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 ה' אב, תשפ"א 
 2021יולי,   14 

 
 

 לכבוד
    גברת לירן בן חורין 

 ת  הכללית  המנהל 
 שרד התקשורת  מ

 כאן 
       

 שלום רב, 
         
       

   2020 תנ לש  ובנק הדוארר אודשירותי  רוציב פניות"ח ו:  דןוהנד

 

  שוק  ל עהאסדרה, הפיקוח, הבקרה והאכיפה  על  אחראי  "(  המשרד"-" ו מינהל ה"משרד התקשורת )מינהל הדואר ב

חוק  ל  ע ובישראל    הדואר להוראות  בהתאם  הדואר  בנק  התשמ"ושירותי  במטרה וזאת    "( החוק)"  1986- הדואר, 

באיכות ורמת שירות   בנק הדואר לכלל הציבור בכל המדינה )שירות אוניברסאלי(שירותי  מתן שירותי דואר ו להבטיח  

 .  טובה

  בעלי היתר לחלוקת דואר כמותי   11. כיום ישנם  2006- ו  2003בשנים    באופן חלקי לתחרות  בישראל נפתחשוק הדואר  

למשלוח דברי דואר לרבות  בעלי היתר    47ישנם  בנוסף,    2.מסר ב.א.ב חברת    -  , מהם אחד דומיננטי 1)מכתבים בארץ( 

   3. חבילות לחו"ל ומחו"ל, שירותי דואר פנים ארצי כגון שליחויות, חבילות, מסירה מדלת אל דלת, מסירה ביד וכדומה

נגיף הקורונה אשר הש  2020שנת   על  ים  י הכללהסגרים    י הדואר. על שירות גם  פיע  התאפיינה בהתפרצות  שהוטלו 

מרכזי מסירה רבים   .בפעילות ובפרט במשלוחי החבילות לארץ מחו"ללצמצום  הובילו  סגירת השמיים  יחד עם  המשק  

 .... הוגבלה פעילות    2020צומצמו ואף בתחילת שנת  יחידות הדואר    וימי הפעילות שלשעות    ,שונים  נסגרו לפרקי זמן 

הפנים   הסחר המקוון   ,מנגד   .ומעבר לערוצים מקוונים וישירים  תביםהוביל לירידה בשימוש במכ  שבר הקורונהמ

ערוצים ישירים דרישה לקבלת שירותי דואר ובנק דואר בעלתה המגמות אלו  . לצד  ארצי ובהמשך הבינלאומי גדל

 ומקוונים. 

 2020בחודש נובמבר  "(הדואר  חברתישראל )" חברת דואר החלה  ,לשפר את זמני ההמתנה ביחידות הדואר במטרה 

"ב תור  פרויקט  דואר באמצעות    אפשר מה",  מראש זימון  ביחידת  שירות  בלבד. הפרויקט   מראשתור  זימון  קבלת 

 ... נמדדו זמני המתנה    2020שנת  במהלך    .2021באופן הדרגתי וצפוי להסתיים בתום שנת    2021המשיך לתוך שנת  

הודות   בתור,   חל שיפור בזמני ההמתנה   2021שנת  ותחילת    2020שנת  מסוף  החל    ,יחד עם זאת  4....ביחידות הדואר  

  .הביקושים פשר את ניהול ישא ון תור  מראש"מלפרויקט "זי 

 

 

 
 המשרד  של האינטרנט באתר  מפורסמת כמותי  דואר  לחלוקת ההיתר  בעלי  רשימת 1
 .המשרד של האינטרנט באתר  מפורסמים  הכמותי בדואר השוק נתחי 2
 המשרד  של  האינטרנט באתר מפורסמת  בלדרותבעלי היתר  רשימת 3
 . הדואר ביחידות  שנמדדו ממושכים  המתנה  זמני בשל 2020 בשנת  אכיפה   בהליכי נקט  הדואר  מינהל 4
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מצופה מחברת  ....בזמני מענה מקסימליים  2020התאפיינו בשנת  171שירותי חברת הדואר במוקד המענה הטלפוני 

