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להלן ושירותיהן )בהמשך לסיום עבודת הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר 

אשר  הוועדה בעניין המלצות פנייה לקבלת עמדות מהציבור"( ולפרסום רייך ועדת" או "הוועדה"

של בתי עסק הממוקמים  323-תגובות, מתוכן כ 353-כהגיעו למשרד  ,3397במאי  97 ביוםהוגשו 

 בתל אביב והשאר של שחקנים רלוונטיים בענף הדואר ושל נציגי ציבור.

ל חברת הדואר, אשר לא כללה התייחסות לגובה תגובתה שי משרד התקשורת הופתע מיש לציין כ

התעריפים ולאופן חישובם, ואף לא לוותה בשום קובץ אקסל המפרט את טענות החברה או תומך 

בתחשיבי החברה אשר הופיעו במסמך. ברי כי היה קשה מאוד למשרד להתייחס באופן רציני 

 בתחשיבים ובנימוקים מפורטים. ומפורט לטענות אשר לא גובו 

. השחקנים והציבור, ומענה לטענות אלה בתגובותשהופיעו תמצית הטענות נציג את להלן במסמך 

גם את המלצותינו בנושאים השונים, בהתאם לעמדה המקצועית של  כלולבנוסף, המסמך י

בין משרד התקשורת, מסגרת הדיונים שהתקיימו לאחר הגשת דוח ועדת רייך המשרד בכלל וב

 חברת הבראת ליישום"מ המו")משרד האוצר, הנהלת חברת הדואר והסתדרות העובדים 

 . "(הדואר

המשרד לא קיבל הערות משמעותיות אודות מערכת התמחיר שבנתה הוועדה  יש לציין כי

אנו ממליצים לקבל את כל המלצות הוועדה אשר על כן, . שנגזרו ממנהוהתעריפים המומלצים 

 שר לתעריפי החברה. בא

 "חברת הדואר"( או"החברה"  – להלן) דואר ישראלחברת  .א

המלצות הוועדה אינן עושות את כברת הדרך המתאימה לצורך הקניית כלים : טענה .9

אין הסרת פיקוח מחירים אמיתית ; בתחום הדוארלהתחרות באורח הוגן  הלחבר

הסרת הפיקוח על מחירי הדואר הכמותי , בין היתר כיוון שומעשית בדואר הכמותי

בשל העובדה שעל החברה יהיה להודיע למשרד על התעריף בין השאר אינה מיידית 

 . מבעוד מועדוזאת בגין משלוח דואר כמותי  לגבות שבכוונתה

: הוועדה המליצה להסיר פיקוח מחירים משירותי משלוח דואר כמותי וזאת תגובה

הינו קצר  זה . פרק זמןלבעלי היתר כזי החלוקהמר בתום שלושה חודשים מפתיחת
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מתחרים. הסרת פיקוח חסומים בפני ה אינםונועד לוודא כי אכן מרכזי החלוקה 

מחירים משירותי משלוח דואר כמותי אין משמעה שלא תתקיים רגולציה כלל כך 

שתינתן האפשרות לחברת הדואר לגבות תעריפים הנמוכים מהעלות במטרה לפגוע 

כפי שציינה במתחרים או להפלות בין לקוחות שונים ובין אזורים שונים. בתחרות ו

 –)להלן  3397באפריל  7שהוגש לשר התקשורת ולשר האוצר ביום הוועדה בדו"ח 

"( קיים חשש כי החברה תנצל את כוחה ומעמדה בשוק ובטווח הקצר תוריד ח"הדו"

מחירים על מנת לדחוק את המתחרים. על מנת להפיג חשש זה המליצה הוועדה 

דואר לקבוע את המחיר חברת המאפשר לה הכולל אישור מראשלקיים מנגנון פיקוח 

  ת.הלכה למעשה תוך פיקוח של המשרד כי לא נקבע מחיר נמוך מהעלו

 הסרת משמעה כמותי דואר משלוח מחירימ התעריפי הפיקוח הסרת כי יצוין עוד

 לפי החברה שירותי בעד תשלומים) הדואר מתקנות כמותיה דוארה משלוח שירותי

  ."(התשלומים תקנות)" 3334-ח"התשס(, לחוק( ג)-ו( א)24 סעיף

דואר, שירותים דואר למתן שירותי ההכללי של חברת  לרשיון 52 סעיף וראותה

כיום  מתייחסות"(, הרשיוןכספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים )"

 לספק רשאי הרשיון בעל היהתשלומים שאינם קבועים בתקנות וקובעות כי: "ל

 ,סביר מחיר בעדו הרשיון בעל ידרוש [...] בתקנות תעריף לו נקבע לא אשר שירות

 למנהל יודיע הרשיון בעל [...]; השירותים סוג לפי ,שווה בתעריף השירות את ויציע

 אופן את בכתב ויפרט, לתוקף התעריף של כניסתו לפני ,כאמור שנקבע התעריף את

". מכאן עולה כי גם בקביעת תשלומים בגין שירותים שאינם שנקבע התעריף חישוב

הוראות הסעיף החברה יכולה לפעול כתאוות נפשה ועליה לעמוד ב ןמפוקחים, אי

 האמור.

 הוצאה על הוועדה המליצהאפשר לחברה להתחרות באורח הוגן, ועל מנת ל, נוסףב

לפעול בתחום הפקת דברי  הדואר לחברת לאפשרו שירותים של שורה של מפיקוח

 .הדואר במסגרת שיתוף פעולה עם בתי דפוס

 

מחיר הדואר היחידני עליו ממליצה הוועדה נמוך מדי ולא יבטיח כיסוי של : טענה .3

 עלויות השירות האוניברסאלי ולא את יציבות החברה לאורך זמן. 

: השיטה בה בוצע תמחור שירותי חברת הדואר לוקחת בחשבון את כל מרכיבי תגובה

פי שירות (. בהתאם, תעריfull allocated costהעלויות של השירותים השונים )

משלוח דואר יחידני עליהם המליצה הוועדה כוללים את כל עלויות החברה לשירות 

ביססה את טענתה ולא זה ולכן מבטיחים את כיסוי עלות השירות. חברת הדואר לא 

היא סבורה כי תעריף הדואר היחידני נמוך מדי את הסיבה בגינה פירטה במכתבה 

בתעריף. כיוון שכך, לא ניתן להתייחס באופן מפורט ואלו עלויות לדעתה אינן כלולות 

 יותר לטענה זו.
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. בדוח הוועדה המתווה להרחבת התחרות אינו בר ביצוע בלוח הזמנים שנקצב: טענה .2

לא יאוחר משישה חודשים מיום אימוץ המלצות הוועדה, חברת  המתווה האמור, לפי

בעלי ההיתר. בתום הדואר תפתח את כל מרכזי החלוקה לחלוקה פיזית על ידי 

שלושה חודשים מהיום בו כל מרכזי החלוקה ותאי דואר שכורים הונגשו לחלוקה על 

יינתן וידי בעלי היתר ]...[ יוסר הפיקוח התעריפי בתחום משלוח הדואר הכמותי, 

 אישור לחברת הדואר להפיק דברי דואר וייפתח התחום השמור במלואו.

 החברה של ביכולתה קשה פגיעה לפגוע ולעל הנ"ללוח הזמנים סבורה כי  החברה

 , כדלקמן:הלוח זמנים שונ . על כן, הציעה החברה לקבועלהתחרות

במסגרתם על החברה יהיה החודשים הראשונים  6התקופה של להאריך את  .א

 .חודשים 93-ללהנגיש את מרכזי החלוקה למתחרים, 

מרכזי החלוקה למתחרים,  לאפשר גמישות תעריפים בדואר הכמותי עם הנגשת .ב

עלול להביא אי מתן גמישות תעריפים באופן מיידי לטענת החברה, באופן מיידי. 

 ]...[)וזאת לפי חישוב של  לחברת הדואר ₪מיליון  ]...[-של כ ותאיבוד הכנסל

-מיליון דברי דואר לתאי דואר בתשלום ו ]...[מיליון דברי דואר למרכזי חלוקה, 

  דואר עקב איבוד לקוחות אסטרטגיים ובינוניים של החברה(.מיליון דברי  ]...[

 

 : תגובה

הוועדה המליצה לקבוע כי על חברת הדואר להנגיש את מרכזי החלוקה  .א

כאמור מרכזי החלוקה חודשים. הנגשת  6למתחרים באופן מלא בתוך תקופה של 

אינה דורשת את מלוא פרק הזמן המומלץ מאחר שאינה כרוכה בביצוע פעולות 

שדורשות זמן, במיוחד נוכח העובדה כי מדובר בחברה עתירת  החברהמצד רבות 

על כן אין אנו סבורים כי יש צורך להאריך את משך התקופה . כוח אדם

  שהומלצה על ידי הוועדה.

באופן  ריפים בתחום הדואר הכמותיהחברה מבקשת לאפשר לה גמישות תע .ב

עליה המליצה הוועדה התקופה יש להבהיר כי הנגשת מרכזי החלוקה.  מיידי עם

למתחרים.  נגישים מרכזי החלוקה  וודא כירגולטור לעניין זה, נועדה לאפשר לל

צורך לדידנו, שלושה חודשים מהווים את התקופה הקצרה ביותר הנדרשת ל

על מנת לוודא שהחלוקה לכל מרכזי החלוקה ים כי אנו סבורבדיקה האמורה. ה

אפשרית יהיה על בעלי ההיתר ובתי הדפוס לעדכן את קבצי המשלוח, דבר שייקח 

בנוסף יש צורך לבחון כי בעבור כל מרכזי החלוקה, חברת הדואר אכן  .זמן

. למתחרים לחלק דברי דוארשמות הנמענים באופן המאפשר  העבירה את רישום

המליצה הוועדה על משך זמן מינימלי של שלשה חודשים לבחינת פתיחת לפיכך, 

אם מרכזי הלאחר ביצוע האמור ניתן יהיה לבחון הלכה למעשה . החלוקה מרכזי

החלוקה אכן מונגשים לבעלי היתר. יצוין לעניין זה כי רוב דברי הדואר בתחום 

יובהר כי וסף, בנ .חודשיים-או דו במחזורים חודשיים יםהדואר הכמותי, מחולק
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ההפסד המוערך על ידי החברה במקרה של אימוץ לוחות הזמנים המוצעים על 

המחולק  ידי הוועדה, מהווה את כל הכנסות החברה משירותי הדואר הכמותי

, הפועלים בתחום הדואר הכמותילפי נתונים שקיבלנו מגורמים . במרכזי חלוקה

 לא ,כן. על מספר שניםף לובתוקארוכי טווח  הסכמים הם זהההסכמים בתחום 

 אחד ברגע לא וחומר וקל) חודשיםשלושה כי בתוך פרק זמן של נראה לנו סביר 

 קצר כה זמן במשך תפסיד והחברה לחלוטין ישתנה התחום( טוענת שהחברה כפי

 הדואר דברי כל את, החלוקה במרכזי שמחולק הכמותי הדואר כל את

 מלקוחות דואר דברי מיליון ]...[ ועוד בתשלום דואר לתאי שמחולקים

 . אסטרטגיים

 דואר משלוח תעריפי, התעריפי הפיקוח הסרת לאחרבנוסף, אנו ממליצים כי 

( )תעריפי מקסימום מירביים תעריפים יהיו רייך בוועדת שהומלצו כפי כמותי

  .כמותי דואר משלוח עבור יותר גבוהים תעריפים לקבוע תוכל לא הדואר וחברת

 של השנתית הכמות, 3392 לשנת הדואר חברת של הדיווחים לפי כי לציין יש

( מיליון ]...[ ולא) מיליון ]...[-כ הינה החלוקה במרכזי המחולקים הדואר דברי

 תאבד הדואר חברת אם גם. ח"ש מיליון ]...[-כ על עומדת השנתית וההכנסה

, החלוקה למרכזי מחלקת שהיא הדואר דברי מכל מחצית אלה חודשים בשלושה

 שנטען כפי ₪ מיליון ]...[ ולא ₪ מיליון ]...[ של בגובה הכנסות תאבד שהיא הרי

  .ידה על

 

המלצות הוועדה שעניינן הסרת הפיקוח התעריפי משירותי הדואר בהתייחס ל: טענה .7

 :החברה מבקשתואישור הפקת דברי דואר, 

מנגנון , החברה לטענתהסרה מלאה של פיקוח תעריפים בדואר כמותי. לאפשר  .א

אינו את התעריפים המוצעים על ידה מראש לפיו על החברה יהיה להעביר 

 יום.  97של  filingמנגנון החברה ביקשה לאמץ על כן  אפקטיבי לתחרות.

ולאפשר לחברה לתת הצעות לפי סוג מקבלי  52לבטל את המגבלה של סעיף  .ב

 שירות. 

אלש"ח  233להותיר על כנה את הנחת דיוור כמותי בהיקף כספי העולה על  .ג

 ברבעון. 

 . עבור לקוחות עסקיים את הפיקוח בתחום השמורר יהסל .ד

 . 53%-יעמוד על פחות מ השוק שלהנתח לגבות כל מחיר שהחברה רוצה כאשר  .ה

 .מנגנון הדיווח לעניין תעריפי שירותים שאינם קבועים בתקנותלבטל את  .ו

 .לאפשר לחברה להיות בעלים של בית דפוס .ז

 :תגובה

" או רשיון החברה)" לרשיון חברת הדואר 52סעיף הוועדה המליצה כי  .א

יתוקן כך שייקבע בו כי על החברה להודיע למשרד בדבר תעריף  "(הרשיון"
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לגבי כל מחיר גם יום מראש. הנ"ל נכון  97ה לגבות ואת אופן חישובו תשבכוונ

י שהתשלום בעדו לא נקבע בתקנות כולל שירות עבור שירותציע ת חברהחדש שה

. בתקופה שלאחר הסרת הפיקוח התעריפי מתחום זה משלוח דואר כמותי

וכל להתנגד ויהמשרד יוודא שמדובר במחיר שאינו חורג ממתחם הסבירות 

 גרוםללמחיר שחברת הדואר קבעה ככל שיעלה למשרד חשש כי הוא עלול 

למשלוח דואר יתר הכל בעל הוועדה המליצה לקבוע כי  לפגיעה בתחרות. בנוסף,

כמותי יגיש למשרד דיווח רבעוני לעניין הצעותיו שהוגשו במסגרת מכרז למשלוח 

דואר כמותי, זאת כדי שהמשרד יוכל לבצע ביקורת מעת לעת על המחירים 

 כפי שקבוע כיום ברשיון לגבי כל fillingעל כן, הוועדה המליצה על מנגנון בשוק. 

