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 לכבוד משרד התקשורת 
 

 הנידון: תגובה למסקנות ועדת רוזן בנושא מכונות ביול
 
 

בהמשך למסקנות ועדת רוזן אשר פורסמו  באתר משרד התקשרות ברצוני לתת את תגובת  חברת אי. או. אס  
 פתרונות משרד מתקדמים בע"מ 

 
 רקע

מכונות ביול  1200.החברה נותנת שרות  לכ 2008החברה הינה שחקן מוביל  בתחום מכונות הביול החל משנת 
להעברת נתוני  הביול לדואר  IPהחדש אשר משתמש בפרוטוקול אשר חלקן הם מהדור הישן  וחלק הן מהדור 

  ישראל.
לפני מספר שנים הופיע החברה ומומחים בינלאומיים מטעמה  בפני ועדת רייך כדי לתאר בפני הועדה את תחום  

 .כללמכונות הביול בישראל בפרט ובעולם כולו ב
שימוש במכונות ביול. הדבר נובע אשר עושים עיסקיים  חברות הדואר ברחבי העולם נותנות תעריף מיוחד  ללקוחות  

במכונת  מבוילמחיסכון תפעולי (שהוצג בפני הוועדה)  ואשר חוסך לחברת הדואר משאבים  בטיפול בדואר אשר 
 צר.ותלוי במדינה ובמ  5-35%ביול. ההפרשים בתעריפים  הינו  בין 

(קטנה בהרבה מהממוצע הבינלאומי וגם למגוון בישראל   מסוימתלאחר הצגת הנושא בפני ועדת רייך אושרה הנחה 
 מאוד מצומצם של מוצרים ) .

די דואר (לדוגמא יבמקביל אושרה ע"י הוועדה האפשרות לשימוש בתיבה האדומה בדברי דואר שאינן מצריכים פק
 דואר רגיל לעומת דואר רשום) 

 
 :הביולהוועדה מתייחסת לשני נושאים ביחס למכונות  -מסקנות הוועדה 

 
 מחירים 

ההגבלות אשר הוטלו על דואר של החידוש במסקנות הועדה הוא פתיחת הדואר השמור לתחרות והורדה לכאורה  
 .)אשר מכיל את תחום מכונות הביול(ישראל  ביחס לקביעת המחירים בדואר כמותי ובדואר יחידני 

 המוצרים בשימוש במכונות הביול .אנחנו מברכים  על מתן הגמישות  לדואר ישראל  ביחס לתמחור עלות 
מניעת  גמישות זו תביא את המתחרים של דואר ישראל  לכניסה לסגמנט של מכונות הביול וקטיפת השמנת  במחיר 

של אגורה פחות מדואר ישראל ללא יכולת של הדואר להתמודד .פתיחת סגמנט זה לתחרות חייבת לבוא  עם 
כפי שהוצגו   םהבינלאומייחירים ללקוחות העסקיים (בדומה לשווקים גמישות מלאה של דואר ישראל  לשינוי המ

 רייך בזמנו וכמובן שנושא זה לא השתנה בשנים האחרונות) ומתן כלים להתמודד עם התחרות בכל המגזרים. תלוועד
 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 בקרה 

 במכונת ביול. מבוילהועדה מציינת כי קיימת בעיה בבקרה בדואר אשר 
את הדואר עם תאריך שליחת המכתב. במידה ויש צורך לבייל את המכתב עם משתמשי מכונת הביול מביילים  ,ככלל 

ביום יהיה לא  וזאת מכיוון שהתאריך אשר דברי הדואר יגיעו לתיבה האדומה ו/או לסניף הדואר(תאריך עתידי  
 ישנה פונקציה במכונה  אשר מאפשר לבייל בתאריך עתידי.  הביול) 

 .תאריך מרוחק עם בביול מאוד לקוחות עושים שימוש  נדיר 
רוב הלקוחות עושים שימוש במגוון מוצרי הדואר אשר מאלץ אותם לבוא לסניף הדואר  לדוגמא דואר רשום או דואר  

