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 לכבוד

 חורין  בן אבישר לירן' הגב

 הכללית  המנהלת

 משרד התקשורת 

 

 

 , רב שלום

 

 

 -  השמור בתחום דואר שירותי לבחינת התקשורת לשר המייעצת ועדהוה :הנדון
 ודגשיםהמלצות הוועדה אימוץ 

 

 

ועדה מייעצת לשר התקשורת  מר איוב קרא,  שר התקשרות דאז,    מינה   2018בנובמבר    18ביום  

  2020ביוני    17ביום    (."הוועדה")בראשות מר דני רוזן  לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור  

, ולאחר בחינת  2019בספטמבר    16ביום    (."השימוע"דו"ח הוועדה להתייחסות הציבור )פורסם  

והתייחסויו ש  תהערות  הדו"ח  לטיוטת  לי  הציבור  הגישה  בשימוע,  פה  ובעל  בכתב  התקבלו 

 הוועדה דו"ח מסכם והמלצות מעודכנות. 

 

הוא   שבהם  המרכזי  כי  סבור  ואני  נושאים,  במגוון  עוסקות  הוועדה  איכות  המלצות  שיפור 

. הדו"ח עוסק בעדכון רשימת השירותים הבסיסיים שעל חברת דואר  שירותי הדואר בישראל

"( בע"מ  "החברה ישראל  או  הציבור   "(הדואר  חברת"  לכלל  הארץלספק  תקני  בכל  בשיפור   ,

קריטריונים ומדדים לפרישת יחידות דואר ובהרחבת הפרישה  באיכות השירות לשירותים אלו;  

של מרכזי מסירה ברחבי הארץ; בהנגשה מיטבית של שירותי החברה לציבור באמצעים שונים  

לאה של תחום הדואר השמור לתחרות,  ובפרט באמצעים מקוונים. הדו"ח ממליץ על  פתיחה מ 

ובכלל זאת על ביטול הפיקוח על מחירי שירותי הדואר וקביעת חובה לגבות תשלום סביר עבור  

שירותים אלו. כמו כן, ממליצה הוועדה על הרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה במטרה לאפשר  

 ות. פיקוח אפקטיבי על עמידתה של חברת הדואר והמתחרים בתקני איכות השיר 

 

לצרכי   האחרונות,  בשנים  הדואר  בתחום  שחלו  להתפתחויות  מענה  נותנות  הוועדה  המלצות 

הציבור המשתנים, ולעתיד ענף הדואר בישראל. אני סבור כי יישום המלצות הוועדה כמפורט  

  לשיפורבמסמך זה, שחשיבותן מתחדדת במיוחד בעת משבר הקורונה, יביא בראש ובראשונה  
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הנית הדואר  הדואר  בכללהרחב    לציבורנים  שירותי  בשירותי  התחרות  וקידום  לפיתוח  וכן   ,

יותר, ולציבור להנות   בתחום השמור. כל אלו יאפשרו לחברה להתנהל בצורה יעילה ורווחית 

 משירותי דואר מיטביים. 

 

משרד   עובדי  ולכל  הוועדה  וחברות  לחברי  רוזן,  דניאל  מר  הוועדה  ליו"ר  להודות  ברצוני 

"( שסייעו לוועדה בעבודתה. לאחר שבחנתי ושקלתי את המלצות הוועדה,  ד המשרהתקשורת )"

 החלטתי לאמצן, בדגשים שיפורטו להלן:

 

 הדואר  חברת ידי על המסופקים הדואר שירותי איכות .1

  בצד   והן  התפעולי  בצד  הן  ויסודי,  עמוק  שינויטעונים    החברה  ידי  עלהדואר הניתנים    שירותי

פעולות    חברת.  הארגוני של  בשורה  נקטה  השירות  משמעותיות  הדואר  בשנים  לשיפור 

דוורים   מרכזי  הקמת  ומכתבים,  לחבילות  ארצי  מיון  מרכז  הקמת  ביניהן  האחרונות, 

גאוגרפי   ממבנה  הארגוני  המבנה  שינוי  מידע,  מערכות  ופיתוח  תהליכים  מיכון  אזורים, 

, רמת אלו  מאמציםאף    עלולם  למבנה פונקציונלי וסיימה בהצלחה תוכנית התייעלות.  א

ואינה    אינההשירות   רצון  לצרכי    ת נותנמשביעת  החברה    הציבורמענה  שירותי  בישראל. 