תשלום שלא קבוע בתקנות וחברת הדואר מתכוונת לגבות. אנו סבורים כי יש 

 23לקבוע כי בכל הקשור לשירותי הדואר הכמותי, החברה תידרש לפנות למשרד 

  .יום כפי שהמליצה הוועדה 97ולא  יום בטרם כניסתו של התעריף לתוקף

דהיינו בעד , בתקנות קבועים שאינם תשלומים כי קובע לרשיון 52.9 סעיף .ב

 את להציע הרשיון בעל ועל סבירים להיות צריכים ,שירותים לא מפוקחים

 אף על כי קובע לרשיון 52.2 סעיף. השירותים סוג לפי שווה בתעריף השירות

 להציע, בכתב בקשה פי על, הרשיון לבעל לאשר השר רשאי, 52.9 בסעיף האמור

. "סוגי מקבלי השירות מקבלי סוג לפי ושווה סביר בתשלום מפוקח שאינו שירות

 המצדיק סביר טעם במאפייניה שיש שירות מקבלי קבוצת -שירות" מוגדרת כ

 שירותים רכישת בהיקף יראו לאזאת כאשר . אחרת מקבוצה הבחנתה את

 המצדיק טעם סביר בו שיש מאפיין, התשלומים בתקנות נקבעו שתעריפיהם

 אחרת. מקבוצה הבחנה

מניעה מלקבוע תעריפים לפי סוג מקבלי שירות אך על  מכאן, אין לפי הרשיון

 .קביעה כאמור להיות מבוססת על אבחנה סבירה ומוצדקת הטעונה אישור השר

 אכן כוונת הוועדה הייתה להשאיר את הנחת הדיוור הכמותי. .ג

השמור יישארו בפיקוח גם ללקוחות פרטיים  הוועדה ממליצה כי תעריפי התחום .ד

לתחרות, אשר  חדש תחום יםכאשר פותחיש להבהיר כי וגם ללקוחות עסקיים. 

זאת לעשות על ידי מונופול, מקובל  933%-עד למועד הפתיחה נשלט ב

המוטיבציה של המונופול הינה להגביל את התחרות ככל בהדרגתיות. אין ספק כי 

מקנים לו יתרון ועל כן על  שניתן. הדומיננטיות של המונופול וכוחו העודף בשוק

יחסי הכוחות בין המתחרה הוותיק למתחרה החדש מומלץ לקבוע ן את מנת לאז

לכן בשלב ראשון, כפי שנעשה אסדרה מגבילה על המונופול למשך זמן מוגבל. 

ולהציע לתחום  פרטיים יוכלו להיכנסבעבר בתחום הדואר הכמותי, שחקנים 

התחרות בתחום מחירים הנמוכים מהתעריפים הקבועים בתקנות, וזאת עד ש

על מנת לאפשר לחברת הדואר להגיב , יחד עם זאת יה מבוססת ומוצקה.תה

מלית לדואר יהכמות המינ את תיפחההמחירים בשוק העסקי מוצע ללשינויי 
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מורחבת לחברת הדואר גמישות תעריפים דבר שיקנה  ,(333-ל 9333-כמותי )מ

  .ובוודאי לגבי משלוחים של לקוחות עסקיים קטנים ובינוניים יותר

הסרת פיקוח מחירים משירותי משלוח דואר כמותי אין לעיל,  9כפי שצוין בסעיף  .ה

כך שתינתן האפשרות לחברת הדואר לגבות  ,משמעה שלא תתקיים רגולציה כלל

תעריפים הנמוכים מהעלות במטרה לפגוע בתחרות ובמתחרים או להפלות בין 

שונים. ועדת רייך כבר ציינה בהמלצותיה את הסיכון  אזוריםלקוחות שונים ובין 

 שסיכון הליך הינו למונופול תעריפים גמישות מתןשבמתן גמישות תעריפים: "

טורפנית  התנהלותלדרוס את המתחרים על ידי  בנקל יכול המונופול שכן, בצידו

. התנהלותושייווצר עקב  ההפסדוזאת מתוך הנחה כי הציבור ימשיך לממן את 

, פגיעה בתחרות מהשוק המתחרים ליציאתלגרום  עלולה כאמור הלותהתנ

ראוי שייעשה  כאמור צעד לפיכךהעלאת מחירים לציבור. ל הארוך בטווחו

 1."הרגולטור ידי עלבמסורה ובאופן מפוקח 

המנגנון הקיים כיום ברישיון החברה מחייב דיווח של החברה לעניין מחירי  .ו

המועד בו על חברת הדואר שירותים שאינם קבועים בתקנות, אך לא קובע את 

ממליצה כי החברה תידרש  הוועדה. לפנות לשר לעניין התעריף שבכוונתה לגבות

לום בעדם לא שהתשעל המחיר שבכוונתה לגבות עבור שירותים  משרדלהודיע ל

 יום 97)כולל שירות דואר כמותי לאחר הסרת הפיקוח התעריפי(  נקבע בתקנות

אנו ממליצים לשקול כפי שמופיע בסעיף א' לעיל,  .כניסת המחיר לתוקף לפני

יום עבור שירות דואר כמותי לאחר הסרת הפיקוח  23של  filingוע מנגנון לקב

  .התעריפי

 , הוועדהמחדהוועדה למצוא איזון בתחום הפקת הדואר: בהמלצותיה, ביקשה  .ז

של ת ההפקה והדיוור יוופעילהאנכית הקיימת בין סינרגיה ל מודעת הייתה

בהתמודדות  , בין היתר,בפעילות זווליעילות חיוניות לוהדואר הכמותי 

ערה לעובדה כי חברת הדואר נמצאת בקשיים יתה יה, ומאידך, הוועדה במכרזים

להיכנס מלהניא את החברה ביקשה בעת הנוכחית א מבוטלים ופיננסיים ל

בהתאם לכללים ועל כן . להשקעות נכבדות שאינן בתחומי ליבת פעילותה

אמצעות הוועדה לאפשר לחברת הדואר להפיק דברי דואר בהמליצה  ,שקבעה

 שיתוף פעולה עם בתי הדפוס השונים.

הפקת ב הצורך .של בית דפוס עוד יצוין כי לחברה אין יתרון יחסי בהקמה ותפעול

 ;בשרשרת האספקההנ"ל בין השירותים  הנובע מהסינרגיה הגבוה דברי דפוס

במקטע הדפוס יש תחרות כאשר  בחלוקת דואר השחקן הגדולחברת הדואר הינה 

תיכנס ותפעל  ,באמצעות חברת הדואר ,ואין זה סביר כי הממשלה משוכללת

עוד  .בשוק תחרותי אשר לא נמצא בו כשל המצדיק כניסה של ההמשלה לתחום

זה מקנה לחברת הדואר יתרון ויאפשר לה להגיע דברים סביר להניח כי מצב 

                                            
1
 לדוח הוועדה.  937עמוד  
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עם בתי הדפוס. הסכמים אשר ישקפו רווח מינימלי למקטע  טוביםלהסכמים 

  הדפוס בשרשרת האספקה.

דברי דואר הינה חלק משרשרת הערך של פעילות  הפקת": נכתב דוח ועדת רייךב

 הפקה שירותי לקבל מבקשים הכמותי הדואר לקוחותמשלוח דואר כמותי. 

 הדואר חברת על המקשה דבר, התקשרות אותה במסגרת דואר דברי של וחלוקה

אף שעלות  עלנתחי שוק.  לאיבוד ומביא גדולים לקוחות עם התקשרויות לבצע

, ההפקההחלוקה, חשיבות  לעלותנמוכה יחסית  הדפוס בבתי הדואר דברי תהפק

יכולת הפקת דברי דואר  מתן. הלקוח בעיני מאוד גדולההשונים,  יישומיה על

עלולה במצב  דפוס בתי עם פעולה שיתוף יכולת לחילופין אוהדואר  לחברת

 כלזאת, פתיחת  עםהנוכחי לפגוע משמעותית בתחרות בתחום הדואר הכמותי. 

 מגרש תיצור היתר בעלי ידי על לחלוקההדואר השכורים  ותאיקה החלו מרכזי

 שתינתן ככל בתחרות הפוטנציאלית הפגיעה את ותמתן יותר מאוזן משחקים

 . דואר דברי להפקת אפשרות הדואר לחברת

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

 דפוס בתי עם פעולה שיתוף במסגרת רק ותתבצע השכורים הדואר ותאי החלוקה

, וזאת לאור ההשקעות הדואר חברתעל ידי הקמת בית דפוס שבבעלות  ולא

 חברתהגדולות הנדרשות לצורך הקמת בית דפוס ולאור מצבה הפיננסי של 

 2."הדואר

 

תייחס להמלצת הוועדה לחייב את החברה להנגיש את מרכזי החלוקה בה: טענה .5

 :כיהחברה ציינה  ,חלוקה ותאי דואר בתשלוםתמחור השימוש במרכזי ול

אינו מביא בחשבון את עלויות , התעריף המומלץ על ידי הוועדה נמוך מאוד .א

כולל רווח סביר.  והקמת והפעלת מרכזי החלוקה ותאי הדואר בתשלום ואינ

מבקשת לשנות את מודל התמחור כך שישקף את כל העלויות החברה 

 . הרלוונטיות לדידה

פגיעה שלא על חברת הדואר להנגיש את מרכזי החלוקה מהווה הטלת חובה  .ב

 כדין בקניינה של חברת הדואר. 

לכל דבר דואר שתחלק החברה בעבור בעלי היתר ₪  3.39מחיר דמי גישה בסך  .ג

 לתאי דואר בתשלום הוא בגדר שירות חינם אין כסף למתחרים. 

 

 : תגובה

 כוללים את הפחת המלא שלתעריפי החברה המומלצים על ידי ועדת רייך  .א

החברה, כולל הפחת בגין מרכזי החלוקה. קרי, חברת הדואר תקבל בתעריפים 

וכל העלויות המומלצים על ידי הוועדה החזר מלא על ההשקעה במבנים 

בנוסף, בתהליך תמחור שירותי הדואר, נתבקשה החברה להציג את  הרלבנטיות.

                                            
2
 לדוח.  994עמוד  
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נלקחו בחשבון בעת קביעת  עלויות מרכזי החלוקה וכל העלויות שהתקבלו

 .התעריפים כאמור

 היא המלצת הוועדה כי יצוין ,החברה של בקניין פגיעה בדבר הטענה לעניין .ב

 השר לסמכות בהתאםלהורות לחברה לאפשר גישה למרכזי חלוקה לבעלי היתר, 

ב לחוק קובע כי 5"(. סעיף החוק)" 9976-ו"התשמ, הדואר לחוק ב5 סעיף לפי

השירותים בתחום  בתחום שירותי הדואר והבטחת רמת לשם הגברת התחרות

הרישיון הנוגעים בדבר,  ינם של בעלייינו של הציבור ולעניהאמור, ובשים לב לענ

רישיון אחר שירותים  רשאי השר לקבוע כי בעל רישיון כללי חייב לתת לבעל

גישה למרכזי חלוקה או  המבוססים על התשתיות של בעל הרישיון הכללי, לרבות

או הגישה וההסדרים  הוראות בדבר אופן מתן השירותים תתאי חלוקה, ולתל

מכאן, בניגוד לטענת החברה, ישנה סמכות מפורשת בחוק לקביעת  .לביצועם

מתן לחובה על בעל רשיון כללי לתת לבעל רשיון אחר גישה למרכזי החלוקה ו

 .אופן מתן הגישה כאמורהוראות בדבר 

מתחרים במרכזי חלוקה ביחידות הדואר ובתאי תעריף חלוקת דואר כמותי של  .ג

דואר בתשלום חושב באמצעות תמחיר אשר נשען על נתוני החברה. כך, למשל, 

שניות,  ]...[לחלוקת דואר במרכזי חלוקה ביחידות הדואר הינו ( זמ"קזמן התקן )

. התמחור זאת לפי זמ"ק חלוקת הדואר בתאי דואר שכורים על ידי אשנבאים

כלל גם את שעות העבודה החודשיות של האשנבאים, את ממוצע השכר לאשנבאי 

באשנב ומכאן הגיע לעלות חלוקת מכתב. לאחר הוספת הרווח התקבל התעריף 

של נספח א'  29-73שהומלץ על ידי הוועדה. פירוט נוסף ניתן לראות בעמודים 

קבע נמוך ולא הציגה חברת הדואר לא פירטה מדוע התעריף שנבדוח הוועדה. 

 נתונים תומכים בטענתה.

 

שירות מכירת  המומלץ עבור מחירההחברה התייחסה להמלצת הוועדה בדבר : טענה .6

אין לקבל את המלצת הוועדה אלא לקבל נתונים בדבר הפניית דואר, וציינה כי 

  .על ידי משרד התקשורת החלטה בהתאם לשימוע שנערך בעבר

פקה יואף סמכירת נתונים בדבר הפניית דואר, הוועדה התייחסה לשירות : תגובה

מנת  עלמתוך דוח הוועדה: " זו בדו"ח שפרסמה. לטענההולם לטעמנו מענה 

 בעלילרשות כל  כי גםכלל בעלי היתר והחברה יש לוודא  בין מלאהשתתקיים תחרות 

של שירות הפניית דבר דואר, שאם  ןנגישות מלאה לקובץ כתובות מעודכ אתה ההיתר

. מדובר בכמות בארץ הנמענים לכלל דואר דברי לחלק בפניהםלא כן תמנע האפשרות 

 הוועדה התחרות והרחבת ולקידום הנושא חשיבות לאור לא מבוטלת של נמענים.