ולכן  אחוז הלקוחות אשר עושים שימוש  אך ורק בדואר פנים ארצי ואשר שולחים את הדואר באמצעות התיבה  24
 ה הינו קטן מאוד . האדומ

יתרה מזאת כמות הלקוחות אשר  מביילים בתאריך עתידי הינו קטן מאוד (ביחס למספר הקטן אשר בכלל משתמש  
 הינו מיותר . ומניעת השימוש בתיבה האדומהגבלה הבתיבה האדומה) ולכן  אנו סבורים כי 

בתיבה האדומה קיימת בחברות דואר אחרות  ליחת דואר אשר בויל במכונת ביול בסיום  דברי אציין שהאופציה לש
 .ברחבי העולם

 
 

 בכבוד  רב
 אשי מרק

 מנכ"ל
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 06.202082.   וועדת רוזן
     

 

חשובים הלהביע את דעתי בנושאים שונים לגבי דואר בינלאומי בהזדמנות זו אבקש  ,לאור פרסום מסקנות הוועדה
  .תומאוד לפתיחת התחרות ההוגנת בין הדואר לבעלי הייתר בלדר

 

 יצוא -ביטול פיקוח מחירי דואר בינלאומיים המלצה ל

  ים על שירותים בתחום השמור: חירח מקופיא'    :6סעיף  

 .ודואר כמותי  רשום בינלאומילשקול לבטל את הפיקוח על התשלומים עבור שירותי דואר כמותי 

 אלו ודואר כמותי רשום אינם בתחום השמור, אך מצאנו לנכון להמליץ בנושא זה. שירותים  בינלאומידואר כמותי   
 .יהעסק למגזרבמלואם  שנה ופונים  15קיימים כבר 

 

 

 תשובה

 . "לתחרות  מוות כת"מביטול הפיקוח על מחירי דואר בינלאומי יחידני וכמותי רגיל תהיה 

,וביצוע סבסוד "צולב" עם שירותי דואר מונופול   םותיהמ " םמחירים לא כלכליים "טורפניידואר ישראל עלולים לגבות 
 אחרים.

 .נוחברתמחירים אלו ללא פיקוח תביא לסגירת , נוחברתדואר בינלאומי כמותי זה ליבת העבודה של 

 : מהעבר  דוגמאות

 : רשוםון תי עיחיוב

 ,רשוםבמחירי עיתון  בינלאומי בדואר  םמגזיניהשולחים לקוחות בתשלום לחייב  , ניסה הדוארח וועדת רייךלאחר דו"
 לו.אעומדים בקריטריונים  ם נשאיאף  לעולהכניס בדלת האחורית מגזינים על ידי שינוי חקיקה להגדרת עיתון רשום 

 חלטה בוטלה, רק בהתערבות משרד התקשורת ובחתימת בנימין נתניהו בתפקידו כשר התקשורת ,הה

והעיקר  ,המאיימת על עבודתו ל תחרות סמס כמדוע לדואר לא איכפת להפסיד, ולמ למעלה מכל ספק  זה מבהיר
היו גבוהים יאת עצמם ואו ישלשו חירים יכפילו ביום שלא תהיה תחרות המ שהעבודה תישאר בחזקת הדואר ,

 זה כוחו של מונופול.....!! ממחירם המקורי.
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 דואר בינלאומי פרטני/כמותי

 ,םם בבתי דואר בעולואינו קיי תיחידו 50על תי  מר ככמודשמוג-יחס מוזר בין היחידני לכמותי קיים בישראל 

יות תפעוליות ,והדבר בא רק ויחידות דואר ,זה לא מוריד על 50כלכלי ב אין הגיון!מידי  נמוךן הפרטני לכמותי היחס בי
 ."לפרק" תחרות

המעטפות האלו ולא גובה  50ת ,בנוסף הדואר אוסף עם שליח אבין היחידני לכמותי הם עצומים ים במחירהפערים 
 ומר הפסד על הפסד....תשלום, כל

 

 10%כמות ברבעון  חתהנ

 

 לא כולל מע"מ₪ אלף  300משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של ל ע 10%הנחה בשיעור של  ןתינת

