצא בדרך האוויר בלבד, שכן לפי נתוני חברת הדואר, כ במסמך 101

 נשלחים בדרך זו על ידי החברה. 
 . 77......75דוא"ל מיום  בהודעת 102
103 Special Drawing Rights  )"פי השווי היחסי של סל אמצעי תשלום המשוקלל על  –)"זכויות משיכה מיוחדות

 ארבעת המטבעות הבאים: דולר, אירו, ין יפני ולירה שטרלינג. 
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 :משקלות הרכיבים

 סוג שירות

 השירות עלות שיעור

 כלל מתוך בארץ

 השירות עלויות

 ההובלה עלות שיעור

 כלל מתוך האווירית

 השירות עלויות

 דמי עלות שיעור

 כלל מתוך הקצה

 השירות עלויות

 5%. 71% 18% דואר אויר

 %.0 09% %.0 חבילות אויר

 

 :התעריפים עדכון בנוסחת המשתנים הגדרות

A - כפיהשינוי במדד המחירים לצרכן  שיעורשיעור השינוי השנתי בעלויות בארץ בהתאם ל 

 .התשלומים בתקנות שמופיע

B - האווירית על פי חוזר המתפרסם אחת לשנה על ידי  השיעור השינוי השנתי בעלויות הובל-

UPU104 . 

C - שיעור השינוי  .105דואר דרך האוויר ברישיעור השינוי השנתי המשוקלל בעלויות דמי הקצה לד

המשוקלל כולל את עשר המדינות המשמעותיות ביותר בהיקף דברי הדואר שנשלחו לחו"ל על ידי 

 . .7..החברה בשנת 

D – שיעור השינוי  .106שיעור השינוי השנתי המשוקלל בעלויות דמי הקצה לחבילות דרך האוויר

תר בהיקף החבילות שנשלחו לחו"ל על ידי המשוקלל כולל את עשר המדינות המשמעותיות ביו

 . .7..החברה בשנת 

E - שיעור השינוי ב-SDR . 

F - דולרשיעור השינוי ב . 

                                                      
104 Basic rate for air conveyance of mail International Bureau Circular  
 ליולי בכל שנה 7 -המתפרסם ב ""UPU Terminal Dues Rate -בהתאם לדמי הקצה המופיעים בחוזר השנתי של ה 105
 ביולי 7 -בינואר ב 7 -המתפרסם פעמיים בשנה ב UPU -בהתאם לדמי הקצה המופיעים בחוזר של ה 106
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רך האוויר יתבסס על בד"ל לחו דואר דברי שלדמי הקצה  מרכיבשיעור השינוי השנתי המשוקלל ב

 :107מדינות הבאות .7

 מדינה

המדינה מתוך  משקל

המדינות  .7

 המשמעותיות ביותר

 01% ארה"ב

 %.7 בריטניה

 77% צרפת

 9% קנדה

 1% ברזיל

 1% רוסיה

 1% אוקראינה

 9% גרמניה

 1% אוסטרליה

 %. מולדובה

 

                                                      
בדואר לחו"ל  ממשקל הדואר שנשלח 11%-מההוצאה עבור דמי קצה וכ 11%-כ .7..בשנת  וויהמדינות שנבחרו ה 107

 בדרך האוויר.
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 .7רך האוויר יתבסס על בד"ל לחו חבילות שלדמי הקצה  מרכיבשיעור השינוי השנתי המשוקלל ב

 :108מדינות הבאות

 מדינה

המדינה מתוך  משקל

המדינות  .7

 המשמעותיות ביותר

 79% אריתריאה

 71% תאילנד

 %.7 ארה"ב

 9% קולומביה

 9% אוסטרליה

 9% בריטניה

 9% ארגנטינה

 9% רוסיה

 9% צרפת

 1% ברזיל

                                                      
לחו"ל מכמות החבילות שנשלחו  19%-מההוצאה עבור דמי קצה וכ %.1-כ .7..וו בשנת יהמדינות שנבחרו ה 108

 וירואבדרך ה
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 העדכון נוסחאות

  18%A* +71%**B(24%+(F*42%+E*58%*C*E: דרך האוויר וארדברי נוסחת עדכון ד

  A* +09%**B(32%+(F*42%+E*58%*D*E%.0: וירודרך הא נוסחת עדכון חבילות

בחינה מעמיקה של מנגנון העדכון של שירותים לחו"ל הוועדה בחרה לאמץ את הצעת  לאחר

נוני . יש לציין כי אימוץ מנגחברת הדואר לעדכון תעריפי השירותים לחו"ל בשינויים קלים

 .הדואר חוק של תיקוןהעדכון כאמור דורשים 

 

 הדואר בנק ולשירותי הדואר לשירות ההון מחיר .34

הוועדה ממליצה לקבל את המלצת היועץ בכל הנוגע למחיר ההון לשירותי הדואר ולשירותי בנק 

כמפורט בפרק  הדואר וכן את המלצותיו בנוגע לקביעת הרווח הנורמטיבי התפעולי של החברות

 . חישוב מחיר ההון לחברת דואר ישראל בע"מ –י"א נספחים, נספח ב' 

יחד עם זאת, הוועדה ממליצה כי בחישוב מחיר ההון לשירותי הדואר ולשירותי בנק הדואר 

ולא כפי שהומלץ על ידי היועץ וזאת  1%( בשיעור של ERPתיקבע פרמיית הסיכון של השוק )

  .'ג י"א נספח בפרקרטים מהנימוקים והטעמים המפו

 

  הדואר חברת התייעלות .33

 ביותר החברה הכנסות את להגדיל צפויהדואר  חברתמודל התמחיר המעודכן של תעריפי  אימוץ

 של תפעולי לרווח, .7.. בשנת ₪ מיליוני עשרות של מגירעון החברה את ויביא ₪ מיליון ...-מ

 . 71..בשנת ₪ מיליון  .71-ושל כ 75.. בשנת ₪ מיליוני עשרות

במודל התמחיר טומן בחובו  FAC (fully allocated costs)עם זאת, השימוש במתודולוגית  יחד

הפנמה אינהרנטית של מלוא חוסר היעילות של החברה. הן לאור התייעלות כללית הנדרשת 

והן לאור התייעלות הצפויה  ממונופול ממשלתי אשר הגידול בהכנסותיו נמוך מהגידול בהוצאותיו

מהקלות רגולטוריות עליהן ממליצה הוועדה, תעריפי שירותים שאינם מפנימים רכיב של 

התייעלות משמרים הלכה למעשה את חוסר יעילות החברה על פני זמן ומשיתים נטל לא מוצדק 

 על הציבור.

הדואר. חלופה אחת  מחברת הנדרשת ההתייעלות היקף לחישוב חלופות מספר עמדו הוועדה בפני

בשנה כפי שנוהגת הממשלה כאשר היא מתמחרת  %.הינה המשך שימוש במקדם התייעלות של 

את שירותיהם של מונופולים ממשלתיים. הוועדה סברה כי יש בידיה מידע על מנת לקבוע שיעור 
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התייעלות המשקף טוב יותר את מצבה של החברה. חלופה שניה הינה בנצ'מרק מחברות דואר 

השוואה של הרווחיות התפעולית של החברה אל מול זו של חברות דואר אחרות בעולם  –עולם ב

)על פי הדיווחים בדוחות הכספיים(. בחינה ראשונית מראה כי השונות ברווחיות הינה גדולה וכי 

הנמצאות בגירעון וחברות  חברותאך יש גם  %.7-1%מרבית החברות נמצאות ברווחיות של 

. חלופה שלישית הינה לבחון את הרכב ההוצאה של המתחרה %.7-הגבוהה מ בעלות רווחיות

בישראל, קרי חברת מסר. שימוש בנתוני חברת מסר כבנצ'מרק עשוי להיות בעייתי מכיוון שהוא 

משקף היקף פעילות של חברה קטנה משמעותית אשר אינה מספקת שירות אוניברסלי. חלופה 

של ההתייעלות המשתקפת בתכנית ההבראה שגיבשה  נוספת, בה בחרה הוועדה, היא בדיקה

 בחברת האדם כוח בצמצום נוגעת זו תוכנית. 70.. שנת בשלהי לשרים והוצגההדואר  חברת

 יצוין. הדואר ובנק החברה הנהלת מטה, האשנב, המיון, הדוורות בתחומי משרות .1.,7-בהדואר 

 דלק, חשמל בהוצאות ולא אדם חבכו מצמצום הנובעת התייעלות רק כוללת ההבראה תכנית כי

 .נוספים ונושאים

ההבראה כוללת סעיפים שונים עליהם דנה הוועדה או המלצות אשר הוועדה אינה  תוכנית

מתנגדת להם, כמו הפחתת תדירות החלוקה, חלוקת דואר נע על ידי עובד אחד בלבד וצמצום 

התיבות הדואר. התוכנית כוללת גם סעיפים אשר אינם ברוח המלצות הוועדה, כמו הפחתת ימי 

יית הוועדה, שירות דואר נע הינו יחידת דואר לכל דבר ועניין ולא רק דואר נע ליומיים בשבוע )לרא

שירות דוורות ולכן אינה ממליצה להפחית את ימי הדיוור בדואר נע ליומיים כפי שעשתה 

בתדירות ימי החלוקה( או הפחתת כוח אדם כתוצאה מצמצום יחידות דואר. לכן סעיפים אלה 

 ליצה הוועדה. אינם כלולים בהיקף ההתייעלות עליה ממ

 סכום על ההתייעלות היקף עומד, הוועדה להמלצות ההתייעלות תוכנית התאמת לאחר, הכל בסך

 . ₪ מיליון 91-כ על הרגולטוריות להקלות החברה פעילות התאמת והיקף ₪ מיליון ..7-כ של

אינה מפרטת את המבנה הארגוני חדש  ;מספקת בצורה מפורטת אינה ההבראה תכנית, בנוסף

הנדרש לפעילות החברה, לא את השינויים במבנה ההעסקה, אופן פעילות החברה ואינו מציין 

 לוחות זמנים ליישום הפעולות הנדרשות לשם יישום תוכנית ההתייעלות.



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

תמחור שירותי החברה –פרק ט'   

 

260 

 

  טבלה המפרטת את היקף צמצום המשרות לאור ההתייעלות הצפויה: להלן

 

 

 

 

 

 

]...[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באוקטובר 9 ביום התקשורת לשר שהוגש מסמך על המבוססתהדואר  חברת של והבראה רפורמה תכנית: מקור

..70. 

 שירותיםה  תמחור לצורךהדואר  חברת שהעבירה השכר הוצאות בסיס על הוועדה ידי על חושבו השכר הוצאות

 המפוקחים

 משירותיםהדואר  חברתעמד שיעור הוצאות  .7..נתוני מודל התמחיר של הוועדה, בשנת  לפי

. %.1-לכ לרדת זה שיעור צפוי, הוועדה המלצות אימוץ לאחר, 75.. ובשנת 11%-כ על מפוקחים
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 שינויים יחולו השונים בשירותים כי( התמחיר במודל זאת)ומפרטת  צופה שהוועדה למרות

, מניחה הוועדה(, חבילות למשלוח בביקוש ועליה יחידני לדואר בביקוש ירידה)כגון:  בביקושים

 יישאר זהה במהלך תקופת המודל.  109זה יחס כי, הפשטות ולשם מחושבות הערכות לאור

 ההתייעלות על פני השנים  פיזור

 חישבה ולכן(, 75.. שנת)של  הבסיס לתעריפי ביחס יופעל ההתייעלות מקדם כי ממליצה הוועדה

 . מצרפית בצורה ההתייעלות שיעור את

אין לוועדה יכולת לחזות את התקדמות החברה ביישום תוכנית ההתייעלות  –רגילה  התייעלות

הוועדה לא תחל ליישם את תוכנית ההתייעלות, אך  75..שלה, לכן הוועדה הניחה כי בשנת 

ת תיושם באופן אחיד , הניחה הוועדה כי תכנית ההתייעלו79..-71..בתחילת כל אחת מהשנים 

בין השנים ולכן בכל תחילת שנה מנוכה מבסיס ההוצאה של החברה רבע החיסכון הגלום בתכנית. 

מסך  1%.יופעל על התעריפים המפוקחים של החברה מקדם התייעלות של  71..בצורה זו, בשנת 

קדם יופעל מ 71.., בשנת %.1יופעל מקדם התייעלות של  71..ההתייעלות הצפויה, בשנת 

יופעל על התעריפים המפוקחים של החברה מקדם התייעלות של  79..ובשנת  11%התייעלות של 

 מסך ההתייעלות הצפויה ביחס לשנת הבסיס.  %..7

 חברתתצליח  71..הוועדה סבורה כי באמצע שנת  –פעילות להקלות הרגולטוריות  התאמת

לא יופעל  75..וע. לכן בשנת את מהלך הפחתת תדירות החלוקה ליומיים בשב להשליםהדואר 

יופעל מקדם התייעלות של  71..מקדם התייעלות על תעריפי החברה המפוקחים ואילו בשנת 

, תופנם התייעלות מלאה של כל 71..על התעריפים המפוקחים של החברה. החל משנת  %.1

 ₪.  מיליון ]...[ -כ –החברה ההתאמה לפעילות החדשה בתעריפי 

                                                      
 על שירותים שאינם מפוקחים.  %.0-מהוצאות החברה על שירותים מפוקחים ו %.1 של 109
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 מקדם ואת ההתייעלות תוכנית יישום אודות הוועדה תחזית את מפרטת שלהלן הטבלה

 .79..-75.. מהשנים אחת בכל הצפוי ההתייעלות

 

 

]...[ 

 

 

 

 הוועדה של התמחיר במודלהדואר  חברת הוצאות תחזית: מקור* 
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 110ל"לחו קבוצות .33

, בארץ הפעילות עלות: עלות מרכיבי משלושה מושפעים"ל לחו וחבילות דואר דברי משלוח תעריפי

 .היעד למדינות הקצה דמי ועלות האווירית ההובלה עלות

מנת לפשט את מבנה התעריפים לצרכן כמו גם לחברת הדואר בחנה הוועדה את חלוקת  על

 תעריף ;מנחים עקרונותהמדינות לקבוצות ובסוף ההליך קבעה קבוצות חדשות בהתאם לשלושה 

 בהתאם שלהם ההתפתחות רמת לפי המדינות וסיווג גיאוגרפי אזור, המדינות בין דומה קצה דמי

 .UPU-ה לסיווג

, והיבשה הים בדרך"ל לחו וחבילות דואר דברי ממשלוח פיקוח להסיר הוועדה המלצת לאור

 המדינות קבוצות להלן, האוויר בדרך חבילות של כמותי וממשלוח האוויר בדרך שקים ממשלוח

 :שבפיקוח לשירותים

 

 האוויר בדרך חבילות במשלוח מדינות קבוצות

 צפון - 4 קבוצה

 אמריקה

 - 4 קבוצה

 יקרות מדינות

 באירופה

 - 8 קבוצה

 זולות מדינות

 באירופה

 - 0 קבוצה

 ואפריקה אסיה

 דרום - 4 קבוצה

 אמריקה

 יקרות ומדינות

 אחרות

 אוסטרליה 'יראלג אוסטריה אוזבקיסטן הברית ארצות

 אורוגואי אנגולה אוקראינה אירלנד קנדה

 

 אקוואדור אריתריאה 'אןאזרבייז אסטוניה

 

 ארגנטינה אתיופיה איטליה ארמניה

 

 בהאמה בהוטן אלבניה בלגיה

 

 בוליביה בוצואנה בולגריה בלרוס

                                                      

לשירותי  מודל התמחיר– נספח א'פרק י"א נספחים, באודות העקרונות המנחים ומרכיבי העלות נמצאים  פירוט 110

 חברת הדואר.



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

תמחור שירותי החברה –פרק ט'   

 

264 

 

 

 ברבדוס בנין בוסניה בריטניה

 

 ברזיל גאנה דנמרק גרוזיה

 

 מלטה אפריקה דרום הולנד גרמניה

 

 מקסיקו הודו הונגריה לטביה

 

 זילנד ניו קונג הונג טורקיה ליטא

 

 פנמה יפן יוון מולדובה

 

 פרו מצרים ירדן נורבגיה

 

 'יליצ ניגריה סלובניה פורטוגל

 

 קולומביה סין ספרד פינלנד

 

 סינגפור פולין קזחסטן

 

 

 פיליפינים 'כיהצ רוסיה

 

 

 קוריאה צרפת שוודיה

 

  

 קניה קרואטיה

 

  

 תאילנד רומניה

 

  

 שוויץ
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 האוויר בדרך מכתבים במשלוח מדינות קבוצות

 - 4 קבוצה

 הברית ארצות
 4 קבוצה

 - 8 קבוצה

 מערב בעיקר

 אירופה

 - 0 קבוצה

 מזרח בעיקר

 אירופה

 - 4 קבוצה

 אמריקה דרום

 ומדינות

 אחרות יקרות

 - 4 קבוצה

, אסיה

 אפריקה

 ואחרים

 אוגנדה אורוגואי אוזבקיסטן אוסטריה אוסטרליה הברית ארצות

 

 אנגולה אינדונזיה אוקראינה איטליה יפן

 

 אריתריאה סלואדור-אל 'אןאזרביידז איסלנד זילנד ניו

 

 אתיופיה אקודור אלבניה אירלנד קנדה

  

 בהוטן ארגנטינה אסטוניה בלגיה

  

 בוצוואנה בהאמה ארמניה בריטניה

  

 גאנה בוליביה בולגריה גיברלטר

  

 גבון ברזיל בוסניה גרמניה

  

 גמביה 'מאיקהג בלרוס דנמרק

  

 הודו גואטמלה גרוזיה אפריקה דרום

  

 קונג הונג הונדורס הונגריה הולנד

  

 וייטנאם ונצואלה ירדן יוון

  

 זימבבואה מקסיקו לטביה לוקסמבורג

  

 זמביה פנמה ליטא מונקו

  

 השנהב חוף פרגואי מולדובה מלטה

  

 טייואן פרו מקדוניה נורבגיה

  

 טנזניה 'יליצ סלובניה סינגפור

  

 מדגסקר קובה סלובקיה ספרד
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 מוזמביק קולומביה סרביה פורטוגל

  

 מונגוליה ריקה קוסטה פולין פינלנד

  

 'כיהצ צרפת

 

 מצרים

  

 קזחסטן שבדיה

 

 מרוקו

  

 קירגיזיה שויץ

 

 ניגריה

   

 קפריסין

 

 ניקרגואה

   

 קרואטיה

 

 נמיביה

   

 רומניה

 

 נפאל

   

 רוסיה

 

 סנגל

   

 תורכיה

 

 פיליפינים

     

 קונגו

     

 קמבודיה

     

 קניה

     

 תאילנד

     

 תוניס

 

 החדש התעריפים הסדר תקופת .444

 . כניסתו לתוקףארבע שנים מיום  יישמרממליצה כי הסדר התעריפים החדש  הוועדה
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  הדואר חברתלוחות תעריפים מומלצים לשירותים המפוקחים של  –' י פרק

 

 יחידני רגיל דואר

 )גרם( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

 .7.. 7.11 .1 עד

 .5.7 0.58 ... עד .1 מעל

 .8.1 9.78 .01 עד ... מעל

 ....7 .9.1 ..1 עד .01 מעל

 מפיקוח להוציא מומלץ ..1 מעל

 

 יחידני 40 דואר

 )גרם( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

 .5.0 0.11 .1 עד

 .5.1 0.91 ..7 עד .1 מעל

 .77.9 0...7 .01 עד ..7 מעל

 .0..7 .5..7 ..1 עד .01 מעל
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 יחידני בערוץ ישיר 40דואר 

 משקל )גרם(
תעריף בסיס )עלות + 

 רווח תפעולי(

תעריף מומלץ כולל 

 מע"מ ולאחר עיגול

 .0.7 17..  .1עד 

 .0.0 97.. ..7עד  .1מעל 

 .1..7 9.88 .01עד  ..7מעל 

 .77.7 8.09 ..1עד  .01מעל 

 

 

 כמותי 40 דואר

 )גרם( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

 .... 7.98 .1 עד

 .1.. 8... ..7 עד .1 מעל
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 חלוקה למרכזי שלא כמותי רגיל דואר

 סוג )גרם( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 "ממע

 7.15 7.51 ממוין לא .0 עד

 7.00 7.70 ...,.7 מעל ממוין .0 עד

 .1 עד .0 מעל

 מעל ממוין חריג

0,... 