 כלל קריכי עלויות יצירת קובץ הנתונים במערכות המידע של החברה,  ממליצה

 ועלויות, וציוד מידע מערכות, עלויות העדכניים הנמען פרטי לעדכון האשנב עלויות

. כך שלמעשה ממליצה הוועדה כי רק העלות הדואר שירותי כלל על וקצוי נוספות

 ידם על תשולם ההיתר לבעלי ועדכונםהשולית הנוספת הכרוכה בהעברת הנתונים 
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לנגישות בעלי ההיתרים לקובץ הכתובות המעודכן קיימת חשיבות  ,בנוסף3 ."לחברה

 .בכתובתו הנוכחית צרכנית וזאת במטרה להבטיח קבלת כלל דברי הדואר ע"י הנמען
לרישיון חברת הדואר: "בעל הרשיון יאפשר לכל בעל רשיון  25לפי סעיף כי ש לציין י

הנתונים העדכניים אחר לרכוש, תמורת תשלום סביר ובתנאים בלתי מפלים, את 

שהתקבלו אצל בעל הרשיון במסגרת מתן שירות "הפניית דבר דואר", כמפורט בסימן 

ב' לנספח ב', באמצעות מדיה מגנטית. המנהל רשאי להורות לבעל הרשיון בדבר 

האופן שבו יספק בעל הרשיון את הנתונים האמורים, לאחר שניתנה לבעל הרשיון 

בעבר חברת הדואר לא הגיעה להבנה עם  תיו".הזדמנות נאותה להשמיע את טענו

  .עלה למשרד, יןיתלונות הציבור בענמספר ו בעלי היתר למחיר העברת הקובץ

 נדגיש שוב, כי כל העלויות הכרוכות בשירות הוכרו לחברת הדואר במסגרת התמחור

 . והוקצו על כלל השירותים

 

 וציינה כירכיב הרווח במנגנון קביעת התעריפים החברה התייחסה בתגובתה ל: טענה .4

 צריך להקצות שיעור רווח בהתאם להיקף השימוש של כל שירות בהון הפעיל. 

: ישנם קשיים מהותיים בהקצאת הנכסים הפעילים לכל שירות ושירות ועל כן תגובה

ישנו קושי מעשי לקבוע שיעור רווח לכל סוג או קבוצת שירותים בהתאם להיקף 

וש של כל סוג שירות או קבוצת שירותים בהון הפעיל. אנו סבורים כי מעשית השימ

יודגש כי כאשר הוועדה ביקשה מחברת הדואר . לא ניתן לעשות זאת באופן מדויק

חלוקת הנכסים הפעילים המשמשים את בנק הדואר ואת הנכסים הפעילים את 

ה לבצע את המשמשים בעבור שירותי הדואר, השיבה החברה כי אין באפשרות

בנוסף, יצוין כי בניגוד לנטען על ידי חברת הדואר, הוועדה לקביעת  החלוקה כאמור.

תעריפי חברת הדואר ועדכונם בראשות ד"ר אלי שגיא, לא הקצתה שיעור רווח שונה 

הדוגמה של הקושי בהקצאת שיעור רווח בהתאם להיקף  לכל שירות ושירות. לצורך

סוכנויות הפעילות בכל רחבי ה 773-ל, נציין כי להשימוש של כל שירות בהון הפעי

לאור  הארץ אין פחת והעמלות שלהם נמדדות רק לפי מספר הפעולות שהם מבצעים.

   .את עיקרון פשטות התמחורבמקרה זה הוועדה העדיפה האמור לעיל, 

 בחשבון נלקח, מבנים על הפחת, הפעיל בהון ביותר המשמעותי הרכיב כי לציין יש

 .ק"זמ לפי תמחור באמצעות וזאת בו השימוש שיעור פי על שירות לכל והוקצה

 

ה יש לשנות את הנוסחוציינה כי נוסחת עדכון התעריפים החברה התייחסה ל: טענה .7

 שינוי בהסכמי שכר. ל שהיא תכלול התייחסותבארץ כך של עדכון השירותים 

: אנו סבורים שאין זה נכון להפנים את הסכמי השכר של עובדי חברת הדואר תגובה

 . בתחומים אחרים תעריפי החברה ואין אנו מכירים תקדים כזהכחלק ממנגנון עדכון 

 3%-9%משקפת עדכון של בין המחירים לצרכן, מדד ת התעריפים בארץ להצמד

ת הצמד ,בשנה 9.5%-בממוצע בשנים האחרונות. בהנחה כי השכר הממשלתי גדל ב
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הינה מענה מספק לצורך זה. שיעור התעריפים לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן 

 גידול העולה על כך נותן ביטוי לחוסר היעילות בחברה. 

 

יש להסיר ממנו דואר עסקי ומצוי בתחרות מלאה ולכן  הינודואר רשום כמותי : טענה .9

 ם. תעריפיהפיקוח את 

אולם לא , משלוח דואר כמותי רשום פתוח כיום לתחרות: אמנם תחום תגובה

למעשה ובפועל כוח השוק של חברת כך שזה קיימים תחליפים ממשיים לשירות 

 בעת המסירה למשלוחנוכח הצורך של הלקוח באשנב , בין היתר, הדואר גדול מאוד

 ולכן הוועדה ראתה לנכון להשאיר שירותי זה תחת פיקוח תעריפי. 

 

 לאומי. -: יש להסיר את הפיקוח התעריפי משירותי הדואר הביןטענה .93

לתעריפי דואר בינלאומי בקשת החברה להסרת הפיקוח התעריפי התייחסה : תגובה

 התייחסה ,התבתגובשל משלוח מכתבים ולא של משלוח חבילות. על כן תמוה מדוע 

והחברות שהובאו לצורך  EMSלתחום אשר אינו נמצא בפיקוח )שירות  החברה

 בענףשחקנים שונים (. ועוד UPS, TNTהשוואה עוסקות בעיקר בתחום זה דוגמת: 

עניין בכניסה לשוק הדואר להם כי אין  לוועדה הבהירו ות לחו"ללמשלוח חבי

בתחום  .ובטח לא לתת שירותי משלוח מכתב יחידני לחו"ל הבינלאומי שאינו כמותי

, לכן בפועל 933%-הינו משמעותי מאוד וקרוב ל נתח השוק של חברת הדואר זה

מעליו התחום נשלט לחלוטין בידי החברה והוועדה סבורה שלא ניתן בשלב זה להסיר 

את פיקוח התעריפים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי הוועדה הסירה פיקוח מחירים 

  משירותי משלוח דואר לחו"ל דרך הים.

 

לעניין תעריף המשלוח באמצעות מכונת  החברה התייחסה להמלצת הוועדה: טענה .99

צריך להיות זהה לתעריף מכונות ביול  עבור משלוח באמצעות תעריףביול וציינה כי ה

קיימים שולחים אשר באופן קבוע אינם מביילים כראוי את כלל משלוח רגיל. עבור 

 דברי הדואר העוברים במכונת הביול שברשותם. 

, בנוסף לשירות דואר רשום, גם את בעניין זה בכל מקרה, יש להוציא מגדר ההמלצות

אלה חייבים בכל מקרה לעבור דרך האשנב שירותים חבילות שכן שני שירות משלוח 

 לצורך רישומם.

: המלצת הוועדה לקבוע את תעריפי משלוח דברי דואר באמצעות מכונות ביול תגובה

י החברה. אין בהתאם לעלות השירות באה לתקן עיוות שקיים כיום בתמחור שירות

ספק כי חברת הדואר תאבד הכנסות כתוצאה ממהלך זה )הוועדה התייחסה לכך 

ה לנגד עיניה גם את תבדוח(, אך היא גם תוכל לחסוך עלויות בהתאם. הוועדה רא

טובת הציבור ובמקרה זה טובת הציבור גוברת. זאת ועוד, כל העלויות הכרוכות 

עריפי שירות זה, ושימוש רב במכונות ביול במשלוח באמצעות מכונות ביול הופנמו בת

ולאפשר לחברה לספק שירות טוב יותר  יחידות הדוארצפוי להוריד את העומס ב



 משרד התקשורת

 אגף כלכלה

 

99 
 33– 6436279פקס:  33- 6436273טלפון:  99999, ירושלים מיקוד 32רח' יפו 

באמצעות מכונת  דואר דברי שליחתכך נכתב בדו"ח הוועדה: "לעניין זה,  .ציבורל

ללקוחותיה; בעוד  והןהדואר  חברתביול עשויה ליצור חיסכון תפעולי משמעותי הן ל

שהחברה תחסוך שעות זמן אשנב יקר, לקוחותיה יחסכו את זמן ההליכה או הנסיעה 

מאפשרת ללקוחותיה  אינההדואר  חברתליחידת הדואר ואת ההמתנה בתור. כיום 

 ביקורת לערוך מנת על לאשנב להגיע מהם דורשתלבצע בפועל חיסכון זה כיוון שהיא 

 מכונת כי לוועדה ריב .ביצעה שהמכונה הביול סוהדפ הדואר דברי משקל אודות

להימנע  ניתן אישור יקבלו הביול שמכונות וככל אלה עלויות לחסוך עשויה הביול

 4".מהביקורת כאמור

שירות משלוח את גם באשר לבקשת החברה להוציא מגדר ההמלצות בעניין זה 

באמצעות מכונות למרות שיש בשליחת החבילות  כי סבור המשרדש הרי, החבילות

 גשתל צורך יש עדיין, (ם )מילוי פרטי החבילה והנפקת תווית הביולביול חיסכון מסוי

  .זו בקשה לקבל יש ולכן לאשנבאי

 

 חודשים חינם.  7 –יש להפנים את עלויות שירות הפנית דבר דואר : טענה .93

 החודשים בארבעת השירות אספקת עלויות של שירות זה, כוללכל העלויות : תגובה

 הסבר. הוכרו לחברת הדואר במסגרת התמחורבחינם,  לציבור הניתנים הראשונים

  של נספח א' בדוח הוועדה.  39-23ניתן למצוא בעמ'  התמחור אופן של מלא

 

 הדואר לבעלי מוגבלויות.  : יש להפנים את עלויות הנגשת יחידותטענה .92

: כדלקמן זו ומסקנותיה היוקיימה מספר דיונים העוסקים בסוגיה : הוועדה תגובה

הוצאות החברה המוכר  בבסיס האמורות בעלויות ההכרה בשאלת דנה הוועדה"

 נוכחבעלויות אלה  להכירשאין  סבורהלצורך קביעת תעריפי החברה. הוועדה 

 את מבצעים ההנגשה חובת עליהם חלה אשר נוספים ציבוריים שגופים העובדה

"מס  הציבור על להטיל חפץ היה שהמחוקק ככל. העצמיים ממקורותיהם ההנגשה

מביאות  הוועדה המלצות, בנוסףהנגשה" הוא היה קובע זאת בחקיקה הרלוונטית. 

 5."אלה השקעות לממן החברה יכולה ממנו אשר נורמטיביתפעולי  לרווח החברהאת 

 

 לאומי המוצעים. -יש צורך בתיקון רוחבי של תעריפי הדואר הבין: טענה .97

בכל שרשרת המשלוח, בדומה לתמחור עלויות התעריפים נקבעו על סמך ה: תגובה

 פירטה לא החברהבשינויים הנדרשים.  (,דוגמת משלוח פנים ארצי)תעריפים אחרים 

 הטעויות נעשו היכן לבחון ניתן לא כן ועל אלה שירותים בתמחור טעויות נעשו היכן

 .הנטענות על ידה
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התחזיות שהציגה ועדת רייך שונות מאוד מהתחזיות שנגזרו מהניתוח : טענה .95

-הוועדה לא הביאה בחשבון בתחזיות שלה אובדן של כהכלכלי שביצעה החברה. 

 לשנה, הנובעים בעיקר מהגורמים הבאים:₪ מיליון  ]...[

i.  מיליון  ]...[-אובדן של כ –השפעת מתווה הפתיחה לתחרות ,₪

מיליון דברי דואר עקב איבוד לקוחות אסטרטגיים  ]...[המייצגים 

 ובינוניים של החברה לטובת מתחריה. 

ii.  אובדן של כ –פתיחת מרכזי חלוקה לנגישות פיזית למתחרים-]...[ 

 מיליון דברי דואר.  ]...[-המייצגים כ₪ מיליון 

iii.  אובדן של כ –פתיחת תאי דואר בתשלום לנגישות פיזית למתחרים-

 מיליון דברי דואר.  ]...[-המייצגים כ₪, מיליון  ]...[

iv. אובדן של  –דברי דואר במשלוח  333-הרחבת הגדרת דואר כמותי ל

מיליון דברי דואר במשלוח,  ]...[-המייצגים כ₪ מיליון  ]...[-כ

לטובת המתחרים.  ]...[המורכבים מאיבוד נתח שוק זה בשיעור של 

מיליון דברי  ...[]-המייצגים כ₪, מיליון  ]...[-בנוסף, אובדן של כ

דואר, עקב שינוי תעריף דברי דואר אלה מתעריף דואר יחידני 

 לתעריף דואר כמותי.  

v.  גבוה מתחזית הוועדה קצב ירידת הדואר הכמותי בתחזית החברה– 

 ₪. מיליון  ]...[-אובדן של כ

vi.  דואר רשום ובב, 37קצב גידול חזוי בדואר-EMS  נמוך מהערכת

 ₪. מיליון  ]...[-אובדן של כ –הוועדה 

 

 : תגובה

או בתחשיבים מפורטים באופן כללי נציין כי תחזיות החברה לא גובו בקובץ אקסל 

בחלוקה  3397חברת הדואר לא צירפה את תחזית ההכנסות שלה לשנת  .אחרים )!(

באשר על כל פנים, להלן תגובתנו לסוגי שירותים על מנת שנוכל לבדוק את טענתה. 

 :לטענות

i.  לנו על מה מתבססת הערכת החברה כי היא תאבד לא ברור]...[ 

 מיליון ד"ד "עקב איבוד לקוחות אסטרטגיים ובינוניים".

ii. ב.2סעיף ראו תשובתנו ב 

iii. ייקחו המתחרים כי לומר ניתן לא, ב2 בסעיף להתייחסותנו בהמשך 

  .חודשים שלושה בתוך הדואר חברת של השוק נתח כל את

iv.  ממשלוח  ]...[לא ברור לנו על מה מתבססת הערכת החברה כי

 יעבור למתחרים באופן מיידי. 333-9333הדואר במשלוחים שבין 

ההיפך הוא הנכון, עם פתיחת התחום השמור תתאפשר לחברת 

דברי דואר ומעלה,  333הדואר גמישות תעריפים גם במשלוחים של 

  קנה לה יכולת להתמודד עם התחרות.שידבר 
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v.  לא ברור לנו על מה מתבססת הערכת החברה כי קצב ירידת הדואר

 בהנמקות גובה לא החברה של זה אומדן .]...[הכמותי יעמוד על 

 .מספקות

vi.  לא ברור לנו כיצד ייתכן כי להערכת החברה קצב הגידול בשירות

יהיה נמוך מקצב הגידול שהחברה הציגה לוועדה במהלך  37דואר 

חרונים החברה שינתה את הערכותיה דיוניה. האם בחודשים הא

 אודות קצב הגידול של תחום זה?