 .ל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותיפייני המשלוח כלא תלות במאב )( ברבעון קלנדרי

 כמותי. יפנים ארצי ובינלאומ .אלף ברבעון  300הנחה גורפת מעל 

 גמא:דו

הוא זכאי להחזר של במספר פעימות במהלך הרבעון  שקלים  600,000משלוח גדול מעל אוויר באו ם ולח ביוח שקל
 ופעם שניה בזיכוי יעוט משלוחים) בגלל מי הימשילוח במיוחד ב( הדואר מפסיד פעם אחת בשילוח,כלומר  30,000

 10%של 

 ה) הנחה נוספים (עמלהזכיין באחוזי ה את הדואר מזכ ,דואר זה שלח באמצעות סניף דואר של זכיין  בהנחה שלקוח ו

 המשרד לוקח זאת בתחשיב הרווח?האם - 15%אז מגיעים להפחתה של  לדוגמא 5% באם עמלת סוכן היא 

 מה שמאוד מקשה על תחרות הוגנת. מתבצע סבסוד צולב עם שירותי דואר אחרים,

 

 דואר רשום בינלאומי 

יש לשנות מחיר זה  וםרשזה מעט מידי ולא מכסה עלויות דואר  ן דואר רגילויר+מחליחידה  7.70התוספת של 
 התאם.ב ומחויב,לדואר רשום יש טיפול של סריקת בר קוד בתחנות בארץ ובעולם ,בדחיפות 

על ידי המנהל הכלכלי של המשרד  "מחטף"שקלים ,אבל ברגע האחרון בוצע  9.9וועדת רייך המליצה לדעתי על 
 .פחת יחד עם מחירי דואר בינלאומי יר הווהמח .... 2014פה באותה תקו

 

 אקו פוסט 

 עסקיותעם חברות תחרות  מעטברגע שהדואר הבין שקיימת (שרות ללא פיקוח) , ECO POSTראו מה קרה בדואר 
   DHL flying cargo, FedExאו מיילוג או  AMEכמו 

http://www.ame.co.il/
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ונציג פלינג קרגו באותה  נציגי משרד התקשורת נו עם(נפגש שנה, פעימות באותה 3ב -רים יהוא הפחית את המח
סבסוד הדואר מבצע למעשה עד היום  .חברה מסחרית לא עומדת במחירים אלושאף  הדואר גרם לכך)  תקופה

 . בעולם הדוארע רו"צולב" בין המחיר היחידני למחיר הכמותי ,באופן כזה שאין לזה אח 

   םביניה 49%פער של ...............,זה רק בישראל  ערים כאלו פ מצאתיחיפשתי במחירי דואר בעולם לא 

 :לדוגמא 

 העדכון האחרון. לאחר שקלים 36.2מחיר לאזרח  גרם  0-100רה"ב משלוח לא

 כלי?האם זה כל .50%של כמעט   הפחתה....שקלים  18.4כמותי המקסימלי יהיה בבזמן ש  

 ולב.צ סבסודואני קורה לזה    (במשרד התקשורת קוראים לזה סבסוד פנימי) 

 .אלו ,וסופה יהיה להסגר" תחתית " " במחיריאף חברה עסקית לא "עומדת

 לא כלכליים לחברות הפרטיות .ישראל,  מחירים לא כלכליים לדואראלו 

 .95%במעל שוק המוערך ב ומאוד דומיננטי בשרות זה וגודלהדואר 

 

 

 בישראל חקר שוק אקו פוסט 

ר הפחתת המחירים וף לאחסבל לבבקמפיין שיווקי ,א ,החלה שקלים הקימה תשתית לוגיסטית במיליוני FedExחברת 
,הרוכשת   DHL flying cargo(DGF)הם זנחו את הפעילות ,ומכרו אותה בהפסדים גדולים לחברת , פוסט)(אקו בדואר

באירופה ,אבל גם הם כשלו עקב מחירי תחתית  DHLלתחום של אקו פוסט עם ספק גדול בשם  סלהיכנניסתה 
 . האלקטרוני  ם ,וסגרו את פעילות הסחריצואניפק ליסשהדואר 

ם מיילוג שמבצעת קצת משלוחים אלו במחיר גבוה מדואר ישראל ,אולם פלח השוק מתבסס כיום יש חברה אחת בש
 על מאוכזבי הדואר.