7... 7.57 

 51.. .7.. ..7 עד .1 מעל

 15.. 5... .71 עד ..7 מעל

 19.. 01.. ... עד .71 מעל

 .8.. 51.. .1. עד ... מעל

 1.51 1.00 ..0 עד .1. מעל

 1.18 1.50 .01 עד ..0 מעל

 1.17 1.10 ..5 עד .01 מעל

 1..9 1.90 ..1 עד ..5 מעל

 מפיקוח להוציא מומלץ ..1 מעל
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 חלוקה למרכזי כמותי רגיל דואר

 סוג )גרם( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 "ממע

 7.78 7..7 ממוין לא .0 עד

 19.. 11.. ...,.7 מעל ממוין .0 עד

 .1 עד .0 מעל

 מעל ממוין חריג

0,... 

..10 ..91 

 7.19 7.17 ..7 עד .1 מעל

 7.85 7.15 .71 עד ..7 מעל

 8... 7.11 ... עד .71 מעל

 .... 7.99 .1. עד ... מעל

 1.11 1.15 ..0 עד .1. מעל

 1.98 1.95 .01 עד ..0 מעל

 7..1 1.85 ..5 עד .01 מעל

 1.01 5..1 ..1 עד ..5 מעל

 מפיקוח להוציא מומלץ ..1 מעל
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 גרם 44 עד תגובינה

)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

7.17 .... 

 

 משלוח חבילה מאשנב לאשנב למען צבאי

 משקל )ק"ג(
תעריף בסיס )עלות + 

 רווח תפעולי(

תעריף מומלץ כולל 

 מע"מ ולאחר עיגול

 .5.1. 18...  .עד 

 

 צבאי שאינו למען לאשנב מאשנב חבילה משלוח

 )ק"ג( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

 ...78 .71.7 . עד

 ..... .79.9 1ועד  . מעל

 .9.0. ...5. .7ועד  1 מעל

 .01.1 1...0 ..ועד  .7 מעל
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 יחידני רשום דואר

 )גרם( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

 .77.9 ....7 .1 עד

 .70.5 77.09 ... עד .1 מעל

 ...71 18..7 ..1 עד ... מעל

 .79.1 71.91 ...,. עד ..1 מעל

 

 כמותי רשום דואר

 )גרם( משקל
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

 .1.1 1.11 .1 עד

 .8.5 1.88 ... עד .1 מעל

 ...77 8..8 ..1 עד ... מעל

 מפיקוח להוציא מומלץ ...,7 עד ..1 מעל

 מפיקוח להוציא מומלץ ...,. עד ...,7 מעל

 

 אישור מסירת דבר דואר רשום

תעריף בסיס )עלות + 

 רווח תפעולי(

תעריף מומלץ וכולל 

 מע"מ ולאחר עיגול

4.04 4.44 
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 בית או פרטי מען, דואר)מתא  דואר דברי להפניית בקשה רישום

 (עסק בית או פרטי מען, דואר)תא  אחר למען( עסק

 שירות
)עלות +  בסיס תעריף

 (תפעולי רווח

 כולל מומלץ תעריף

 עיגול ולאחר"מ מע

 ארבעת בעד

 הראשונים החודשים
 תשלום ללא

 חודשים שישה בעד

 עשרה עד נוספים

 חודשים

17.10 1..8. 

 שישה כל בעד

 מעל נוספים חודשים

 חודשים עשרה

 מפיקוח להוציא מומלץ
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 האוויר בדרך"ל לחו שירותים תעריפי

 יחידני -משלוח דבר דואר לחו"ל בדרך האוויר 

 משקל )גרם(
תעריף בסיס )עלות + 

 רווח תפעולי(

תעריף מומלץ לאחר 

 עיגול

 4קבוצה 

 .9.0 1..9 גרם ..7עד 

 ...75 5..75 .1. ועד ..7 מעל

 .0.1. .0.1. ..1 ועד .1. מעל

 ...01 0..01 .11 ועד ..1 מעל

 .51.1 .51.1 ...,7 ועד .11 מעל

 .10.1 10.11 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 .91.1 91.51 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים
05.08 05.5. 

 4קבוצה 

 ...8 0..8 גרם ..7עד 

 .71.9 .71.9 .1. ועד ..7 מעל

 .1.1. 1.51. ..1 ועד .1. מעל

 .08.1 08.18 .11 ועד ..1 מעל

 .8..1 98..1 ...,7 ועד .11 מעל

 .1..1 10..1 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 .89.8 89.99 ...,. ועד ..7,1 מעל

 .08.1 08.11גרם  ...,7לכל 
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 נוספים

 8קבוצה 

 .5.1 5.51 גרם ..7עד 

 .5.8 5.98 .1. ועד ..7 מעל

 ...1 1.89 ..1 ועד .1. מעל

 .77.7 8..77 .11 ועד ..1 מעל

 .71.0 71.05 ...,7 ועד .11 מעל

 .9... 90... ..7,1 ועד ...,7 מעל

 .8.0. 1..8. ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים
09.91 09.8. 

 0קבוצה 

 .0.9 0.18 גרם ..7עד 

 .5.7 .5.7 .1. ועד ..7 מעל

 .5.8 .5.8 ..1 ועד .1. מעל

 .8.0 1..8 .11 ועד ..1 מעל

 .70.7 1..70 ...,7 ועד .11 מעל

 .71.1 .71.1 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 .0... 00... ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים
.8.78 .8... 

 4קבוצה 

 .5.5 5.08 גרם ..7עד 
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 .1.7 1.71 .1. ועד ..7 מעל

 ...1 1.71 ..1 ועד .1. מעל

 .75.1 75.11 .11 ועד ..1 מעל

 .5.5. 5.08. ...,7 ועד .11 מעל

 .01.1 01.18 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 .59.9 59.11 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים
11.81 11.8. 

 4קבוצה 

 ...5 0.81 גרם ..7עד 

 .5.5 .5.5 .1. ועד ..7 מעל

 .1.1 1.10 ..1 ועד .1. מעל

 ...77 ...77 .11 ועד ..1 מעל

 .71.9 71.18 ...,7 ועד .11 מעל

 ...5. 0.81. ..7,1 ועד ...,7 מעל

 .07.7 1..07 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים
57.19 57.1. 

 

 כמותי -משלוח דבר דואר לחו"ל בדרך האוויר

תעריף בסיס )עלות +  משקל )גרם(

 רווח תפעולי(

 תעריף מומלץ

 4קבוצה 
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 .5.1 .5.1 ..עד 

 ...1 ...1 .1 ועד .. מעל

 .1.7 .1.7 ..7 ועד .1 מעל

 .77.9 .77.9 .1. ועד ..7 מעל

 .7.7. .7.7. ..1 ועד .1. מעל

 17..0 17..0 .11 ועד ..1 מעל

 9..55 9..55 ...,7 ועד .11 מעל

 5..17 5..17 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 5..95 5..95 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים

05.08 05.08 

 4קבוצה 

 5.88 5.88 ..עד 

 1.97 1.97 .1 ועד .. מעל

 1.88 1.88 ..7 ועד .1 מעל

 .71.9 .71.9 .1. ועד ..7 מעל

 1.51. 1.51. ..1 ועד .1. מעל

 08.18 08.18 .11 ועד ..1 מעל

 98..1 98..1 ...,7 ועד .11 מעל

 10..1 10..1 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 89.99 89.99 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים

08.11 08.11 

 8קבוצה 
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 5.51 5.51 ..עד 

 5.98 5.98 .1 ועד .. מעל

 1.89 1.89 ..7 ועד .1 מעל

 8..77 8..77 .1. ועד ..7 מעל

 71.05 71.05 ..1 ועד .1. מעל

 90... 90... .11 ועד ..1 מעל

 1..8. 1..8. ...,7 ועד .11 מעל

 09.91 09.91 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 .17.1 .17.1 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים

78.0. 78.0. 

 0קבוצה 

 0.18 0.18 ..עד 

 .5.7 .5.7 .1 ועד .. מעל

 .5.8 .5.8 ..7 ועד .1 מעל

 1..8 1..8 .1. ועד ..7 מעל

 1..70 1..70 ..1 ועד .1. מעל

 .71.1 .71.1 .11 ועד ..1 מעל

 00... 00... ...,7 ועד .11 מעל

 8.78. 8.78. ..7,1 ועד ...,7 מעל

 9..09 9..09 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים

70.97 70.97 

 4קבוצה 
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 5.08 5.08 ..עד 

 1.71 1.71 .1 ועד .. מעל

 1.71 1.71 ..7 ועד .1 מעל

 75.11 75.11 .1. ועד ..7 מעל

 5.08. 5.08. ..1 ועד .1. מעל

 01.18 01.18 .11 ועד ..1 מעל

 59.11 59.11 ...,7 ועד .11 מעל

 11.81 11.81 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 87.75 87.75 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים

01.51 01.51 

 4קבוצה 

 0.81 0.81 ..עד 

 .5.5 .5.5 .1 ועד .. מעל

 1.10 1.10 ..7 ועד .1 מעל

 ...77 ...77 .1. ועד ..7 מעל

 71.18 71.18 ..1 ועד .1. מעל

 0.81. 0.81. .11 ועד ..1 מעל

 1..07 1..07 ...,7 ועד .11 מעל

 57.19 57.19 ..7,1 ועד ...,7 מעל

 11.11 11.11 ...,. ועד ..7,1 מעל

גרם  ...,7לכל 

 נוספים

.7.07 .7.07 
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 משלוח יחידני של חבילה לחו"ל בדרך האוויר

תעריף בסיס )עלות +  משקל )ק"ג(

 רווח תפעולי(

לאחר  תעריף מומלץ

 עיגול

  4קבוצה 

 .11.0 8..11 ק"ג 1..עד 

 .0.0. 8..0. חצי ק"ג נוסף

  4קבוצה 

 ...17 17.78 ק"ג 1..עד 

 .5..7 51..7 חצי ק"ג נוסף

  8קבוצה 

 .11.7 1..11 ק"ג 1..עד 

 .1.9 1.11 חצי ק"ג נוסף

  0קבוצה 

 .11.8 11.91 ק"ג 1..עד 

 .5..7 08..7 חצי ק"ג נוסף

  4קבוצה 

 .5..1 08..1 ק"ג 1..עד 

 .5.0. 9..5. חצי ק"ג נוסף

 

 רישום דבר דואר לחו"ל

תעריף בסיס )עלות + 

 רווח תפעולי(

תעריף מומלץ וכולל 

 מע"מ ולאחר עיגול

1.18 8.7. 
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 נספחים -"א י פרק
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,לכבוד   
 לכבוד

 "ר זיו רייך ד
 התעריפים ועדת ראש יושב

 התקשורת משרד
 

שהוכנה "( הדואר חברת"מ )להלן: "בע לישראל דואר חברתלההון  מחיר חישובמציג את תמצית  זה דוח

, "(הלקוח)להלן: " "( לבקשת משרד התקשורתDeloitte": להלןעל ידי בריטמן אלמגור זהר ושות' )

באוגוסט  04 ביום הצדדים בין שנחתם ההתקשרות במכתב המופרטים הכללייםבכפוף לתנאים העסקיים 
 ."(ההתקשרות מכתב)להלן: " 4102

הדואר ואיננו בעלי עניין בה או צפויים להפוך לבעלי עניין בה או בנכסיה בעתיד. אין לנו כל תלות בחברת 
 התשלום עבור שירותנו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות הבדיקה שלנו. 

הדואר. מבלי לבחון את אמיתות המידע, הסתמכנו על  חברתדה, נמסר לידינו מידע בנוגע לבמהלך העבו
הדואר. לא ביקרנו את המידע שנמסר לנו  חברתתונים והמצב הפיננסי של מידע זה כמשקף נאמנה את הנ

כחלק מביצוע העבודה ועבודתנו אינה מהווה אימות או אישור לנכונות, לשלמות או לדיוק של המידע. אין 
אנו מביעים חוות דעת או כל המלצה אחרת בדבר הנכונות או הנאותות של המידע הנ"ל או מקבלים כל 

 םיות כלפיו. עיקר הנתונים והתחשיבים אשר מובאים בעבודתנו מבוססים על נתונימידה של אחר
, וכן על נתונים ממקורות אחרים. כאמור, לא ישמנו נהלי ביקורת על ומהלקוח הדואר חברתשהתקבלו מ

 הנתונים שקיבלנו ולפיכך עבודתנו אינה מהווה אימות לנכונותם, לשלמותם ולדיוקם. 
מובהר בזאת  .ההתקשרות במכתב שפורטו השימושים מלבד, זו בעבודתנו שימוש כלכי לא יבוצע  יובהר

זו. נוסף על כך  בעבודהבאחריות כלשהי בגין שימוש כלשהו שיעשה צד שלישי  תשאלא  Deloitte כי

זו אינה מהווה חוות דעת חשבונאית ו/או מיסויית ו/או משפטית ואין לראותה או  עבודהמובהר כי 
 להציגה ככזו.

יש לציין כי חלק מהתחזיות הכלולות בעבודה מבוססות על הנחות תיאורטיות ותנאים היפותטיים אשר 

אינה  Deloitteאינם בהכרח משקפים את ההתרחשויות העתידיות. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור, 

שויות אחראית לדיוקן ונכונותן של כל ההנחות והתחזיות לתוצאות העתידיות שכן התרחשויות בעתיד ע
להיות שונות באופן מהותי מהנחות ותחזיות כפי שמוצגות בעבודה זו. תחזיות אלה נתונות לעדכונים, 

הפיננסי של  הפות שינויים העשויים להתרחש במצבהשלמות, או תיקונים במידה ויסתבר כי אינן משק
 הדואר. חברת

הבלעדית של  הבו, הינה באחריותיובהר לבסוף כי כל החלטה הנובעת ממסמך זה, לרבות מהמידע הכלול 
 ו/או כל גורם אחר שהורשה לעיין בו. הלקוח

 
 בכבוד רב,                                                                                                     

ת'בריטמן אלמגור זהר ושו                                                                 



 לישראל בע"מ לחברת דואר מחיר ההוןחישוב                                                           תמצית מנהלים
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 מנהלים תמצית

 כללי

 :הדואר חברת פעילויות שתי שלההון  מחירעל ידי משרד התקשורת להעריך את  נתבקשנו

 הדואר פעילותפעילות הדיוור בה עוסקת חברת הדואר )להלן: " – תהקלאסי הדואר פעילות .א

 "(.תהקלאסי

 בנק פעילותבה עוסקת חברת הדואר )להלן: " הכספיים השירותיםפעילות  –בנק הדואר  פעילות .ב

 "(.הדואר

 שלההון  מחיריכי  סבוריםופעילות בנק הדואר, אנו  תהקלאסי הדואר פעילות של השונה אופיין בשל

 בתחשיבים נפרדים.  םאות אמדנו כן ועל, המז הז שוניםפעילויות אלו 

 הדואר פעילות מגמת תיאורו הקלאסית הדואר פעילות של תיאור מציג לעבודתנו' א פרק 

  ;בעולם הקלאסית

 לפעילות הדואר הקלאסית של חברת  המוערך ההון מחיר תחשיבב' לעבודתנו מציג את  פרק

 ;הדואר

 הדואר בנק פעילות של תיאור מציג לעבודתנו' ג פרק; 

 הדואר בנק לפעילותההון המוערך  מחירד' לעבודתנו מציג את תחשיב  פרק; 

 על ידי  שהוערך ההון מחירעל ידינו לבין  שהוערך ההון מחירה' לעבודתנו מציג השוואה בין  פרק

 ועדת שגיא.

 'הון הפעיללעבודתנו מציג את תחשיב מחיר ההון המשוקלל של חברת הדואר, תחשיב ה נספח א 

 רמטיבי של חברת הדואר.של חברת הדואר ואת תחשיב הרווח התפעולי הנו

 

לקבוע את  Ofcomהחליט הרגולטור הבריטי  4104סקירת החומרים מצאנו כי בסוף  במהלך כי יןוצי

 RABבגישת  במקום זאת, ראוי( EBITבשיטת מרווח תפעולי ) Royal Mailתעריפי חברת הדואר 

(Regulatory Asset Base ,)כלשהו מוגדר נכסים בבסיס הון מחיר הכפלת ידי על נקבע התעריף לפיה ,

חברות  הינן דואר ברותהחלטה זו נומקה על ידי הרגולטור בכך שח .מועד אותו עד נהוגה הייתה אשר

מבוססות כוח אדם, ולא חברות מבוססות נכסים )כמו חברות תשתית(, ולכן לשיטתו של הרגולטור 

 רווח תפעולי.  לקבוע את התעריפים בגישה המבוססת על קביעת מ יותר נכוןהבריטי 
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 הממצאים סיכום

 הקלאסית הדואר פעילות

 ביטא אומדן

 :חלקים לשני הקלאסית הדואר פעילות את לחלק ניתן

 68.0 -בכביטא תחרותית המוערכת  – בתחרות פעילות 

 ביטא מונופוליסטית המוערכת )בהסתמך על מדגם חברות  – )מוגנת( מונופוליסטית פעילות

 6853 -בכתשתית( 

 .משוכללת בתחרות לפעילות תהפוך הקלאסית הדואר פעילות כלל והארוך הבינוני בזמן להערכתנו

הפעילות ה"מוגן" מסך הכנסות פעילות הדואר  חלקבהתאם, מחיר ההון צריך לשקף שינוי מבני זה. 

