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 אייר, תשע"ט י'         
 2019מאי,  15 

 לכבוד
  נתי כהן  מר

 המנהל הכללי 
 משרד התקשורת 

 כאן
                  

  2018 תנלש ובנק הדוארר אודשירותי  רוציב פניות"ח ו:  דןוהנד

בהתאם להוראות  בישראלושירותי בנק הדואר מופקד על אסדרת ענף הדואר "( המשרד)"משרד התקשורת 

באמצעות מינהל הדואר פקידו על פי החוק ת"(. המשרד מבצע את החוק)" 1986-חוק הדואר, התשמ"ו

 .גע לשירותי הדואר ובנק הדוארציבור המופנות אליו בנוותלונות הבפניות "(. המינהל מטפל המינהל)"

כלי לאיתור הוא מהווה  בין היתר,, מינהלהפעילות בחשוב  נדבךהציבור מהווה ותלונות הטיפול בפניות 

  .פרטניות של לקוחות יות ותלונותמקרים, סוגבבשירות לציבור לרבות הטיפול כשלים מערכתיים 

על מענה הגורם  ציבור, המשרד מהווה כערכאת ערעורותלונות הבהתאם לנוהל המשרד לטיפול בפניות 

 המפוקח וזאת לאחר שהפניה ו/או התלונה הועברה להתייחסות הגורם המפוקח.

טופס המקוון הקיים באתר המשרד לרבות : כמפורט באמצעים שונים ינהלבמפניות הציבור מתקבלות 

רחוב  :כתובתבאמצעות משלוח פניה לטלפון; פקס; דואר אלקטרוני ומענה אנושי באפשרות לצירוף קבצים; 

 .9199907ירושלים  ,23יפו 

ההבראה סיימה את תכנית "( ישראל דואר"", החברה, ""הדואר חברתחברת דואר ישראל )" ח"בתקופת הדו

חטיבות שלוש צר טל את ארבעת המרחבים וייוכן השלימה את השינוי הארגוני שבין היתר ב (2015-2018)

ת אספקה שאחראית על חלוקת הדואר, רעסקיות: בנק הדואר, קמעונאות וסחר חוץ. כמו כן, חטיבת שרש

 :לטובת שיפור השירות לציבורושיפורים חברת הדואר ביצעה שינויים  ח"הדו תבשנרכבים ולוגיסטיקה. 

המשמש למיון חדש במודיעין המקוון הסחר המרכז  פעילותפתיחה נוספת של מרכזי מסירה אשר תומכת ב

משמעותי  כידוע, הפעלת מרכז הסחר המקוון הוביל לשיפור. מחו"להמגיעים חבילות ודברי דואר וניתוב 

אפשרות  ;המרכזי מסיר 540נכון לשנת הדוח ישנם במשך העברת חבילה לנמען מרגע הגעתה לישראל. 

לצמצם  ,על העומסים ביחידות הדואר באה להקל למסירת דברי דואר בנקודות מסירה מחוץ ליחידות הדואר

; המשך ביחידות הדואר ולאפשר לציבור לאסוף את החבילות בשעות נרחבות יותראת זמני ההמתנה בתור 

שיפור שך תהליך של נמ; 2018מכשירים בסוף שנת  450-בשהסתכם  התקנה של מערכת לניהול תורים

למענה שיפור זמן ההמתנה צורך ללהטמעת כלים טכנולוגיים מאמצים השקעת תוך  171מוקד השירות ב

בין השעות  וניתניםהוארכו לעד שעה שמונה בערב  ביחידות הדוארשעות הפעילות  ;ואחוזי הנטישהאנושי 

 רחבי הארץ.דואר בכל  יחידות 184-בכ שבועבברציפות שלוש פעמים  08:00-20:00

ועדת )" מינה שר התקשורת ועדה מייעצת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור 2018בסוף שנת  ,כמו כן

עדכון קביעת תקני האיכות והשירות , בין היתר, ןובחהתבקשה ל ועדת רוזן .דני רוזןמר , בראשות "(רוזן

 השמור הקבועים ברישיון הכלליבנוגע אמות מידה לאופן לשירותי הדואר אספקת שירותי הדואר בתחום 

בתקנות  עדכון שירותי הדואר בתחום השמור אשר נקבעו כשירותים אוניברסליים; שהוענק לחברת הדואר
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; ם לפרישת יחידות דואר ברחבי הארץבחינת הצורך בעדכון קריטריונים ומדדי; השירותים האוניברסליים

בחינת הצורך במתן הוראות להשתתפות ; בחינת המשך פתיחת שירותי הדואר בתחום השמור לתחרות

בחינת הצורך בהמשך פיקוח מחירים בנוגע לשירותי דואר בתחום ; במימון מתן שירותי הדואר הבסיסיים

  .השמור

 .  2019בפברואר המלצותיה הגישה את  ועדת רוזן

 שירותי דואר: 