ו סט עלמחירי אקו פו 300%מחירים ,בגלל הקורונה ,למרות שמחירי הטיסות קפצו ב עדכן דואר ישראל -לאחרונה
ן בדואר ישראל והן בפיקוח של משרד .הכשל כאן כפול ה ולא הוגנים לא כלכלייםם מחירים לזה קוראי 1%ב

 התקשורת שמאפשר להם למכור שירותים בהפסד.

 

  E,G,P –בינלאומי ח דואר חיובי נפ

 ,P,G,E ריות קטגומה שנקרא בשפת הדואר הבינלאומי  ,גדולה,בינונית ,ישראל אין חיובי מעטפה קטנה אר בדו
אני מפנה -ועוד... ,ישוויצר הולנדי, ,ים ,ראו דואר אמריקאי ,אנגלי צרפתי גרמניאחר בתי דוארובל במאוד מקאשר 

 כזו.שלאומיים ראו שקיימת הפרדה ושינוי מחירים לכל קטגוריה אותכם לאתרי דואר בינ

ות יש לזה השלכות כלכליות עצומות על הכנס וקטנה?בינונית נה בין מעטפה גדולה דואר ישראל  אין הבחע במדו
 .,וגם בהכנסות אקו פוסטומי נלאביה וארהד

 תחרות הוגנת.כפי שמקובל בעולם למען והמחירים להתאים את קטגוריות המידות אני ממליץ 
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 platinum +Post Eco +EMS חיובי נפח

 חיובי נפח/משקל  אל לא מחייבבישר הדואר

רותי אקו פוסט שולח המון משלוחים ואר בעולם הבינו שאופי המשלוחים משתנה ,ודואר במיוחד בשבזמן שבתי הד
 .ח נפ/ משקלנוסחה לחיוב , קבעו בבתי הדואר בעולם נפחים

על פי  מאודנפחים אבל מידות החבילה ק"ג  1 במשקל הברית לארצותחבילה  השולחיצואן מישראל שכלומר יתכן 
  ק"ג , 2יצטרך לשלם לפי  וח, לם השילהמקובלת בעו הנוסחה

 ! ק"ג 1ג זאת ומחייב רק לפי דואר ישראל מתעלם וסופ

 .שוויוניתופוגע בתחרות  זה אובדן הכנסה עצום לדואר.

 דואר חבילות ים , EMSב בולים רגיל לאבאקו פוסט ולא בדואר  לאמידות החבילה / מעטפה לייחס כלל לא מתהדואר 
יקאי לחים עם סוכן אמרמשלוחים אלו נש-  EMS Platinum בארצות הברית פרמיוםבחלק ממשלוחי הרק אלא אוויר ,

   .ולא דרך הדואר המקומי

 

 ostPco E EMS   כפי שמקובלים בעולם השילוח הבינלאומי תחשיב/נפח/משקל

 :בעולם השילוח המקובלל נפח/משקלהלן תחשיב 

 אקספרס ה ים של שרותבמשלוחי -  5000אורך*רוחב*גובה   חלקי  

 Freight  Air מטען במשלוחי  -  6000אורך*רוחב*גובה   חלקי 

 (סוכן עצמאי) ארצות הברית    EMS Platinum הפרמיוםרק על חלק ממשלוחי נפח הדואר מחשב 

 לפי הנוסחה הבאה: 

  8000 אורך*גובה*רוחב חלקי

 העולם ?לשאר מדוע הדואר מפריד בין ארה"ב 

עם הדואר ביחס ד לעבונים ום ליצואהיא לגר י דעתילפזו שלא קיימת בשום מקום בעולם  תייחודימשמעות נוסחה 
מר הדואר מסבסד שירותי ולכ ה, וחברות התעופ ן הפרטיאצל הסוכאחרת  בלמרות שהוא מחוי נפח משקל מועדף