  .... המענה הטלפוני   דהדואר לשפר את רמת השירות הניתן לציבור במוק

העברות כספים כגון  וונים  מק  אשר באמצעותנו ניתנים שירותים  יישומון    , החל בנק הדואר להפעיל2020במהלך שנת  

האינטרנט    בוצעו באמצעות אתר  2020קבלת כספים מחו"ל, צפייה בתנועות וביתרות וכיו"ב. בשנת    ,בארץ ולחו"ל

 5. פעולות  ... והיישומוןהדואר  של בנק

בנושאים  ביצע מינהל הדואר    2020בשנת   ואכיפה  ביקורת   דואר: חלוקת  כמפורטלטיב השירות,  הנוגעים  פעולות 

  6. יחידות הדוארתור ב , אי מתן שירות בסיסי, אי עמידה בזמני המתנה בבניגוד לתקן השירות

דבר (. ה90%-)גידול של כ  2019פניות שהתקבלו בשנת    1,676לעומת    יותפנ  3,274התקבלו במינהל    2020ך שנת  לבמה

 היעדר שירותים הניתנים בערוצים ת וירידה ברמת השירומצביע על חוסר שביעות רצון של הציבור משירותי הדואר,  

 .  משבר הקורונהשנדרש ביתר שאת במהלך ישירים ומקוונים דבר 

  2,644)מתוכן  פניות    2,684התקבלו    2020בשנת    פניות שעניינן שירותי הדואר )למעט פניות של בנק הדואר(: •

מתוכן  ) שהתקבלו אשתקד פניות 1,469לעומת  בנוגע לשירותי בעלי היתר(  40-בנוגע לשירותי חברת הדואר ו

 . 83%  -בנוגע לשירותי בעלי היתר ( עליה של כ 43- בנוגע לשירותי דואר ו 1426

  - אשתקד  בלו  פניות שהתק  168  לעומתניות  פ   344התקבלו    2020בשנת  :  בנק הדוארשרותי  שעניינן    פניות •

 .  105% -עליה של כ

אשר אינן עוסקות בשירותי  נוספות  פניות    246התקבלו במינהל    אלומלבד הטיפול בפניות    פניות אחרות: •

 דואר. פניות אלה הועברו לטיפול היחידות הרלבנטיות במשרד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  
 המשרד  של האינטרנט  באתר  מפורסם  וההפרות םיסכומ , הכספיים העיצומים פירוט 6
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 2020 -ו 2019לשנים   נושא דואר לפי  שירותי - ותלונות פניות מספר

 

 

 

 : ביאורים לטבלה

ושירות  , דואר עוקב, דואר רשום, מברק, דואר מהיר  24: דואר רגיל, חבילות, דואר  כולל"  דואר"חלוקת   •

 בנושא ליקויים בחלוקת הדואר; , לרבות פניות הנוגעות גם לבעלי היתרדוורים

 : שירות הבולאי, ענייני עובדי דואר ישראל, משרד התקשורת; כולל"אחר"  •

 : רפורמה, תעריפים, עמילות מכס ומידע;כולל "מדיניות " •

, דואר בשירות EMSאר רשום,  : דואר בשירות רגיל, צרורות, חבילות, דוכולל   "נכנס   בינלאומי  דואר" •

   אקופוסט, פריים וניתוב שגוי;

ודואר בשירות    EMS: דואר בשירות רגיל, צרורות, חבילות, דואר רשום,  כולל   "יוצא  בינלאומי  דואר" •

 אקופוסט;

  , שירותי אשנב, תאי דואר שכורים, תאי חלוקה, תיבות מכתבים )אדומות(,171מוקד  :כולל"תשתיות"  •

שינוי שעות פעילות     /  פתיחה   /   סגירה  /  איחוד   מרכזי מסירה, ניתוב שגוי יחידות דואר  קובץ מיקודים,

וקד  ושירותי מחל גידול בכמות הפניות בנושא שינוי שיוך מרכז מסירה, בנושא שירותי אשנב  ודואר נע;

171.   