 . 27% -כ 4104הקלאסית מהווה בשנת 

 ור זניח. , אנו מעריכים כי שיעור זה יפחת על פני השנים לשיעכאמור

המתאימה כתלות בחלקן היחסי של ההכנסות ה"מוגנות"  לביטאטבלה המציגה את הערכתנו  להלן

 סך הכנסות פעילות הדואר הקלאסית:  מתוך (היחידני רהדיוו אפיק הכנסות בעיקר)

גנות" מסך הכנסות  חלק יחסי הכנסות "מו

לות הדואר הקלאסי פעי
*47%40%30%20%10%0%

      0.86      0.81      0.76      0.71      0.65     0.62ביטא לא-ממונפת מוערכת

    

 .4104 לשנת נכון הקלאסית הדואר פעילות הכנסות סך מתוך היחידני הדיוור אפיק הכנסות של היחסי חלקן* 

 חוב מחיר

. להלן טבלה המציגה את Aa3הנפיקה חברת הדואר אג"ח, אשר דורגו במועד הנפקתן  4101מרץ  בחודש

 "ח של חברת הדואר ממועד הנפקתן, עד למועד כתיבת דוח זה:האגהתפתחות דירוג 

גתאריך הערהדירו

Aa3מועד הנפקה

הורדת דירוג28A1 באוגוסט 2011

הורדת דירוג29A2 במרץ 2012

 הורדת דירוג10A3 בספטמבר 2013

ההסתכלות היא  אםיש להביא בחשבון את מחיר החוב המייצג.  של חברת הדואר ההוןחישוב מחיר  בעת

 תחתלטווח ארוך, הרי שיש להביא בחשבון את מחיר החוב כפי שהיה במועד הנפקתן של אגרות החוב, 

, יותר קצר זמן ח. מנגד, במידה ומחיר ההון נקבע לטווהמייצג החוב מחיר היה אז החוב שמחיר ההנחה

 חברת הדואר. של הנוכחי החוב מחיר אתגם  בחשבון להביא שיש הרי
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"מ מח. 1שלה החוב בדירוג כתלות, הדואר חברת של המוערכים החוב מחירי את המציגה טבלה להלן

 :שנים 01ריבית החוב המוערכת עומד על 

 

ג חוב מוערך של חברת הדואר Aa3A1A2A3דירו

 4.90%5.39%6.44%7.21%מחיר חוב מוערך

 ההון מחיר תחשיב

, תחת הקלאסית דוארה פעילות של המוערך הריאליההון  מחיר טווחו פרמטריםל אומדניםהלהלן 

 :הבאים התחשיבים

בהתאם  - Aa3ריבית חוב  דירוג; שנה 01"מ למחחסרת סיכון וריבית חוב  ריבית -' א תחשיב .א
 לדירוג אג"ח חברת הדואר בעת הנפקתן.

בהתאם  - A3ריבית חוב  דירוג; שנה 01"מ למחחסרת סיכון וריבית חוב  ריבית -' ב תחשיב .ב
 .הכנת דוח זה לדירוג אג"ח חברת הדואר בעת

בהתאם  – Aa3ריבית חוב  דירוג; שנה 41"מ למחחסרת סיכון וריבית חוב  ריבית -' ג תחשיב .ג
 .הנפקתן לדירוג אג"ח חברת הדואר בעת

 

מחיר הון מוערך לות הדואר הקלאסית -  פעי

ג'תחשיב ב'תחשיב א' תחשיב 

2.49%2.49%2.72%שער ריבית חסרת סיכון ריאלית 

 b u0.620.620.62

25%25%25%יחס חוב להון

26.5%26.5%26.5%שיעור מס חברות

 b E0.73               0.73               0.73               

6.00%6.00%6.00%פרמיית הסיכון של השוק

6.89%6.89%7.12%שיעור התשואה על ההון העצמי

4.90%7.21%5.28%שיעור תשואה על החוב

נטו ממס 3.60%5.30%3.88%שיעור התשואה על החוב, 

 6.23%6.57%6.47%מחיר הון מוערך

 

עת הנפקת  חובהדירוג החוב הנורמטיבי עבור פעילות הדואר הקלאסית זהה לדירוג תחת ההנחה כי 

פעילות הדואר הקלאסית יהיה מחיר ההון המוערך עבור להערכתנו (, הרי שAa3אגרות החוב שלה )דירוג 

 .  שנים( 01)הנחת מח"מ של  3.42% -כמוצג בתחשיב א' לעיל, ויעמוד על כ

                                                      

 

 זה במסמך' ב בפרק מוסברת החוב מחיר הערכת מתודולוגיית 1



 לישראל בע"מ לחברת דואר מחיר ההוןחישוב                                                           תמצית מנהלים

 6 

 

  הפעילות בתמהיל עתידיים שינויים

 ימחיר יםמוצג להלןהמוערכות בהתאם לתמהיל פעילות הדואר הקלאסית,  הביטאותלהצגת  בהמשך

לפעילות הדואר הקלאסית )תחת ההנחות ששימשו בתחשיב א' לעיל( כתלות בחלקן  כיםההון המוער

 מסך הכנסות פעילות הדואר הקלאסית: "מוגנות"ה הכנסותההיחסי של 

נות" מסך הכנסות  ג חלק יחסי הכנסות "מו

לות הדואר הקלאסי פעי
*47%40%30%20%10%0%

      0.86      0.81      0.76      0.71      0.65     0.62ביטא לא-ממונפת מוערכת

 6.23%6.43%6.72%7.00%7.29%7.58%מחיר הון מוערך לפעילות הדואר הקלאסית

 .4104 לשנת נכון הקלאסית הדואר פעילות הכנסות סך מתוך היחידני הדיוור אפיק הכנסות של היחסי חלקן* 

 החוב בדירוג עתידיים שינויים

להצגת מחירי החוב המוערכים לפעילות הדואר הקלאסית, להלן מוצגים מחירי ההון המוערכים  בהמשך

לפעילות הדואר הקלאסית )תחת ההנחות ששימשו בתחשיב א' לעיל( כתלות במחיר החוב המוערך של 

  פעילות הדואר הקלאסית:

ג חוב מוערך של חברת הדואר Aa3A1A2A3דירו

4.90%5.39%6.44%7.21%מחיר חוב מוערך

 6.23%6.30%6.46%6.57%מחיר הון מוערך לפעילות הדואר הקלאסית

  הקלאסית דוארעבור פעילות ה תחשיב מחיר ההון המוערך סיכום

 כאשר, לדינאמי הקלאסית הדואר לפעילות המוערך ההון מחיר את להפוך הואידינו -על המוצע הפתרון

 מחירממונפת בה יבוצע שימוש תחושב בהתאם לתמהיל ההכנסות הצפוי בשנה הספציפית ו-הלא הביטא

 בו יבוצע שימוש ייקבע בהתאם לדירוג החוב של חברת הדואר באותו שנה. החוב

היחסי של  חלקן( 0) -ב כתלות הקלאסית הדואר פעילות של ההון מחיר את המסכמת טבלה מוצגת להלן

 חברת של המוערך החוב דירוג( 4) -ובמתוך סך הכנסות פעילות הדואר הקלאסית  ה"מוגנות" הכנסותה

. כל יתר האומדנים המשמשים לחישובים בטבלה זו זהים לאומדנים ששימשו בתחשיב א' שהופיע הדואר

 לעיל:

47%40%30%20%10%0%

Aa36.23%6.43%6.72%7.00%7.29%7.58%

A16.30%6.50%6.79%7.07%7.36%7.65%

A26.46%6.66%6.94%7.23%7.52%7.80%

A36.57%6.77%7.06%7.34%7.63%7.92%

ל 
ש

ך 
ר

ע
מו

ב 
חו

ג 
רו

די

ר
א

דו
ה

ת 
ר

ב
ח

לות  מתוך סך הכנסות פעי נות"  ג "מו חלק יחסי הכנסות 

הדואר הקלאסית

 

 היחידני הדואר אפיק מהכנסות ורק אך כמעט מורכבות"מוגנות" ה ההכנסות* 

   מודגשות בטבלה  לעיל שהוצגוב'  -** תוצאות תחשיבים א' ו
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 הדואר בנק פעילות

 ביטא אומדן

עבור פעילות בנק הדואר נסקרו על ידינו נתוני מספר חברות מתחומי פעילות הדומים  הביטאהערכת  בעת

לפעילות בנק הדואר. להערכתנו פעילות בנק הדואר דומה ביותר לפעילותן של חברות עיבוד תשלומים, 

 .6800 -בכשל פעילות בנק הדואר  הביטאובהתבסס על נתוניהן של חברות מדגם מתחום זה, הוערכה 

 ההון מחיר תחשיב

 התחשיביםלהלן האומדנים לפרמטרים וטווח מחיר ההון הריאלי המוערך של פעילות בנק הדואר, תחת 

 :הבאים

 .שנה 01"מ למחחסרת סיכון  ריבית – 'א תחשיב .א

 .שנה 41"מ למחחסרת סיכון  ריבית – 'ב תחשיב .ב

לות בנק הדואר - מחיר הון מוערך פעי

2.49%2.72%שער ריבית חסרת סיכון ריאלית 

 b0.770.77

6.00%6.00%פרמיית הסיכון של השוק

7.11%7.34%מחיר הון מוערך

תחשיב ב'תחשיב א'

 

 

בהתאם לתחשיב מחיר ההון של פעילות הדואר הקלאסית שהוצג לעיל, תחת הנחה כי המח"מ המתאים 

  .7.00% -שמחיר ההון המוערך לפעילות בנק הדואר עומד על כ , הרישנה 01לחישוב מחיר ההון עומד על 
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 2הקלאסית הדואר פעילות -א'  פרק 0

 הדואר חברת 181

 מדינת של מלאים ושליטה בבעלות ממשלתית כחברה 4112 בנובמבר 1 ביום התאגדה הדואר חברת

. עד 0883 – "והתשמעל פי חוק הדואר,  לתפועהדואר  חברת. 4113במרץ  0ביום  לותהבפעי והחלה ישראל

התבצעה הפעילות במסגרת רשות הדואר אשר פעלה מכוח חוק רשות הדואר )אשר  4113במרץ  0ליום 

(, ובמסגרת בנק הדואר אשר פעל במסגרת חוק 0883 –"ו התשמתוקן ובין היתר שונה שמו לחוק הדואר, 

  , ואשר גם פעילותו מוסדרת כיום בחוק הדואר. 0810 –"א התשיבנק הדואר, 

 הקלאסית הדואר פעילות 181

 כללי 18181

במסגרת ארבעה מרחבים גיאוגרפיים: מרחב תל אביב והמרכז, מרחב  יםמבוצע הקלאסי הדואר שירותי

צפון, מרחב ירושלים ומרחב דרום. כל מרחב אחראי בתחום הגיאוגרפי שלו על מתן שירותי הדואר 

המרחבים קיימים יחסי גומלין כך באמצעות מערך יחידות הדואר, המיון והדיוור הכפופים אליו. בין 

שדבר דואר שהתקבל למשלוח במרחב אחד יכול ויחולק לנמען הקצה במרחב אחר. בתחום שירותי הדואר 

 המפורטים, הרגיל הדואר ושירותי לעסקים דואר שירותי, ניתן להבחין בין שני סוגי שירותים עיקריים

 :להלן

 לעסקים דואר שירותי 18181

 בכמויות דואר דברי השולחים וחותללק הניתנים כמותי דואר שירותי כוללים לעסקים הדואר שירותי

 חברות, ורתתקש חברות, בנקים כדוגמת ייםעסק ולקוחות סמך ויחידות ממשלה משרדי כגון, דולותג

 .ועלונים רשומים עיתונים חלוקת שירותי וכן אלקטרוני כמותי דואר שירותי, ממשלתיות חברות, ביטוח

 הרגיל הדואר שירותי 18185

זה כולל את שירותי הדואר שאינם נכנסים למסגרת שירותי הדואר לעסקים ותחום שירותי  שירות

ולחו"ל, משלוח דואר השליחויות. בין היתר, נכללים בו שירותים כדלקמן: משלוח דואר יחידני בארץ 

ולחו"ל, משלוח רשום בארץ ולחו"ל, משלוח חבילה מ"אשנב לאשנב" בארץ ולחו"ל, משלוח מברק בארץ 

טיפול בדואר בינלאומי נכנס, משלוח דואר יחידני מהיר בארץ, משלוח חבילה מהיר  דואר כמותי לחו"ל,

 אקספרס בארץ מאשנב לדלת, משלוח דואר בינלאומי מהיר, שירותי דואר עוקב ושירות תאי דואר. 

                                                      

 

 4104בדצמבר  20 -מקור: דוחות כספיים של חברת הדואר ל 2
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 וברווחיותה הקלאסי הדואר פעילות בהיקף שינויים 18181

 לעסקים דואר שירותי
דברי הדואר הכמותי הנשלחים מושפע, בין היתר, מהסדרים רגולטוריים החלים על לקוחות חברת  מספר

הדואר בתחום, כגון חובות הדיווח ללקוחות החלות על גורמים בנקאיים, מבטחים וקופות גמל, החובה 

די למשלוח חשבוניות החלה על חברות התקשורת וכן החובה למשלוח חשבונות מים באמצעות תאגי

 המים ברשויות המקומיות השונות. 

זה חלה ירידה בהיקפי הפעילות של החברה נוכח פתיחת שירותי הדואר הכמותי לתחרות מלאה  בשירות

הלקוחות במשלוחי  והתעיילותוהפעילות השיווקית של המתחרים החדשים, התחליפים הטכנולוגיים 

תי של חברת הדואר בפריפריה בלבד )בעוד דואר. בנוסף, לקוחות רבים משתמשים בשירותי הדואר הכמו

 דלילישבאזורים צפופים אוכלוסין הם מבצעים שימוש במתחרי חברת הדואר(, וכיוון שאזורים אלו הם 

 אוכלוסין, נפגעת רווחיות חברת הדואר. 

 הרגיל הדואר שירותי
, היקף הפעילות של שירותי הדואר הרגיל קטן והולך, וזאת בעיקר בשל התפתחויות טכנולוגיות ככלל

 חבילות משלוח בשירות, זאת עם(. סלולר ושירותי אינטרנט, אלקטורניבתחום העברת המסרים )דואר 

 בשל התפתחות השימוש בתשתית האינטרנט לביצוע היתר ןבי וזאת לותיבפע גידול חל"ל, ולחו בארץ

 עסקאות סחר בשירותים ובמוצרים.

 טכנולוגיים שינויים
 שוניםהמואצים בטכנולוגיה הביאו ליצירת תחליפים אלקטרוניים למשלוח דואר. לקוחות  השינויים

תשתיות תקשורת  פיתחובשירותי הדואר הכמותי, דוגמת בנקים וחברות אשראי,  שושימ העושים

 מסריםו טלויזיההמאפשרות להם לשלוח דואר ללקוחותיהם באמצעות אתרי אינטרנט, דואר אלקטרוני, 

 באמצעות מכשירי הטלפון הניידים. 

מערכות דיוור אלקטרוניות  חלפת רב דואר השולחות חברות מאמציב האצה אף ניכרת האחרונות בשנים

ולצרף את לקוחותיהן לשירות זה, לרבות באמצעות מתן הטבות ללקוחות המצטרפים לשירותי החדשים 

 צעותמאב חשבונית לקבל המסכימים ללקוחות אוויר בזמןחברות הסלולר המעניקות הטבות  –)לדוגמה 

 .מהותי באופן יםלעסק הדואר שירותי על משפיעים אלה שינויים(. האלקטרוני הדואר

, במסגרת אותם שינויים טכנולוגיים מתרחב והלך שוק המסחר האלקטרוני, המגדיל את הצורך מנגד

 בשירותי העברת טובין באמצעות שירותי החברה. 

 3"לבחו חברות של קלאסית דואר פעילות 18183

 בריטניה

 היא מפעילת שירותי הדואר האוניברסלי בבריטניה. Royal Mail קבוצת

                                                      

 

 Deloitteעל ידי  הוכן" שהנבחרות הבוחן מדינות סקירת': ב"שלב  דוח על מתבססת"ל בחו קלאסית דואר פעילות ניתוח 3
   .4102ביוני  8והוגש למשרד התקשורת ביום 



 לישראל בע"מ חברת דוארההון ל מחירחישוב פעילות הדואר הקלאסית                                                 –פרק א' 

 

 21 

 

מיליארד פריטים  41 -מכ, בבריטנההאחרונות ישנה ירידה חדה במשלוח דברי דואר ממוענים  בשנים

בבריטניה צופה כי מגמה זו תתחזק, ובשנים  הרגלוטור. 4104מיליארד פריטים בשנת  01 -לכ, 4113בשנת 

 נוספים. 21%-41% -הקרובות תחול ירידה של כ

 זילנד-ניו

 רבות למדינות בדומה. זילנד-היא מפעילת שירותי הדואר האוניברסליים בניו New Ziland Post חברת

 חברת. בשנה הנשלחים המקומי הדואר דברי בהיקף מתמדת ירידה מתקיימת זילנד בניו גם, בעולם

 הצפוי הגידול וכי, נוספים 41% -ב המכתבים משלוח ירד 4103מעריכה כי עד לשנת  זילנדית-הניו הדואר

כי  זילנדית-הניו הדואר חברת מעריכה לכן. דהיהיר על לפצות יוכל לא, חבילות במשלוח( 21% -כ)של 

 .4107 שנתהחל מ הפסדיתפעילות הדואר תחל להיות פעילות 

 אירלנד

דברי הדואר באירלנד נמצא  מספרהיא מפעילת שירותי הדואר האוניברסליים באירלנד.  AnPost חברת

בהשוואה לשנת  לותימנפח הפע 21% -כ הכלתאבד סך  4102בירידה מתמדת, החברה מעריכה כי עד שנת 

4117 . 

 אוסטרליה

דברי הדואר  מספרהיא מפעילת שירותי הדואר האוניברסליים באוסטרליה.  Australia Post חברת

 1.3)לעומת  מיליארד פריטים 2.8 -ל 4104, והגיע בשנת 4118באוסטרליה נמצא בירידה חדה משנת 

 במסחר מהן 71% מקור כאשר, החבילות בתחום צמיחה ישנה, מנגד. (4118 -מיליארד פריטים ב

 .אלקטרוני

 בלגיה

היא מפעילת שירותי הדואר האוניברסליים בבלגיה. חברת הדואר הבלגית נאלצת להתמודד  post חברת

עם ירידה מתמדת בהיקף דברי הדואר. מספר המכתבים הממוענים לשנה נמצא בירידה הדרגתית מדי 

 שנה.
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 לפעילות הדואר הקלאסית ההון מחירחישוב  -ב'  פרק 4

 תיאוריה 181

זה מייצג את  שיעורשיעור תשואה המשמש להמרת סכום כספי עתידי לערכו הנוכחי.  ינוה ההון מחיר

יבחר  רציונאלימשקיע  כאשר, מסוימת פוטנציאליתהשקעה  עבורהתשואה הנדרשת על ידי משקיע 

 ההיוון לוקחשיעור  .סיכוןבאלטרנטיבת השקעה בעלת תוחלת תשואה מקסימאלית עבור רמה נתונה של 

 . וכדומהבחשבון גורמים כגון ערך הזמן של כסף, הסיכון הגלום בבעלות על הנכס המוערך, 

 Weighted Average Cost of-ב וחוב עצמי הון השקעתמזומנים המבוססים על  תזרימילהוון  נהוג

Capital (WACC): 

        (   )  
 

   
    

 

   
                                 

 ,כאשר

 מס לפני, החוב על התשואה שיעור =    

 החברה של נטו הפיננסי חובה של כלכלי שווי =   

 העצמי ההון על התשואה שיעור =    

 החברה של העצמי ההון של כלכלי שווי =   

 חברות מס שיעור =   

 

 Capital Asset Pricing Model בסיס על חושב,   התשואה על ההון העצמי של החברה,  שיעור

(CAPM), בתוספת פרמיית סיכון השוק המוכפלת ,   , החתךנגזר מריבית חסרת סיכון למועד  והוא

(     ) ,השוק של הסיכון רמתל ביחס החברהשל  העצמי הונהברמת הסיכון של     . 