לציבור;  יםפקהמסו הדואר שירותי עניינן אשר ציבור יותפנ 1,125 במינהל התקבלו 2018שנת  ךלבמה - כללי

  .פניות 1,321על  ואשתקד ואשר עמד וביחס לכמות הפניות, אשר התקבל 15%-כ של ירידהכמות המהווה 

 :תי דוארובנוגע לשיר להלן השירותים העיקריים שהציבור פנה בגינם

 דואר  חלוקת .1

, "דואר חבילות", רגיל"דואר  בשירותי עסקו, השנה שנתקבלו( פניות 449) הציבור פניות"כ מסה 40%-כ

 ."מהיר דואר"ו, מברק, "מהיר רשום"", "דואר עוקב" "דואר רשום", דואר 24

 נכנס יומלאינב ארדו .2

רגיל, צרורות, חבילות,  שהתקבלו השנה, עסקו בדואר בינלאומי תוינפה"כ הס( מפניות 280) 25%-כ

  וניתוב שגוי. אקופוסט, EMSדואר רשום, דואר 

 דואר בינלאומי יוצא  .3

פניות( מסה"כ הפניות שהתקבלו השנה, עסקו בדואר רגיל, צרורות, חבילות, דואר רשום,  41) 4%-כ

 .אקופוסטודואר  EMSדואר 

  תשתיות .4

דואר שכורים,  תאי, אשנב שירותי, 171 מוקדב עסקו השנה שהתקבלו הפניות"כ מסה( 320) 28%-כ

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

 מדיניות .5

 עמילות, תעריפים, בדואר ישראל רמהוברפ עסקו השנה שהתקבלו הפניות"כ מסה( פניות 27) 2%-כ

  .ונתונים מידעבקשות לקבלת ו דואר יחידות איחוד ,מכס

  אחר .6

 דואר ישראל הבולאי, ענייני עובדיפניות( מסה"כ הפניות אשר התקבלו השנה, עסקו בשירות  29) 1%-כ

 .משרדהו
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  היתרים בעלי .7

, אשתקד ניותפ 84השנה לעומת  פניות 55הפניות המתייחסות לבעלי היתרים ) במספרירידה  חלה השנה

חלקן היחסי של הפניות המתייחסות לבעלי היתרים )שאינם חברת הדואר( מכלל . (35%-כ שלירידה 

חלוקת שירותי סקו ברוב הפניות בתחום זה ע. יצוין כי אשתקד 6.5% לעומת 5%-הפניות, הגיע השנה לכ

 ."(מסרב.א.ב. בע"מ )" הדואר של חברת מסר

 שירותי בנק הדואר: 

, בה התקבלו 2017לשנת  בהשוואה 20% -פניות, ירידה בשיעור של כ 172התקבלו באגף  2018בשנת  כללי:

תקבלות באמצעות ממהפניות  50%-באמצעות פקס או מכתב, כ מהפניות מתקבלות 40%-פניות. ככלל, כ 215

  הפניות מתקבלות באמצעות הטלפון.מ 10%-האינטרנט וכ

 

פניות כמוצדקות )מתוך  91סווגו  2018באמצעות הקריטריונים שנקבעו לסווג הפניות, ניתן ללמוד כי בשנת 

 מסך כל הפניות. 53% -על כעמד  2018פניות(, ומכאן ששיעור הפניות המוצדקות בשנת  172סה"כ 

 

      להלן השירותים העיקריים שהציבור פנה בגינם בנוגע לשירותי בנק הדואר: 

ושמצאנו לנכון להפנות אליהן  2018בשנת מינהל מובא בזה הסבר קצר לכל אחד מנושאי הפניות שהתקבלו ב

הפניות לרבות נתוני השוואה  את תשומת הלב בצירוף הסבר קצר. בהמשך ניתן לעיין בטבלה פרטנית של כלל

  .וסווג הפניות כמוצדקת/לא מוצדקת/ל"ר 2017לשנת 

 

 .נספח א'לטבלה מפורטת ראה 

ת שונה משירותי כרטיסי האשראי המקובלים בבנקאות מדובר בשירו - ויזה כאל/ישראכרד דיירקט .1

המסחרית ובתחום כרטיסי האשראי. כרטיס החיוב הינו מקוון וניתן להשתמש בו רק אם קיימת יתרת 

  זכות בחשבון. 

  סווגו כמוצדקות. פניות  7פניות בנושא כאשר  12נרשמו  2018בשנת 

  פניות סווגו כמוצדקות.  7שר פניות בנושא כא 17נרשמו  2017בשנת 

חשבונות של לקוחות לשירות הנפקת פנקסי שיקים לרבות פנקסי שקים הנוגעים גם  -פנקסי שיקים  .2

  . (1981-)על פי חוק שקים ללא כיסוי, התשמ"א מוגבלים

  פניות סווגו כמוצדקות. 9פניות בנושא כאשר  21נרשמו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקות. 13כאשר  פניות בנושא 26נרשמו  2017בשנת 

חשבונות מוגבלים הינם חשבונות שלא ניתן למשוך עליהם שקים ולפיכך בנק  -חשבון מוגבל/מעוקל  .3

הדואר לא רשאי להנפיק פנקס שקים לבעל החשבון כל עוד רובצת עליו ההגבלה בהתאם להוראות חוק 

  שקים ללא כיסוי. חשבונות מעוקלים הם חשבונות שרובץ עליהם עיקול מצד ג'. 