שנת   שירות מפוקח גוף
2020 

אחוז  
מסך 

 הפניות

שנת  
2019 

אחוז  
מסך 

 הפניות

 חברת הדואר 

 תשתיות
)רוב הפניות בנושא שיוך שגוי 

 למרכזי מסירה ושירות לקוי באשנב(  
886 27.10% 407 24.30% 

 חלוקת דואר  
)רוב הפניות בנושא אי קבלת דבר 

 הדואר( 
750 23.00% 514 30.70% 

 בינלאומי נכנס 
)רוב הפניות בנושא אי קבלת דבר 

 דואר(
774 23.60% 409 24.40% 

 בינלאומי יוצא 
)רוב הפניות בנושא אי קבלת דבר 

 הדואר( 
210 6.40% 73 4.30% 

 1.40% 23 0.70% 24 מדיניות 

 אחר 
)פניות ששייכות לאגפים אחרים  

 במשרד התקשורת( 
246 7.50% 39 2.30% 

 2.60% 43 1.20% 40 חלוקת דואר  בעלי היתר 

)רוב הפניות בנושא חשבון מוגבל  בנק הדואר 
 10.00% 168 10.50% 344 ומעוקל או עקב אי פתיחת חשבון(

 100% 1676 100% 3274 סה"כ פניות
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: ויזה כאל/ישראכרט דיירקט, פנקסי שיקים, חשבון מעוקל/מוגבל, משיכת מזומנים,  כולל  " הדואר"בנק   •

יוניון,    ווסטרןסגירת חשבון, עמלות ואגרות, בקשה לפתיחת חשבון, תמצית חשבון, תשלומים, מט"ח,  

הוראות קבע, מוקד טלפוני,   פנסיה  העברה בנקאית, העברה מחשבון לחשבון, שונות,  חסימת חשבון, 

 מרומניה, שירותי אינטרנט, הפקדת מזומנים, חשבון רדום, שירות מזומן בזמן.  

 

בטיפול במסירות רבה, במקצועיות וחריצות  דינה טרפה שעוסקות  גב'  גב' אתי כהן ולסטודנטית  ל  להודות  ברצוני

  .בפניות הציבורהיום יומי השוטף 

 

 

 

 

 וד רב, כבב          

   
 סימה טל      

 ציבור    מנהלת תחום השירות ל                           
                              

 
 
 
 
 
 
 
 : םקיעתה

 מטה הנהלת המשרד 
 עובדי מינהל הדואר 
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   :2020בשנת  ותלונות התקבלו פניות בגינם שהשירותים העיקריים פירוט  להלן 

 :תשתיות .1

דואר שכורים, תאי    תאי,  אשנב   שירותי,  171  במוקד  עסקו,  השנה  שהתקבלו  הפניות"כ  מסה (  פניות  886)  27.1%-כ

נע.  ודואר  דואר  יחידות  מסירה,  מרכזי  מיקודים,  קובץ  )אדומות(,  מכתבים  תיבות  מרכז  נושא    חלוקה,  שיוך 

 מסירה ושירותי אשנב קיבלו את מירב הפניות. 

   :דואר חלוקת .2

",  24, "דואר  חבילות",  רגיל"דואר   בשירותי  עסקו ,  השנה שנתקבלו(  פניות  790)  הציבור  פניות"כ  מסה   24.1%-כ

רגיל  נושא    ".מהיר  דואר"  -ו  מברק",  מהיר   רשוםדואר  ""דואר עוקב", "דואר רשום",   דואר  שירות חלוקת 

 ודואר רשום קיבלו את מירב הפניות. 

