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 ה' שבט תשפ"א

 2021ינואר  18  
 

 :לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 

 2020של שנת  יעיברהפרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון הנדון: 
 

להלן פירוט נתח השוק )באחוזים( של חברת דואר ישראל בע"מ אל מול נתח השוק המצרפי של כל יתר בעלי היתר 
של שנת רביעי הועד לרבעון  2016למשלוח דואר כמותי, על פי סך כמויות דברי הדואר שנשלחו בכל רבעון החל משנת 

2020. 
 

שלוח מצרף שאר בעלי ההיתר למ חברת דואר ישראל שנה / רבעון
 דואר כמותי

Q1 2016 57.51% 42.49% 

Q2 2016 60.28% 39.72% 

Q3 2016 61.18% 38.82% 

Q4 2016 60.62% 39.38% 

Q1 2017 56.98% 43.02% 

Q2 2017 61.31% 38.69% 

Q3 2017 58.59% 41.41% 

Q4 2017 58.62% 41.38% 

Q1 2018 57.39% 42.61% 

Q2 2018 61.55% 38.45% 

Q3 2018 59.77% 40.23% 

Q4 2018 60.97% 39.03% 

Q1 2019 59.82% 40.18% 

Q2 2019 62.71% 37.29% 

Q3 2019 60.42% 39.58% 

Q4 2019 61.83% 38.17% 

Q1 2020 59.52% 40.48% 

Q2 2020 62.16% 37.84% 

Q3 2020 61.70% 38.30% 

Q4 2020 61.60% 38.40% 
 

קבלת דיווחי חברת דואר ישראל ובעלי היתר יצוין שהמשרד ימשיך לבקש ולפרסם את נתחי השוק בסמוך לאחר 
 למשלוח דואר כמותי, וזאת בהתאם למתכונת הדיווח והפרסום שתיקבע.

 
 

 ,רב בכבוד
 אורן לביאן

 מנהל מינהל הדואר
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 העתקים:
 , המנהל הכללי, משרד התקשורתגב' לירן אבישר בן חורין

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת
 עופר רז דרור, סמנכ"ל כלכלה, משרד התקשורתמר 

 מינהל הדואר, משרד התקשורת אגף מדיניות ואסדרה,מר שמעון שהם, מנהל 
 מר דרור הרוניאן, מנהל אגף פיקוח, ביקורת והערכה, מינהל הדואר, משרד התקשורת

 מר הדי נבואני, מנהל תחום פיקוח ורישוי, מינהל הדואר, משרד התקשורת
 הדואר, משרד התקשורת אדרי, מנהלת תחום דיווחים, סקירה וכלכלה, מינהלליטל גב' 

 מר וסאם מצרואה, מנהל תחום דיווחים, פיקוח וביקורת, מנהל הדואר, משרד התקשורת
 
 
 

 :רשימת תפוצה
 מר זיו ברק, מנהל האסדרה, חברת דואר ישראל בע"מ

 , המנהל הכללי, מסר ב.א.ב בע"מיגאל שטריתמר 
 רבינוביץ, המנהל הכללי, א.ד. הפצות ועיטוף בע"ממר דורון 

 מר גל כהן, המנהל הכללי, דפוס בארי בע"מ
 מר גאי רזניק, המנהל הכללי, דיירקט ליין מערכות ופרסום בע"מ

 מר אלי פריד, המנהל הכללי, היימשה בע"מ
 מר מנשה שלג, המנהל הכללי, שירן דיוור והפצה בע"מ

 בר טו רייטל בע"ממר עדו ברגמן, המנהל הכללי, 
 ל בע"מיגב' יהודית מנצור, המנהלת הכללית, פרסום יע

 מר שוורץ אברהם מרדכי, המנהל הכללי, ישירות פרסום והפצה
 מר דרור כץ, המנהל הכללי, כץ משלוח בינעירוני מהיר

 מר אייל ברזיק, המנהל הכללי, מ.ג.ע.ר בע"מ 
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