  פניות סווגו כמוצדקות. 5אשר פניות בנושא כ 17נרשמו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקות.  4פניות בנושא כאשר  11נרשמו  2017בשנת 
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ות מאופיין ברגישות גבוהה מדובר בשירות חשוב לחלק ניכר מלקוחות הבנק. השיר -משיכת מזומנים  .4

  לטעויות והונאות מאחר ומדובר בתנועות מזומנים. 

  פניות סווגו כמוצדקות. 7כאשר פניות בנושא  15התקבלו  2018בשנת 

  פניות סווגו כמוצדקות. 2פניות בנושא, כאשר  6נרשמו  2017בשנת 

וש על פי הדין, לבנק הדואר קיימת אפשרות לסגור חשבון במקרים בהם נעשה שימ -סגירת חשבון  .5

ת בעל י בקשפ-בחשבון שלא כדין או במקרים בהם לא הייתה תנועה בחשבון במשך שלוש שנים, וכן על

 החשבון. 

  פניות סווגו כמוצדקות.  5פניות בנושא כאשר  6נרשמו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקות.   5פניות בנושא כאשר  6נרשמו  2017בשנת 

התעריפים בעד השירותים הכספיים שמספק בנק הדואר, מוסדרים בתקנות הדואר  - עמלות ואגרות .6

  . 2011-)תשלומים בעד השירותים הכספיים(, תשע"א

  פניות סווגו כמוצדקת.  2פניות בנושא כאשר  8נרשמו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקת.  9פניות בנושא כאשר  13נרשמו  2017בשנת 

מדובר בבקשות של לקוחות לפתיחת חשבון סילוקים או בטיפול בבקשות   - בקשה לפתיחת חשבון  .7

לפתיחת חשבון סילוקים שבנק הדואר סרב לפתוח. הסיבה לסירוב היא בד"כ עיקולים שקיימים על 

המבקשים לפתוח חשבון, לקוחות מוגבלים, או שמדובר במקרים מיוחדים של לקוחות שאינם תושבי 

   .ות כשליש מכלל הפניות לאגף הפיקוח, ורובן מוצדקותפניות אלו מהומדינת ישראל. 

   פניות סווגו כמוצדקות. 15פניות בנושא כאשר  22נרשמו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקות. 24פניות בנושא כאשר  31נרשמו  2017בשנת 

ל חשבון עהרישיון הכללי לחברת הדואר מחייב את בנק הדואר לשלוח דף מידע לכל ב  -תמציות חשבון  .8

פעולות בחשבון כמוקדם  21סילוקים אודות הפעולות שבוצעו בחשבון, אחת לרבעון, או לאחר ביצוע 

 מבניהם. 

  הפניות סווגו כמוצדקות.  2פניות בנושא כאשר  7נרשמו  2018בשנת 

 הפניות סווגו כלא מוצדקות.  2פניות בנושא כאשר  2נרשמו  2016בשנת 

בנק הדואר מספק שירותי גביה עבור מוטבים שונים כאשר העמלה  - תשלומים באמצעות בנק הדואר .9

נגבית מהמוטב ולא מהמשלם. מדובר בשירות עיקרי בבנק הדואר המהווה מקור לכשליש מהכנסותיו. 

  פניות סווגו כמוצדקות.  4פניות בנושא כאשר  6נרשמו  2018בשנת 

 צדקות. פניות סווגו כמו 2פניות בנושא כאשר  7נרשמו  2017בשנת 

  שירותי קניה ומכירה של מטבע חוץ.  - מטבע חוץ .10

 בלו פניות בנושא.לא התק 2017-2018בין השנים 

 שירות העברות כספים מהארץ לחו"ל ומחו"ל לישראל באמצעות "ווסטרן יוניון".  -ווסטרן יוניון  .11

  בנק הדואר הינו זכיין בלעדי של "ווסטרן יוניון" בישראל. 
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  התקבלו פניות בנושא.לא  2018בשנת 

   וסווגה כמוצדקת. בנושא פנייה אחתהתקבלו  2017בשנת 

דובר בלקוחות בנק הדואר המעבירים כספים מחשבונם מ -העברה בנקאית/העברה מחשבון לחשבון  .12

  בבנק הדואר לחשבון בבנק מסחרי אחר. 