 

       (     )                                            

 ,כאשר

 העצמי ההון על התשואה שיעור =    

 סיכון חסרת ריבית שער =    

 החברהשל  העצמי הוןהשל  ביטא =    

 השוק של הסיכון פרמיית =      
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תוחלת שיעור התשואה על  ,על פיו, בכפוף להנחות מסוימות .םהינו מודל לתמחור נכסי CAPM -ה

 להאשר מהווה מדד לסיכון הסיסטמתי ש ,השל   -ל ליניארי באופןקשורה  יכלשה השקעה אלטרנטיבת

 . (דיברסיפיקציהניתן לפיזור באמצעות  אינוש סיכון)

 יבית חסרת סיכון בישראל ר שיעור 181

 

 

 תיאוריה 18181

 עבורתיאורטי,  באופןזה מייצג את שיעור התשואה בשוק הישראלי על השקעה ללא סיכון.  פרמטר

 מתוחלת שיעור התשואה רקמושפעת  והחלטתו אחתבוחר תיק השקעות על פני תקופה  אשרמשקיע 

 התשואה שיעור של( התקן סטיית)או  השונות אשר נכס הינו סיכון חסר נכסתשואה, הומשונות שיעור 

 . לאפס שווה שלו

 מקצועיות  ותפרקטיק סקירת 18181

הערכות השווי  בפרקטיקתשל אג"ח ממשלתיות, אך  לפידיוןזה נאמד באמצעות שיעור התשואה  פרמטר

בספרות  .הסיכון חסרת ריביתל ןד"ח הממשלתיות המשמשות כאומהאג"מ למחדיון בנוגע  קיים עדיין

 :21 -ל 01 בין הנעים, הנבחרות הממשלתיות"ח אג"מים שונים אפשריים למחהמקצועית מצוינים 

COST OF CAPITAL – MARTIN & SEIGNEUR
4 

 .שנים 16אגרות חוב בעלות זמן לפדיון של  עללספר זה, הריבית חסרת הסיכון מתבססת  בהתאם

DAMODARAN ON VALUATION 5 

הריבית חסרת  "ממחהנאמד לבין  התזרים"מ בין מחלספר זה, יש לנקוט בגישת של התאמת  בהתאם

הסיכון המיושמת. עוד מצוין כי אין מניעה להשתמש בריבית המתבססת על אגרות חוב ממשלתיות בעלות 

 . שנים 56זמן לפדיון של 

 

 

 

                                                      

 

4 American Institute of Certified Public Accountants National Business Valuation Conference – Cost of 

Capital: Presented by Harold G.Martin, Jr., Ronald L. Seigneur, December 4, 2001. 

5 Damodaran on Valuatio – 2nd Ed (2008) 

       (     )     
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CORPORATE FINANCIAL DISTRESS AND BANKRUPTCY 
6 

לדוגמת חישוב שיעור היוון המוצגת בספר זה, ריבית חסרת סיכון מתבססת על אגרות חוב  בהתאם

 .שנים 56ממשלתיות עם זמן לפדיון של 

MCKINSEY & COMPANY 
7 

"זמן  מהו מוגדר לא אך, ארוך לזמן ריביות על הסיכון חסרת הריבית את לבסס יש זה לספר בהתאם

 ".ארוך

"מ שיעורי הריביות חסרות מח, מסקירת עבודות ציבוריות של מעריכי שווי בישראל עולה כי בנוסף

 . שנים 13 -ל 16הסיכון בהם מבוצע שימוש נע לרוב בין 

  מידע מקורות סקירת 18185

עבודות, חוות דעת ופרסומים רגולטוריים אגב פעילות חברות ממשלתיות הנמצאות תחת רגולציה,  סקרנו

 "מ הריבית חסרת הסיכון ששימשה בהן:מחעל מנת לבדוק את 

 ריבית  שיעור, 4101-4102פי ספר בסיס התעריפים לשנים  על – חשמל ציבוריים לשירותים הרשות

 על, מדד צמודתחסרת סיכון נאמד כממוצע שבועי של שיעור תשואה לפדיון של אג"ח ממשלתית 

  .שנים 16 של פדיון לתקופת הןשיעור הריבית  מוערך פיהן על החוב אגרות. שנים 2 פני

 שיעור הריבית 4117בינואר  2פי החלטת המועצה לענייני גז טבעי מיום  על – הטבעי הגז רשות ,

 . שנה 13מדד לתקופת פדיון של  צמודתחסרת הסיכון הריאלית הוערך על בסיס אג"ח 

 שימוש בוצע בו האומדן 18181

העבודה הייתה  שיטת ".הוגן מרווח"המידע  מאגרהאומדן לריבית חסרת הסיכון התבססנו על  בבחירת

)להלן:  4102בספטמבר  21"מים מסוימים, לימי חתך שקדמו ליום במחאיסוף שיעור התשואה לפדיון 

 לאחר. הנתונים איסוף ליום שקדמו רבעונים של האחרון היום הינם החתך ימי"(. הנתונים איסוף יום"

 .שנאספו לפדיון התשואה שיעורי אותם של ממוצע חישבנו מכן

  "מ ולפי מספר תאריכי חתך ששימשו בחישוב הממוצע: מחלהלן מוצגות תוצאות חישובינו, לפי  בטבלה

                                                      

 

6 Corporate Financial Distress and Bankruptcy – Third Edition – Edward I. Altman & Edith Hotchkiss. 

7  Valuation – Fifth Edition – McKinsey & Company 
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"מ מחבקביעת שיעור הריבית חסרת הסיכון לפעילות הדואר הקלאסית יש להביא בחשבון  להערכתנו

בריבית  לזמן ארוך וכן יש להביא בחשבון את שיעור התשואה לפדיון בנקודות זמן שונות בהן חלו שינויים

, שיעור המהווה ממוצע שיעורי 1812%הדואר הקלאסית הינו  פיעלותבמשק. לפיכך, האומדן שנבחר עבור 

ימי החתך האחרונים, בהם נעה ריבית בנק ישראל  01על פני  שנה 13"מ של למחהריבית חסרת הסיכון 

  .2.41% -ל 0.41%בין 

על פני  שנה 16"מ של למח, ביצענו תחשיב )המוצג בסוף פרק זה( תוך שימוש בריבית חסרת סיכון בנוסף

 .1801%ימי החתך האחרונים, העומדת על  01

 

 הסיכון של השוק  פרמיית 185

 

 תיאוריה 18581

 השווה סיסטמתי סיכון בעלת השקעה על משקיע ידי על הנדרשת העודפת התשואה את מייצגתזו  פרמיה

 .השוק תיק של הסיסטמתי לסיכון

זו משקפת למעשה את תוחלת תוספת התשואה אותה יקבל המשקיע המבוזר מעצם השקעת כספו  פרמיה

 בתיק נכסים מסוכן. 

 .לערכה ביחס דעים אחידות ואין, שיטות במספר, רבים גורמים ידי על נאמדת השוק של הסיכון פרמיית

 שימוש בוצע בו האומדן 18581

השוק  של, המתבססת על שקלול של תחשיבים וציטוטים מקורות שונים, פרמיית הסיכון להערכתנו

 .0% -בכהישראלי נאמדת 

  מידע מקורות סקירת 18585

 Damodaran – לאתרו של פרופ'  בהתאםDamodaran השוק  לש, פרמיית הסיכון המתאימה

פרמיית סיכון זו כוללת  .(4102)תחשיב נכון ליוני  081%הישראלי עומדת על  שוקהמתאימה ל

 .0.2% -כ של בערך, ישראל עבור מדינה פרמיית

 פרמיית 4101-4102על פי ספר בסיס התעריפים לשנים  – חשמל ציבוריים לשירותים הרשות ,

 .בינלאומיים מחקרים על ססבבהת וזאת, 0% -בכ נאמדה הישראלי הסיכון של השוק

ממוצע ריביות חסרות סיכון ריאליות

1.99%1.87%1.58%מח"מ 10 שנים

2.49%2.41%2.18%מח"מ 15 שנים

2.72%2.66%2.46%מח"מ 20 שנים

2.86%2.81%2.66%מח"מ 25 שנים

ממוצע 10 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 4 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 8 

נים נים אחרו רבעו

       (     )     
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 פרמיית הסיכון 4117בינואר  2על פי החלטת המועצה לענייני גז טבעי מיום  – הטבעי הגז רשות ,

 . 383% -בכ נאמדה הישראלישל השוק 

 מסקירת עבודות כלכליות ציבוריות שונות שבוצעו על ידי  – בישראל ציבוריות כלכליות עבודות

 -ל 3%שנבחרה נעה בין  הישראלי מגוון מעריכי שווי בישראל, ערך פרמיית הסיכון של השוק

081%. 

 

 ביטא 181

 

 תיאוריה 18181

השקעה מסוימת לשינוי בשיעור התשואה  אלטרנטיבתמודדת את הרגישות של שיעור התשואה על  ביטא

 הינה ההשקעה אלטרנטיבתגבוהה יותר, כך הרגישות מסוג זה גבוהה יותר ו ביטאעל תיק השוק; ככל ש

 .יותר למשקיעים המחזיקים בתיק השוק נתמסוכ

על ידי הרצת רגרסיה ליניארית פשוטה של  ,בבורסה נסחרת אשר מניה עבור היסטורית ביטא לאמוד נהוג

)מעל ריבית  עודפתתשואה  שיעורישל המניה על  העודפת )מעל ריבית חסרת סיכון( התשואה שיעורי

 . חידהא, על פני תקופה היסטורית השוק לתיק נבחר קירוב שלחסרת סיכון( 

קבוצת חברות  נסחרת בבורסה, בדרך כלל יש לזהות אינה אשר החבר עבור ביטא לאמוד צורך יש כאשר

. מאומדנים אלו ניתן עבורן באופן ישיר מנתוני שוק היסטוריים ביטאות לאמודו ציבוריות מאותו ענף

 – החברה שלממונפת -הלא הביטאלבסס את אומדן  ועליו, בענף הקייםהסיסטמתי  הסיכוןלהקיש על 

 אשר מהווה אינדיקציה לסיכון התפעולי השיטתי של הענף.

"מסוכנות"  פחות שתעשיות בעוד, גבוההממונפת -לא ביטא בעלות הינן"מסוכנות"  תעשיות, כללי באופן

  .נמוכה יחסיתממונפת -לא ביטא בעלות תהיינה

 ות מידערסקירת מקו 18181

של חברות שונות )בארץ ובעולם(. להלן  ביטאותעבודתנו סקרנו עבודות ופרסומים שונים אגב  במסגרת

 עיקרן:

 דואר פעילות 1818181

 בעת הערכת ה - שגיא ועדת- WACC  תוך 0.0 -ל 1.8הניחה ועדת שגיא ביטא ממונפת של בין ,

ממונפת שהונחה על ידי ועדת שגיא, -הלא הביטאהון.  21%חוב אל מול  71%הנחת יחס מינוף של 

  .בממוצע .685 -הנגזרת מהפרמטרים אותם היא יישמה, עומדת על כ

 סיכונן  כי נראהחברות דואר/שילוח, אשר  1את נתוניהן של  סקרנו - /שילוחדואר חברות מדגם

 לסיכון פעילות הדואר הקלאסית: דומה התפעולי

       (     )     
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o FedEx Corporation  " :להלן(FedEx)" - חברתFedEx  חברת שילוח מטענים  היא

 FedExשמרכזה בארה"ב, המציעה שירותי שליחים בארה"ב וברחבי כל העולם. בנוסף 

  מציעה גם שינוע מטענים כבדים, ביבשה ובאוויר.

o United Parcel Service, Inc. " :להלן(UPS)" - UPS  ,הינה חברת שילוח חבילות

 המספקת שירותי תחבורה ושינוע, לוגיסטיקה ושירותים פיננסיים ברחבי העולם.

o Deutsche Post " :להלן(Deutsche)" - Deutsche  היא חברת האם שלDHL .

Deutsche  מספקת שירותי לוגיסטיקה בעיקר בגרמניה, שאר אירופה, ופועלת מגרמניה

תחומי פעילות: דואר, אקספרס, שילוח  2 -החברה פועלת באמריקה ואסיה הפסיפית. 

 ושרשרת אספקה.

o UK Mail Group plc. " :להלן(UKMG)" - UKMG 2 -היא חברה בריטית הפועלת ב 

 תחומי פעילות: דואר, חבילות, שליחים ומצבורי חבילות.

o 2TNT Express N.V. " :להלן(TNT)" - TNT  .מספקת משלוחי אקספרס מדלת לדלת

 ברה אוספת, מעבירה ומספקת מסמכים, חבילות ופעילות שילוח.הח

 .6825 -הלא ממונפת הממוצעת של חברות המדגם עומדת על כ הביטא

 

 8מים תשתית חברות 1818181

 

 Damodaran Online –  'על פי אתר האינטרנט של פרופDamodaran ,ממונפת -הלא הביטא

 .4102נכון לינואר  0.33 -עומדת על כ Water Utility -של תעשיית ה

 UK Competition Commision " :להלן בפסקה זו(CC)"9 –  של ה 4101באוגוסט  2דוח מיום- 

CC המתאר את החלטתה הסופית בנוגע למחיר אותו יכולה לגבות חברת ,Bristol Water 

                                                      

 

דוחות של . בהתאם, לרוב קיימים רגולטורי פיקוח תחת נמצאות אלו חברות שלרוב כיוון מים תשתית חברות נבחרו 8
  רגולטורים אשר קובעים תעריפים לחברות אלו.

9 UK Competition Commision – .גוף ציבורי עצמאי אשר דואג לתחרות בין החברות באנגליה  
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ממונפת עבור חברות מים וביוב נעה בטווח -הלא שהביטאנאמר  CC -מלקוחותיה. בהחלטת ה

 .6810-6850ין של ב

 Nera Economic Consulting " :להלן בפסקה זו(Nera)"10 –  הכינה  4118ביוניNera  דוח על

 הביטא. 2.8% -ל 2.2%לאחר מס בטווח של בין  WACCחברות המים באנגליה, במסגרתו הוערך 

-6853שהוערכה לחברות בחתום תשתית המים במסגרת דוח זה נעה בטווח של  ממונפת-הלא

6813. 

 Europe Economics " :להלן בפסקה זו(Europe)"11 – פירסמה 4118באוקטובר  44 -ב 

Europe  שירותי המים באנגליה. במסגרת דוח זה הוערכה ביטא  רגלוטורדוח שהוזמן על ידי

 ..681 -בכממונפת -הלא

 Oxera להל(ן" :Oxera)"12 – Oxera  נשכרה על ידי משרד התשתיות ההולנדי על מנת להעריך

ואילך.  4104את מחיר ההון של חברות המים ההולנדיות לצורך קביעת תעריפי המים מינואר 

 .6811-6811בתחשיב נעה בטווח של  שישמהממונפת אשר -הלא הביטא

 13גז תשתית חברות 1818185

 4117בינואר  2בהחלטה מיום  – רשות הגז הטבעי –ישראל: משרד התשתיות הלאומית  מדינת ,

 -במודל ה ההנוגעת לקביעת תעריף הולכת הגז הטבעי, מוסבר כי התשואה על ההון נקבע

CAPM6815בתחשיב זה עומדת על  שישמהממונפת אשר -. ביטא הלא. 

14חשמל תשתית חברות 1818181
 

 4101-4102פי ספר בסיס התעריפים הקובע את העלויות המוכרות למקטע הייצור לשנים  על ,

, לאחר ההתאמה לשוק למחשעבור חברת ה הממונפת הביטא, 4101אשר פורסם בפברואר 

 . 680 -המונופוליסטי בישראל, עומדת על כ

                                                      

 

10 Nera Economic Consulting  - חברת ייעוץ כלכלי בינלאומית 

11 Europe Economics – חברת ייעוץ כלכלי 

12 Oxera – חברת ייעוץ כלכלי אירופאית 

 רשות הגז הטבעי כיוון שרשות זו נמצאת תחת פיקוח רגולטורי.  נבחרה 13

 של דוחות קיימים לרוב, בהתאם. רגולטורי פיקוח תחת נמצאות אלו חברות שלרוב כיוון חשמל תשתית חברות נבחרו 14
 .אלו לחברות תעריפים קובעים אשר רגולטורים
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ממונפת -הלא הביטאעל שיעורי המינוף ויתר הפרמטרים אשר שימשו בספר התעריפים,  בהתבסס

  .6815 -הנגזרת של חברת החשמל עומדת על כ

 Damodaran Online - פי אתר האינטרנט של פרופ'  עלDamodaran ,ממונפת -הלא הביטא

 .4102נכון לינואר  0.36 -עומדת על כ Electric Utility -של תעשיית ה

 15CEPA דוח 1818183

דוח במסגרת רגולציות התעריפים לחברת הדואר הבריטית  CEPA השהגי 4100 אוקטוברב

 ואילך. 4104 שנתמ

שתי חלופות להערכת התשואה הנאותה לחברת הדואר  CEPAהדוח הציגה  במסגרת

 :פעילותה לאופי באשר יסוד הנחות שתי תחת וזאת, Royal Mail הבריטית

 תשתית חברת (Infrastructure) - והתשואה על ההון של  במידהRoyal Mail כאילו  תיאמד

ממונפת -הלא הביטאחברת הדואר הבריטית היא חברת תשתית, אשר לה סיכון יחסית נמוך, 

  .682 -ל 680בין  CEPAלדעתה של  המתאימה נעה

חשמל וחברות  מונופוליסטיות דוגמת חברות של חברות ותאביטהמ גבוה זה ותביטא טווח

פתוח  Royal Mailהבריטי בו פועלת  השוקש כיוון הנראה ככל זאתו תשתית טלפוניה

 .לתחרות מלאה

 

 חברת ( לוגיסטיקהLogistics) - והתשואה על ההון של  במידהRoyal Mail כאילו תיאמד 

 הביטאש הרי ,Infrastrucureמחברת  יותר גבוה מעט סיכון לה אשר, לוגיסטיקה חברת היא

 .181 -ל 186נעה בין  CEPAלדעתה של  ממונפת המתאימה-הלא

                                                      

 

15 CEPA – Cambridge Economic Policy Associates Ltd 
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  "(VAAP)להלן: " Value Adviser Associates Pty Ltd דוח 1818180

עבור חברת  4118 ביוני VAAPשהוכן על ידי  ,Regulatory WACC for Australia Postפי דוח  על

 -ממונפת שהוערכה לפעילות חברת הדואר האוסטרלית עומדת על כ-הלא הביטא, הדואר האוסטרלית

680..  