 מתוך החברה עלויות כלל בסיס על נקבעו הדואר חברת תעריפי כי ןיציבנוסף, נ

 תחזיות בסיס על נקבע 3395-3397 לשנים ההכנסות אומדן. הכספיים דוחותיה

 שנתיות רב מגמות בחשבון לקחו אלה תחזיות 6.הוועדה ח"דונספח א' בב שפורסמו

. לתחרות השוק מפתיחת כתוצאה וווצרישי שיכול שינויים ולא השונים בשירותים

 הלכה מתי, הדואר חברת תפעל איך נאותה ברמה לחזות מגבלהב נעוצה לכך הסיבה

 לאור בכמויות וכן בשוק במחירים השינוי יהיה מה, החלוקה מרכזי יפתחו למעשה

 ואפשרות מחירים על פיקוח הסרת) החברה על הרגולטוריות המגבלות הסרת

 המלצות שאימוץ סבורה החברה כי נראה פניו על (.דפוס בתי עם פעולה שיתופיל

 אינולהבנתנו ש דבר – שונים בשירותים משמעותי שוק נתח אובדן יגרור הוועדה

 מן לא. בלבד 3397 לשנת תעריפים לקבוע הוועדה בחרה, לפיכך. המציאות מחויב

 בעדכון צורך יעלה יתממשו הדואר חברת תחזיות, ככל שהזמן בחלוף כי הנמנע

 על מראש תעריפים להעלות יהיה נכון לא כי סבורים אנו הנוכחית בעת אך, תעריפים

בנוסף, המשרד סבור כי חברת הדואר,  .הדואר חברתלא מבוססות של  תחזיות בסיס

הדואר )משלוח דואר המחזיקה נתחי שוק משמעותיים ביותר בתחומים שונים בענף 

ובשווקים מסוימים אף בינלאומי, משלוח דואר כמותי, משלוח דואר רשום ועוד(, 

להתמודד בצורה טובה עם השינויים מסוגלת , מוחלט )דואר יחידני( מהווה מונופול

הערכות ואומדנים אודות הרגולציה העתידית  על ידי ביצוע , וזאתבשוקהעתידיים 

המובנים והייחודיים שיש לה )בין היתר פרישה משמעותית של שימוש ביתרונות ו

 להגדיל תוכל היא זו בצורה. (סניפים ברחבי הארץ ומערך תפעול תחבורתי גדול מאוד

 אינם כבר אשר בתחומים הוצאותיה את ולהקטין חדשים ממקורות הכנסותיה את

 .רלוונטיים

 ב השירות בתעריפי החברה. : יש להפנים את עלויות יישום ההמלצות לעניין טיטענה .96

 :החברה למכתב 23: להלן תגובות לטענות שנכתבו בעמוד תגובה

 בהתאם  שעות הפעילות ביחידות הדוארעדכון  :לעניין משך ההמתנה בתור

יאפשר לחברה לעמוד בטיב השירות שהומלץ על ידי  לדפוסי הביקוש

 יחידות הדוארהינה למתן את הלחץ בויסות שעות הפעילות  תמטרהוועדה. 

בתקני השירות אף ללא לחברת הדואר לעמוד  אפשרלבשעות השיא ובכך 
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סוכם כי  הבראת חברת הדואר ליישום מ"מובבנוסף,  תוספת כוח אדם.

דקות זמן המתנה בתור בכל סניף,  93חברת הדואר תעמוד בממוצע של 

  וזאת ללא עלות נוספת. –במדידה יומית 

 כפי שכבר נכתב בדוח הוועדה, על החברה  :עלות מערכת לניהול תורים

 רווחיותהלרכוש את המערכת ממקורותיה שלה. בהתאם להמלצות הוועדה, 

מאפשרת הטמעה של החברה בתקופה שלאחר המלצות הוועדה הצפויה של 

 מערכות כאמור שכן אין מדובר בהוצאה יוצאת דופן. 

 בין רחק אוויריבמ מטר 9,533אנו סבורים שמרחק של  :פרישת יחידות דואר 

בתשובתה, הוא המרחק הראוי.  שהיא משרתתאב הבתי יחידת הדואר ל

 פתיחת יחידות דוארתוספת העלויות הכרוכות ברק ל התייחסההחברה 

כי מספר  עולה הבראת חברת הדואר ליישום מ"מומתוך הך , אחדשות

יחידות הדואר שחברת הדואר תסגור בשנים הקרובות יעלה על מספר 

וסיף יחידות הדואר שחברת הדואר תפתח, ולכן אין לדידנו מקום לה

של זה עניין תקציבי אין ספק כי תקציבים לחברה בגין פתיחת יחידות דואר. 

בש תכנית כלל ארצית של וגפרישת יחידות הדואר יתבהר יותר לאחר שת

  .יחוד, פתיחה וסגירה של יחידות דוארא

 הבראת  ליישום מ"מוב: תקן המינימום של שעות פתיחת יחידות הדואר

החברה וסוכנויות סוכם כי שעות הפתיחה של חלק מסניפי  חברת הדואר

 הקטנת או תעריפים העלאת ידי על בהתאם תפוצה יתארכו וכי החברה

  . החברה בתעריפי ההתייעלות שיעור

 חברת הדואר תוכל לפנות בבקשה לשר הוועדה המליצה כי  :עצמי שירות

לה יעמדו בטיב אהתקשורת לקבוע כי מתן שירות בערוצים ישירים, ככל ש

 ה האוניברסאלית.שהשירות שנקבע, יחליף את חובת הפרי

  ידי על הנהוג השירות טיב תקן הוועדה שערכה בחינה פי על :37 דואר 

יחד עם זאת, . D+1-ב 95% על עומד, CLASS A לגבי בעולם דואר חברות

, אנו ממליצים לקבוע הבראת חברת הדוארובהתאם לדיונים במו"מ ליישום 

תוך שני ימי  933%תוך יום עסקים אחד ועל  93%את תקן השירות על 

 .(33בסעיף  להלן )ראו תשובה מפורטת עסקים

 כי שירות זה יהיה : הוועדה המליצה הנמען לבית חבילות משלוח

, כך שלא תיווצר אפליה במחיר בין תושבי תעריף אחידאוניברסאלי ובעל 

  .(37מרכז הארץ ותושבי הפריפריה )ראו תשובה מפורטת להלן בסעיף 

 אין מדובר בתוספת ימים בשבוע ולכן  5: כבר כיום שירות זה פועל נע דואר

 נע לפעמיים בשבוע וארוי דותדירות קהמליצה על הורדת עלויות. הוועדה לא 
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ימים  5להפעיל שירות זה וש כי היא ממליצה להמשיך והוועדה ציינה בפירו

 7בשבוע.

 הוועדה המליצה על מהלך זה כדי  :שינוי שעות חלוקת הדואר וחבילות

אפשר לחברה שי. מדובר בצעד נוסף לווסת את העומסים ביחידות הדואר

בטיב השירות של זמן עמידה  תוך עמידהיחידות הדואר לשפר את השירות ב

 בתור.

 

אמות המידה לקביעת טיב  ןהחברה התייחסה להמלצות הוועדה בעניי: טענה .94

יש לתת לה את מרחב שיקול הדעת למצוא מענה לשיפור טיב וציינה כי השירות 

 מקומיים. השירות המתאים לדפוסי ביקוש 

למתן  מידה ראויותאינה עומדת באמות מוכיח כי החברה : ניסיון העבר תגובה

משך זמן שירות של  הוועדה סבורה כי יש לקבוע טיב. יחידות הדוארשירות ב

 ההמתנה בתור שהוא אחד הנושאים המרכזיים המטרידים את הציבור.

 

: תעריפי שירותי המשלוחים לחו"ל דרך האוויר תומחרו ביתר ולכן התעריף טענה .97

 המומלץ על ידי ועדת רייך גבוה מדי ועלול להסיט לקוחות למתחרים. 

בנציגי חברת הדואר  ה הוועדה: בכל שלבי התמחור של שירותים אלה, הסתייעתגובה

הלך בניית , כך שמדובר על תעריפים שבמה החברהפקישסנתונים על  ההתבססו

כפי שהוזכר לעיל החברה אינה מפרטת במענה  התמחור היו מקובלים על החברה.

  טענה.לא ניתן להתייחס ללשימוע היכן בדיוק נעשו טעויות לראייתה ועל כן 

 

 דקות 93, קרי, : טיב השירות שהומלץ על ידי הוועדה בעניין זמן המתנה בתורטענה .99

 יישום. -ראינו ב בממוצע בכל סניף במדידה חודשית,

תקן אסדרתי כזה אינו קיים אף בבתי חולים וקופות חולים, בבנקים, במשרדי 

ממשלה או במוסדות ציבור אחרים. זאת ועוד, טיב השירות חושף את החברה 

לתובענות ייצוגיות. החברה ביצעה בדיקה ממנה עולה כי החברה מסוגלת לעמוד 

דקות בממוצע אזורי )ולא לפי יחידת  33בטיב שירות של ממוצע זמן עמידה בתור של 

 דואר(. 

שאמורות להקל על העומס הוועדה המליצה על מספר פעולות ראשית, : תגובה

ביחידות הדואר, יווסתו את העומסים בקבלת הקהל ויאפשרו את ביצוע טיב השירות 

חלוקת דואר רשום בשעות אחר עליו המליצה הוועדה, כגון ההמלצות בדבר 

, ביול מכונות, חנות בתוך חנות ,גמישות בפתיחת יחידות הדוארן מתהצהריים, 

טיב השירות אותו מציעה החברה אינו בר מדידה ובדיקה . שנית, ועודערוצים ישירים 

הבראת מ ליישום "מושלישית, ב. עלינואינו מקובל ומכאן שאכיפה -ולכן אינו בר
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דקות במדידה  93סוכם כי זמן ההמתנה בתור יעמוד על ממוצע של  חברת הדואר

 סניפית יומית. 

 

: לא מובן מדוע הוועדה בחרה באפשרות הכי שמרנית לעניין פרישת יחידות טענה .33

הדואר מבין האפשרויות שנבחנו. חברת הדואר סבורה כי תקן השירות צריך לעמוד 

-ק"מ ביישובים קטנים, וזאת לפחות ל 6-ק"מ בקו אווירי ביישובים גדולים ו 3.5על 

 מבתי האב ביישוב.  93%

ובין התייעלות החברה. הציבור הוועדה ביקשה למצוא את האיזון בין טובת  :תגובה

מחד, הוועדה שינתה את הקריטריון המופיע כיום ברישיון החברה אודות מרחק 

לא שינתה את הליכה והפכה אותו למרחק אווירי. מאידך, הוועדה לא הרחיקה לכת ו

 ידי על נבחן אווירי קו מ"ק 3-ל מעבריש לציין כי ק"מ.  9.5-מעל לקריטריון המרחק 

יחידות  22ותוספת משוערת של  יחידות הדואר 367 שלמשוערת  ירידה וגרר הוועדה

. תושבים 93,333-הגדולות בהן מתגוררים למעלה מערים ל בהתייחס –דואר 

 נמוך בישראל יחידות הדואר מספר כי נראה ,עולםב מפותחות מדינותל בהשוואה

 מ"ק 9.5-הגבוה ממרחק בדיוני הוועדה עלה כי קריטריון . לגודל האוכלוסייה ביחס

 היו הדואר חברת של יחידות הדואר ששירותי באופן זה מצב מקצין שהיה יכול

ושירותים  דוארמתן שירותי למתוך ראייה כי . לציבור יםירלוונט לאל הופכים

 האיזון הוא אווירי מ"ק 9.5 כי הוועדה סברה חשובה,  אזורית משמעות יש כספיים

  .הנכון

 

חמישה ימי  : יש לקבוע את תדירות חלוקת הדואר על שני ימי חלוקה במהלךטענה .39

מתכונת עבודה של שישה ימים בשבוע עבודה בשבוע ולא שישה ימי עבודה בשבוע. 

ביחס למתכונת עבודה של  ₪מיליון  96-משרות בעלות של כ 933-תחייב תוספת של כ

 . חמישה ימים בשבוע

, וסברה כי שישה ימי עבודה בשבוע יביאו להתייעלות בנושא זה הוועדה דנה  :תגובה

יחד עם זאת,  .בציבור הפגיעה הפחתת תוך גדולה יותר של פעילות חברת הדואר

-בימים ראשוןסוכם כי הדוורים ימשיכו לעבוד  הבראת חברת הדוארמ ליישום "מוב

 . ועל כן לא נדרש שינוי בתמחור גם לעמדת החברה חמישי בלבד

 

טענה החברה  37דואר שירות השירות של  בהמלצות הוועדה בדבר טי לעניין: טענה .33

 :כדלקמן

יש להותיר את תקן השירות הקבוע כיום על כנו, שכן ארגון הדואר העולמי  .א

וחברת  77%-קים אחד כתוך יום עסמגדיר את טיב השירות למשלוח דואר 

 .הוועדה שממליצה כפי 95%הדואר לא רואה הצדקה להגיע לטיב שירות של 

יצויין כי במו"מ עם החברה לגיבוש תכנית ההבראה העלתה החברה את 
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וזאת מבלי לשאת ביום הראשון  93%האפשרות לעמוד בטיב שירות של 

 בעלויות משמעותיות.

לעבור ליומיים  הוועדה המלצת פי ועל, החברה שלהבראה ההליך  עקב .ב

נע, לא תהיה לחברת   חלוקת דואר בכל רחבי הארץ, כולל ביישובי דואר

בטיב המומלץ על ידי  37הדואר אפשרות מעשית לאספקת שירות דואר 

 הוועדה בכל הארץ. 

 37ההמלצה להציב מכונות ותיבות ייעודיות לצורך ביול ומשלוח של דואר  .ג

לא יכולה להעריך בעת הנוכחית. החברה כרוכה בעלויות אשר החברה 

מבקשת כי ההחלטה להציב ציוד ייעודי כאמור יישאר לשיקול דעתה של 

 החברה. 

 :תגובה

 מהירים בסיסיים דואר שירותי מספקות בעולם רבות מפותחות מדינות .א

 חברת על גם כי סברה והוועדה אחד עסקים יום תוך 95% של שירות בטיב

 באופן המצדיק את המחיר הגבוה בעדו זה הולם שירות בטיב לעמוד הדואר

יחד עם זאת, ובהתאם לדיונים במו"מ ליישום  .37עצם מיתוגו כדואר ואת 

תוך  93%, אנו ממליצים לקבוע את תקן השירות על הבראת חברת הדואר

 .תוך שני ימי עסקים 933%יום עסקים אחד ועל 

 הדואר חלוקת צמצום על המליצה לא הוועדהבניגוד לנטען על ידי החברה,  .ב

 מציינת, הוועדה לדוח 359 בעמוד: הנכון הוא ההיפך. נע דואר ביישובי

במתכונת של  החלוקה את להשאיר ממליצה היא נע דואר ביישובי כי הוועדה

 . בשבוע ימים חמישה

 

המלצת הוועדה נועדה לאפשר לציבור הרחב להשתמש בשירות יעיל ומהיר  .ג

שיש המלצת הוועדה לצמצם את זמני חלוקת הדואר הרגיל  יעמוד לצדאשר 

 ריך את משך הגעת המכתב הרגילאתעלויות החברה אך בה כדי לצמצם את 

אנו סבורים כי יש לאפשר לכל הציבור בכל יחידות הדואר . על כן, ליעדו

א רואים מקום להיענות ולל יויע ברחבי הארץ להשתמש בשירות מהיר

 לבקשת החברה. 