  לא התקבלו פניות בנושא. 2018בשנת 

 פניות מתוכן סווגו כמוצדקות. 5אשר פניות בנושא כ 7התקבלו  2017בשנת 

  סעיף המכיל את יתר הפניות במגוון נושאי שירות.  -שונות  .13

  פניות סווגו כמוצדקות.  13פניות בנושא כאשר  21נרשמו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקות.  9פניות בנושא כאשר  19נרשמו  2017בשנת 

  ו"ק מחשבון הלקוח. מדובר בשירות תשלומים באמצעות ה -הוראות קבע  .14

  פניות סווגו כמוצדקות. 5פניות בנושא כאשר  7נרשמו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקות. 2פניות בנושא כאשר  2נרשמו  2017בשנת 

וחשב ללקוחות בנק הדואר. מדובר במוקד של בנק הדואר הנותן מענה טלפוני מאוייש/ממ -מוקד טלפוני  .15

  פניות סווגו כמוצדקות. 5בנושא כאשר פניות  6התקבלו  2018בשנת 

  פניות סווגו כמוצדקות. 2פניות בנושא כאשר  2התקבלו  2017בשנת 

ת מדובר בחסימת חשבונות של לקוחות הנעשית באופן יזום ע"י בנק הדואר. סיב -חסימת חשבון  .16

לצורך בדיקה החסימה יכולה להיות לצורך הגנה על היתרה בחשבון הלקוח או השהיית פעילות בחשבון 

  וברור. 

   פניות סווגו כמוצדקות. 7פניות בנושא כאשר  12התקבלו  2018בשנת 

 פניות סווגו כמוצדקות. 5פניות בנושא כאשר  10התקבלו  2017בשנת 

 מדובר בהעברת כספים ללקוחות ניצולי שואה מהבנק ברומניה לבנק הדואר בישראל.  - פנסיה מרומניה .17

  התקבלה פנייה אחת בנושא וסווגה כלא מוצדקת.  2018בשנת 

  התקבלה פנייה אחת בנושא וסווגה כלא מוצדקת. 2017בשנת 

שעות ביממה לצפייה בחשבונו  24מדובר בשירות של בנק הדואר הנותן מענה ללקוח  -שירותי אינטרנט  .18

  האישי/עסקי וביצוע פעולות בחשבון באמצעות האינטרנט.

  התקבלה פנייה אחת בנושא וסווגה כמוצדקת. 2018בשנת 

  פניות בנושא וסווגו כמוצדקות.  2התקבלו  2017בשנת 

שירות הפקדות מזומנים מיועד לבעלי עסקים שברשותם מזומנים רבים, ללקוחות  -הפקדות מזומנים  .19

  פרטיים המרוחקים מסניפי הבנק שלהם.

אר המקוונות להפקיד את הכסף במזומן ולבקש במסגרת השירות ניתן להגיע לכל אחת מיחידות הדו

להעבירו לכל חשבון בנק ישראל. החשבון שאליו מועברים הכספים יכול להיות של הלקוח עצמו או של 
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  צד שלישי.

  לא התקבלו פניות בנושא. 2018בשנת 

  פניות סווגו כמוצדקות. 2פניות בנושא שמתוכן  3התקבלו  2017בשנת 

רדומים הם חשבונות שלקוחות לא מבצעים בהם פעולות במשך תקופות  חשבונות -חשבון רדום  .20

ארוכות, בין אם בעלי החשבון נפטר והחשבונות לא אותרו על ידי היורשים, או שהחשבונות נשכחו 

  מסיבה זו או אחרת.

  פניות בנושא ופנייה אחת סווגה כמוצדקת. 2התקבלו  2018בשנת 

 ווגו כלא מוצדקות.פניות בנושא וס 2התקבלו  2017בשנת 

שירות מתקדם המיועד לאזרחים ישראלים בלבד מאפשר להעביר כספים בתוך  -שירות מזומן בזמן  .21

. הארץ בקלות ובפשטות כאשר הכסף נמסר למוטב תוך מספר דקות לאחר ביצוע ההעברה בסניף הדואר

תשלום  ו בבנק אחר.השולח והמקבל זכאים לקבל את השירות גם אם אין הם בעלי חשבון בבנק הדואר א

  חדשים. שקלים 10,000ניתן להעביר עד ו המזומן למוטב ניתן בכל יחידות הדואר המקוונות

  פניות בנושא ופנייה אחת סווגה כמוצדקת. 2התקבלו  2018בשנת 

  התקבלה פנייה אחת בנושא וסווגה כלא מוצדקת. 2017בשנת 

לאגפים השונים במשרד כגון: ספקטרום, המועצה פניות המתקבלות באגף אשר משויכות  - רלווטי לא .22

  לשידורי כבלים ולויין וכד'.