 הדואר לחברת השמור התחום כאשר, חלקית לתחרות פתוח האוסטרלית הדואר חברת פועלת בו השוק

 .הבסיסי המכתב ממחיר ארבע פי עד שמחירם גרם 411 עד מכתבים הוא

 הסקירה ממצאי סיכום 1818180

הלא ממונפות לפי מקורות המידע השונים אותם  הביטאותממוצעי  טווח מוצג להלן, לעיל לאמור בהתאם

 סקרנו:

טווח ממוצעי הביטאות

טווח עליוןטווח תחתוןתחום/מקור

0.230.36חברות תשתית חשמל

0.290.37חברות תשתית מים

0.340.41וועדת שגיא

0.430.43חברות תשתית גז

)CEPA 0.700.90חברות הדואר הבריטית )על פי דוח

)VAAP 0.780.78חברת הדואר האוסטרלית )על פי

0.930.93חברות דואר/שילוח )על פי ממוצע חברות השוואה(

נפת לא ממו ביטא 

 

 על מעידה דבר, תהביטאו)מים, חשמל( נמצאות בתחתית טווח  מונופוליסטיות שהינןהתשתיות  חברות

 המעיד דבר, חברות דואר/שילוח נמצאות בתחום הגבוה יותר ,מנגד .אלו חברות של הנמוך העסקי הסיכון

  .המונופוליסטיות החברות של הסיכון מול אל, תחרות בתנאי הפועלות, אלו חברות של העסקי הסיכון על

 שימוש בוצע בו האומדן 18185

המתאימה לפעילות הדואר הקלאסית, פיצלנו את הכנסות פעילות הדואר  הביטאמנת להעריך את  על

 על פי אפיקי פעילות מרכזיים. 4104הקלאסית במהלך 

 על, אלה פעילות מאפיקי אחד בכל הדואר חברת מתמודדת עמה התחרותיות רמת את הערכנו מכן לאחר

 :הבא הסולם פי

תיאור

אפיק פעילות בו חברת הדואר היא מונופולמונופול1

אפיק פעילות בו חברת הדואר מתמודדת עם תחרותתחרות2

רמת תחרות

  

 4104 בשנת הקלאסית הדואר פעילות מהכנסות היחסי חלקם, המרכזיים הפעילות אפיקי מוצגים להלן

 :אפיק כל עבור שהוערכה התחרות רמתו

  ]...[ 

 

 ממונפת המתאימה לכל רמת תחרות:-הלא הביטא, הערכנו מהי לבסוף 
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 בהתאם לממוצע 6853 -כ של ממונפת-לא ביטא הוערכה, מונופוליסטי פעילות אפיק עבור ,

 של החברות המונופוליסטיות שנסקרו על ידינו; הביטאות

 הביטאות, בהתאם לממוצע 68.0 -ממונפת של כ-אפיק פעילות תחרותי, הוערכה ביטא לא עבור 

 .של חברות הדואר/שילוח וחברת הדואר הבריטית, הפועלת בשוק תחרותי

 הסופי שביצענו מוצג להלן: הביטא תחשיב

  ]...[ 

 

, כפי שמוצג 6801ממונפת המשוקללת שהוערכה לפעילות הדואר הקלאסית עומדת על -הלא הביטא

  בטבלה לעיל. 

 הקלאסית הדואר פעילות בתמהיל עתידיים שינויים 18181

ומוגנת הוא אפיק הדיוור היחידני.  מונופוליסטית הקלאסית הדואר פעילות בו העיקרי הפעילות אפיק

 -כ על הקלאסי הדואר הכנסות לכלל ביחס זה פעילות אפיק הכנסות של היחסי חלקן עמד 4104 בשנת

 אנו מעריכים כי על פני השנים יפחת שיעור זה לשיעור זניח.  .27%

המוערכת לפעילות הדואר הקלאסית כתלות בחלקן היחסי של הכנסות אפיק הדיוור  הביטאמוצגת  להלן

 היחידני מסך הכנסות פעילות הדואר הקלאסית:

חלק יחסי הכנסות אפיק הדיוור היחידני 

לות הדואר הקלאסי מתוך סך הכנסות פעי
*47%40%30%20%10%0%

       0.86      0.81      0.76      0.71      0.65     0.62ביטא לא-ממונפת מוערכת

 .4104 לשנת נכון הקלאסית הדואר פעילות הכנסות סך מתוך היחידני הדיוור אפיק הכנסות של היחסי חלקן* 

 .אלו ביטאותפרק זה מוצגים גם מחירי ההון התיאורטיים המחושבים תחת  בהמשך

  ושיעור מינוף הון מבנה 183

 

 

 תיאוריה 18381

פנוי לבעלי מניות המזומנים השימוש בתזרים בשווי עבור עמדת מיעוט,  מעריכיםבאופן כללי, כאשר 

מיעוט  בעמדתמשקיע ש מפני, ענףסטנדרטי בההון ההמיעוט, מבנה ההון לא צריך להיות מותאם למבנה 

שווי עבור עמדת שליטה, שינוי במבנה ההון עשוי  מעריכיםשינוי כזה. מאידך, כאשר  רוךיכול לע ינוא

 אחדקונה מ יותראם יש  גםערך.  למקסם בענף הסטנדרטיהון הבכוחו של מבנה  ישש מפני, מתאיםלהיות 

 אמצעותב השגהניתן ל אשרלכיוון הערך  מעלה, המחיר את תטהתחרות ה כי היא ההנחה, המרצון לחבר

 מבנה הון אופטימלי.ב שימוש

        (   )  
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יחס החוב להון העצמי נגזר גם מתפיסת השוק את הסיכון הגלום בפעילות החברה. בדרך כלל  קביעת

חברות בעלות פעילות מסוכנת ממומנות בהון עצמי בלבד, וככל שרמת הסיכון הגלומה בפעילות יורדת כך 

 ויעלה.  יילךבדרך כלל יחס החוב להון 

  מידע מקורות סקירת 18381

 השילוח חברות מדגם נתוני מוצעממ, כפי שמשתקף יטנדרהסט ההון מבנה - שילוח חברות מדגם 

 )חוב להון(. 6% -עומד על כ ,לעיל שהוזכר

 CEPA –  על פי דוחCEPA  שיעורי המינוף של חברות הדואר האירופאיות 4100מאוקטובר ,

שיעור המינוף של חברות הדואר/שילוח  CEPA. בנוסף מצוין בדוח כי להערכת הולך ויורד

 . 13% -ל 6% בין לנועהמוצגות צריך 

 VAAP –  על פי דוח שהוכן לחברת הדואר האוסטרלית על ידיVAAP שיעור המינוף שהוערך ,

 )חוב להון(. 15% -לחברת הדואר האוסטרלית עומד על כ

 ההון  מבנה, 4117 ינוארב 2מועצת רשות הגז הטבעי מיום  החלטתעל פי  – הטבעי הגז רשות

  )חוב להון(. 166%על  דההון עמ מחיר חישוב לצורךששימש 

 על פי כללי המים, שיעור המינוף המבוא בחשבון לצורך חישוב התשואה המוכרת  – המים רשות

 )חוב להון(. 1.0% -עומדים על כ

 מבנה ההון המיושם עומד על 4101-4102על פי ספר בסיס התעריפים לשנים  – החשמל חברת ,

 )חוב להון(. 166%

 על ידי ועדת שגיא, הונח כי מבנה ההון של חברת הדואר  שבוצעההון  מחירבתחשיב  – שגיא ועדת

 )חוב להון(. 155%יתכנס לשיעור מינוף של 

 שימוש בוצע בו האומדן 18385

סקירת מקורות המידע השונים, הונח כי מבנה ההון המייצג לחברת הדואר הוא יחס חוב להון של  לאחר

 הון(. 81% -חוב ו 41% )דהיינו 13%

היא פעילות המבוססת על כוח אדם, ולא על נכסים  ,שירותים מתן כפעילות, הקלאסית הדואר פעילות

כדוגמת פעילות הדואר  תיו)כמו חברות תשתית, למשל(. לאור הסקירה שביצענו, נראה כי פעילו

 משמעותיות להשקעות נדרשותאינן  הןהקלאסית, הינן בעלות יחס חוב להון נמוך, וזאת בשל העובדה כי 

 חברת של המינוף שיעורי כדוגמתהגבוה ) מהתחוםחום המינוף מהת שיעוריבהתאם,  .תשתית בנכסי

 מתאימים.-כלא לנו נראו( הטבעי הגז ורשות המים רשות, החשמל

)חברת  22%)מדגם חברות דואר/שילוח( לבין  1%המינוף מהתחום הנמוך אותם סקרנו נעים בין  שיעורי

 מניחים כי שיעור המינוף המתאים עבור חברת הדואר נמצא בתחום זה.  אנוהדואר האוסטרלית(. 

   .נאות הוא, כאמור 41% על העומד, CEPAכן, להערכתנו יחס החוב להון שהונח בדוח  על
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 החוב מחיר 180

 

 

 תיאוריה 18081

צריכה להניב תשואה מספקת הן לבעלי החוב והן לבעלי ההון.  התפעולי ההון על התשואה, כללי באופן

לרוב ניתן להעריך את מחיר החוב הנאות בהתאם לחוב הסחיר של החברה נבדקת, אולם במקרה זה שתי 

מאוגדות בחברה אחת, ואגרות החוב של החברה בעלות דירוג  החוב מחירהפעילויות להן יש להעריך את 

 הולך ויורד. 

 "ח של חברת הדוארהאג גדירו התפתחות 18081

 .Aa3 הנפקתןהנפיקה חברת הדואר אג"ח, אשר דורגו במועד  4101מרץ  בחודש

"ח של חברת הדואר ממועד הנפקתן, עד למועד כתיבת דוח האגטבלה המציגה את התפתחות דירוג  להלן

 זה:

גתאריך הערהדירו

Aa3מועד הנפקה

הורדת דירוג28A1 באוגוסט 2011

הורדת דירוג29A2 במרץ 2012

 הורדת דירוג10A3 בספטמבר 2013

  שימוש בוצע בו האומדן 18085

ההסתכלות היא  אםחישוב מחיר ההון של חברת הדואר יש להביא בחשבון את מחיר החוב המייצג.  בעת

 תחתלטווח ארוך, הרי שיש להביא בחשבון את מחיר החוב כפי שהיה במועד הנפקתן של אגרות החוב, 

ותר, . מנגד, במידה ומחיר ההון נקבע לטווח זמן קצר יהמייצג החוב מחירההנחה שמחיר החוב אז היה 

 הרי שיש להביא בחשבון גם את מחיר החוב הנוכחי של חברת הדואר.

 מחירהמתאים לחישוב  החוב שמחיר הרי, Aa3ומונח כי דירוג החוב של חברת הדואר עומד על  במידה

הריביות של  16לממוצע מתאים זה ריבית שיעור. 182% -של פעילות הדואר הקלאסית עומד על כ ההון

 .Aa3ברמת דירוג  שנה 13 "ממחאג"ח בעלת 

                                                      

 

 לעיל שהוצגה המתודולוגיה פי על שחושב, אחרונים חתך ימי 01 פני על ממוצע 16

        (   )  
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, הרי שמחיר החוב המתאים לחישוב מחיר A3ומונח כי דירוג החוב של חברת הדואר עומד על  במידה

שיעור ריבית זה מתאים לממוצע הריביות של  .0811% -ההון של פעילות הדואר הקלאסית עומד על כ

 .A3ברמת דירוג  שנה 13"מ מחאג"ח בעלת 

)תחשיב א'( ותחת הנחת  Aa3דירוג חוב  הנחתפרק זה אנו מציגים את חישוב מחיר ההון תחת  בסוף

 )תחשיב ב'(. A3דירוג חוב 

 "מ ולפי מספר תאריכי חתך ששימשו בחישוב הממוצע:  מחלהלן מוצגות תוצאות חישובינו, לפי  בטבלה

Aa3 ריבית חוב דרגת אג"ח

ממוצע 10 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 8 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 4 

נים נים אחרו רבעו

4.15%4.01%3.58%מח"מ 10 שנים

4.90%4.85%4.49%מח"מ 15 שנים

5.28%5.27%4.94%מח"מ 20 שנים

 5.50%5.53%5.21%מח"מ 25 שנים

A1 ריבית חוב דרגת אג"ח

ממוצע 10 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 8 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 4 

נים נים אחרו רבעו

4.58%4.39%3.96%מח"מ 10 שנים

5.39%5.31%4.93%מח"מ 15 שנים

5.80%5.77%5.42%מח"מ 20 שנים

 6.04%6.05%5.71%מח"מ 25 שנים

A2 ריבית חוב דרגת אג"ח

ממוצע 10 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 8 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 4 

נים נים אחרו רבעו

5.69%5.65%4.61%מח"מ 10 שנים

6.44%6.49%5.51%מח"מ 15 שנים

6.81%6.91%5.96%מח"מ 20 שנים

 7.03%7.16%6.23%מח"מ 25 שנים

A3 ריבית חוב דרגת אג"ח

ממוצע 10 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 8 

נים נים אחרו רבעו

ממוצע 4 

נים נים אחרו רבעו

6.65%6.52%5.02%מח"מ 10 שנים

7.21%7.13%5.78%מח"מ 15 שנים

7.49%7.44%6.16%מח"מ 20 שנים

 7.66%7.62%6.39%מח"מ 25 שנים
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 מידע מקורות סקירת 18081

 שיעור ריבית החוב נקבע בהתאם לדירוג אג"ח החברה,  – חשמל ציבוריים לשירותים הרשות

AA שנים 16"מ הריבית שנבחר עומד על מח. 3851% -בכ+, והוערך. 

 מעל ריבית חסרת  4.1%לצורך הערכת שיעור ריבית החוב הוספה פרמיה של  – הטבעי הגז רשות

 .%.38 -בכסיכון. בהתאם, שיעור ריבית החוב הריאלי הוערך 

, 385%בהערכת מחיר ההון על ידי ועדת שגיא הובא בחשבון מחיר החוב ריאלי של  – שגיא ועדת

 ביצוע למועד הלוואותיה על הדואר חברת שילמה אותם ריבית שיעורי הרכב על בהתבסס

 .שגיא ועדת ידי על ההערכה
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 לפעילות הדואר הקלאסית ךהמוערההון  מחיר סיכום 180

 ותוצאות סיכום 18081

לפרמטרים וטווח מחיר ההון הריאלי המוערך של פעילות הדואר הקלאסית, תחת להלן האומדנים 
 התחשיבים הבאים:

בהתאם  - Aa3שנה; דירוג ריבית חוב  01"מ למחריבית חסרת סיכון וריבית חוב  - 'א תחשיב .א
 לדירוג אג"ח חברת הדואר עת הנפקתן.

בהתאם  - A3ג ריבית חוב ; דירושנה 01"מ למחריבית חסרת סיכון וריבית חוב  - 'ב תחשיב .ב
 .זה דוח הכנתלדירוג אג"ח חברת הדואר עת 

בהתאם  – Aa3; דירוג ריבית חוב שנה 41"מ למחריבית חסרת סיכון וריבית חוב  - 'ג תחשיב .ג
 .הנפקתןלדירוג אג"ח חברת הדואר עת 

 

מחיר הון מוערך לות הדואר הקלאסית -  פעי

ג'תחשיב ב'תחשיב א' תחשיב 

2.49%2.49%2.72%שער ריבית חסרת סיכון ריאלית 

 b u0.620.620.62

25%25%25%יחס חוב להון

26.5%26.5%26.5%שיעור מס חברות

 b E0.73               0.73               0.73               

6.00%6.00%6.00%פרמיית הסיכון של השוק

6.89%6.89%7.12%שיעור התשואה על ההון העצמי

4.90%7.21%5.28%שיעור תשואה על החוב

נטו ממס 3.60%5.30%3.88%שיעור התשואה על החוב, 

 6.23%6.57%6.47%מחיר הון מוערך

 

תחת ההנחה כי דירוג החוב הנורמטיבי עבור פעילות הדואר הקלאסית זהה לדירוג חובה עת הנפקת 

(, הרי שלהערכתנו מחיר ההון המוערך עבור פעילות הדואר הקלאסית יהיה Aa3אגרות החוב שלה )דירוג 

 שנים(.   01)הנחת מח"מ של  3.42% -כמוצג בתחשיב א' לעיל, ויעמוד על כ
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 הקלאסית הדואר פעילות בתמהיל עתידי שינוי 18081

 :חלקים לשני הקלאסית הדואר פעילות את לחלק ניתן

 68.0 -בכביטא תחרותית המוערכת  – בתחרות פעילות 

 ביטא מונופוליסטית המוערכת )בהסתמך על מדגם חברות  – )מוגנת( מונופוליסטית פעילות

 6853 -בכתשתית( 

בזמן הבינוני והארוך כלל פעילות הדואר הקלאסית תהפוך לפעילות בתחרות משוכללת.  להערכתנו

בהתאם, מחיר ההון צריך לשקף שינוי מבני זה. חלק הפעילות ה"מוגן" מסך הכנסות פעילות הדואר 

 . 27% -כ 4104הקלאסית מהווה בשנת 

  , אנו מעריכים כי שיעור זה יפחת על פני השנים לשיעור זניח.כאמור

( לעיל' א בתחשיב ששימשו ההנחות)תחת  הקלאסית הדואר לפעילות המוערך ההון מחיר מוצג להלן

מסך הכנסות  מתוך( אפיק הדיוור היחידני ה"מוגנות" )בעיקר הכנסות הכנסות של היחסי בחלקן כתלות

 פעילות הדואר הקלאסית:

נות" מסך הכנסות  ג חלק יחסי הכנסות "מו

לות הדואר הקלאסי פעי
*47%40%30%20%10%0%

      0.86      0.81      0.76      0.71      0.65     0.62ביטא לא-ממונפת מוערכת

 6.23%6.43%6.72%7.00%7.29%7.58%מחיר הון מוערך לפעילות הדואר הקלאסית

 החוב בדירוג עתידיים שינויים 18085

להצגת מחירי החוב המוערכים לפעילות הדואר הקלאסית, להלן מוצגים מחירי ההון המוערכים  בהמשך

לפעילות הדואר הקלאסית )תחת ההנחות ששימשו בתחשיב א' לעיל( כתלות במחיר החוב המוערך של 

 פעילות הדואר הקלאסית: 

ג חוב מוערך של חברת הדואר Aa3A1A2A3דירו

4.90%5.39%6.44%7.21%מחיר חוב מוערך

 6.23%6.30%6.46%6.57%מחיר הון מוערך לפעילות הדואר הקלאסית
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  הקלאסית דוארעבור פעילות ה המוערך ההון מחיר תחשיב סיכום 18081

ידינו הוא להפוך את מחיר ההון המוערך לפעילות הדואר הקלאסית לדינאמי, כאשר -המוצע על הפתרון

ממונפת בה יבוצע שימוש תחושב בהתאם לתמהיל ההכנסות הצפוי בשנה הספציפית ומחיר -הלא הביטא

 החוב בו יבוצע שימוש ייקבע בהתאם לדירוג החוב של חברת הדואר באותו שנה.