  הדיגיטלי.   לעידןאינם עומדים בסטנדרטים המקובלים במדינות מערביות, ואינם מותאמים  

מענה  ה   במוקד,  הדואר  ותשירות ביחיד   תלקבל  ההמתנה  בזמן  משמעותי   שיפור  נדרש,  בפרט

 . עןלנמ וחבילהמכתב  העברת  זמן  ובמשךשל החברה  טלפוניה

לעניין זה, אדגיש כי אני רואה חשיבות מיוחדת בהמלצות הדו"ח בנושא מעבר לאספקת  

צפוי   הדבר  משמעותי.  בהיקף  וישירים  מקוונים  באמצעים  מופעי  את    לצמצםשירותים 

מעבר לקביעת    הטלפוני.  המענהביחידות הדואר ובמוקד    ההמתנה  זמני  את  ולקצרהקהל  

תור מוזמן מראש יפחית את זמן ההמתנה של הציבור בהגיעו לסניפי הדואר, וכן הרחבת  

 השימוש במרכזי מסירה נגישים לשם קבלת חבילות. 

בתוך   כי  אבקש  האמור,  מפורטת    40נוכח  תכנית  לאישורי  הדואר  חברת  תביא  ימים, 

היתר, בין  התייחסות,  תכלול  אשר  לציבור,  בשירות  אספקת    לרפורמה  הבאות:  לסוגיות 

שירותי הדואר ובנק הדואר בערוצים מקוונים וישירים; קיצור משך זמן ההמתנה ביחידות  

מערכת   ופיתוח  החבילות,  מסירת  מערך  וייעול  קיצור  הטלפוני;  המענה  ובמוקד  הדואר 

 ממוחשבת לבקרה וניטור של עמידת החברה בתקנים הקבועים ברישיונה. 

 

 ישה למרכזי חלוקה ות והגפתיחת שוק הדואר לתחר .2

זאת ובכלל  מלאה,  לתחרות  השמור  הדואר  פתיחת  על  המליצה  הדואר    הוועדה  שירותי 

המפורטות   במגבלות  דפוס  בתי  עם  פעולה  לשתף  הדואר  לחברת  היתר  מתן  היחידני, 

ביטול הפיקוח על מחירי שירותי הדואר וקביעת חובה לגבות תשלום סביר עבור  בהמלצותיה,  

 ועוד. שירותים אלו  

אני רואה חשיבות בפתיחת שוק הדואר לתחרות וסבור שיש במהלך זה כדי לשפר את השירות  

בעלי   נגישות לכל  פתיחה מלאה של השוק, מתן  הוא  לאזרח. המודל הראוי בשוק תחרותי 
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זאת,   עם  יחד  המכתבים.  לתיבות  לנגישות  בדומה  החלוקה  במרכזי  החלוקה  לתאי  היתר 

כי לא נכון יהיה ליישם מודל זה בעת הזו, נוכח הדעיכה   ובהמשך להמלצות הדו"ח, אני סבור

המואצת בשוק המכתבים, בו כמות המכתבים וההיקף הכספי יורד משנה לשנה בקצב מהיר  

ות  ם חלופ ולייש  שיידרש  זמןהפרק  )עקב התחליפים הקיימים כיום לשליחת מכתב( ולמולו  

 .היתר לבעלי  חלוקה מרכזיאחרות לפתיחה של 

 החלטתי, בעת הזו, לאמץ את המלצת הוועדה, ולקבוע כדלקמן: וכח האמור,  נ

מרכזי החלוקה לבעלי היתר תעשה באמצעות קביעת מחיר למכתב המבוסס   הנגשת .א

באופן זה, בעלי היתר יוכלו עלות שייקבע על ידי שר התקשורת בהסכמת שר האוצר.  

להתחרות בכל שרשרת הערך של שירותי הדואר בתחום השמור, תוך שבמקטע מרכזי  

את היתרון התחרותי החלוקה ייהנו בעלי היתר ממחיר מבוסס עלות. הדבר יצמצם  

 המגולם בכך שמרכזי החלוקה בבעלותה של חברת הדואר.