 

לעניין המלצת הוועדה ליצור אבחנה בשעות חלוקת הדואר בשכונות מגורים : טענה .32

לעומת שעות החלוקה באזורי מסחר, החברה סבורה כי על משרד התקשורת להותיר 

בידי החברה את ההחלטה מתי וכיצד לחלק דברי דואר וחבילות, וזאת בהתאם 

 סייה בכל אזור. לדפוסי הביקוש באזורים השונים ובהתאם לאופי וצרכי האוכלו

ההיגיון מאחורי המלצת הוועדה ליצור אבחנה בשעות חלוקת הדואר בין  :תגובה

מחד, לספק שירות טוב יותר לציבור על ידי שכונות מגורים ואזורי מסחר הינו כפול: 
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זמן אשנב לחברת הדואר  לחסוךהדואר במועדים שהוא נמצא בבית, ומאידך, קבלת 

 יבור בביתו ובכך למנוע ממנו להגיע ליחידות הדואר. ידי חלוקת דואר רשום לצעל 

 לסיכום הגיעה היא כי החברה טענה ההבראה תוכנית ליישום מ"מוב, זאת עם יחד

 93% לפחות של לחלוקה יביא אשר "קנס-פרס" של מנגנון על החברה עובדי ועד עם

 עד של במשקל וצרורות ג"ק 9 עד של במשקל( ופרטי עסקי) הרשומים הדואר מדברי

מנגנון כאמור ככל שייושם יביא לתוצאה דומה ועל כן הוא  .(בלבד עסקי) ג"ק 9

 מספק מענה הולם לבעיה שהעלתה הוועדה.

 

 הדואר חברת על חדשה אוניברסאלית מחויבות הטלת על מליצהה הוועדה :טענה .37

 שירות בעלות עצום פער קייםיש לציין כי . הנמען לבית חבילות משלוח בעניין

 אחיד בתעריף האוניברסאלית המחויבות הטלת. השונים הארץ אזורי בין שליחים

 עם אחד בקנה עולה אינה והיא כלכלית הצדקה לה אין, סבירה אינה הציבור לכלל

, דיפרנציאלי תעריף לחייב לה יתאפשר כי מבקשת הדואר חברת. החברההבראת 

 . בארץ השונים החלוקה לאזורי ביחס, השירות לעלות בהתאם

 עד חבילות משלוח של אוניברסאליות לחובת הוועדה התייחסה, בהמלצתה: תגובה

 בין הבדל כל אין, שכך כיוון. הדואר ליחידת החבילה הגעת לאחר רק הנמען לבית

 פינה בראש הדואר מיחידת יגיע השליח אםבין  הבדל אין, קרי; השונים האזורים

 על שכן, הלקוח לבית אביב בתל הדואר מיחידת ובין אם השליח מגיע הלקוח לבית

 כי סבור המשרד. בישראל האב מבתי מ"ק 9.5 עד ממוקמות להיות הדואר יחידות

 האוניברסאליות החלת וכי הציבור כלל עבור אחיד באופן זה שירות לתמחר ניתן

אמנם,  .החברה של ההבראה תוכנית עשויה לעמוד בקנה אחד עם זה לשירות

ת החבילות, ולכן הוועדה המליצה לחלוק יותר גבוהה עלות נגזרת כפריים ביישובים

כי המחיר יהיה אחיד וכי החברה תוכל לבצע שקלול של העלויות השונות ולקבוע 

 הוקמה, ממשלתית חברה בהיותה, הדואר חברת כי לזכור יש לשירות זה.מחיר אחיד 

צמצם פערים בין ל היא ןמה אחת אשר, המדינה מטרות את לקיים מנת על ופועלת

לכן הוועדה ראתה כקביעת שירות זה כשירות אוניברסאלי כסוגיה . הפריפריה למרכז

 חברתית חשובה אשר באופן טבעי ראוי שתחול על החברה. 

 

יכולה להעמיד  החברה כי אינה ציינה₪ מיליון  63דרישת הון עצמי של לעניין : טענה .35

סכום כזה במצבה הנוכחי. הדרך היחידה הישימה להעמדת ההון העצמי היא הכללת 

הון עצמי מזערי זה בתמחור שירותי בנק הדואר. עמדת הוועדה כי לבנק הדואר די 

מקורות מימון עצמאיים לעמידה בהוראות הרגולציה אינה נכונה וחברת דואר 

 עמדתה זו של הוועדהל ישראל לא קיבלה נתונים או הסברים

ראשית נציין כי נכון למועד זה הסכום המעודכן של ההון המזערי עומד על : תגובה

. עיקר הגידול נובע מגידול בפיקדונות ותמהיל ההשקעות של ₪8מיליון  ]...[ -סך של כ

                                            
8
 הגידול נובע בעיקרו מגידול בפעילות ובפיקדונות, עדכוני רגולציה ואומדנים. 
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עדכון אומדן ההכנסה הגולמית של בנק הדואר וגידול ₪(, מיליון  ]...[ -בנק הדואר )כ

מיליון  ]...[ -עדכון מקדמים הלימות הון ומקדם בקרה )כ₪(, מיליון  ]...[ -)כבפעילות 

.)₪ 

ככל שהמדינה רוצה להעמיד לחברה את הסכום הדרוש להון העצמי, היא יכולה 

תעריפים שכן מדובר הכללתו בלעשות זאת ישירות מתקציב המדינה ולא באמצעות 

ה להעמיד את ההון העצמי באירוע חד פעמי. אם דבר זה לא יתבצע, על החבר

 ממקורותיה שלה. 

בחישוב הנכסים הפעילים הביאה הוועדה בחשבון את ההון המזערי הנדרש לבנק 

, 3393. על פי מערך התמחיר של הוועדה לשנת 3393המעודכן לסוף שנת  הדואר

  ]...[-עור של כישהועבר במלואו לחברת הדואר, עולה כי בנק הדואר הרוויח ש

(. שיעור ההכנסות משירותים שתעריפים 3393לשנת ₪ מיליוני  ]...[-מההכנסות )כ

מסך כל הכנסות בנק הדואר. בנוסף,  95.6%-על סך של כ 3393בפיקוח עמד בשנת 

בהתאם הנתונים לפיקוח לבנק הדואר צפויה תוספת הכנסה באם יעודכנו התעריפים 

  להמלצות הוועדה.

מספר שנים והיא חלה על חברת הדואר.  זאת ועוד, דרישת ההון המזערי קיימת כבר

על כן בהפרדת פעילות בנק הדואר מחברת הדואר דרוש שתתבצע חלוקת מקורות 

ומשאבים כמו מערכות מידע, ציוד, הון חוזר והון. במסגרת חלוקה זו על חברת 

הדואר להביא בחשבון את ההון המזערי הנדרש מבנק הדואר. ככל שבאותו מועד לא 

המדוברים בידי חברת הדואר נוכח מצבה הכספי כפי שמסתמן, חברת יהיו המקורות 

  .הדואר באמצעות הבעלים, תוכל לפנות למדינה בבקשה לקבלת סיוע

 

 –: השקעות נדרשות לעמידה בדרישות מערכת האסדרה של בנק הדואר טענה .36

לביצוע השקעות ₪ מיליון  993-המלצות הוועדה לא לקחו בחשבון היקף של כ

נדרשות לצורך עמידה בהוראות ניהול תקין בנקאיות. לא ניתן למצוא להם מימון 

 בעת הזו. 

לא נבדק בפני הוועדה ועל כן גם לא פורט ₪ מיליון  993: אומדן החברה בדבר תגובה

ת שבנק הדואר העריך כי לצורך יישום ההוראה למרויחד עם זאת נציין כי . העל ידי

שנים,  7-בפרישה ל₪ מיליוני  936בנוגע לניהול טכנולוגיית מידע נדרשת השקעה של 

העלתה כי על מנת ליישם את ההוראה בנוגע  בדיקה שערך אגף פיקוח בנק הדואר

  9בלבד.₪ מיליוני  ]...[-לניהול טכנולוגית מידע נדרשת השקעה ישירה של כ

הוועדה עולה כי בנק הדואר רווחי ועל כן מור לעיל, על פי נתוני התמחור של כא

הוועדה התייחסה בדוח שקעות הנדרשות ממקורותיו. בנוסף, הלבצע את הביכולתו 

הדואר עוגנו סמכויות פיקוח נרחבות על בנק  בחוק: "שלה לנושא וציינה כלהלן

הדואר, בדומה לסמכויות הקיימות בנוגע לגופים פיננסיים אחרים. כל אלו, יחד עם 

 בהתאםהדואר  חברתהדרישה להפרדה מבנית של פעילות בנק הדואר מפעילות 

                                            
9
 .לא מביא בחשבון את הצורך בשדרוג מערכת ליבה בנקאית חדשה והטמעתהזה אומדן  
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אלו נאמדו על ידי בנק  השקעות[ .].. .נכבדות השקעות מצריכות, 99 תיקון להוראות

בשנה בשל ₪  ןמיליו ]...[בשנה למשך חמש השנים הקרובות. ₪ מיליון  ]...[-דואר בכה

 ]...[-גידול בהוצאות שוטפות הנובעות מהוראות הרגולציה לרבות הפרדה מבנית וכ

בשנה בשל השקעות בהעלאת רמת השירות והחדרת ערוצים ישירים. ₪ מיליון 

ניה הנן גבוהות מן הנדרש על מנת סבורה כי הערכות בנק הדואר שהוצגו בפ הוועדה

הוועדה ]...[ לעמוד ביעדי שיפור השירות, הוראות הרגולציה וההפרדה המבנית. 

סבורה כי על בנק הדואר לבצע בשנים הקרובות את ההשקעות הנדרשות בעיקר 

בשיפור השירות )פיתוח ערוצים ישירים( ובעמידה בהוראות הרגולציה ממקורותיו 

פי  עלאלו יישאו פרי ויגדילו את הכנסות בנק הדואר בעתיד. העצמאיים. השקעות 

הנתונים שהוצגו לוועדה ולאור הניתוח התמחירי, פעילות בנק הדואר הינה פעילות 

רווחית כיום, וכך הייתה גם בשנים האחרונות. יצוין כי, על פי מודל התמחיר, עולה 

ה הוועדה כי, על בנק שבנק הדואר לאחר ייחוס כלל העלויות רווחי. לפיכך, סבור

הדואר לקיים ולבצע אחר כל ההשקעות הנדרשות ממקורותיו העצמאיים ואינה 

מוצאת לנכון להמליץ לממן זאת באמצעות הגדלת התעריפים של השירותים 

 . "המפוקחים

מההכנסות( אינו נתון לפיקוח  75% -כי החלק הארי של הכנסות בנק הדואר )כ יודגש

 תעריפי והוא נקבע על ידי בנק הדואר. 

שהחברה קיבלה ₪ מיליון  733ייעדה חברת הדואר מתוך  3393עוד יצוין, כי בשנת 

לטובת השקעות בבנק הדואר )ביו היתר ₪ מיליון  ]...[-תמורת הנפקת אג"ח, כ

  בנקאית(. כידוע, השקעות אלו לא בוצעו. במערכת ליבה

אנו סבורים כי אין להביא את ההשקעות הנדרשות כאמור בבסיס ההוצאות בנוסף, 

לצורך קביעת התעריפים גם מאחר ומדובר בהשקעה חד פעמית. השקעה שתניב לבנק 

 הדואר הכנסות ורווחים.

 

 ב.א.ב. בע"מ חברת מסר .ב

 חודשים 97לאחר פתיחת מרכזי החלוקה על תקופת ההיערכות יש לקבוע את : טענה .9

  .במהלכם לא תינתן לחברה גמישות תעריפים בתחום הדואר הכמותי

כול לכבול את ידי חברת הדואר באופן שי בקבלת הצעת חברת מסר יש כדי  :תגובה

כי נקודת האיזון סברה הדואר הכמותי. הוועדה  בתחוםמהתחרות וציא אותה לה

אכן מרכזי כי לצורך בחינה  הנדרשת ת שלושה חודשיםנמצאת בתקופת היערכות ב

בתחום מסר הינה שחקן ותיק חברת . ופתוחים לכל השחקנים בענף החלוקה נגישים

ורמת בתחום משלוח הדואר הכמותי  ]...[-, בעלת נתח שוק של כמשלוח דואר כמותי

אנו סבורים כי  ולכן העם השוק והלקוחות בשוק הדואר הכמותי גבוה הההיכרות של

הצדקה לדידנו למצב החדש במהירות. לפיכך, אין  הכל להתאים את פעילותהיא תו

 בקביעת משך זמן כה ארוך.
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בתחום מחירי חברת הדואר יש לקבוע את לאחר פתיחת מרכזי החלוקה, : טענה .3

 במחירון עם שיעור הנחה קבוע וידוע מראש. הדואר הכמותי 

אש לכל השחקנים בענף כמוהו כתעריף הקבוע מחירון קבוע וידוע מר :תגובה

חברת הדואר לא תוכל להתמודד כראוי  כיהינה ת מסר טענקבלת משמעות . בתקנות

כאשר התעריפים המחייבים אותה מפורסמים ובידיעת כל השחקנים בשוק במכרזים 

  לראות את תעריפי חברת הדואר ולהציע מחירים נמוכים ממנו.שימשיכו 

 

ומתן הנחות לביול באמצעות  333-הפחתת הכמות המזערית של דואר כמותי ל: טענה .2

 מכונות ביול הינם חסמים בפני המתחרים של חברת הדואר. 

לחברת הדואר  מחד תאפשר 333-הפחתת הכמות המזערית של דואר כמותי ל :תגובה

 ומאידך דואר דברי 333-9,333 בין משלוחיםמול בעלי היתר בתחרות על  התמודדל

בכמויות ספק את שירותיהן גם ללקוחות הנוהגים לשלוח דואר תאפשר למתחרים ל

, משלוח שהוא לא בתחום הפעילות המותרת של בעל ד"ד 9,333-ל 333הנעות בין 

לפיכך, אין מדובר בחסם אלא במתן אפשרות למתחרים לפעול בתחום היתר כיום. 