ו לבעלי היתרים. השנה חלה ירידה במספר  פניות( התייחס   40)  1.2%-כמתוך כלל הפניות בנושא חלוקת דואר,  

(. חלקן היחסי  7%-פניות אשתקד, ירידה של כ  43פניות השנה לעומת    40הפניות המתייחסות לבעלי היתרים )

של הפניות המתייחסות לבעלי היתרים )שאינם חברת הדואר( מכלל הפניות. יצוין כי רוב הפניות בתחום זה  

 "(. מסרת מסר ב.א.ב. בע"מ )"עסקו בשירותי חלוקת הדואר של חבר

 :י נכנסומלאינב ארדו .3

שהתקבלו השנה, עסקו בדואר בינלאומי רגיל, צרורות, חבילות, דואר    תו ינפ ה"כ הס( מפניות  774)  23.6%  -כ

 אי קבלה/עיכוב/בירור קיבל את מירב הפניות.  –שירות חבילות  וניתוב שגוי. אקופוסט, EMSרשום, דואר 

  :דואר בינלאומי יוצא .4

פניות( מסה"כ הפניות שהתקבלו השנה, עסקו בדואר רגיל, צרורות, חבילות, דואר רשום, דואר    210)  6.4%-כ

EMS  אי קבלה/עיכוב/בירור קיבל את מירב הפניות.  –שירות חבילות נושא   .אקופוסטודואר 

 :מדיניות .5

,  מכס  עמילות,  תעריפיםבדואר ישראל,    ברפורמה  עסקו,  השנה  שהתקבלו  הפניות"כ  מסה (  פניות  24)   0.7%-כ

  שירות מידע קיבל את מירב הפניות.  נושא    ונתונים. מידעלקבלת  ובקשות  דואר יחידות  איחוד

 שירותי בנק הדואר :  .6

  105%  -עליה בשיעור של כ נגעו לשירותי בנק הדואר,  פניות( מסה"כ הפניות אשר התקבלו השנה,    344)  10.5%-כ

שירות חשבון מעוקל, פתיחת חשבון, שירות שקים, ויזה  נושא  פניות.    168, בה התקבלו  2019בהשוואה לשנת  

 מט"ח ומשיכת מזומנים קיבלו את מירב הפניות. נטען 

   :אחר .7

ישראל    246)   7.5%-כ דואר  עובדי  ענייני  בשירות הבולאי,  הפניות אשר התקבלו השנה, עסקו  פניות( מסה"כ 

 משרד. הו
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   (וללא "אחר" בנק הדוארשירותי ללא  )  2020 -  2018לשנים בנושא שירותי הדואר  הציבורותלונות מספר פניות 

 
 

 
 

 

 

  של  עליה  המהוות   ותלונות  פניות   1,215  של תלולה    עליה   חלה  2020  שנת לראות כי במהלך    ניתןמהתרשים הנ"ל,  

 . 83% -כ

  בירור גורל דברי דואר מחו"לגידול  יחס לשנים קודמות, נובעת מבהציבור  ותלונות  במספרן של פניות    היעלי ה

שיוך  )חבילות מחו"ל( שינוי  נגיף הקורונה  מרכז מסירה,  שגויבעקבות התפשטות  ניתוב  חבילות מחו"ל  ,  ,  של 

 שינוי שעות פעילות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. ו שירותי אשנב

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 התקשורת משרד
 מינהל הדואר 

  

17/8 
 

 9199907 ירושלים ,23רח' יפו , משרד התקשורת
 www.moc.gov.il |     03-5198125פקס:    |   02-6702224 :טלפון

 2020 -  2019לשנים שירותים כספיים בנק הדואר   בנושא הציבורותלונות מספר פניות 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

שירותי בנק הדואר    בנושא  ותלונות  פניות  176  של  עליה   חלה  2020  שנת לראות כי במהלך    ניתן,  הנ"למהתרשים  

 .2019ביחד לשנת   105% -כ  של עליה מהוותאשר 

קודמות לשנים  יחסית  הציבור  פניות  במספר  השירות    העלייה  בטיב  מירידה  בנק  אשר  נובעת  ללקוחות  ניתן 