ברירת המחדל תהא חלוקה לתיבות מכתבים ורק במקרים חריגים תתאפשר הקמה   .ב

או הרחבה של מרכזי חלוקה, וזאת באישור מראש ובתנאים שהמשרד יקבע, לרבות 

 . מודלים של שיתוף בתשתיות חדשות

הווע  .ג לתחזיות  שבניגוד  הדואר  ככל  דברי  כמות  בהיקף  משמעותית  עליה  תהיה  דה, 

לבעלי  חלוקה  מרכזי  להנגשת  המודל  את  המשרד  יבחן  חלוקה,  למרכזי  הממוענים 

מודלים של הקמת מרכזי חלוקה בשיתוף בין חברת הדואר  היתר. בין היתר, ייבחנו  

בחוות  כמוצע  ,  ; העברת מרכזי החלוקה לניהול, תפעול והקמה של צד ג'לבעלי היתר

 ; מתן מפתח ואפשרויות נוספות. 2020באוגוסט   20הדעת של רשות התחרות מיום 

 

 ואכיפה פיקוח סמכויות .3

  ה ממניותי  20%ובפרט בעת הזו בו נמצאת חברת הדואר בהליך למכירת  ,  טרם הרחבת התחרות

פרטי, סמכויות  דרשנ   לגורם  את  של  להרחיב  והאכיפה  ולהגדיל    הפיקוח  התקשורת  משרד 

  ורלציב  נאותה   שירות  רמת  להבטיחבאופן משמעותי את סכומי העיצומים הכספיים. עלינו  

  החלות   השונות  הדין  הוראות  את  מלהפראת העוסקים בתחום הדואר    להרתיעותחרות הוגנת;  

, בפרט לעניין רמת ואיכות השירות לציבור, ולהגיב באופן מהיר המסכל את הכדאיות  עליהם

 הכלכלית שיש וטמונה בהפרות.

 

 

 

 

 לישראל "ל מחו חבילה .4

. שוק החבילות  במאה העשרים ואחת, החבילה מחליפה את המכתב כשירות הדואר העיקרי

. יחד עם זאת, שוק החבילות הנכנסות לישראל נשלט ברובו  2003בישראל נפתח לתחרות בשנת  

,  לציבור  שירות  איכותולשכלל את התחרות ולשפר את    להגבירבמטרה  על ידי חברת הדואר.  

אפשרויות להרחבת התחרות בתחום    לבחוןהתקשורת    במשרדאני מנחה את המנהלת הכללית  
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לחו"ל  לרבותזה   מישראל  חבילות  משלוח  של  הצורך  ,  במקטע  דרכים לובמידת  על  המליץ 

 . זה שוקלהרחבה ופיתוח התחרות ב 

 

המלצות הוועדה, בכוונתי לפעול לתיקון חוק הדואר, חקיקת המשנה מכוחו, הרישיון    םלשם יישו

ורט בהמלצות  הכללי שהוענק לחברת הדואר וההיתרים שהוצאו מכוח חוק הדואר, בין היתר, כמפ 

 הוועדה. 

 

על  .  אין בכך דיאסכם ואומר כי אני ער למאמצים שהשקיעה חברת הדואר לשיפור השירות, אך  

ולהעמיד את נושא השירות לציבור בראש סדר     הנדרשיםשינויים  את הלערוך  חברת הדואר יהיה  

על  העדיפויות.   ולעובדיה  הדואר  חברת  להנהלת  מודה  למען  אני  מסורה  פעילות  של  רבות  שנים 

ו בישראל  בכלהציבור  לנקוט  תמשיך  החברה  כי  שירותיה.  מאמין  לשיפור  הדרושות     הפעולות 

חד ליישם  כי בעבודה משותפת בין הנהלת המשרד, הנהלת חברת הדואר ועובדיה נשכיל י   אין לי ספק 

 את השירות לטובת אזרחי מדינת ישראל.   ר את המלצות הוועדה ולשפ
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 :העתקים

 ישראל כץ, שר האוצר ח"כ 

 משרד האוצר  ,התקציבים ממלא מקום ראש אגףס, מר יוגב גורדו

 מר יעקב קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות 

 הדואר, משרד התקשורת  מר אורן לביאן, מנהל מינהל 

 ד"ר עופר רז דרור, מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת 

 לד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת גב' דנה נויפ

 מר עמית פרסיקו, ראש מטה שר התקשורת 

 חברת הדואר ובעל היתר מכח חוק הדואר –רשימת תפוצה 
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