י משלוח באמצעות המלצת הוועדה אודות תעריפ. חסום לתחרותשהיה עד כה 

חברת . בחשבון את עלות השירות יא מביאהוה עיוות נוכחי באה לתקןמכונות ביול 

לשלוח דברי דואר  האפשר ללקוחותיל היכול, כמו כל שחקן אחר בתחום זה, מסר

 בכך.  צהא חפימכונות ביול אם ה באמצעות

 

דפוס עד אשר נתח השוק שלה שתף פעולה עם בתי שר לחברת הדואר לאין לא: טענה .7

 . 53%-ירד מ

פתיחת מרכזי החלוקה ותאי הדואר השכורים יאפשרו למתחרים הגעה לכל  :תגובה

בשוק זה. מכיוון שהשוק יותר דברי הדואר בישראל ויצרו מגרש משחקים מאוזן 

, עם הלקוחות בשוקקרובה פתוח לתחרות מזה מספר שנים ולמתחרים ישנה היכרות 

אין מניעה להסיר חסם זה בפני חברת הדואר בהתקיים התנאים כי אנו סבורים 

 בין הפקה לדיוורהקיימת  סינרגיההוועדה סברה כי ה עליהם המליצה הוועדה. 

הדואר לנצל את חברת ואין סיבה למנוע מ, מנוצלת עד כה על ידי המתחרים

התחרות מגרש המשחקים מאוזן ולאור זאת שבתחום, במיוחד כאשר הסינרגיה 

  .מבוססת מזה מספר שניםבתחום הכמותי 

 

 ועיטוף בע"מ חברת א.ד. הפצות .ג

בתי דפוס יכולים לבקש היתר למשלוח דואר כמותי ולהשתמש בו רק כדי : טענה .9

  .לשלם מחירים נמוכים יותר במרכזי החלוקה
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דואר הוועדה המליצה על העלאה משמעותית של תעריף שירות חלוקת : תגובה

 ,בתי הדפוס יבחרו לקיים מערך הפצה ולחלק בכוחות עצמםככל שבמרכזי החלוקה. 

ככל  ,שפר את המצב בשוק ואת רווחת הצרכן. יש לציין כי בכל מקרהיהדבר 

 שהמשרד יזהה כי מתקיימת פעילות אשר תפגע בתחרות, המשרד יפעל בהתאם.

 

הוועדה לא פירטה כיצד יתבצע שיתוף הפעולה בין חברת הדואר לבתי הדפוס : טענה .3

 ולא פירטה כיצד ניתן יהיה למנוע את סבסוד מחיר הדפוס עם מחיר חלוקת הדואר. 

כי חברת הדואר תקיים שיתוף פעולה עם בתי דפוס ולא  המליצההוועדה  :תגובה

תעריפי דואר כמותי ש הוועדההמליצה בנוסף,  .בעצמה בית דפוסתקים ותפעיל 

יום לפני כניסתם לתוקף כך שהמשרד  97יועברו למשרד חברת הדואר יוצעו על ידי ש

 ימחירהוועדה ש מחיר לא סביר או טורפני. עוד המליצהוודא כי לא מדובר ביוכל ל

שלא יתבצע סבסוד צולב בין , זאת על מנת להבטיח ההפקה והדיוור יהיו פריקים

 השירותים כאמור.

 

 בע"מ אייר מייל אקספרסא.מ.א.  .ד

הכמות המזערית למשלוח דואר כמותי לחו"ל בדרך האוויר נמוכה מדי ועלולה : טענה .9

דברי  353-להוות פתח למשלוחים פיקטיביים. מציע לשנות את הכמות המזערית ל

 דואר. 

שירות משלוח דואר לחו"ל, עלות נקודת השירות ראתה כי בתמחור הוועדה  :תגובה

לדואר יחידני גבוהה משמעותית מעלות נקודת השירות לדואר כמותי. כיוון שכך, 

 59הוועדה בחרה להשאיר את הכמות המזערית למשלוח דואר כמותי לחו"ל על 

פריטים. באשר לטענת המשלוחים הפיקטיביים, הרי שבבדיקה מדגמית אודות 

 73בין דואר יחידני לדואר כמותי עולה כי במשלוח מכתב במשקל של  נקודת האיזון

מכתבים או יותר יוכלו  22רק לקוחות שיבקשו לשלוח גרם לארצות הברית או יפן, 

לבצע את המשלוח הפיקטיבי על מנת לקבל הנחה כלשהי בעלות המשלוח ואילו 

יידרשו לשלוח גרם לארצות הברית או יפן, הלקוחות  63במשלוח מכתב במשקל של 

)!( מכתבים )בהתאמה( על מנת לקבל הנחה בעלות המשלוח. לאור תוצאות  76או  77

   בדיקה זו, אין אנו סבורים כי יש לחשוש לריבוי משלוחים פיקטיביים.  

 

 

החלוקה המומלצת על ידי הוועדה מסרבלת את החישוב לצרכן ולכן יש לחלק : טענה .3

צות בלבד: ארצות הברית, אירופה ושאר את מדינות העולם לשלוש קבוצות אר

 .העולם

לפי בדיקת הוועדה, קיימת האפשרות המוצעת נבחנה על ידי הוועדה, אך  :תגובה

קבוצות הוא המצב  6שונות גדולה מדי בין היבשות השונות ולכן במצב הנוכחי 

לקבוצות השונות, כאשר בהכרח עוד יצוין כי הלקוח אינו מודע  .לצרכן האופטימאלי
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הוא רוכש את השירות הוא מתייחס למדינה והלכה למעשה ניהול הקבוצות נעשה 

 תפעולית על ידי מערכות חברת הדואר. על כן החשש מסרבול במערכת אינו גדול. 

 

תעריף רישום דואר לחו"ל כפי שמופיע בהמלצות הוועדה נמוך מאוד : טענה .2

אייר מייל כה זו )לדעת יות הרישום. עלות נמוואינו מכסה את עלובהשוואה לעולם 

 ( תביא להפסדים לחברת הדואר ולחוסר יכולת להתחרות בחברת הדואר. אקספרס

התמחיר שבוצע על ידי הוועדה מראה כי כל עלויות הרישום מופנמות : תגובה

 . . לכן לדידנו תעריף זה לא יביא להפסדים לחברת הדוארבתעריף המדובר

 

ית לעולם. טוען שמדובר במחירים טורפניים נמוכים מדי יחס – EMSתעריפי : טענה .7

 . 65%-לחברת הדואר. סבור שהמחירים צריכים לעלות בכ והפסדיים

ממתחם אינו מפוקח, וכל עוד לא מדובר במחיר החורג  EMSשירות  :תגובה

, החברה יכולה לגבות מחיר זה. בנוסף, בדיקה וכללי הרגולציה החלים ותהסביר

מגלמים רווח ה כי תעריפים אלה תהראאודות עלויות השירות כללית שערכה הוועדה 

 אינם הפסדיים. ו

 . 2-ל 99-יש לצמצם את מספר האזורים מ – EMS-חלוקת אזורים ב: טענה .5

שירות שאינו מפוקח על ידי המשרד. חברת הדואר רשאית לחלק את במדובר  :תגובה

 . בהתאם לשיקול דעתההשירות לקבוצות 

 

 דפוס בארי .ה

לרעה עלולה להפלות אחר הסרת פיקוח המחירים, חברת הדואר בתקופה של: טענה .9

מבקש שיהיו כלי פיקוח ובקרה אפקטיביים ושקופים דפוס בארי את דפוס בארי ולכן 

 לציבור. 

ותמשיך להיות כזו גם לאחר הסרת פיקוח  חברת הדואר נתונה לפיקוח :תגובה

איסור להפלות בין לקוחות  . על החברה חלהמחירים בתחום משלוח הדואר הכמותי

סבור שחברת הדואר היה שווים וחלים עליה כללי המכרזים. ככל שדפוס בארי י

מפלה אותו ללא סיבה מוצדקת הוא יוכל לפנות למשרד בעניין והמשרד יבדוק את 

 הטענות.

הסרת פיקוח המחירים באופן המאפשר שינוי מחירון שלא על בסיס אחיד לכל : טענה .3

 הלקוחות, תפגע ביכולת של בית הדפוס לבצע אופטימיזציה כפי שהוא מבצע היום. 

  –אין ספק כי בכל פעם שרגולטור מבצע שינויים במדיניות הפיקוח שלו  :תגובה

האופטימיזציה של  –אחרת  הרחבת תחרות, מתן גמישות תעריפים או רפורמה גדולה

חברות שונות משתנה ודפוסי הפעולה משתנים. אם רגולטור היה מבצע את מדיניותו 

לפי אופטימיזציה של גוף עסקי כזה או אחר, הרי שלעולם הוא לא היה מצליח לפקח 



 משרד התקשורת

 אגף כלכלה

 

37 
 33– 6436279פקס:  33- 6436273טלפון:  99999, ירושלים מיקוד 32רח' יפו 

כראוי על הענף עליו הוא אמון. המשרד מאמין כי דפוס בארי, אשר נמצא בחזית 

לשנות ולנתב את דרכי פעולתו ולהביא לאופטימיזציה גם עם  הטכנולוגיה, ישכיל

 הרגולציה החדשה. 

תגביר את כוחה של הפקת דברי דואר במסגרת שיתוף פעולה עם בתי דפוס : טענה .2

אפשר לה לפגוע ולשתק את התחרות. הפער הממוצע בין עלות הפקת חברת הדואר ות

כן הוזלה קטנה יחסית במחירי ול 7ועד פי  2מכתב ובין מחיר הפצתו הינו בין פי 

ההפצה )כסבסוד צולב עם מחירי הדפוס(, הינה מאוד משמעותית ביחס למחירי 

 הדפוס. 

מחירי הפקה למחירי הלא יתבצע סבסוד בין כי  וודאיבדוק וי המשרד :תגובה

 דיוור. ה

אנו מציעים כי על מנת למנוע אפשרות של סבסוד כזה, על המלצות הוועדה, ו בנוסף

בית דפוס אותו במסגרת שיתוף פעולה עם לעבוד חברת הדואר לא יאפשר ל המשרד

פקת דברי דפוס של חברת הדואר ובנק של לקוחותיה וגם להלהפקת דואר כמותי גם 

  הדואר. 

ככל שאכן יאושר לחברת הדואר לשתף פעולה עם בתי דפוס, מבקשים כי : טענה .7

בנפרד ממחיר ההפצה ולא יהיה נמוך מהמחיר אותו הציע קבלן  ופיעימחיר הדפוס 

 המשנה לדפוס. על הרגולטור יהיה לאשר הצעות דפוס שתיתן חברת הדואר. 

מובן  .הדיוור ממחיר ונפרד פריקלהיות  ההפקה מחירעל  יסבורה כ הוועדה :תגובה

כי הקבלן עמו תתקשר חברת הדואר יקבל את התמורה עבור ההפקה בהתאם 

 בהוראות לעמוד צריכהעם בית דפוס  התקשרותבכל מקרה, הסכם ההתקשרות. ל

 .והוראות הרשיון רזיםכמ חובת חוק

 אניה שפיראדפוס  .ו

שגויה ובעלת השלכות פתיחת מרכזי החלוקה לתחרות אודות המלצת הוועדה  :טענה .9

חמורות לשוק הדואר. עם יישום ההמלצה יקומו חברות רבות אשר ירצו רק לתת את 

השירות של חלוקה במרכזי חלוקה. עקב סף הכניסה הנמוך ייכנסו לתחום גורמים 

עברייניים. מנגנון הבקרה שמציעה הוועדה לא יעמוד במבחן המציאות כיוון שלא 

זירת  –. לסיכום רבים ייגנבו מתיבות הדואר כתביםמבנוסף, יהיו דיווחי אמת. 

 מלחמה ללא חוק וסדר. 

הוועדה סבורה כי ניתן לשלוט על זהות הנכנסים למרכזי החלוקה ובכך  :תגובה

ההנחה היא כי הנושא של האחריות בנוסף, הבעייתיות המוצגת בטענה זו. למנוע את 

האזרחי בין בעל ההיתר לחברת על השימוש במפתח של מרכזי החלוקה יעוגן במישור 

עביר את המפתח של מרכזי החלוקה לה רשאיםלא יהיו בעלי ההיתר הדואר, כך ש

שינצלו את  הטענה של גורמים עבריינים לענייןלגורמים אחרים שאינם בעלי היתר. 

המשרד ככל שיצוין כי , העובדה כי לבעל היתר הזכות בקבלת מפתח למרכזי החלוקה
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ויפנה לגורמים האמונים על אכיפת החוק  יפעל בהתאם אהוו, יזהה בעייתיות כז

 .והסדר

 

המתווה להרחבת התחרות יביא באופן ברור לקריסתה של חברת הדואר, כיוון : טענה .3

מרכזי החלוקה, ולאור התחרות  שהחברה תאבד את נתח השוק שלה לגמרי בתחום

 שתהיה בתחום הדואר הכמותי, היא גם תפסיד הכנסה בתחום הדואר הכמותי. 

תוכל  חברת הדוארת התחרות ופתיחת מרכזי החלוקה בלאחר הרח :תגובה

לאור הסרת הפיקוח על הדואר הכמותי להתמודד מול יתר השחקנים בתחום 

 לשתף פעולה עם בתי דפוס.  ולאור מתן האפשרות שלהבתחום זה תעריפיה 

 

בתחום הדואר הכמותי על הוועדה להתנות את הסרת הפיקוח התעריפי : טענה .2

במספר קריטריונים: הקמת מערכת תמחיר טובה ומהימנה, פרסום בדוחות 

החשבונאיים של חברת הדואר את פעילות הדואר הכמותי כמרכז רווח נפרד, קיום 

ללא שינויים שורת על תעריף חברת הדואר. מנגנון פיקוח אפקטיבי של משרד התק

 אלה, יתקיים מחיר טורפני, פגיעה בתחרות וסבסוד צולב.