  התקבלה פנייה אחת בנושא. 2018בשנת 

 פניות בנושא. 40 -התקבלו כ 2017בשנת 

 

 .יפורסם באתר האינטרנט של משרד התקשורתהעתק הדוח 

 

גברת ולמר שמעון שהם , אתי כהן ובפרט לגברת בהכנת הדוח סייעו ברצוני להודות לעובדי המינהל אשר 

  מעיין יעל נתניה .

 

 וד רב,כבב             

                                          
 
 :םקיעתה

 מטה הנהלת המשרד.
 עובדי מינהל הדואר.
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 2018לשנת  םכסמ וחד -ר אודשירותי  רוביצ תפניו

 1,321ים לציבור, לעומת פקשעניינן שירותי הדואר המסויות, פנ 1,125 מינהלבהתקבלו  2018ך שנת לבמה

  21 עוד מינהלבמלבד הטיפול בפניות אלה התקבלו . 15%-כשל ירידה  - אשתקד מינהלבפניות שהתקבלו 

 . במשרד הרלבנטיותיחידות הועברו לטיפול הפניות אשר אינן עוסקות בשירותי דואר. פניות אלה 

שיפור זמני : רבדיםלצורך שיפור שירות לציבור במספר נושאים התמקד במספר והמינהל המשיך  2018 בשנת

זמני המתנה , טיב חלוקת הדואר ו171וטיב המידע המסופק לפונים במוקד  171ההמתנה למענה אנושי במוקד 

   .עמוסותהביחידות דואר 

אשר מספקת, לראשונה,  )CRM(הטמיעה מערכת קשרי לקוחות  חברת הדואר 2018 שנת במהלך: 171מוקד 

לטלפון הנייד של  (SMS)החברה השיקה כלים חדשניים כגון: משלוח מסרון  .כלי ארגוני, לניהול הפניות

ערוצי פנייה חדשים כגון פנייה  ;הפונה בכדי להפנות אותו למידע הקיים באתר האינטרנט של החברה

אמורים  כלים הטכנולוגיים החדשיםהטמעת הועוד.  (CALLBACKשיחה חוזרת ) אמצעות צ'אט, שירותב

 למענהדגש על שיפור זמני ההמתנה  שם המינהלגם השנה ביא להמשך מגמת שיפור השירות לציבור. לה

ת ספרי בהרחבתוכן  171השירות במוקד  לנציגי הדרכות בליווי, במוקד נרחבים פיקוחים באמצעותאנושי 

 .171 מוקד פעילותב תומכותה ומידע תקשורתמערכות 

לאחד את מרכזי החליטה  חברת הדואר, 2016ה אשר החלה בשנת אבמסגרת תכנית ההבר :חלוקת דואר

 2019מרכזי דוורים מקומיים לשיטה זו ובשנת  16ד כה עברו עמרכזים אזוריים.  25-מקומיים לכהדוורים ה

משמעותית את אופן עבודת  אמור לשפרמרכזי דוורים לשיטה זו. המעבר לשיטה זו  9מתוכנן מעבר של עוד 

 פחית אפשרות לתקלות. להקצר תהליכים וליעל את העבודה, ליהדוורים, 

במסגרת שיפור סביבת העבודה של הדוור ביחידת הדוורים, נערכו פעולות רבות שמטרתן לייעל את עבודתו 

ק הודעות החברה סיפקה לדוורים מדפסות אישיות על מנת להפי, בין היתר, דהוולשפר את תנאי העב

עויות אנוש וכתב ללקוחות באופן ממוחשב וברור ע"י הדפסה והדבקה על גבי הדלת תוך הפחתת הסיכון בט

ניהול  ;לדוורים תוספת מכשירי טלפון נייד ;הדבקת מדבקה ייעודית על גבי אישור המסירה יד לא ברור וכו';

ת על מנת לתאם מסירת רשום והגדלת מאגר לקוחות באזורי הדוורות ושליחת מסרונים באופן מהיר ללקוחו

 אחוזי המסירה. 

עדיין  2017למרות שחל שיפור בזמני ההמתנה ביחידות הדואר ביחס לשנת : זמן המתנה ביחידות הדואר

התקבלו פניות ציבור ביחס לזמני המתנה ביחידות דואר מסוימות. בעקבות בדיקות ופיקוחים שערך המינהל 

על מנת להביא לשיפור של  בעלות זמן המתנה גבוהיחידות דואר בקודתית ביחידות הדואר, המינהל פעל נ

   .המינהל תיקן את  הרישיון לעניין תקן זמן ההמתנה בתור ביחידות הדוארכמו כן,  זמני ההמתנה.
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 2018לשנת  נושאדואר לפי  שירותי - ותלונות פניות מספר

 2018 שירות סוג /שנה

 449 חלוקת דואר 

 280 בינלאומי נכנסדואר 

 41 דואר בינלאומי יוצא

 320 תשתיות

 27 מדיניות 

 8 אחר 

  251,1 "כסה

 

 הערות:

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

 ;שירות דווריםו

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

 מדיניות כולל: רפורמה, תעריפים, עמילות מכס, איחוד יחידות דואר ומידע;. 