    ומקוונים.הדואר, לרבות עיכוב בפיתוח ערוצים ישירים  
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 ת והשיר לפי סוג -התפלגות פניות ותלונות ציבור 

  :שירות  סוגי פי על  בחתך, במינהל השנה שהתקבלו הציבורותלונות   פניות  ניתוח  להלן

 חלוקת דואר  

כאשר דואר",  חלוקת  "  בנושא  עסקו,  השנה  שנתקבלו(  כולל בעלי היתר  פניות  790)  הציבור  פניות"כ  מסה  24.2%-כ

מסך הפניות   24%-ומהווה כפניות    189קיבל את מירב הפניות אשר עמד על  אי קבלה/אובדן  שירות חלוקת דואר רגיל  

  80.  מסך הפניות בנושא זה  12%- ומהווה כ  דברי דוארבדבר דואר רשום אי קבלה/אובדן  פניות עסקו    92בנושא זה.  

פניות עסקו בבירור גורל   75מסך הפניות בנושא זה.    10%- המהווה כ  בירור-דואר רגילשירות חלוקת  בפניות עסקו  

 , כמצ"ב בתרשים הבא: מסך הפניות בנושא זה 10%- המהווה כ בירור-דבר רשום
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 דואר בינלאומי נכנס 

כאשר שירות  ,  דואר בינלאומי נכנס""  בנושא  עסקו,  השנה  שנתקבלו(  פניות    774)  הציבור  פניות"כ  מסה 23.6% -כ

מסך הפניות בנושא זה.   45%-ומהווה כפניות    352קיבל את מירב הפניות אשר עמד על  אי קבלה/אובדן  -חבילותדואר  

, כמצ"ב בתרשים מסך הפניות בנושא זה 26%- כ תפניות שמהוו 198היה השני בגודלו ועמד על בירור  -חבילותשירות  

   הבא:

 

 

 



 התקשורת משרד
 מינהל הדואר 

  

17/11 
 

 9199907 ירושלים ,23רח' יפו , משרד התקשורת
 www.moc.gov.il |     03-5198125פקס:    |   02-6702224 :טלפון

 

 

 דואר בינלאומי יוצא   

 – חבילות  כאשר שירות  ",  יוצאדואר בינלאומי  "  בנושא  עסקו(  תופני   210)  מסה"כ הפניות שהתקבלו השנה  6.4%-כ

בירור היה - . שירות חבילותסך הפניותמ  26%  -והמהווים כ 54את מירב הפניות אשר עמדו על    ויבלאי קבלה/אובדן ק

על   ועמד  בגודלו  זה.    20%-כ   תשמהוופניות    43השני  בנושא  הפניות  שירות  20מסך  בנושא  אי   EMS - פניות 

     , כמצ"ב בתרשים הבא:בנושא זה מסך הפניות 10% - קבלה/אובדן ומהווה כ
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 תשתיות

מרכז מסירה"  כאשר ",  תשתיות""  בנושא  עסקו  ,  2020בשנת    תקבלוהש(  פניות  886)  הציבור  פניות "כ  מסה   27.1%-כ

מסך הפניות בנושא זה. השירות "שירותי אשנב" היה השני   33%- ומהווה כ  133קיבל את מירב הפניות אשר עמדו על 

  פניות עסקו בשירותי "אשנב שירות לקוי"   61מסך הפניות בנושא זה.    26%-פניות שמהווה כ  106בגודלו ועמד על  

 , כמצ"ב בתרשים הבא:מסך הפניות בנושא זה %7-שמהווה כ
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 מדיניות 

 14  קיבל מידע"  כאשר "  ,נושא "מדיניות"ב עסקו  קבלו השנה  שנת  ( פניות  24)ו השנה  לבקת הת ש וי הפנ  כ"ה מס  0.7%-כ