, יםצולב יםלמשרד לפקח כי חברת הדואר לא נוקטת בסבסוד לאפשרעל מנת  :תגובה

הפרדה חשבונאית בין  תתבצעהדואר  חברתהכספיים של  בדוחותממליצה הוועדה כי 

כמו כן קבעה הוועדה מנגנון של פיקוח מראש  10.השונים המגזרים והוצאותהכנסות 

 לעניין תעריפי הדואר הכמותי.בין היתר, 

 

לא ברור מהמלצות הוועדה מתי תהיה לחברת הדואר גמישות תעריפים : טענה .7

)בהסכמים ארוכי טווח? במכרזים בלבד? האם חברת הדואר תהיה רשאית לפנות 

 ?(. ללקוחות מיוזמתה כדי להציע תעריף מוזל

 חודשים 2 בתוםהמחירים על דואר כמותי יוסר  פיקוחהוועדה ממליצה כי : תגובה

, וזאת ללא אבחנה אם ההסכמים ארוכי טווח או קצרי החלוקה מרכזי פתיחת ממועד

  .טווח

 

ת ימוטעאשר לחברת הדואר לבצע שיתוף פעולה עם בתי דפוס : ההמלצה לטענה .5

 :לחלוטין

אין זה נכון שחברת הדואר מתקשה לבצע התקשרויות עם לקוחות גדולים  .א

 מפני שאינה עוסקת בהפקת דפוס. 

אין זה נכון שהלקוחות מבקשים לקבל שירותי הפקה וחלוקה באותה 

התקשרות. בית הדפוס מפיק את הדואר ומוציא את פעילות ההפצה למיקור 

 חוץ. 

                                            
10
 לדוח הוועדה.  375עמוד  
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ט את כל ענף הדפוס לאור אם יהיה לחברת הדואר בית דפוס היא תמוט .ב

 סבסודים צולבים שהיא תעשה. 

 רק בזכות בתי הדפוס יש תחרות בשוק הפצת הדואר.  .ג

 קיימת אי בהירות לגבי שיתוף הפעולה עם בתי הדפוס.  .ד

 

הכוח השיווקי הנעוץ בהסכמים בין בית דפוס לחברת הפצת דואר הינו : תגובה

מסר על פני המתחרים הפרטיים . עדות חיה לכך הינה ההצלחה של חברת משמעותי

המשרד יעקוב אחר פעילות החברה בתחום הפקת דברי הדפוס וינקוט  האחרים.

 בצעדים ככל שאלו יידרשו. 

במהלך עבודתה נכחה הוועדה )על ידי מכרזים שהציגה חברת הדואר וכן  .א

ראיונות על לקוחות גדולים שהופיעו בפני הוועדה( כי קיימים מכרזים 

דבר המקשה מאוד  –המבקשים שירותי הפקה ודיוור יחד  ולקוחות שונים

 ואף מונע מחברת הדואר להתמודד במכרזים בתחום הדואר הכמותי. 

הוועדה המליצה כי מחיר ההפקה יהיה פריק ונפרד ממחיר הדיוור. המשרד  .ב

 יפקח על תחום זה.

 .ואף לא רלוונטית הטענה אינה בהכרח נכונהאנו סבורים כי  .ג

ח, מדובר על שיתוף פעולה ולא על בעלות. חברת הדואר, כפי שמצוין בדו .ד

בהתאם לדין חובת המכרזים החל עליה, תקיים שיתוף פעולה עם בית דפוס 

 או עם בתי דפוס.

 

קיימת בעיה חמורה לצמצם את תדירות חלוקת הדואר בשני הסגמנטים : טענה .6

ודואר פרסומי הבאים: הודעות חיוב ודוחות )בנקים, ביטוח, חשמל, סלולר ועוד( 

לגבי הודעות חיוב ודוחות, קיימת : )מועדוני לקוחות גדולים, משרדי פרסום ועוד(

רגולציה הדוקה שקובעת עד מתי החברות מחויבות להעביר את המכתב ללקוח. 

צמצום ימי החלוקה יצריך שינוי בהוראות הרגולציה. לגבי דואר פרסומי, הדינמיות 

מצריך טווח של לא יותר מארבעה ימים מתכנון היום בשוק המזון, האופנה וכו' 

 המכתב ועד להגעתו לבית הלקוח.

מבקשים מהוועדה או מהרגולטור לפנות באופן יזום וישיר למועדוני הלקוחות 

ומועדון חבר( ולבקש את  265הגדולים )שופרסל, קו אופ, סופר פארם, מועדון 

 התייחסותם לסוגיה זו. 

הוועדה פנתה בקול קורא לכלל הגופים והציבור על מנת שיתנו את  :תגובה

התייחסותם להמלצות הוועדה ולכן אין אנו סבורים שיש צורך לפנות שוב באופן 

המדוורים יכולים  ,לגבי הודעות חיובפרטני לגוף כזה או אחר. לגופם של דברים: 

אם לשנות את להתקשר עם כל שחקן בשוק ולקבוע טיב שירות כזה או אחר ובהת

שאינה בתדירות כיום מחלקת  א,לדוגמ ,חברת מסרההתקשרויות עם המדוורים. 

הוועדה מצאה לנכון לציין כי טיב השירות הבסיסי לאור  .קבועה בהיתר שלה
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התמורות והשינויים הטכנולוגיים צריך לעמוד על חלוקה של יומיים בשבוע. זו 

יות, ממשלה יבקשו לחלק במתכונת מלית. ככל שחברות ביטוח, רשויהתדירות המינ

השימוע פורסם לכלל  אחרת הם יוכלו להתקשר בהסדר עם חברות הדיוור בהתאם.

בנוסף, קיים  .התקבלה תגובתם להיבט זה אול הציבור לרבות למועדוני לקוחות

 .כתחליף למשלוחים דחופים וניתן להשתמש בו 37שירות מהיר הנקרא דואר 

 

ן את רישיון חברת הדואר כך שהודעה על שינוי תעריף הוועדה ממליצה לתק: טענה .4

יום לפני כניסת התעריף לתוקף. אניה שפירא סבורה כי בהעדר  97תועבר למשרד 

מערכת תמחיר אמינה המוסכמת על משרד התקשורת, אין כיום כלים אפקטיביים 

בידי המפקח לבדוק את התעריף החדש המוצע. בנוסף, על חברת הדואר יהיה להגיש 

 . מועד אישורויום לפני  63את התעריף החדש לפחות 

דואר. על סמך חברת הלשירותי מקיפה ואמינה תמחיר הוועדה קבעה מערכת  :תגובה

המשרד יבחן המליצה הוועדה על תעריפי השירותים השונים ועל בסיסה מערכת זו 

סבורים כי ואנו  מראשכמו כן, מדובר על מתכונת של דיווח  את תעריפי חברת הדואר.

 23יש לקבוע כי בכל הקשור לשירותי הדואר הכמותי, החברה תידרש לפנות למשרד 

 יום כפי שהמליצה הוועדה. 97יום בטרם כניסתו של התעריף לתוקף ולא 

 

 עמיס על הפקתתדברי דואר  333-להורדת הכמות המזערית של דואר כמותי : טענה .7

לחת לבתי הדפוס קטנה, כך עלה את מחיר הדפוס )ככל שהכמות שנשתהדואר ו

 .המחיר עולה(

השירות לציבור לשיפור תוביל  ת הכמות המזעריתהורדאנו סבורים כי  :תגובה

. יש לציין כי בית ותסייע לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת מחירים נמוכים יותר

  הדפוס אחראי לקביעת מחיר ההדפסה ולא משרד התקשורת. 

 

 ברבעון. ₪  233,333-ת עבור למעלה מהנחת כמו: יש להשאיר את טענה .9

 : אכן הנחת הכמות בדואר כמותי תישאר על כנה. תגובה

 

קיימים הסכמים ארוכי טווח  –לוחות זמנים של המתווה להרחבת התחרות : טענה .93

ההסכמים אינם ניתנים לשינוי ויצירת מבנה תעריפים חדש בין החברות והלקוחות. 

יגרור את כל הצדדים לבתי משפט. כמו כן, נדרש פרק זמן ארוך לעדכן את כל 

 . שנים שלוש של התארגנות תקופת מבקשיםמערכות התוכנה בבית הדפוס. 

הוראות הדין במישור החוזי יתקיימו גם לאחר שינוי תעריפי משלוח דואר : תגובה

 ותי על ידי החברהכמ

 

 חברת פרטנר .ז
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אין בהמלצות הוועדה התייחסות להנחת הכמות בתעריפי דואר כמותי )הנחה : טענה

 . ש"ח ברבעון( 233,333-על סכומים שלמעלה מ 93%בגובה 

 : הנחת הכמות בדואר כמותי תישמר. תגובה

 

 ארגון עובדי חברת הדואר .ח

 . אין במסקנות הוועדה משום פיתוח התחרות: טענה .9

פתיחת התחום  . המלצות הוועדה לענייןנכונה אינהארגון העובדים  תטענ :תגובה

רלוונטיות   הנגשת מרכזי חלוקה למתחריםוהשמור, הרחבת התחרות בדואר כמותי 

 .מאוד לפיתוח התחרות בענף הדואר

 .המלצות הוועדה מסלקות את חברת הדואר משוק הדואר הכמותי: טענה .3

כלים נוספים להתמודד עם מספקות לחברת הדואר : המלצות הוועדה תגובה

להפקת דברי עם בתי דפוס אפשרות לשיתוף פעולה ו הסרת פיקוח מחירים :התחרות

 דואר.

 .גם לחברת הדוארבתחום הדואר הכמותי מלאה תעריפים יש לאפשר גמישות : טענה .2

גמישות מלאה בתחום אפשר תתחברת הדואר לעל פי המלצות הוועדה, : תגובה

 .לאחר פתיחת מרכזי החלוקה אר הכמותיהדו

 .לא ברור ההיגיון של העלאת התעריפים: טענה .7

 .ומשקפים את כלל עלויות של החברה תעריפים מבוססי עלותה :תגובה

מתנגד להמלצה לצמצם את חלוקת הדואר ליומיים בשבוע. ארגון העובדים : טענה .5

 .לות הצומחהמלצה זו תסכל את השקעת משאבי האנוש הנדרשת לשוק החבי

 ההמלצה מבוססת על שינוי בטעמי הציבור ועל נתונים אודות כמויות ד"ד. :תגובה

חברת הדואר יכולה לפתח את כדי להתמודד עם השינויים הרגולטוריים הצפויים, 

. המחיר לחלוקת הלקוחות מערך חלוקת החבילות שלה, אשר כיום אינן מגיעות לבתי

ולכן יכול שישקף את עלויות תפעול המערך  חבילות לבתי הנמענים אינו בפיקוח

 כאמור ויאפשר את פיתוחו.

באופן ₪ יביא לאיבוד של עשרות מיליוני  –מתנגדים לפתיחת מרכזי החלוקה : טענה .6

 מיידי.

הפיק דואר יאושר לחברה להחברה על ידי פתיחת מרכזי החלוקה לאחר  :תגובה

 דבר שיסייע לחברה לפעול בשוק – יוסרעל שירותי הדואר הכמותי פיקוח המחירים ו

 . ולקבל הכנסות נוספות

הארגון מצפה מהוועדה להמליץ ולפתח באופן מיידי מקורות הכנסה חדשים : טענה .4

 .מבנק הדואר

לחוק הדואר מורחבים השירותים שבנק הדואר יורשה  99על פי תיקון מספר  :תגובה

על החברה ליישם  .וביטוחי עוץ ושיווק פנסיוניייו, 'שירותי ברוקראזלעסוק בהם כמו 

  את התיקון על מנת שתוכל להרחיב את פעילותה.
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משלוח באמצעות מכונת ביול יבוסס על עלותו ולכן  , לפיההמלצת הוועדה: טענה .7

דלת למעשים לא חוקיים ולאיבוד הכנסות  תפותחהתעריף בעדו יהיה נמוך יותר, 

 לחברת הדואר.

של חברת הדואר על אמיתות הדיווחים של הלקוחות המשתמשים הבקרה  :תגובה

נהוגה כיום לפיה הבדרך  ו דווקאכים נוספות ולאיכולה להיעשות בדרבמכונות ביול, 

על  מדגמית לקיים בקרה לדעתנו השולח מתייצב באשנב לספירת דברי הדואר. ניתן

כל המכתבים  בסופו של יום אשר תספק את צרכי הפיקוח והבקרה.מכונות הביול 

במרכזי המיון ולכן יש לחברה אפשרות עוברים הנשלחים באמצעות חברת הדואר 

לבצע במרכזי המיון בדיקות מדגמיות ובקרה על שולחי הדואר באמצעות מכונות 

 ביול.

 

 האגודה לזכויות האזרח .ט

על אף השימוש הגובר בדואר אלקטרוני, עדיין אנשים עניים משתמשים רבות : טענה .א

 בשירותי חברת הדואר תפגע בהם קשות. בשירותי חברת הדואר, ופגיעה 

ראתה לנגד עיניה את שיפור טיב השירות שמספקת חברת הדואר הוועדה  :תגובה

 שירותי דואר כי הוועדה מליצההואף הביאה זאת לידי ביטוי בהמלצותיה. כמו כן, 

 4בנוסף, לאור נייר העקרונות עליו סוכם ביום  בפרישה אוניברסאלית.יהיו  רבים

, סניפי דואר רבים יהיו במסגרת המו"מ ליישום תוכנית ההבראה 3397באוקטובר 

 שפר את השירות בסניפים. , דבר שי33:33פתוחים שלושה ימים בשבוע רצוף עד 

אינה שונה מהותית אודות זמן ההמתנה ביחידות הדואר המלצת הוועדה טענה:  .ב

כי יש לקבוע סנקציות אשר הפעלתן נעשית על ידי  מהמתרחש היום. האגודה סבורה

הציבור ולא על ידי משרד התקשורת )כגון סטנדרטים ברורים שיעוגנו בתקנות מכוח 

 .חוק הגנת הצרכן(

יחידת דואר לדקות בממוצע  93עמוד על זמן ההמתנה יהוועדה המליצה כי  :תגובה

הפרת הוראות דבר הניתן למדידה ועל כן ניתן לאכיפה. כמו כן  – בממוצע חודשי

המשרד ובימים אלה ב לחוק 939לפי סעיף הרשיון מהווה עילה להטלת עיצום כספי 

מ ליישום "מועם זאת, ב מקדם תיקון לחוק הדואר להגדלת סכום העיצום הכספי.

סוכם כי טיב השירות בו החברה תידרש לעמוד הינו  הדוארחברת ה להבראתכנית 

דקות בכל סניף בכל יום. טיב שירות זה שונה מהותית  93זמן ההמתנה ממוצע של 

 מטיב השירות הקיים היום ועשוי לשפר את השירות ללקוח בשיעור ניכר. 