 של היחסי חלקן( 0) -ב כתלות הקלאסית הדואר פעילות של ההון מחיר את מתהמסכ טבלה מוצגת להלן

( דירוג החוב המוערך של חברת הדואר. 4) -סך הכנסות פעילות הדואר הקלאסית וב ה"מוגנות" כנסותהה

 כל יתר האומדנים המשמשים לחישובים בטבלה זו זהים לאומדנים ששימשו בתחשיב א' שהופיע לעיל:

47%40%30%20%10%0%

Aa36.23%6.43%6.72%7.00%7.29%7.58%

A16.30%6.50%6.79%7.07%7.36%7.65%

A26.46%6.66%6.94%7.23%7.52%7.80%

A36.57%6.77%7.06%7.34%7.63%7.92%

ל 
ש

ך 
ר

ע
מו

ב 
חו

ג 
רו

די

ר
א

דו
ה

ת 
ר

ב
ח

לות  מתוך סך הכנסות פעי נות"  ג "מו חלק יחסי הכנסות 

הדואר הקלאסית

 

 היחידני הדואר אפיק מהכנסות ורק אך כמעט מורכבות"מוגנות" ה ההכנסות* 

 ב' שהוצגו לעיל מודגשות בטבלה    -** תוצאות תחשיבים א' ו
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 אחרים מידע ממקורות תשואה שיעור סקירת .18

 מחירילתחשיב מחיר ההון המוצג להלן, סקרנו גם מקורות מידע ודוחות שונים על מנת לבחון את  בנוסף

. נציין כי בעוד מחיר ההון שהוערך על ידינו הוא במונחים העולם ברחבי דואר חברות המשמשים ההון

  מדד. צמודי, שאינם נומינאליים, הרי שמחירי ההון שנסקרו הינם במונחים ריאליים

18.81 Royal Mail PLC להלן( בפסקה זו" :RM)" 

 Ofcomלאור קביעה של  עמדה נייר פרסמה RM היא חברת הדואר הממשלתית בבריטניה. RM חברת

, RMבנוגע לשיעורי התשואה הראויים של  )הרגולטור העצמאי של תעשיות התקשורת בבריטניה(

באוקטובר  41שפורסם ביום  Ofcom – Securing the Universal Postal Serviceמסמך  במסגרת

4100.  

לחברות ההון  מחירפעילות הדואר שונה מהערכת  של ההון מחירהערכת  נאמר כי Ofcom בקביעת

לנקוב בשיעורי  Ofcomאינו מתאים לצורך כך. חלף זאת, בוחר  WACC -ה מודל לדעתהתשתית, וכי 

  .ההון על שנתי להחזר כמדד( EBITרווחיות תפעולית )שיעורי 

 16% -ל 3%בין  נעים כך שיגזרו תשואה נאותה על ההון ,RM -ל נאותים התפעולית הרווחיות שיעורי

  .Ofcomלדעת 

על ההון הנגזרים מהרווחיות  תשואהה ינאמר כי לדעתה שיעור RMאותו פרסמה  העמדה בנייר

 לשיעורי אותו שיביאו התפעולית רווחיותה שיעורינמוכים מדי, ו Ofcomהתפעולית שהומלצה על ידי 

 .11% -ל 16%בין  נעים ההון על נאותים תשואה

18.81 Deutsche Post DHL 

אשר שימשו את  מס לפני, עולה כי שיעורי ההיוון Deutsche Post DHLשל  4104השנתי לשנת  בדוח

לפעילות הדואר, ונעים בין  %. -החברה לבחינת ירידת ערך של מגזרי הפעילות השונים על עומדים על כ

 לפעילות השילוח העולמית. 281% -ל 281%

18.85 Boston Consulting Group  :להלן("BCG") 

 Foucos on the Future – Building a new compling, ששמו 4104, מיוני BCGשל  בדוח

position for posts,  והוכן בשיתוף פעולה שלBCG  עםInternational Post Corporation,  מצוין כי

 עבור כל החברות.   11% -ל %.חברות הדואר הנסקרות נע בין  רובבו בוצע שימוש ע מס לפנישיעור ההיוון 
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18.81 Austrian Post " :להלן בפסקה זו(AP)" 

יישמה שיעור  AP, 4104היא חברת דואר אוסטרית ציבורית. על פי דוחותיה הכספיים לשנת  AP חברת

יחידות מניבות מזומנים באירופה, ושיעור  שללבחינת ירידת ערך  1181% -ל %.של בין  מס לפניהיוון 

 לבחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים מחוץ לאירופה.  1080% -ל 281%של בין  מס לפניהיוון 

18.83 Canada Post  :להלן בפסקה זו("CP") 

שיעור  CPיישמה  4104היא חברת הדואר הממשלתית של קנדה. בדוחותיה הכספיים לשנת  CP חברת

לבחינת ירידת ערך המוניטין המיוחס ליחידה מניבה מזומנים של פעילות  10% -של כ מס לפניהיוון 

 הלוגיסטיקה והשילוח.

18.80 Australian Postal Corporation " :להלן בפסקה זו(APC)" 

החודשים  04 -הינה חברת הדואר הממשלתית של אוסטרליה. בדוחותיה הכספיים ל APC חברת

לבחינת  %.118 -ל 1183%של בין  מס לפניהיוון  שיעור APCמיישמת  4102ביוני  21שהסתיימו ביום 

ירידת ערך מוניטין המיוחס ליחידות מניבות מזומנים של פעילות לוגיסטיקה וגביית תשלומים באופן 

 ממוחשב.

 שיעורי היוון והתייחסות להבדלים  סיכום 18.80

 :ההיוון שיעורי ריכוז את המציגה מסכמת טבלה להלן

שם חברה
שיעורי היוון 

לפני מס
הערות

1Geutsche Post GHL8%-9.4%

2BCG8%-12%

3Austrian Post8%-11.4%לפעילות בתוך אירופה

Austrian Post9.2%-16.6%לפעילות מחוץ לאירופה

4CanaGa Post16.0%

5Australian Postal Corporation12.5%-12.8%  

השוואה נאיבית למחיר ההון שהוערך על ידינו. מחיר ההון שהוערך -כי שיעורי היוון אלו אינם ברי יצוין

, המציג מחיר הון נטו לאחר מס ועושה שימוש בריבית חסרת סיכון CAPM -על ידינו נגזר ממודל ה

 ולפני מס.  נומינלאייםריאלית, לעומת שיעורי ההיוון המוצגים בטבלה לעיל, הנקובים במונחים 
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 17הדואר בנק פעילות -' ג פרק 2

 הדואר בנק פעילות 581

 התאגדה אשר, "(הדואר בנק חברתבע"מ )להלן: " הדואר בנק חברתב מאוגדת הדואר בנק פעילות

 של הבלעדי עיסוקה. הדואר חברת של בבעלות מלאה , כחברת בת4113 בפברואר 41 ביום כחברה ונרשמה

 בחוק הקבועים הכספיים השירותים מתן לשם והעברתם החזקתם, כספים קבלת הוא הדואר בנק חברת

 מדינת עבור מהציבור גביה שירותי במתן בעיקר הדואר בנק  חברת פעילות התמקדה בעבר .הדואר

, נוספים לתחומים גם השירותים הורחבו השנים במהלך. שונים ציבוריים וגופים לאומי, ביטוח ישראל

 ושירותי סילוקים חשבונות, ניהול מקוונים שירותים, ל"ומחו ל"לחו ח"מט העברות, ח"מט המרות: כגון

 .בישראל הפעילות בנקאיות הבין במסלקות חברה הינה הדואר בנק חברת, כן. כמו נוספים דלפק

המופקדים בחברת  הכספים מושקעים האוצר שר ובאישור הדואר חברת דירקטוריון להחלטת בהתאם

 בכל השקעה למגבלת בהתאם ,בישראל בנקאיים בתאגידים קצר לזמן שקלייםבפיקדונות  בנק הדואר

 קבוע באופן, כן(. כמו מ"מק) ישראל מדינת של מועד קצרי ובמלוות ,לעת מעת שנקבע כפי בנקאי תאגיד

 ומקצתם בשקלים מוחזקים האמורים הסכומים מרבית כאשר ,במזומן הכספים מן חלק מוחזקים

 .הכספיים השירותים מתן לצורך וזאת ח"במט

 

 קיימים שירותיםו מוצרים 581

  וממשלתיים עסקיים חשבון לבעלי גביה שירותי 58181

, משלמים של גבוה ממספר תשלומים הגובים לקוחות עבור תשלום גביית מתאפשרת זה שירות במסגרת

 וחברות, להם הקשורים ותאגידים מקומיות רשויות, ממשלתיות סמך ויחידות ממשלה משרדי כגון

 ייד לע משולמת זו - עמלה משלם אינו השירות באמצעות חשבון המשלם הלקוח. גדולות מסחריות

 . הכללי החשב מול השירותים בהסכם, הדואר חוקי לפי בתקנות למוסדר בהתאם המוטב

 לתשלום הלקוח בפני העומדות שהאלטרנטיבות מפני ירידה במגמת נמצא זה בשירות השימוש היקף

 אוטומטים באמצעות ותשלום האינטרנט באמצעות, תשלום קבע הוראות) וגדלות הולכות החשבונות

 ייד לע זה בשירות השימוש להקטנת היא אף תרמה הגביה תעריפי העלאת(. הבנקים ייד לע המופעלים

 .יותר זולות לאלטרנטיבות ולמעבר גדולים גבייה לקוחות

  םסילוקי חשבונות לבעלי בנקאיים שירותים 58181

 עסקים, פרטיים בית משקי לרוב שהינם ,הדואר בנק בחברת חשבון פתחו אשר ללקוחות מיועד השירות

 מתן האוסרת החוקית. המגבלה ועמותות ארגונים, גביה שירותי המקבלים לקוחות, ובינוניים קטנים

                                                      

 

 4104בדצמבר  20 -מקור: דוחות כספיים של חברת הדואר ל 17
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 בחברת המופקדים הכספים על ריבית לשלם אפשרות, והעדר מחד אשראי ומתן יתר למשיכת אפשרות

 .אלה שירותים של באטרקטיביות יםפוגע, נלווים בנקאיים שירותים העדרל בנוסף, מנגד הדואר בנק

 החברה באמצעות ישראל למדינת ל"ומחו ל"לחו ישראל ממדינת כספים העברת שירותי 58185

Eurogiro רשת ובאמצעות Western Union  

 במדינת בנק חשבונות לבין בארץ יחידותיה בין כספים להעביר ללקוחותיה מאפשרתבנק הדואר  חברת

 כספים לקבל ללקוחותיהחברת בנק הדואר  מאפשרת בנוסף. ל"לחו כספים העברות לבצע וכן ישראל

 סילוקים חשבונות בעלי, ועסקיים פרטיים ללקוחות ניתנים אלו. שירותים ל"מחו להם המועברים

 . ומזדמנים

  חוץ מטבע של ומכירה רכישה 58181

 במזומן חוץ מטבע ומכירת קניית מאפשר, עסקיים ללקוחות והן פרטיים ללקוחות הן הפונה, זה שירות

 חברת ידי על ניתן, זה שירות. הדואר חברת של הדואר מיחידות 211 -בכ וניתן נוסעים בהמחאות או

 למרות. זה בשירות הקיימים המכירה או הקנייה ממרווחי נהנית הדואר וחברת, עמלה ללא הדואר

 לשירותים ניכר ביקוש, קיים אחרים מטבע שירותי ונותני בנקים דוגמתכ זה בשירות ומתחרים חלופות

 .מוצעים הם בהם התחרותיים התנאים לאור האמורים

  מקוונים כספיים שירותים 58183

 לבין הדואר חברת של המחשב מערכות בין קישור על המבוססים כספיים שירותים הינם אלו שירותים

 חברות זה ובכלל עסקיות וחברות, סמך ויחידות ממשלה משרדי שביניהם, לקוחותיה של המחשב מערכות

 בהתבסס מבוצעים, האחרונות בשנים שפותחו המקוונים התשלום או הגבייה משירותי חלק. ממשלתיות

 .גידול במגמת נמצא מקוונים כספיים לשירותים. הביקוש הלקוחות של הנתונים למאגרי ישיר קישור על

  מיוחדים הסכמים לפי עזר שירותי 58180

 סילוקים חשבון לבעלי החברה מעניקה, לעיל כמפורטלציבור  הדואר חברת שמעניקה לשירותים פרט

. בהסכמים לקוחות אותם לבין הדואר תחבר בין מיוחדים הסכמים פי על עזר, שירותי מסוימים

 מרבית. בעדו התמורה לרבות, השירות למתן התנאים נקבעים הלקוחות עם הנחתמים האמורים

 .המקוונים השירותים לתחום או הסליקה לתחום קשורות האמורות ההתקשרויות

  נטענים ויזה וכרטיסי ויזה של חיוב כרטיסי הנפקת 58180

 מאפשר זה. מעמד בארגון בנק שאינו חבר של מעמד הדואר בנק לחברת אירופה ויזהאישרה  4101 מאי בחודש

 ויזה וכרטיסי ,הדואר בנק בחברת חשבונות לבעלי ויזה של חיוב כרטיסי ולשווק להנפיק הדואר בנק חברתל

 החלה 4104 נובמבר. בחודש ויזה כללי פי על יוגדרו ותכונותיהם המוצרים. הציבור לכלל שונים מסוגים נטענים

 ממאסטרקארד רישיון שקיבלה לאחר, העסקי למגזר נטענים מאסטרקארד כרטיסי להנפיק הדואר תחבר

 .]...[ ומאסטרקארד ויזה מחברות סליקה רשיון קיבלה הדואר בנק חברת. אלה כרטיסים להנפיק
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  פקדונות שירות .5818

 המציע, יםמסחרי םבנקי עם פעולה לשיתוף בהסכםהתקשרה  ,הדואר בנק חברת מטעם ,הדואר חברת

 של האחרון ברבעון השירות במתן החלה החברה. ריבית נושאי כספיים ופקדונות חסכון מוצרי ללקוחותיו

 .4100 שנת

 בפיתוח ושירותים מוצרים 585

  פיננסיים גופים ובאחריות באמצעות והלוואות אשראי מתן 58581

 אשראי לבקש בכך המעוניינים שונים ללקוחות לאפשר מעוניינת ,הדואר בנק חברת מטעם ,הדואר חברת

 הדואר חברת ידי על עתה כבר ניתנים דומים שירותים. אשראי בהעמדת העוסקים פיננסיים גורמים מאת

 .ביותר מצומצם בהיקף הדואר בנק חברת מטעם

 החברה לקוחות 581

, בשנה פעולות מיליון [..]. -כ של בהיקף ותשלום גבייה שירותי מתבצעים הדואר בנק פעילות במסגרת

 ומוטבים תאגידים [...] -וכ סמך ויחידות הממשלה משרדי עבור שיקים מיליון [..]. -כ של סליקה זה ובכלל

 מוטבים עבור ותשלומים תקבולים של הגביה. שירותי ח"ש [..]. -מ למעלה של כספי בערך, עסקיים

 ממשלת הינו מרכזי גביה לקוח. ההכנסה מרבית נובעת מהם אשר לקוחות של קטן במספר מאופיינים

 .השירותים בהסכם מוסדרים עמה בקשר הגביה שירותי מתן אשר, ישראל

 תחרות 583

 נותני, האשראי חברות, הבנקים מצד הן חריפה בתחרות נמצאים הדואר בנק חברת של פעילותה תחומי

 תשלום וקבלת סליקה מערכות מצד וכן לאומיות-בין בהעברות המתמחות וחברות זר מטבע שירותי

 גופים, כן כמו'(. וכו אנושי/אוטומטי טלפוני מענה, קבע הוראות, אינטרנט) מחשוב מערכות על המבוססות

 ותשלומים תקבולים של גבייה שירותי, מציעים קמעונאיות ורשתות שיווק כרשתות, שונים עסקיים

 .הדואר בנק פעילות במסגרת המוצעים בשירותים המתחרים

 הדואר בנקופיקוח על פעילות  מגבלות 580

  ריבית תשלום איסור 58081

 בנק בחברת המופקדים הכספים בגין הכספיים השירותים למקבלי ריבית תשלום על אוסר הדואר חוק

 הכספים בגין המשולמים ההצמדה והפרשי הריבית את לקבל זכאית הדואר חברת כי וקובע, הדואר

 .הסכם או דין לפי ישולמו שאלה ככל, הדואר בנק בחברת המופקדים

 אשראי מתן איסור 58081

 או אשראי לתת רשאית אינה ,הכספיים השירותים את בנותנה ,הדואר בנק חברת כי קובע הדואר חוק

 .בה המתנהלים מהחשבונות יתר משיכת להתיר
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  עזר שירותי הפעלת 58085

 לקבל המבקש חשבון בעל כל עם בהסכםלהתקשר  הדואר חברת רשאית, הדואר לחוק( 1)א 88 סעיף פי על

 אינה החברה ואולם, העזר שירות בעד התשלומים לרבות, השירות למתן התנאים ייקבעו בו, עזר שירות

 .כאמור השירות במתן לחברה בלעדיות בהבטחת עזר שירות מתן להתנות רשאית

 בנקאית סודיות חובת 58081

 את בנותנה הדואר חברת על יחולו סוד שמירת בדבר בנקאי על החלות החובות כל כי קובע הדואר חוק

 . בה תפקיד הממלא אדם כל ועל במסגרת פעילות בנק הדואר, הכספיים השירותים

 נוספות רגולטוריות ודרישות הכספיים השירותים בגין התשלומים קביעת על מגבלות 58083

 ככל, נותנת שהיא כספי שירות בעד סביר תשלום לגבות חברת הדואר רשאית הדואר בנק פעילות במסגרת

 פרטניים בהסכמים המוסדרים העזר שירותי לעניין תחול לא זו הוראה. בתקנות בעדו תשלום נקבע שלא

 .בתקנות המוסדר חולים קופות לחברי והשירות

 עיקריים סיכון גורמי 580

   והונאות מעילות 58081

 לפגיעה להוביל עלולים חוץ גורמי או/ו פנים גורמי ייד לע מעילותלו הונאותל חשופה הדואר בנק פעילות

 .ותדמיתית כספית

 מידע אבטחת 58081

 הדואר בנק פעילות את לחשוף עשויים המידע במערכות מורשה בלתי ושימוש המידע באבטחת ליקויים

 .וכספית תדמיתית ולפגיעה מורשים בלתי לגורמים רגיש מידע לזליגת

  טרור ומימון הון הלבנת 58085

 נגד משפטיים הליכים לפתיחת להוביל עלול טרור פעולות ומימון הון הלבנת בנושא ההוראות כל מילוי אי

 . תדמיתית ולפגיעה לתביעות אותה ולחשוף הדואר חברת

 הדואר בנק חברת של נזילות קשיי 58081

 הבנקים באחד תקלה או משביתה כתוצאה, קבוע או זמני באופן) הדואר בנק בחברת נזילות קשיי

 יותר או אחד קריסת עקב יותר קיצוני ובמקרה הדואר בנק חברת מכספי חלק מופקדים בהם המסחריים

 בהתחייבויותיה לעמוד הדואר בנק חברת של ביכולתה לפגוע עלולים( כאמור המסחריים מהבנקים

 .ללקוחותיה

 לקוחות כספי על הגנה העדר 58083

..[.] 
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  בעולם דואר בנקי סקירת .58

 בריטניה 58.81

עסק מסחרי עצמאי למטרה ציבורית כאשר השירותים הפיננסים נדרשים לרמת  ואה הבריטי הדואר בנק

, תשלומים לגוף שלישי )תגמולים, כספי פנסיה פקדונותשקיפות ואמינות. השירותים המוצעים כוללים: 

חסכונות )אותם  ,הלוואות(, Bank of Ireland UKידי  על המסופקות) משכנתאות(, מס זיכוי לומישת או

נכון למועד כתיבת  כרטיסי אשראי, ביטוחים ועוד. בנק הדואר הבריטי מפיץ בלבד, ולא מייצר בעצמו(,

 דוח זה נמצא בנק הדואר הבריטי בעיצומו של שינוי ארגוני מקיף.