   , כמצ"ב בתרשים הבא:מסך הפניות בכל אחד מהנושאים   58% -פניות המהווה כ
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 בנק הדואר  

חשבון מעוקל, שיקים, ,  בנק הדואר  בנושא  עסקו ,  2020בשנת    תקבלו הש(  פניות    344)  הציבור  פניות"כ  מסה  10.5%  -כ

  37%  - כ  ות פניות ומהו    127קיבל את מירב הפניות אשר עמד על  מט"ח  ו , פתיחת חשבון, ויזה נטען  מזומניםמשיכת  

 .  , כמפורט מטה וכמצ"ב בתרשיםמסך הפניות בנושא זה

 

כל הנראה  פניות אשתקד.    15פניות לעומת    31התקבלו    2020עליהם עיקול מצד ג' בשנת  הוטל  חשבון ש  :חשבון מעוקל

  הגידול נובע מעליה באבטלה ומקשים שנקלו עסקים קטנים כתוצאה ממשבר הקורונה.

 

 27שירות הנפקת פנקסי שיקים לרבות פנקסי שקים הנוגעים גם לחשבונות של לקוחות מוגבלים התקבלו  ב  :שיקים

 פניות אשתקד.   18מת פניות לעו

 

מזומנים חש  :משיכת  בשירות  מלקומדובר  ניכר  לחלק  לטעויות וב  גבוהה  ברישות  מאופיין  השירות  הבנק.  חות 

 פניות אשתקד.  13פניות לעומת  25התקבלו   2020והונאות מאחר ומדובר בתנועות מזומנים בשנת 

 

 פניות אשתקד.   17פניות לעומת    22התקבלו    2020בשנת  מדובר בבקשות של לקוחות לפתיחת חשבון.  :  פתיחת חשבון
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 אוגרפים יג זוריםא לפי  - )דואר, בנק דואר ובעלי היתר( ותלונות פניות פילוח

 

 שיעור מסך הפניות השנתי  סה"כ יחידה מטפלת 

 26.42% 860 מרכז

 13.93% 422 ירושלים 

 11.32% 343 בנק הדואר 

 10.86% 329 חיפה וקריות 

 9.31% 282 דן

 8.22% 249 לכיש 

 4.95% 150 עמקים

 4.19% 127 גליל 

 4.19% 127 נגב 

 3.26% 99 דואר שליחים 

 1.32% 40 בעלי היתר 

 100% 3028 סה"כ
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 ערים לפי חתך - ציבורותלונות  פניות ותגתפלה

 אשרוהתלונות    הפניות  במספר  מובילה  ירושליםמרכזיות מראה כי העיר    ערים  במספר  הציבור   ותלונות  פניות  ניתוח

פניות   244)בכמות הפניות    עליהישנה  אביב יפו  -תלפניות אשתקד(. ב  189פניות השנה לעומת    372)  השנה  התקבלו 

ישנה גם . בחולון  (פניות אשתקד  92פניות לעומת    210)בחיפה ישנה עליה בכמות הפניות  .  (אשתקד  ניותפ   153  לעומת 

 . (אשתקד 22לעומת  81) עליה בכמות הפניות 

עם נתוני מספר משקי    והתלונותשל מספר הפניות    שקלול בכל עיר, ביצענו    והתלונותהמחשת היקף הפניות    לצורך

 פיהתמונה ברורה ל   מתקבלתמספר הפניות המשוקלל לפי מספר משקי הבית בעיר, כמוצג בטבלה,    מבחינת  7. הבית

, 2020  לשנתפניות    45ם ועם  תושבי  לאלף  פניות  5.7  על  עומדת  אשר,  ופניות  תלונות  ריבוי  של  מגמה  קיימתגן יבנה  ב

התקבלו מספר פניות בנושא שינוי מרכז בגן יבנה    . זה  בישוב  המסופקים   הדואר  בשירותי   ליקויים   עלהמצביע    ברד

בנושא   ן מתוכ  50%פניות    65התקבלו    בראש העיןגיל.  מסירה בעקבות גידול במספר חבילות בכמויות החריגות מהר