 .נפח

   תלפי חברות הבלדרו 50*40*40הם  ושמידותי    EMS Platinumלארצות הברית בשרות ניקח לדוגמא משלוח 
 בלבד  ק"ג 10יהיה ילה יוב החבואז ח 8000לחלוקה היה חלוקה תבדואר ישראל ה, ק"ג 16 יהיה /נפח משקל

 הדואר מבצע סבסוד צולב עם שירותים אחרים. ,ישראלכותי לדואר אמהווה יתרון מלזה הפחתת משקל לחיוב 

 

 UPUשלא באמצעות בתי דואר  יבוא מחו"ל

 

 )תמול חברות פרטיו יבוא שלא במסגרת בתי דואר (סחר חוץ Miles Last  מחירוני

הדואר ,באם יהיו  וחים בכלל לחברתלתוך העלויות ומחירי דמי קצה ביבוא ולראות האם הם ריו סד חייב להיכנרשהמ
 .ולטובת האזרח מאוד תחרותית טובה יותר רמת השרות תהיה ,יותר מתחרים בתחום 

http://www.ame.co.il/
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  בכל קנה מידה עולמי.מקובל זה לא  הדואר באמצעות 90%מעל נו הינפח הפעילות ביבוא כיום 

הטובה ארצית  ובפריסה ,בגלל מחירי דמי קצה נמוכיםישראל בחרו בדואר ואחרות    ASENDIA זוןכמו אמות חבר
בדוחות המבקר על דואר שמופיעים  המדינה,  תלביקור  דוהמשר  רוזןכפי שקבע דוח  ,אבל השרות לא איכותי רץ.בא

 ישראל.

 ר באלטרנטיבות אחרות לבחו יוכלולישראל שולחות הבעולם באם תהיה תחרות אמיתית חברות 

 יות .הפרט ן הדואר לחברותבי-תחרות לא הוגנת מתקיימת כרגע 

  תמבוקר שקיפות חשבונאית

 השונים: םהשירותילפי אה מל בונאית ות חשבשקיפלדווח המשרד צריך לחייב את הדואר 

  ישירות-הוצאות /הכנסות - יחידניהפרדה בין הכמותי ל/ורשום יוצא  דואר בינלאומי •

 דני /הפרדה בין הכמותי ליחי  EMSשירותי הדואר  •

o ECO POST/ בין הכמותי ליחידני ההפרד 

• / EMS PLATINUM   מחייב.צות הברית שהדואר לא שונים באר זוניםוכן  רדה בין הכמותי ליחידניהפ 

 הפרדה בין הכמותי ליחידניוכמותי  /דואר רשום פרטני •

 יבוא יצוא ויבשה /יםבינלאומי דואר  •

 אויר וים יבוא /בילות יצוא ר חדוא •

 יצוא  ,יבואחבילות  דואר •

 ירותים.לפי ש רווחיותמעקב ורת ,אפשרויות ת מבוקרת תיתן למשרד התקשישקיפות חשבונא

 

 

 ראלר ישדוא למחירון )'לוח ד (שירותי דואר לחו"ל בדרך הים והיבשה

יות בים גבוהות מעלויות האוויר מחיר שהעלו ,למרותמאוד ויבשה במחירים מוזלים כור שירותי ים משיך למהדואר מ
 המעטפה נמוך מאוד .

 .ד או חיפהע היבשתי ואגרות הנמל אשדוהשינויקרות יותר בגלל בים נוע העלויות השי זהיםבים ובאויר  דמי הקצה
 משתלם.האווירי ל מומרכיב ההפלגה ששם מאוד זה כלכלי רק בכמויות גדולות 

 .אללדואר ישרהדבר גורם להפסדים 

 יחידות  50מעל בינלאומי  מחירון דואר ים לדוגמא: 

 .שקלים 4.50....... .....יעלה ...............גרם משלוח אווירי   20יחידות לארה"ב  50דואר כמותי מעל 

 שקלים 2.02. ...........................................................בים..................................משלוח זהה 