ת השיקול הדתי, אודות שעות פעילות יחידות הדואר איש להוסיף לשיקולים טענה:  .ג

תושבים מדת כך שיחידות דואר הפועלות ביישובים או שכונות בהן רוב מכריע של 

 יפעלו בהתאם לחגים וימי עבודה של אותו ציבור. מסוימת 
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מדובר בחברה ממשלתית המחויבת לפעול על פי חוקי שעות העבודה  :תגובה

הדתיים של ציבור יחד עם זאת, כבר היום החברה מתאימה עצמה לחגים  והמנוחה.

 לקוחותיה: נוצרים, יהודים ומוסלמים, באישור המשרד.

על כנו את הקריטריון של מרחק  יש להותיר, פרישת יחידות הדוארלבאשר : טענה .ד

הליכה, כיוון שהמרחק האווירי אינו רלוונטי לתושבים הנאלצים להגיע ברגל ליחידת 

ים בסנקציות, למיפוי הצרכים כמו כן, מתבקשת קביעת לוחות זמנים, המגוב הדואר.

 ביישובים השונים. 

אנו יחד עם זאת,  קריטריון מרחק הליכה הינו למעשה קשה לבדיקה ומדידה. :תגובה

יש כי המשרד במקרים מיוחדים בהם ייווכח ממליצים )בנוסף להמלצות הוועדה( כי 

 כן צורך בהוספת יחידה או בהצבת מרכז חלוקה, הוא יורה לחברת הדואר לעשות 

להבטיח כי במקומות בהם לא קיים ביקוש להפעלת יחידות דואר  יש: טענה .ה

 באמצעות סוכנים, החברה תפעיל יחידות אלה. 

פרישת  מחויבת לפתוח יחידות דואר בהתאם לקריטריוןתהיה החברה  :תגובה

 .תלוי בזהותו של מפעיל יחידת הדוארוהדבר אינו  יחידות הדואר

. מגמה מבורכת אך יש לוודא שייערך פיקוח שוטף וצמוד – חנות בתוך חנות: טענה .ו

הן ביחידות  חברת הדואר מתן השירותים בידי המשרד אמון על הפיקוח  :תגובה

 .והן במתכונת של חנות בתוך חנותהדואר השונות 

מבקשים כי בטרם תיכנס לתוקף הפחתת  – בשבוע ליומיים חלוקה צמצום: טענה .ז

מספר ימי החלוקה, ייערכו תיקונים בכל דברי החקיקה המתייחסים לזמני משלוח 

ג לפקודת הראיות, באופן אשר יתחשב בהארכת זמני קבלת 54דואר, ובראשם סעיף 

 דואר רגיל בתוך שמונה ימים. 

 החלוקה ימי מספר של בהיבט שינוי דורש אינו הראיות לפקודתג 54 סעיף :תגובה

שינויים האגודה לא התייחסה ל. דואר למשלוח מסוימים במועדים נוקב שאינו היות

  חקיקה ולכן אין ביכולתנו להתייחס לצורך בשינוי כאמור.הנדרשים לדעתה ב

ק שקריטריון המרחק של פרישת התיבות האדומות יישאר מרחמבקשים : טענה .ח

  אווירי.מרחק הליכה ולא 

 32-סקר ב 3397בתחילת שנת  ביצעההדואר  חברתבנוסף,  .ראה סעיף ד לעיל :תגובה

ערים ברחבי הארץ אודות כמות דברי הדואר הנשלחת באמצעות התיבות האדומות. 

בשכונות מגורים, באזורי מסחר, באזורים  סקר זה חילק בין תיבות הממוקמות

 ואר. המשותפים למגורים ולמסחר ותיבות הממוקמות ליד יחידות ד

מסך התיבות  93.3%-הסקר, אשר בוצע במשך שלושה ימים והקיף כ ממצאי

האדומות, מגלים כי קיימת שונות לא מבוטלת במספר דברי הדואר הנשלחים 

, וזאת לפי מיקומם; בעוד שבשכונות המגורים אדומותתיבות ההבאמצעות 

סחר ובסמוך ובאזורים המעורבים כמות דברי הדואר נמוכה מאוד, הרי שבאזורי המ

 39%-כ רק כי, מהסקר עולה עודליחידות הדואר כמות דברי הדואר גבוהה יחסית. 
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 נשלחות אכן האדומות התיבות באמצעות לשלוח ניתן אשר דברי הדוארמ

 .נשלחו באמצעות האשנב דברי הדוארכל יתר  .11באמצעותן

האגודה מברכת על ההתייחסות הפרטנית לבעיית המחסור  – מרכזי חלוקהטענה:  .ט

בשמות לרחובות ומספרים לבתים. יחד עם זאת, האגודה סבורה כי המכתבים 

  לבתים. דצריכים להגיע ע

מדובר בתהליך יעיל תפעולית וזול יותר. על כן נוכח המגמה העולמית של  :תגובה

דרכי עבודת חברת הדואר  אתתאים מצמצום משלוח דברי דואר מדובר על שינוי ה

  .ובראייה צופה פני עתיד למצב העכשווי

ככל שתיבות אלה מהוות ברירה יחידה לקבלת דואר,  – בתשלום דואר תיבות: טענה .י

ולא קיימת חלופה חינמית, יש לפעול באופן מיידי להפיכת תיבות אלה לשירות הניתן 

 בחינם.

דברי הדואר לבית הנמען או לתא בה לחלק את ועל חברת הדואר מוטלת הח :תגובה

השכרת תיבות דואר הוא שירות נפרד ונוסף על חובתה  חלוקה שהקצתה לכך.

 האמורה של החברה. 

 

, יבואנים, חשבון רואי, דין עורכי משרדי) בתי עסק באזור תל אביב 022-למעלה מ .י

 . (שונות וחברות לביטוח סוכנויותעיתונאים, 

יש להשאיר את טיב השירות של תדירות חלוקת הדואר במתכונת של חמישה : טענה

צמצום ימי החלוקה יביא לאובדן הכנסות ולעיכוב בתהליכים, עיכוב ימים בשבוע, שכן 

 בקבלת צ'קים, עיכוב בעבודה השוטפת בכלל ובעבודה מול בתי משפט בפרט. 

 ממוצעת שנתית ירידה) הדואר דברי במספר הירידה מגמת נוכחסברה כי  הוועדה: תגובה

 בין) בישראל הנמוך לנפש הדואר דברי היקף(, 3339-3392 השנים בחמש בשנה 6%-כ של

 העת הגיע"ירוקים", ו זולים, נגישים, זמינים תחליפים של קיומם ולאור( בעולם הנמוכים

 הקלאסיים הדואר לשירותי הביקוש לרמת הדואר דברי חלוקת פעילות את להתאים

  .בישראל הדואר חלוקת תדירות את משמעותית ולצמצם הציבור וטעמי הצריכה יולדפוס

 

 להלן פירוט של הסיבות לצמצום תדירות החלוקה:

 המכתבים קבלת שירות של מקומו על ישירות המשפיעים תחליפים של קיומם .9

 מסרונים, אלקטרוני דואר, בפקס שימוש ;כגון מידע להעברת כאמצעי המסורתי

 ביטוי לידי בא וגובר ההולך בתחליפים השימוש. ועוד הנייד הטלפון באמצעות

 . הדואר דברי בכמויות השנתית הירידה במגמת

                                            
11

גרם בלבד )שכן התיבה לא מיועדת  333ולדברי הדואר היחידני במשקל של עד  3393לנתוני  זה מתייחס חישוב 
 או דואר רשום(  37למכתבים במשקל כבד, דואר 
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הינה מהנמוכות  – בשנה דואר דברי 73-כ – בישראל לנפש הדואר דברי כמות .3

 מהעלות משמעותית גבוהה בישראל מכתב כל של הדיוור עלות, כן על. בעולם

 .ל"בחו רבות במדינות

 דיווח, חשבונות פירוט :כגון אינפורמטיביים הינם כיום הדואר מדברי גדול חלק .2

. פנסיה וקרן גמל קופות, בנק חשבון, אשראי בכרטיס פעילות כגון פעילות על

וניתן לקבלם  משמעותיות כלכליות השלכות אין לנמען הגעתם במועד עיכובל

 . באמצעים חליפיים פשוטים וללא עלות

 החברה של התפעול בעלויות חד צמצום מחייב הדואר חברת של הפיננסי מצבה .7

 עיקר. האוניברסאליים השירותים את ולספק להמשיך יכולתה על שמירה לצורך

 .שכר מהוצאות נובעת( 63%-מ למעלה) הדואר חברת של ההוצאה

, שעות 37 תוך ומסירתו דואר משלוחלאפשר לציבור  ישהוועדה המליצה כי , זאת עם יחד

 37 תוך ליעדם מהמכתבים 95% הגעת של שירות ובטיב( 37)דואר  אוניברסאלית בפרישה

מאפשרת לציבור להמשיך ולקבל גם שירות חלוקת מכתבים עם טיב . המלצה זו שעות

 שעות במקרה הצורך.  77שירות שאינו עולה על 

 

 

 תגובות נוספות .יא

 על המלצות הוועדה.  ותהשג חברהל ולא הי – נאופוסט .9

 

 :יצחק קאול ודניאל רוזן .3

לא ניתן, ואין זה נכון, לפתור את המשבר של חברת הדואר על ידי : טענה .א

 הרחבת התחרות, פתיחת מרכזי החלוקה וביטול התחום השמור. 

, כן על פי המקובל בעולםהוועדה סבורה, וזאת על פי ניסיון העבר ו :תגובה

ה בטיב השירות. כי הרחבת התחרות עשויה להביא להפחתת המחיר ולעלי

לאור זאת, הוועדה ממליצה לפתוח את מרכזי החלוקה ולהנגישם למתחרים, 

שכן אי פתיחתם מהווה חסימה משמעותית ובוטה לתחרות. באשר לביטול 

מבט התחום השמור, הרי שמדובר בתחום מונופוליסטי עבור חברת הדואר, ו

הן מדינות מראה כי רוב המדינות המפותחות בעולם, בינילנעשה בעולם 

, מדינות בהן האיחוד האירופי, ביטלו כבר לפני שנים את התחום השמור

המשמעות הכלכלית של אספקת שירות אוניברסלי גדולה בהרבה 

 .מהמקבילה הישראלית

 התחרות שהתקיימה עד היום לא סייעה לענף הדואר. : טענה

אנו סבורים כי התחרות סייעה להטיב את השירות ללקוחות  :תגובה

בסופו של דבר מתגלגל הגדולים והורידה את המחירים, דבר שללא ספק 

 לצרכן. 
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 . הדוח מתעלם מהמשבר הפיננסי בחברת הדואר: טענה .ב

הדוח כולל פרק שלם לניתוח מצבה הפיננסי של חברת הדואר  :תגובה

למצבה הפיננסי של החברה. פרטנית בצורה והמלצות הוועדה מתייחסות 

אמנם, לאור הסודיות המסחרית של הנתונים, לא היה בידי המגיבים 

אך המלצות הדו"ח משקפות את עמדת הוועדה כי  אפשרות לעיין בפרק זה

הדבר קיבל  .לצד שיפור השירות יש גם להתייחס למצבה הפיננסי של החברה

  מלצות לעניין גובה התעריפים.ביטוי גם בהמלצות על טיב השירותים וכן בה

 החלוקה תדירות צמצום יש לבטל את ההמלצה אודות : טענה .ג

 . ראו תגובת המשרד לסעיף י' לעיל: תגובה

 הקים בית דפוס. יש לבטל את ההמלצה לאסור על חברת הדואר ל: טענה .ד

 .לעיל .ז'7: ראו תשובתנו לחברת הדואר בסעיף תגובה

פתרון המשבר טמון בשינוי אופן ניהול חברת הדואר, בשיפור : טענה .ה

השירות, בהסרת הפיקוח על המחירים, ובהפחתת כוח אדם במטות ולא 

 בעובדי השטח. 

שינוי באופן ניהול החברה, המלצות להוועדה כולל גם  דוחאכן  :תגובה .ו

 שיפור השירות, הסרת פיקוח על המחירים ובהפחתת כוח אדם. 

 

 גדאילן  דוורה .2

לחלק ביום אחד פי הוא יצליח עומס עצום במכתבים וספק אם : עבורו קיים טענה

 מדברי הדואר שהוא מחלק כיום.  3.5

כמויות הדואר ההולכות ופוחתות  אורהנהלת חברת הדואר, ולעמדת : לפי תגובה

בשנים האחרונות, המקרה שמציג הדוור אילן גד הינו חריג ביותר. בפני הוועדה ובפני 

המשרד הובאו נתונים המראים כי כמויות הדואר הולכות ופוחתות וכי כמות 

המכתבים איתם יוצאים הדוורים בכל בוקר לחלוקה נמצאת במגמת ירידה 

 משמעותית. 

, ככל שיש דוור כזה או אחר אשר אזור החלוקה שלו עמוס במכתבים, יש יחד עם זאת

החלוקה למגבלות אזור תוך התאמת לפתור זאת באופן פרטני מול הנהלת החברה 

   הפיזיות של הדוורים.

 

 ראש עיריית כרמיאל .7

יישובי יש לבטל את המלצת הוועדה לצמצם את תדירות חלוקת דברי הדואר ב: טענה

  .דואר נע

בדוח הוועדה מצוין בפירוש כי למרות המלצת הוועדה לצמצם את תדירות : תגובה

החלוקה, הרי שביישובי דואר נע, חלוקת הדואר תמשיך להתקיים חמישה ימים 

  בשבוע. 
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 גלבועאזורית המועצה הראש  .5

המלצות הוועדה פוגעות בצורה קשה ביישובי הפריפריה, העומדים לשאת : טענה

צורה לא מידתית ולא שוויונית: צמצום ימי חלוקת הדואר, בנטל ההתייעלות ב

 סגירת יחידות דואר והעלאת תעריפי משלוחים ליישובים מרוחקים. 

ביישובים בהם מתקיים שירות דואר נע, חלוקת הדואר תישאר חמישה ימים : תגובה

בשבוע. בנוסף, קריטריון פרישת יחידות הדואר עליו המליצה הוועדה, מצביע על 

ך להקים יחידות דואר נוספות ביישובי הפריפריה ולא על סגירת יחידות קיימות. צור

באשר לתעריפי משלוחים, הרי שגם כאן הוועדה ממליצה על בשורה ליישובי 

הפריפריה; שירות משלוח חבילה עד לבית הנמען יהיה בפרישה אוניברסאלית 

  במרכז הארץ.   ומחירו, אשר לא יהיה מפוקח, יהיה זהה למחיר משלוח חבילה
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