   .חלוקת דואר

 
 

2020 2019 

משקי )סך הכל  ישובי
 ( בית באלפים

מספר 
פניות  

 ישוב י ל

מספר פניות 
משוקלל 

למשקי בית  
 באלפים 

מספר פניות משוקלל   דירוג
 דירוג למשקי בית באלפים 

 לא היתה ברשימה  1 5.6962 45 7.9 גן יבנה 

 1 1.85 2 4.0123 65 16.2 ראש העין 

 4 0.84 3 1.9248 210 109.1 חיפה 

 5 0.84 4 1.6446 372 226.2 ירושלים 

 12 0.66 5 1.4353 92 64.1 רמת גן 

 11 0.66 6 1.2894 45 34.9 הרצליה 

 6 0.83 7 1.2636 58 45.9 רחובות 

 8 0.77 8 1.2218 244 199.7 יפו  - תל אביב 

 3 0.90 9 1.2085 51 42.2 בני ברק 

 10 0.74 10 1.1714 41 35.0 כפר סבא 

 7 0.77 11 1.1688 90 77.0 פתח תקווה 

 17 0.32 12 1.1638 81 69.6 חולון 

 14 0.48 13 1.1554 84 72.7 נתניה 

 9 0.76 14 1.1356 98 86.3 לציון ראשון 

 15 0.47 15 0.9973 74 74.2 באר שבע

 16 0.39 16 0.9388 46 49.0 בת ים 

 13 0.53 17 0.8225 57 69.3 אשדוד

 
  2018, תושבים ומעלה 50,000אומדני משקי בית ביישובים שבהם  7

-https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99

%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx?subject 2018=משקי בית   

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx?subject=משקי%20בית%202018
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx?subject=משקי%20בית%202018
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx?subject=משקי%20בית%202018
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 לא מוצדקות  / צדקותות מוחתך עפ"י פני -ות פניות ותלונות ציבור גתפלה

ותלונות ציבור  3,144  - בהטיפול    הושלם השנה   וכן פניות שהתקבלו    2020שנסגרו בשנת    2019)פניות משנת    פניות 

- מוצדקות/לא מוצדקות מצביע כי מרבית פניות הציבור )כ  יות נ הפניות והתלונות לפי פ  ח יתונ.  (2020ונסגרו בשנת  

 במלואן או בחלקן(.    קות,נמצאו מוצד במינהלפלו טו ראש 88%

התנצלות או תשלום פיצוי )מעבר להליך שיווקי( מהווה תבחין ברור  לעניין זה, הודעה של חברת הדואר בתקלה,  

 לפנייה מוצדקת. 

אבדן של דבר דואר רשום או חבילה או גרימת נזק לדבר הדואר, חושבה כפנייה מוצדקת. עיכוב במסירה,  כמו כן,  

 שבה כפנייה מוצדקת.בכל הקשור לעיכוב במסירה או למסירה מוטעית, על אף שהלקוח אינו זכאי לפיצוי, התלונה חו

לגבי עומס בסניפים, ככל שחברת הדואר הודיעה על נקיטת צעדי שיפור )כגון תוספת אשנבים או תקני כוח אדם( או  

 תבחין נוסף שעלה מפעולות הפיקוח שנקט המינהל, התלונה חושבה כתלונה מוצדקת. שקיים

מסך   26%  -כ שהן  דואר בינלאומי נכנס  בנושא    הפניות והתלונות המוצדקות, כוללות גם פניות ותלונות אשר עסקו

מסה"כ פנית הציבור    30%  -שהן כבנושא תשתיות  .  הפניות שנתקבלו השנה עסקו בשירות אי קבלה/אובדן, עיכוב

 שירותי אשנב.  , 171שנתקבלו השנה עסקו שיוך מרכזי מסירה, מוקד 

 

 בחלקן או במלואן.  -הערה: פניות מוצדקות 
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