  ,דואר בינלאומי נכנס כולל: דואר בשירות רגיל, צרורות, חבילות, דואר רשוםEMS דואר ,

 וניתוב שגוי; פריים ,בשירות אקופוסט

  ,דואר בינלאומי יוצא כולל: דואר בשירות רגיל, צרורות, חבילות, דואר רשוםEMS  ודואר

 בשירות אקופוסט;

  "שירותי אשנב, תאי דואר שכורים, תאי חלוקה, תיבות מכתבים171כולל: מוקד "תשתיות , 

 .ודואר נע יחידות דואר, )אדומות(, קובץ מיקודים, מרכזי מסירה
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  2018 – 2016  לשנים ציבורהותלונות מספר פניות 

 

 
פניות ותלונות המהוות ירידה של  220לראות כי במהלך השלוש שנים האחרונות ישנה ירידה של  ניתן

הירידה במספרן של פניות הציבור יחסית לשנים קודמות, נובעת מיישום .  2016לשנת ביחס  %16-כ

 540-ועומדת היום על כ מרכזי מסירההמשיכה בפתיחת החברה  מהסיבות הבאות:ותכנית ההבראה 

צליחה מפעולת פתיחת מרכזי מסירה אלו  .2017מרכזי מסירה בשנת  420 -מרכזי מסירה בהשוואה ל

להסיט מאות אלפי ביקורים מיחידות הדואר העמוסות אל מרכזי המסירה, מה גם שאלו פעילים לרוב 

כך שלפתיחת מרכזי המסירה תפקיד  ,רבשעות פעילות ארוכות יותר מאלו בהן פועלות יחידות הדוא

הפעלת מרכז הסחר המקוון הוביל לשיפור מו כן, כ חשוב בשיפור זמני ההמתנה בתור ביחידות הדואר.

המשך התקנה של מערכת לניהול תורים  ;משמעותי במשך העברת חבילה לנמען מרגע הגעתה לישראל

של דואר  171יפור השירות במוקד נמשך תהליך של ש ;2018מכשירים בסוף שנת  450 -שהסתכם ב

ישראל תוך השקעת מאמצים להטמעת כלים טכנולוגיים לצורך שיפור זמן ההמתנה למענה אנושי 

 ואחוזי הנטישה.
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 תוהשיר לפי סוג -ציבור  ותלונות התפלגות פניות

 

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

 חלוקת דואר 

לוקת כאשר שירות ח", דואר תחלוק" בנושא עסקו, השנה שנתקבלו( פניות 449) הציבור פניות"כ מסה 40%-כ

סקו פניות ע 94מסך הפניות בנושא זה.  41%-ומהווה כ 187דואר רגיל קיבל את מירב הפניות אשר עמד על 

 27%-כפניות שמהווים  119שירות חלוקת דואר רשום היה השני בגודלו ועמד על בקבלת דברי דואר בעיכוב. 

    רשום. פניות עסקו בבירור גורל דבר דואר 66 .ך הפניות בנושא זהסמ
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 דואר בינלאומי נכנס

כאשר שירות , דואר בינלאומי נכנס"" בנושא עסקו, השנה שנתקבלו( פניות 280) הציבור פניות"כ מסה 25%-כ

לוקת מסך הפניות בנושא זה. שירות ח 61%-ומהווה כ 171קיבל את מירב הפניות אשר עמד על חבילות דואר 

 ך הפניות בנושא זה.  סמ %18כפניות שמהווים  15היה השני בגודלו ועמד על  דואר רשום

 

 יוצא  דואר בינלאומי 

ות קיבל את מירב הפניחבילות כאשר שירות דואר ", דואר בינלאומי יוצא" בנושא עסקו( תופני 41)  4%-כ

 מסך הפניות בנושא זה.   %39-ומהווה כ 16אשר עמדו על 
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 תשתיות

כאשר "שירותי אשנב" , תשתיות"" בנושא עסקו, השנה שנתקבלו( פניות 320) הציבור פניות"כ מסה 28%-כ

 מרכזי מסירה השירות במסך הפניות בנושא זה.  30%-ומהווה כ 95קיבל את מירב הפניות אשר עמדו על 

 ך הפניות בנושא זה.  סמ %25-כפניות שמהווים  80היה השני בגודלו ועמד על 
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 מדיניות

כס" מכאשר "עמילות  נושא "מדיניות"בעסקו ( שנתקבלו השנה 27)ו השנה לבקתהת שויהפנ כ"המס 2%-כ

   ד מהנושאים.  כל אחמסך הפניות ב 30%-כ יםומהוו כל אחד פניות 8 וקיבלו"מידע" 
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  של דואר ישראל, בעלי היתר והמשרד  גאוגרפיםמרחבים  לפי - ותלונות פניות פילוח