  יפן 58.81

בשנת  טריליון דולר. 0.7הגדול בעולם עם סך הפקדות בגובה  החסכוןגוף  היה הדואר בנק, 4113 שנת עד

  .4107 שנת עד פרטית לבעלות הדואר בנק העברת שמטרתה שנים 01 -הפרטה ל תוכניתהחלה  4117

 גרמניה 58.85

. ממניותיה 21%בנק שהחזיקה  דויטשהחברת בת של  היתה Deutsche, חברת בנק הדואר 4118שנת  עד

. כיום, ניתנים שירותי בנק בנק דויטשהעל ידי  81% -בכ Deutscheכיום מוחזקת חברת בנק הדואר 

 .Deutscheובבנק הדואר   Deutscheהדואר בסניפי הדואר 

 סין 58.81

 כחברה והוקם 4117 בשנת סין של הדואר מחברת פוצל אשר קמעונאי מסחרי בנק הינו הסיני הדואר בנק

 ובינוניים קטנים למפעלים בעיקר בסיסיים פיננסים שירותים מספק הדואר בנק .המדינה בבעלות מוגבלת

 .הכנסה ומעוטי הכפרי מהמגזר ולקוחות

 ברזיל 58.83

עלי ידי חברת הדואר ובשותפות עם הבנק הפרטי הגדול במדינה  4114בשנת  הוקםהדואר הוקם  בנק

(Bradesco לטובת מתן שירותים פיננסים בסניפי הדואר. משנת )עם  פועלתהשותפות  4100Bank of 

Brazil של המדינה על מנת לספק שירותים  הטלרגףחברת הדואר וחברת  בשירותי משתמש. בנק הדואר

 .הפיננסית למערכת גישה בעלי להיות יצטרכו אלופיננסים לאוכלוסייה מבלי ש

 צרפת 58.80

כחברת בת של חברת שירות הדואר  4113הוקם בשנת  La Banque postaleהדואר הצרפתי  בנק

 שירותי, הלוואות, ושב עובר חשבונות, פקדונותן: הלאומי. בנק הדואר מספק מגוון שירותים פיננסים כגו

 .ועוד ביטוח

 קוריאה דרום 58.80

 .וביטוחים פיננסים שירותים ומציע הממשלה ידי על מתופעל הדואר בנק
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 הודו .58.8

 .פיננסים שירותים מיקרו ומציע הממשלה ידי על מתופעל הדואר בנק

 אפריקה דרום 58.82

.ופנסיות ביטוחים, השקעות, פקדונותהדואר מציע שירותי העברת כספים,  בנק
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        לפעילות בנק הדואר מחיר ההוןחישוב  -פרק ד' 
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 לפעילות בנק הדואר ההון מחירחישוב  -' ד פרק 2

 תיאוריה 181

, ולחשב באופן   ביצוע הערכת שווי למוסד כספי, כגון בנק, נהוג לבצע שימוש במחיר ההון העצמי,  בעת

וחישוב שווי פעילות, בהערכות שווי למרבית  WACC -ישיר את שווי ההון העצמי )וזאת לעומת שימוש ב

סוגי החברות האחרים(. פרקטיקה זו נהוגה כיוון שבמוסדות כספיים, כגון בנק, קיים קושי לקבוע האם 

קושי זה נובע בעיקר מהעובדה כי עבור מוסד  –יתרה כספית היא במהותה תפעולית, או שמא יתרה פיננסית 

 ל הפעילות. כספי, כסף הוא למעשה חומר הגלם ש

בנק הדואר, בחרנו להעריך באופן ישיר את מחיר ההון העצמי,  פעילותל ההון מחיר, בעת הערכת בהתאם
     .  

 

 אווה, Capital Asset Pricing Model (CAPM) בסיס על חושב,   , לפעילות בנק הדואר ההון מחיר

 הונה, בתוספת פרמיית סיכון השוק המוכפלת ברמת הסיכון של   , החתךנגזר מריבית חסרת סיכון למועד 

(     ), השוק של הסיכון לרמת ביחסבנק הדואר  פעילותשל  התיאורטי העצמי    . 

 

       (     )         

 ,כאשר

 העצמי ההון על התשואה שיעור =    

 סיכון חסרת ריבית שער =    

 החברה של העצמי ההון של ביטא =    

 השוק של הסיכון פרמיית =      
 
 

 יבית חסרת סיכון בישראל ר שיעור 181

 

 

שיעור הריבית הריאלית חסרת הסיכון  כי הונחבעבודה זו,  4לניתוח אותו ביצענו בפרק  בהתאם

, בהתבסס על ציטוטי ריבית 1812%בנק הדואר עומדת על  לפעילותההון  מחירהמתאימה לחישוב 

 .שנים 13"מ של למח

, שנה 16"מ של למח, ביצענו תחשיב )המוצג בסוף פרק זה( תוך שימוש בריבית חסרת סיכון בנוסף

 .1801%העומדת על 

       (     )     
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 הסיכון של השוק  פרמיית 185

 

 

 ההון מחירכי פרמיית הסיכון המתאימה לחישוב  הונחבעבודה זו,  4לניתוח אותו ביצענו בפרק  בהתאם

 .0%  -לפעילות בנק הדואר עומדת על כ

 וחברות השוואה  ביטא 4.4

 

 

 תיאוריה 18181

מסוימים המזכירים  מרכיבים כוללת היא כי נראה, לעיל שהוצגה הדואר בנק פעילות לסקירת בהתאם

 אחרים של פעילות בנקאית רגילה, כגון מתן אשראי ללקוחות. מאפייניםחסרה  אך, רגילהבנקאית  פעילות

 תלפעילות בנק הדואר יש להביא בחשבון את התכנון העתידי להרחב ההון מחיר, יתכן כי בעת הערכת בנוסף

 סל השירותים המוצעים במסגרת פעילות בנק הדואר.

ופי פעילותם אינו אחיד, ובנקי דואר שהוצגה בפרק הקודם כי א בעולם הדוארבנקי  מסקירתעולה  עוד

במקומות שונים בעולם מעניקים סל שירותים שונה, שלעיתים עולה ומגיע עד לכדי סל שירותים בנקאי 

 מלא.

 מידע מקורות סקירת 18181

  – בנקאיים תאגידים 8א

 היא כי הנרא פעילותםפי תיאור  עלש, נמוך יחסית שוק שווי בעליבנקאיים  תאגידים נתוני תריסקמ

תאגידים בנקאיים גדולים  של לפעילותם דומה פחותיותר לכיוון פעילות קמעונאית )ו הוטנ

 680.18 -הממוצעת עומדת על כ הביטא, עולה כי העוסקים במתן אשראי לחברות ענק(

  – בישראל מסחריים בנקים 8ב

בבורסה לניירות ערך בתל אביב, עולה כי  הנסחרות 19בנקים מניות של המסחר נתוני מסקירת

 .1811 -כ הממוצעת של מניות בנקים אלו עומדת על הביטא

 

                                                      

 

 CapitalIQ.comבנקאיים, אשר נלקחו מאתר  תגידים 224זו מתבססת על נתוניהם של  סקירה 18

שנים, בתדירות חודשית, אל מול מדד  1חושבה על פני  הביטא. ומזרחי בינלאומי, דיסקונט, פועליםשנבדקו: לאומי,  הבנקים 19

 .011ת"א 

       (     )     

       (     )     
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  – תשלומים בעיבוד העוסקים תאגידים 8ג

 משירותי נובע הכנסותיה של אריה החלק כי עולה הדואר בנק חברת של הכספיים וחותיהבד מעיון

 .תשלומים עיבוד

-הלא הביטאחברות העוסקות בעיקר בתחום עיבוד התשלומים, עולה כי  של תוניהןנ מסקירת

   6800.20 -ממונפת הממוצעת שלהן עומדת על כ

 – ממצאי הסקירה סיכום .ד

 לפי מקורות המידע השונים אותם סקרנו: הביטאותלאמור לעיל, להלן מוצג טווח ממוצעי  בהתאם

טווח ממוצעי הביטאות

מקור

0.70תאגידים בנקאיים קטנים

0.77תאגידי עיבוד תשלומים

1.21בנקים מסחריים בישראל

ביטא 

 

 שימוש בוצע בו האומדן 18185

אחד מאפיקי פעילותה אינו אפיק  אףפעילות בנק הדואר פעילות בבעלות המדינה,  היות למרות

 .מונופוליסטיותה חברותה ביטאותממוצע  את בחשבוןמונופוליסטי. על כן, להערכתנו, אין להביא 

, אנו מעריכים כי הסיכונים אליהם חשופה פעילות בנק הדואר הינם פחותים ביחס לסיכונים מנגד

  אליהם חשופים בנקים מסחריים בישראל. 

של חברות עיבוד  לביטאהשווה  ערך, 6800 -בכילות בנק הדואר הוערכה על ידינו של פע הביטא, לבסוף

מביא בחשבון את היותה של פעילות בנק הדואר דומה ביותר לפעילותם של  זה ןדאומ. התשלומים

 .תאגידי עיבוד התשלומים

 

 הדואר בנק פעילותל ההון מחיר סיכום 183

הריאלי המוערך של פעילות בנק הדואר, תחת התחשיבים להלן האומדנים לפרמטרים וטווח מחיר ההון 
 הבאים:

 שנה. 01"מ למחריבית חסרת סיכון  – 'א תחשיב .א

 שנה. 41"מ למחריבית חסרת סיכון  – 'ב תחשיב .ב

                                                      

 

 CapitalIQ.com( :0 )MasterCard Incorporated( ,4 )Fidelity Nationalמאתר  נקלחוחברות, אשר  2נתוניהן של  נסקרו 20

Information Services, Inc.( ,2 )First Busey Corporation( ,2 )Heartland Payment Systems, Inc. 



 ישראל בע"מ חברת דוארמחיר ההון לחישוב מחיר ההון לפעילות בנק הדואר                                   חישוב  –פרק ד' 

 

 44 

 

לות בנק הדואר - מחיר הון מוערך פעי

2.49%2.72%שער ריבית חסרת סיכון ריאלית 

 b0.770.77

6.00%6.00%פרמיית הסיכון של השוק

7.11%7.34%מחיר הון מוערך

תחשיב ב'תחשיב א'

 

 

בהתאם לתחשיב מחיר ההון של פעילות הדואר הקלאסית שהוצג לעיל, תחת הנחה כי המח"מ המתאים 

  .7.00% -שמחיר ההון המוערך לפעילות בנק הדואר עומד על כ , הרישנה 01לחישוב מחיר ההון עומד על 

 

 בעולם הון מחירי סקירת 180

לעיל, סקרנו גם מחירי הון עצמי המשמשים  וצגההש של פעילות בנק הדואר ההון מחירלתחשיב  בנוסף

, הרי ריאליים. נציין כי בעוד מחיר ההון שהוערך על ידינו הוא במונחים ברחבי העולם ובנקי דואר בנקים

 מדד. צמודי, שאינם נומינאלייםשמחירי ההון שנסקרו הינם במונחים 

 דואר בנקי 18081

SWISS POST LTD :פוסט"( "סוויס )להלן 

הראשונה של  למחציתפוסט היא חברת הדואר של שוויץ, המוחזקת על ידי המדינה. בדוחות הכספיים  סוויס

)סגמנט זה  Retail Finance -, מצוין כי שיעור ההיוון המתאים לסגמנט הלוגיסטיקה וסגמנט ה4102שנת 

 לאחר מס.  081% -הוא בנק הדואר של החברה( עומד על כ

, הדואר בנק פעילות ממאפייני שונים מעט פוסט סוויס של הדואר בנק של הפעילות מאפייני, זאת עם

 :כגון נוספים שירות אפיקי וכוללים

 ;חובה ליתרת להיכנס ללקוחות המאפשרים החיוב כרטיסי .א

 בריבית קבועה; ומשכתנאותהלוואות  מתן .ב

 ;חסכון חשבונות .ג

 אפשרות ללקוחות להיכנס למשיכות יתר, ועוד.  מתן .ד

DEUTSCHE POSTBANK 

, מצוינים שיעורי ההיוון בהם בוצעו בחינות ירידות הערך של מגזרי פעילות שונים. 4104 -השנתיים ל בדוחות

 .  850%. -ל 08.5%שיעורי היוון אלו נעים בין 
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 בישראל מסחריים בנקים 18081

הממוצעת של חמשת הבנקים הגדולים  הביטאלסקירת נתוני מניות הבנקים בישראל, עולה כי  בהתאם

 .לעיל שצוין כפי, 1811בישראל עומדת על 

 הישראלי השוק של סיכון ופרמיית 4.28% של ריאליתהנחת ביטא זו, הנחת שיעור ריבית חסרת סיכון  תחת

  .2803%המוערך של בנקים מסחריים בישראל עומד על  הריאלי , מחיר ההון3% -של כ

 ההון על תשואה שיעורי 18085

 מסוימת בשנה מס לאחר הנקי כרווח חושבה אשר, בעולם דואר בנקי של ההון על התשואה את גם סקרנו

 .השנה באותה יאהחשבונ העצמי ההון של הפתיחה יתרת חלקי

DEUTSCHE POSTBANK 

 .1801%עמדה על  4104לנתונים אותם סקרנו, עולה כי התשואה על ההון בשנת  בהתאם

JAPAN POST BANK 

 .0815%עמדה על  4104לנתונים אותם סקרנו, עולה כי התשואה על ההון בשנת  בהתאם

LA BANQUE POSTALE 

 .283%עמדה על  4104לנתונים אותם סקרנו, עולה כי התשואה על ההון בשנת  בהתאם

 הסקירה ממצאי סיכום 18081

 :הסקירה ממצאי סיכוםמוצג  להלן

סיכום ממצאי הסקירה

בנקי דואר

Swiss Post7.40%

Deutsche Postbank7.83% - 8.37%

בנקים מסחריים

9.75%בנקים מסחריים בישראל *

בנקי דואר - תשואה על ההון

Deutsche Postbank4.64%

Japan Post Bank6.23%

La Banque Postale9.50%  

 ריאליים במונחים הינו זה הון מחיר* 

השוואה נאיבית למחיר ההון שהוערך על ידינו. מחיר ההון שהוערך על -כי שיעורי היוון אלו אינם ברי יצוין

, המציג מחיר הון נטו לאחר מס ועושה שימוש בריבית חסרת סיכון ריאלית, CAPM -ידינו נגזר ממודל ה

מחיר ההון המוערך של )מלבד  נומינלאייםלעומת שיעורי ההיוון המוצגים בטבלה לעיל, הנקובים במונחים 

 כאמור(.הבנקים המסחריים בישראל, 
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   הרווח התפעולי הנורמטיבי – נספח א'

  השוואה למחיר ההון שנקבע על ידי ועדת שגיא  -פרק ה'   
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 תפעולי נורמטיביהרווח ה –' נספח א 1

  כללי 381

 להעריך את הרווח התפעולי הנורמטיבי של חברת הדואר יש לבצע את השלבים הבאים:על מנת 

 הערכת מחיר ההון הרלוונטי לפעילות חברת הדואר; .א

 הערכת ההון הפעיל של חברת הדואר )ראה להלן(; .ב

 הכפלת מחיר ההון הרלוונטי בהון הפעיל, וקבלת הרווח התפעולי הנורמטיבי. .ג

. הגישה , על מרכיביו השוניםהרווח התפעולי הנורמטיבי של חברת הדוארהחישוב של זה מציג את  נספח

של חברת הדואר אשר הועדפה על ידי וועדת התעריפים הינה גישת הנורמטיבי לחישוב הרווח התפעולי 

תשואה על ההון המושקע בפעילות. הדגש בגישה זו הוא על הצד  חתבטומזו  הגישבנכסי ההון הפעיל. 

 מות ממבנה ההון של חברת הדואר. היצרני, תוך התעל

 

 הדואר חברת לפעילות הרלוונטי ההון מחיר הערכת 381

מחיר הון עבור פעילות הדואר  מחיר ההון הרלוונטי הינו שקלול של מחירי ההון שפורטו בדוח זה, היינו

רך השקלול בוצע בשל עמדת וועדת התעריפים לפיה אין ד הקלאסית ומחיר הון עבור פעילות בנק הדואר.