משרד /ות שהדואר ) שמנצלים זאת ,למרשלי שמשתמשים בשרות זה  (מידיעה אישיתגדולים בישראל ישנם ארגונים 
 ?אז מדוע לא ישונה המחיר מודה שהוא מפסיד בשרות זה.התקשורת 

 

http://www.ame.co.il/
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 אר ישראללמחירון דו 4 וח ה'למען אחד נף מוזל לבתערישל דברי דפוס בינלאומי שק ישיר 

בקושי מכסה עלויות שינוע ללא דמי קצה וללא זה  לא כלכליקלים ש 41.20ג  לארצות הברית מחיר ק" 5ד מחיר ע
 מרכיב רווח!!!

 ו'לוח בים  חבילה  משלוח .

 ם רוצים לשמר סוג כזהים באיש להעלות מחיר עובדים זרים בישראלבעיקר משרת זה שרות ות כלכלית ,ילבחון כדא
 של משלוחים.

 ) 'לוח א  (ו"ל בדרך האווירחר לשירותי דוא

 נמצאים בפיקוח המשרד. 2014רייך  מחירים לא מעודכנים מדוח וועדת

 01.07.2020 תאריך ב יות חדשות של טיסות וכן דמי קצה חדשיםוהקורונה הכניסה על

 .משרדה שלוח בפיקר ויחידות ולשמ 1000או  500לקבע דואר כמותי מעל 

 agsB-M  )'א לוח (האווירמשלוח שק ישיר בדרך 

 (מיועד לניירת /דברי דפוס בלבד)

 מחירים לא כלכליים יש לשנות אותם 

 והשינוע בארץ , עלויות הטיסהק"ג  לא מכסה את  5מחיר ל  1שקל .קבוצה  72.10 

 .יש להוסיף גם את דמי קצה + מרכיב רווח 

 )6 לוח ג'(גרם או חלק מהם  15עיתון מאת המערכת לכל 

 לארצות הברית ישלם לפי מחירון הדואר גרם 150עיתון ששוקל מא  לדוג כלייםמחירים לא כל

 שקלים 11.82מחיר כזה למשלוח רגיל היה עולה שקלים   5=0.5*10גרם כלומר  15שקל לכל  0.5

לא עודכן המון ו בהפסד ולדעתי ,ר רגיל ,אבל זה עדין נמוך מאודאומנם דמי קצה בעיתונים הוא מופחת ביחס לדוא
 .שנים

 

 )'וח בדרך האוויר )ל אר חבילות לחו"לוד

 נשלח כדואר חבילות  EMSשרות שמתחרה ב

 לא מעודד אותו בגלל אפשרויות המעקב,הדואר  ,יש לעדכן מחירים שרות לא כלכלי 

 

 חדש) 2020תעריפי ון דואר ישראל (ראה מחיר לעל פי דואר ישראהיעדים לקבוצות בעולם חלוקת 

  .לרבות דואר כמותי ושקים ישיריםח ד"ד לחו"ל בדרך האוויר, לוח א' קבוצות תשלום למשלו

  .קבוצות תשלום למשלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר –לוח ב' 

  .האווירקבוצות תשלום למשלוח עיתונים וכתבים ואביזרים לעיוורים לחו"ל בדרך  –לוח ג' 

http://www.ame.co.il/
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  .וח ד"ד לחו"ל בדרך הים והיבשה לרבות דואר כמותיום למשלקבוצות תשל –' לוח ד

  .קבוצות תשלום למשלוח שק ישיר לחו"ל בדרך הים והיבשה–לוח ה' 

 .קבוצות תשלום למשלוח חבילות לחו"ל בדרך הים והיבשה –לוח ו' 

 

 restהשלישי בעולם בעיקר  ישראל  דוארשל הקיים במבנה וצות שייכות לקבלבין עלויות השילוח בכלל אין התאמה 
of world  6-5מחייבים זונים בעולם בזמן שבתי דואר rest of world  במחירים היקרים ביותר בעיקר בגלל עלויות