 פניות למרחב שיעור מסך הפניות השנתי יחידה מטפלת

 155 14% ואר ישראלד -מרחב ירושלים

ואר ד -מרחב ת"א והמרכז

 ישראל

33% 375 

 280 25% ישראלר דוא -מרחב דרום

ואר ד -מרחב חיפה והצפון

 ישראל 

17% 189 

 36 3% ואר ישראל ד -שליחים

 55 5% בעלי היתרים

משרד התקשורת, אחרים 

 וכלליות

1% 8 

 27 2%  171מוקד 

 1,125   100% 2018סה"כ פניות שנתקבלו ב 
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השנה  .הדוארית ביחס ליתר המרחביםאת עיקר הפעילות שנה מרחב זה ניקז ה - והמרכז אביב תל מרחב

 438 פניות השנה לעומת 375) במספר הפניות אשר הופנו למרחב ת"א והמרכז 14%-של כירידה חלה 

 אשתקד(.

יתר לביחס  הדוארית הפעילות עיקר אתאליו  ניקז השנההוא השני בגודלו אשר מרחב זה  - דרום מרחב

השנה לעומת  פניות 280) דרוםבמספר הפניות אשר הופנו למרחב  20%-כשל  ירידה חלההמרחבים. השנה 

 (. אשתקד 353

השנה  פניות 155) ירושליםבמספר הפניות אשר הופנו למרחב  %12-כשל ירידה  חלה השנה - ירושלים מרחב

 (. אשתקד 175לעומת 

 תפניו 189) והצפון חיפהת אשר הופנו למרחב הפניו במספר שינוי חל ולא כמעט השנה - והצפון חיפה מרחב

  (.אשתקד 193השנה לעומת 
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  2018-2016 במספר הפניות למרחבים הגיאוגרפיים במהלך השנים שינוי
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 ערים לפי חתך - ציבורותלונות  פניות ותגתפלה

 הפניות במספר מובילהאביב -תלמרכזיות מראה כי העיר  ערים מספרב הציבורותלונות  פניות ניתוח

. (פניות אשתקד 179פניות השנה לעומת  143, למרות הירידה במספר הפניות )השנה התקבלו אשר והתלונות

 בכמותירידה ישנה ראשון לציון . באשתקד פניות 47 לעומתפניות  64-בכמות הפניות ל עליהבחיפה ישנה 

  אשתקד.   פניות 53 פניות לעומת 32-ל הפניות

פרה את מצבה יאשתקד, ש תרב ביחס לפעילות המתקיימותלונות פניות  ספרבמשאופיינה  רחובות העיר

וה. והעיר המדורגת במקום הראשון בהקשר זה הינה פתח תק. בהקשר זה הראשון במקום מדורגתואינה 

 פניות לאלף תושבים(. 0.72)

מספר נתוני והתלונות עם של מספר הפניות  שקלולבכל עיר, ביצענו והתלונות המחשת היקף הפניות  לצורך

תמונה  מתקבלתמספר הפניות המשוקלל לפי מספר משקי הבית בעיר, כמוצג בטבלה,  בחינתמ. 1משקי הבית

 הדואר בשירותי ליקויים על דבר המצביע  ,ישנה מגמה של ריבוי תלונות ופניות תקווה פתחב פיהלברורה 

 בישוב זה. המסופקים

 

 

 

 

                                                           
 2017, תושבים ומעלה 50,000אומדני משקי בית ביישובים שבהם  1

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

%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx  

יישוב

סך הכל 

)משקי בית 

באלפים(

מספר פניות 

לישוב

מס' פניות 

משוקלל 

למשקי בית 

)באלפים(

43.5280.64רחובות

1961360.69תל אביב - יפו

223.11430.64ירושלים

64.1230.36רמת גן

66.2360.54חולון

82320.39ראשון לציון

76.7550.72פתח תקווה

67.2340.51אשדוד

72.4220.30באר שבע

108.5640.59חיפה

70.4390.55נתניה

40.5240.59בני ברק

25.7210.82גבעתיים
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 צדקות/לא מוצדקותות מוחתך עפ"י פני -ציבור  ותלונות  ות פניותגתפלה

דקות/לא מוצ יותנלפי פוהתלונות הפניות  חיתונ .ציבור ותלונות פניות 1,114-בהטיפול  הושלםהשנה 

  .(במלואן או בחלקן קות,נמצאו מוצד במינהלפלו טו ראש 66%-)כמוצדקות מצביע כי מרבית פניות הציבור 

 תבחיןהווה מאו תשלום פיצוי )מעבר להליך שיווקי( , התנצלות הדואר בתקלהלעניין זה, הודעה של חברת 

  לפנייה מוצדקת. ברור

פנייה מוצדקת. בכל הקשור חושבה כ ,גרימת נזק לדבר הדוארכמו כן, אבדן של דבר דואר רשום או חבילה או 

 כפנייה מוצדקת. חושבההתלונה לעיכוב במסירה או למסירה מוטעית, על אף שהלקוח אינו זכאי לפיצוי, 