 . פרקטית לפצל את ההון הפעיל בין שתי הפעילויות שהוזכרו לעיל

, כפי שהיה של פעילות הדואר הקלאסית ושל בנק הדואר בהתאם ליחס ההכנסות בוצע מחירי ההון שקלול

 :4104בשנת 

לות בנק הדואר - מחיר הון מוערך פעי

75.20%          6.23%1,242,572פעילות הדואר הקלאסית

24.80%            7.11%409,847פעילות בנק הדואר

* הכנסות חברת הדואר ללא הכנסות שסווגו כ"שונות"

הון ר  מחי
הכנסות ב- 2012 *

)אלפי ש"ח(
חלק יחסי

 

 .0813% -לאחר מס מוערך בכ מחיר ההון המשוקלל לפעילות חברת הדואר

 .800%. -מחיר ההון המשוקלל לפעילות חברת הדואר לפני מס מוערך בכ
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 הדואר חברת של הפעיל ההון הערכת 385

 כללי 38581

על תבססת ומהערכת ההון הפעיל של חברת הדואר בוצעה תוך התייעצות שוטפת עם וועדת התעריפים, 

בהתייחס גם , 4104בדצמבר  20 -ו 4102בספטמבר  21ם מישל חברת הדואר לי יםהמאוחד המאזנים

  . 4102 -ו 4104בשנים  2 -ו 4, 0יתרות המאזניות לרבעונים ל

 1611בדצמבר  51 -ו 1615בספטמבר  56 םמיחברת הדואר לי נימאז 38581

התבססנו בחישוב  , עליהם4104בדצמבר  20 -ו 4102בספטמבר  21 םמילי חברת הדואר נילהלן מוצג מאז

 ההון הפעיל של חברת הדואר:

  ]...[ 

 הדואר חברת של הפעיל ההון סעיפי 38585

 ופקדונות לפי דרישה בשימוש ומוגבלים מאוחדת חברה ידי על המוחזקים כספיים נכסים 3858581

]...[ 

 אחרים וזכאים הדואר בנק אחרים זכאים, ל"בחו פיננסים מוסדות 3858581

  ]...[ 

 לקוחות 3858585

  ]...[ 

 מראש הוצאות 3858581

  ]...[ 

 לספקים מקדמות 3858583

  ]...[ 

 אחרים חובה ויתרות חייבים 3858580

  ]...[ 

 מלאי 3858580

  ]...[ 

 ותוכנות קבוע רכוש .385858

  ]...[ 
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 ומוניטין מוחשיים בלתי נכסים 3858582

  ]...[ 

 בנק הדואר –מזערי  הון 38585816

  ]...[ 

 ספקים 38585811

  ]...[ 

 ונלוות שכר 38585811

  ]...[ 

 שכר בגין מוסדות 38585815

  ]...[ 

 מראש הכנסות 38585811

  ]...[ 

 מלקוחות מקדמות 38585813

  ]...[ 

 סוכנים 38585810

  ]...[ 

 ממשלתיים מוסדות 38585810

  ]...[ 
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 הדואר חברת של המוערך הפעיל ההון סיכום 38581

 :הדואר חברת של המוערך הפעיל ההון סיכום להלן, לעיל האמור לכל בהתאם

  ]...[ 

 

 .ח"ש אלפי 1,101,502 -שניתן לראות לעיל, ההון הפעיל המוערך של חברת הדואר עומד על כ כפי
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 הנורמטיבי התפעולי הרווח הערכת 381

  כללי 38181

הרווח התפעולי הנורמטיבי של חברת הדואר  טווח זה של הנספח הינו החלק האחרון, בו מוערך חלק

 לעיל. 3.2לעיל ועל ההון הפעיל שהוערך בפרק  3.4שהוערך בפרק בהתבסס על מחיר ההון 

להלן מוצג הרווח התפעולי הנורמטיבי המוערך של חברת הדואר, בהתבסס על התחשיבים שהוצגו בנספח 

 זה:

 

הרווח התפעולי הנורמטיבי המוערך של חברת הדואר נראה כי , לחישובים ולהנחות שפורטו לעיל התאםב

 מיליוני ש"ח.   011 -ל 011נע בין 

  תפעוליות הוצאותל ביחס נורמטיבי תפעולי רווח 38181

התבקשנו על ידי וועדת התעריפים להציג את היחס בין הרווח התפעולי הנורמטיבי לבין ההוצאות 

הוצאות הכוללות את עלות המכירות ומתן השירותים,  –התפעוליות, כהגדרתן להלן: הוצאות תפעוליות 

לו הופיעו בדים, כפי שהוצאות אוהוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות בגין פרישת ע

 . ות הכספיים של חברת הדוארבדוח

 4104הסתכמו על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  ההוצאות התפעוליות, על פי הגדרתן לעיל,

 21ביום מבוקרים לתשעת החודשים שהסתיימו -מיליוני ש"ח, ועל בסיס הדוחות הכספיים הלא 0,887 -בכ

ידה ונגלם את ההוצאות התפעוליות של תשעת החודשים מיליוני ש"ח. במ 0,208 -בכ 4102בספטמבר 

 -תעמודנה על כ 4102חודשים, ההוצאות התפעוליות המגולמות לשנת  04 -ל 4102הראשונים של שנת 

 מיליוני ש"ח.  0,884

 שצוינו לעיל:תחשיב היחס המבוקש לשתי תקופות המדידה להלן 

 

   

 

נורמטיבי לי  חברת הדואר - הערכת רווח תפעו

אלפי ש"ח 

1,171,379הון פעיל מוערך של חברת הדואר

8.77%מחיר הון מוערך, לפני מס

נורמטיבי מוערך לי  102,749רווח תפעו

חברת הדואר 

ליות להוצאות תפעו נורמטיבי ביחס  לי  רווח תפעו

נמוךגבוהנמוךגבוהמיליוני ש"ח 

105100105100רווח תפעולי נורמטיבי מוערך

הוצאות תפעוליות 

ליות להוצאות תפעו נורמטיבי ביחס  לי  5.56%5.30%5.55%5.29%טווח רווח תפעו

1,8871,892

ליות  על פי הוצאות תפעו

לשנת 2013 למות  מגו

ליות  על פי הוצאות תפעו

לשנת 2012
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 של חברת הדואר

 

 

 

 



 

 

 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן 

 הסתייגויות אגף כלכלה -' ג נספח

 

1 

 

 דוארה חברת של ההון מחירהסתייגות אגף כלכלה מחלק מעבודת היועץ אודות  – ג' נספח

 

 זהר אלמגור יטמןיבר חברת ידי על שהוכן"מ", בעהדואר  לחברת ההון מחיר"חישוב  רתושכות"ח בדו עיון לאחר

 ההון מחיר מרכיבי לעניין מהמסקנות מכמה מסתייג התקשורת במשרד הכלכלה אגף"(, ההון מחיר"ח דו' )"ושות

 equity risk) מניות על התשואה פרמיית בענייןמשקיים -כלל לפרמטרים נוגעת ההסתייגות. החברה של

premium ( מעבר לתשואה הנדרשת על אג"ח מדינה, ואינה נוגעת לפרמטרים פרטניים של החברה )כגון המתאם

 ביטא, תמהיל ההון העצמי והחוב של החברה, וכו'(. –בין התשואה על ההון העצמי של החברה לבין תיק השוק 

החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,  כי לאחרונה קבע המשרד את מחיר ההון לפעילות הקווית של בזק אציין

כחלק מקביעת תעריף של השלמת שיחה ברשת נייחת )"קש"ג נייח"(. חישוב זה מופיע בדו"חות של חברת הייעוץ 

בכל הקשור לפרמטרים שאינם  111בנושא, המתפרסמים באתר המשרד. Frontier Economicsהבינלאומית 

משקית, איני רואה מקום לאמץ בהליך זה -ת פיננסית כללספציפיים לחברה זו או אחרת אלא מתייחסים לפעילו

 מתודולוגיה שונה מזאת שאומצה בהליך הקש"ג הנייח כאמור.

 

 equity risk premium –הסיכון של השוק  פרמיית

(, תוספת התשואה equity risk premium) השוק של הסיכון פרמיית הוא ההון מחיר בקביעת מרכזי מרכיב

בתיק השוק בבורסת המניות, מעבר לתשואה הנדרשת עבור השקעה באג"ח מדינה. תוספת  הנדרשת עבור השקעה

זו מוכפלת בביטא )המתאם בין תיק השוק לבין החברה( על מנת לקבוע את התשואה הנדרשת על ההון העצמי של 

 Aswathהחברה, מעבר לתשואה חסרת הסיכון במשק. כפי שצוין בדו"ח מחיר ההון, אומד הפרופסור

Damodoran ,או"ב ארה)כגון  מפותחים בשווקים 5% על הנדרשת הפרמיה את, פיננסיםל מוביל מומחה הנחשב 

  112(.בריטניה

 מדינה"ח אג על בתשואה כבר מגולם זה מדינה סיכון, שכן, מדינה סיכון זה שיעור על להוסיף אין כי לציין יש

 בקביעת והן הסיכון חסרת הריבית בקביעת הן מדינה בסיכון התחשבות. הסיכון חסרת הריבית לקביעת המשמש

 113.המדינה סיכון של כפולה לספירה מביאה הייתה, השוק של הסיכון פרמיית

העובדה כי המסקנה בדו"ח מחיר ההון מסתמכת הן על נתונים של פרופ' דמודורן והן על קביעה של  לאור

, רשות הגז, ועבודות כלכליות נוספת(, רגולטורים אחרים בתחום השירותים הציבוריים בישראל )רשות החשמל

                                                      
111

 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/3383.pdf 
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.htmlראה  112
 ורן בתגובה לשאלתנו. הבהרה ברוח זו התקבלה מפרופ' דמוד 113



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן 

 הסתייגויות אגף כלכלה -' ג נספח

 

2 

 

משקיים, המבוססים על תשואות בפועל בבורסה לניירות -איני מוצא מקום לחרוג משימוש בנתונים ברורים וכלל

 .ועדכניים מהימנים בנתונים מדובר שהרי, benchmarkערך בת"א לעומת התשואה על אג"ח מדינה, לטובת 

 

 risk free rate –הריבית חסרת הסיכון  שיעור

( של duration –"ח מחיר ההון, נעשה שימוש בתשואות על אגרות חוב של המדינה למשך חיים ממוצע )מח"מ בדו

 בנק פעילות של במקרה. 2%..9 של סיכון חסרת לתשואה המביא ,הדואר חברתשנה לפעילות הקלאסית של  55

 .שנים 92 ושל 55 של"מ מח על המבוססים תחשיבים נערכו, הדואר

 Frontier, כי בבואה לקבוע את הריבית חסרת הסיכון לעניין פעילות חברת "בזק", בחרה חברת צייןא

Economics ( פער זה יכול לנבוע מההבדלים באופי  55-ו 52, 5לעשות שימוש בתשואה על אג"ח קצר יותר .)שנה

ת של הדואר מסורתית יותר. הפעילות של "בזק" עתירת טכנולוגיה, בעוד הפעילו –הפעילות השונה של החברות 

ייתכן ופער זה מצדיק התייחסות לתקופות החזר ארוכות יותר. עם זאת, הדבר מצביע על כך שהאומדן בדו"ח 

 מחיר ההון הוא אומדן שמרני מאוד.

 

 מסקנה

 התרחישים כי לקבוע, לכך ובהתאם, 5% של שוק סיכון פרמיית לקבוע יש כי סבור אני, לעיל האמור כל לאור

 :כדלקמן יעודכנו ההון מחיר"ח בדו באיםהמו

 קלאסית דואר פעילות

 3 תרחיש 2 תרחיש 1 תרחיש    

 2.72% 2.49% 2.49%  ריאלית סיכון חסרת ריבית שיעור

 0.62 0.62 0.62   ממונפת לא ביטא

 אחוז

 החוב

   20% 20% 20% 

 26.50% 26.50% 26.50%   חברות מס שיעור

 0.73 0.73 0.73   ממונפת ביטא

 5% 5% 5%  השוק של הסיכון פרמיית

 6.37% 6.14% 6.14%  העצמי ההון על תשואה שיעור

       
 5.28% 7.21% 4.90%  החוב על תשואה שיעור



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן 

 הסתייגויות אגף כלכלה -' ג נספח

 

3 

 

 3.88% 5.30% 3.60%  ממס נטו, החוב על תשואה שיעור

       
 5.87% 5.97% 5.63%   מוערך הון מחיר

       

 

 הדואר בנק

ת חסרת סיכון שיעור ריבי

 ריאלית

 2.49% 2.72% 

 0.77 0.77    ביטא

 5% 5%  פרמיית הסיכון של השוק

 6.57% 6.34%   מחיר הון מוערך

 

 החברה של המשוקלל ההון מחיר

 75.20% 5.63%  פעילות הדואר הקלאסית

 24.80% 6.34%   פעילות בנק הדואר

      
מחיר ההון המשוקלל לאחר 

 מס

 5.81%  

  7.90%  ההון המשוקלל לפני מס מחיר

 

 ,בברכה

 

 לבאות הרן

 כלכלה בכיר"ל סמנכ
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 מינוי כתבי -' ד נספח

 



  

 

 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 כתבי מינוי -' ד נספח
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 החברה פעולות וכמות הכנסות -' ה נספח

 

 



 

 

 



 הןהוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותי

 (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות -' ה נספח

 

1 

 



 הןהוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותי

 (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות -' ה נספח
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 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות: מרכזת טבלה -' ה נספח
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 :פירוט -בנק הדואר  הכנסות



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות: מרכזת טבלה -' ה נספח
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 פירוט הכנסות החברה

 וכן השנתי השינוי שיעור את, ההכנסות כל מסך ההכנסות אחוז את, החברה כנסותה פילוח את המפרטתזו  טבלה

 :המצטבר השינוי שיעור ואת

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות: מרכזת טבלה -' ה נספח
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  2002 לשנת בהשוואה החברה פעולות ובכמות בהכנסות השינוי שיעור
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 החברה  הוצאות -' ו נספח

 

 

 

 



 

 

 



 חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחינת תעריפי 

  (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות -' ו נספח

1 

 

הוצאות מכירה ושיווק ואות הנהלה וכלליות עלות המכירות ומתן השירותים, הוצ הוצאות פירוט: מרכזת טבלה

 (במיליונים)



 חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחינת תעריפי 

  (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות -' ו נספח

2 

 

 

 ההוצאה סוג לפי ההוצאות סך של מרכזת טבלה

 



 חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחינת תעריפי 

  (ניםהחברה )במיליו פעולות וכמות הכנסות -' ו נספח

3 

 

 בהוצאותטבלה המרכזת את שיעור השינויים 
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 ושכר משרות -' ז נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 משרות ושכר -' ז נספח

1 

 

(, שנתי ממוצע ילפ קבלן עובדי של משרות כולל) 2002-2013 השנים לסוף החברה של המלאות המשרות היקף

 :והמצטבר השנתי השינוי ושיעור

 

 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 משרות ושכר -' ז נספח

2 

 

 

 :2002-2013 לשנים החברה של, חודשי בממוצע המלאות המשרות היקף

 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 משרות ושכר -' ז נספח
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 (:לה שקדמה לשנה ביחס שנה כל) 2002-2013 בשנים קבלן ועובדי העובדים שכר בעלות השינוי
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 מימון והכנסות הוצאות -' ח נספח



 

 

 



 דואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחינת תעריפי חברת ה

  הוצאות והכנסות מימון -' ח נספח

 

 

  :2002-2013 לשניםשל חברת הדואר  המימון תוהכנסו הוצאות פירוט

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   מזומנים תזרים -' ט נספח

 

 

 

 

 

 



 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

  תזרים מזומנים  -' ט נספח

 

 

 2012-2012 לשנים שוטפת מפעילות מזומנים תזרים



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנסות תחזית -' י נספח



 

 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

 תחזית הכנסות -' י נספח

 

 פי על החברה ובהוצאות בהכנסות הממוצע השינוי יעורש פי על חישוב לעומת, 2012 -ו 2012 בשנים ולהוצאות להכנסות בנוגעהדואר  חברת הערכת בין השוואה

 . ₪ במיליון, מימון הוצאות וללא אחרות הכנסות ללא ,2002-2013 השנים

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   התעריפים תקנות עדכון - י"א נספח

 

 

 



 

 

 



 נת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחי

  עדכון תקנות התעריפים  - י"א נספח

1 

 

 

 הדואר חברת תעריפי תקנות עדכון

 נאמדה הכנסהה תוספת. תעריפים והועלו התקנות עודכנו - הדואר בנק – 9.55.9222 .1

 .שנה לכל 5209222 של במונחים ₪ מיליון 95-כ של בסך

 .לצרכן המחירים במדד לעלייה בהתאם התעריפים עודכנו - 5.0.9222 .2

 תוספת אין -מ"מע תוספת ללא נקבעו והתעריפים התקנות עודכנו - 5.2.9222 .3

 .הכנסות

 .לצרכן המחירים במדד לעלייה בהתאם התעריפים עודכנו - 5.0.9252 .2

 .לצרכן המחירים במדד לעלייה בהתאם התעריפים עודכנו - 5.0.9255 .2

 .-כ של בסך נאמדה הכנסה תוספת. התעריפים עודכנו - הדואר בנק – 15.5.9255 .6

 .לשנה ₪ מיליון

-כ של ממוצע בשיעור עלה היחידני הדואר מחיר, התעריפים עודכנו - 51.1.9259 .7

50.5%. 

 .5%..1 של ממוצע ורבשיע כולם התעריפים עדכון - 96.6.59 .8

 .2.22.9% כ של ממוצע בשיעור כולם תעריפים עדכון - 5.0.51 .2



 נת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהןהוועדה לבחי

  עדכון תקנות התעריפים  - י"א נספח
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 אחרית דבר -נספח י"ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן

  אחרית דבר  - י"ב נספח

 

 

 אחרית דבר

ומנתה תשעה חברים, בהם  56.52.59הוועדה מונתה על ידי שר התקשורת ושר האוצר ביום 

 נציגים ממשרד האוצר.חמישה נציגי ציבור, שני נציגים ממשרד התקשורת ושני 

עבודת הוועדה נפרסה על פני ארבעים ושבע ישיבות כאשר כל דיון ארך כארבע שעות. כמו כן, על 

מנת ליעל את עבודת הוועדה, הוקמו שתי ועדות משנה: האחת בתחום השירות האוניברסאלי 

שעות  6-והשנייה בתחום תמחור שירותי החברה. הוועדה הראשונה, קיימה שבע ישיבות בנות כ

שעות כל אחת. בנוסף, התקיימו  5-עשרה פגישות בנות כ-כל אחת והוועדה השנייה קיימה אחת

לאורך השנה האחרונה אלפי שעות עבודה בהשתתפות הצוות המקצועי של המשרד ונציגי דלויט, 

אשר היוו היועצים המקצועיים של הוועדה לעניין טיב השירותים האוניברסאליים ולעניין תמחור 

כאן המקום להודות לנציגי דלויט שליוו במסירות את עבודת הוועדה  ירותי חברת הדואר.ש

 ובמיוחד למר יונתן שהם.

במהלך עבודתה נפגשה הוועדה עם נציגי חברת הדואר אשר סיפקו את המידע המבוקש. במיוחד 

עדה נודה למר דני חי, כלכלן החברה, אשר עמד לרשות אנשי המשרד לכל הבהרה ובקשה. הוו

נפגשה עם נציגי בתי הדפוס הגדולים, המהווים לקוחות גדולים של חברת הדואר ושל בעלי היתר 

למתן שירותי דואר כמותי, ותרמו רבות להבנת חברי הוועדה את ענף הדואר. כמו כן, נפגשה 

שהתבקש על הוועדה עם נציגיהם של בעלי היתר בתחום הדואר הכמותי אשר סיפקו את המידע 

. בתחום הדואר הבינלאומי נודה למר דה, במיוחד נודה למר בן סוכמן, מנכ"ל חברת מסרידי הווע

שלומי עיני, מנכ"ל חברת אייר מייל אקספרס, אשר תרם רבות להבנת תחום הדואר הבינלאומי. 

בנוסף, נפגשה הוועדה עם נציגי הגופים הגדולים במשק אשר הינם לקוחות הגדולים של חברת 

ומהם קיבלו חברי הוועדה זווית ראיה נוספת לתחרות בענף. לצורך הבנה  הדואר ובעלי היתר

מעמיקה יותר של הסוגיה, חברי הוועדה קיימו סיורים במתקני חברת הדואר, במתקני בעלי היתר 

 וכן בבתי דפוס. 

לא נוכל לסיים את עבודת הוועדה ללא הבעת תודה והערכה לעובדי משרד התקשורת, אשר לקחו 

 הוועדה ובוועדות המשנה שפעלו מטעמה, ותרמו רבות להצלחתה: חלק בעבודת

 למר יגאל לוי ולמר שמעון שהם, מאגף הדואר 

 לעו"ד דנה נויפלד ולעו"ד פאדיה זידאן מהלשכה המשפטית

 למר דרור הרוניאן ולגב' רים מתאני מאגף פיקוח בנק הדואר

תרם אשר שימש מזכיר הוועדה ו ,אליסף אסולין, מאגף הכלכלהכלכלן לתודה מיוחדת וכמובן, 

תרומה משמעותית להצלחת עבודת הוועדה ולקידום תהליך קביעת המדיניות על ידי הוועדה, הן 

  מקצועיים והן במכלול ההיבטים הנוגעים להתנהלות השוטפת של הוועדה.-בהיבטים הכלכליים

 