או תקני כוח  על נקיטת צעדי שיפור )כגון תוספת אשנביםהודיעה , ככל שחברת הדואר עומס בסניפיםלגבי 

    מוצדקת. תלונהכ תלונה חושבה, השנקט המינהל מפעולות הפיקוחשעלה תבחין נוסף  שקיים( או אדם

מסך  40%-כ נושא חלוקת דואר שהןעסקו ב אשרותלונות המוצדקות, כוללות גם פניות והתלונות הפניות 

לבי ההעברה ש אחר עקבמ תלוכי ןיא דואר רגיל", שלגביו"חלוקת שירות הפניות שנתקבלו השנה עסקו ב

  .היה לקוי ועלפב פקסוטיב השירות שכי להוכיח והמשרד השונים; אי לכך, מוגבלת יכולת חברת הדואר 

 

 בחלקן או במלואן. -הערה: פניות מוצדקות 
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 נספחים בנק הדואר 
 

 נספח א':
 2017-2018בשנים לפי סוג שירות ריכוז הפניות שהתקבלו 

 

 
  

  

 2018 2017 שנה/סוג שירות
שיעור 
 השינוי

 29%- 12 17 ויזה כאל

 20% 12 10 חסימת חשבון

 55% 17 11 חשבון מוגבל/מעוקל

 150% 15 6 חסימת משיכת/הפקדת

 0% 6 6 סגירת חשבון

 38%- 8 13 עמלות

 29%- 22 31 פתיחת חשבון 

 11% 21 19 שונות

 19%- 21 26 שיקים

 14%- 6 7 תמציות חשבון

 33% 12 9 תשלומים באמצעות בנק הדואר

 250% 7 2 הוראת קבע

 500% 6 1 מוקד טלפוני

 0% 1 1 פנסיה מרומניה

 50%- 1 2 שירותי אינטרנט

 0% 2 2 חשבון רדום

 100% 2 1 מזומן בזמן

 98%- 1 40 לא רלוונטי

 100%- - 1 וווסטרן יוניון

 100%- - 3 הפקדות מזומנים

 100%-  7 העברה מחשבון לחשבון

 20%- 172 215 סה"כ 
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 נספח ב':

 2017-2018השוואת כמויות פניות ציבור מוצדקות לפי סוג שירות בין השנים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2017 שנה/סוג שירות
שיעור 
 השינוי

 0% 7 7 ויזה כאל

 40% 7 5 חסימת חשבון

 0% 5 5 חשבון מוגבל/מעוקל

 250% 7 2 חסימת משיכת/הפקדת

 0% 5 5 סגירת חשבון

 78%- 2 9 עמלות

 38%- 15 24 פתיחת חשבון 

 44% 13 9 שונות

 31%- 9 13 שיקים

 100% 4 2 תמציות חשבון

 20%- 4 5 תשלומים באמצעות בנק הדואר

 25% 5 4 הוראת קבע

 150% 5 2 מוקד טלפוני

 0% - - פנסיה מרומניה

 50%- 1 2 שירותי אינטרנט

 100% 1 - חשבון רדום

 100% 1 - מזומן בזמן

 0% - - לא רלוונטי

 100%- - 2 הפקדת מזומנים

 100%-  1 ווסטרן יוניון

 100%- - 5 העברה מחשבון לחשבון

 11%- 91 102 סה"כ 
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 נספח ג':

 2017-2018כמויות פניות ציבור לא מוצדקות לפי סוג שירות בין השנים השוואת 
 

  

 2018 2017 שנה/סוג שירות
שיעור 
 השינוי

 50%- 5 10 ויזה כאל

 150% 5 2 חסימת חשבון

 71% 12 7 חשבון מוגבל/מעוקל

 100% 8 4 חסימת משיכת/הפקדת

 67%- 1 3 סגירת חשבון

 50% 6 4 עמלות

 0% 7 7 פתיחת חשבון 

 20%- 8 10 שונות

 20% 12 10 שיקים

 60%- 2 5 תמציות חשבון

 100% 8 4 תשלומים באמצעות בנק הדואר

 100% 2 - הוראת קבע

 0% 1 1 מוקד טלפוני

 0% 1 1 פנסיה מרומניה

 100% 1 - שירותי אינטרנט

 0% 1 1 חשבון רדום

 100%- - 1 מזומן בזמן

 0% - - ווסטרן יוניון

 98%- 1 40 לא רלוונטי

 100%- - 2 העברה מחשבון לחשבון

 100%- - 1 הפקדות מזומננים

 28%- 81 113 סה"כ
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  :נספח ד'

 2017-2018השוואת הפניות בין השנים 
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 :'ה נספח
 2018פילוח כמות הפניות על פי סוג, בשנת 
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 :נספח ו'

 2018באחוזים, בשנת  פילוח כמות הפניות על פי סוג

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 