חרות על אף הריחוק דינות  אמממשמעותית שלישי נמוכים ם העולהדיוור ל ריימח בדואר ישראל זה הפוך  ,שינוע
 .האלו מחיריםת האלקבע ראל ישו לדואר שבדוח רייך נתנ הסיבה לכךראל , שואר ין די , ראה מחירוהגיאוגרפ

ראה דוחות מחירים  TRANSITאר אחרים כמשלוח משתמש בבתי דו הדואר הישראלי(העולם השלישי ) למדינות אלו 
 )TRANSITכמשלוח  UPUאת עלויות השינוע וההפצה (ראו מחירי  מאוד מייקרמה דמי קצה  UPUשל 

 

  בינלאומיע חשובה תחרות בדואר המדו

 

 שמספקים תשתית בתי דואר אחריםשל וגם  פרטייםקצה של ספקי דואר  מתבססת על מחירי דמי AMEחברת 
 .הרבה יותר מחברת דואר ישראל ,מדינות  220למעלה מתפעולית לשרות בינלאומי זאת 

יב) אבל בהחלט למדינות למדינות ערב (לא מדינות אושי עסקים  גם ליצואנים ואנ םאנחנו מספקים פתרונות לוגיסטיי
 ים שלנו בעולם הדואר.לומטים ,באמצעות הסוכנמדינת ישראל אין יחסים דיפהמפרץ ומדינות של

 לעומת דואר ישראל שמוגבל במספר מדינות ללא מתן פתרונות ליצואנים הזקוקים לשרות זה.

 ר העולמי . האיגוד הדוא UPUהסכמים של פי דואר ישראל מחויב על 

,לא תהיה פיקוח צולב ללא דואר יבצע סבסוד .באם הם מערכת דואר מקבילה לחברת הדואר חשוב שתתקיי
 .ליצואנים טרנטיבהלא

 

  1לקבוצה  UPUמדינת ישראל שייכת 

https://auth.pspac.post/my.policy     

השנה  ה קלנדרית.ל פי מחירי הדואר ,ומשתנים בדרך כלל בתחילת כל שנהמחירים הם קשיחים ולא ניתנים לשינוי ע
 עקב הקורונה. -1.07.2020בן נוסף יהיה עדכו

 ת בעולם.הקבוצו 6רה ביותר מתוך זו הקבוצה היק

 ובע" במחירי דמי קצה יקרים .במילים אחרות ,הדואר "מק

  Transit   ה באמצעות שימוש בבתי דואר אחרים טיסות מישראל ליעדים סופיים או ליעדי משנ-מערכת שינוע יקרה 
 . ניםמשתבתקופת קורונה הכפלת מחירי הטיסות ודמי קצה ד. במיוחד היום שהם יקרים מאו

 . היה להמשיך לבצע זאתוועדת רייך קבעה שמחירים אלו יהיו בפיקוח וזה נכון י

http://www.ame.co.il/
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. ושיקולי ואז יהיה נכון לפתוח את זה לתחרותכאשר הדואר יכניס שותף אסטרטגי ,אני מניח שהוא לא ירצה להפסיד ,
 יים בלבד.המחיר יהיו כלכל

הוא  הדואר הבינלאומי יוצאלהוזיל את מחירי במטרה אחרים דואר  החשש שהדואר יבצע סבסוד צולב עם שירותי 
 .הדואר מוגדר על פי משרד התחרות כמונופול גבוה, 

 

 מה קורה בבתי דואר בעולם 

 

 מחוייבשדואר ישראל רים בדיוק אותם אזוושייכות לאזורים בעולם ,זה      Royal Mailאנגלי המצ"ב מחירון הדואר 

-32-from-valid-prices-our-mail-03/royal-/files/2020https://www.royalmail.com/sites/royalmail.com
dfp2020.-march 

 

UPU  P G E    Terminal dues 

 

"The International Bureau (IB) would like to draw your attention to the implementation of the terminal 
dues systems applicable in 2021 as provided for in articles 28, 28bis, 29 and 30 of the UPU Convention. 

These include both the current terminal dues system methodology for P/G and E format letter-post items 
adopted by the 2016 Congress in Istanbul, and that of the optional self-declaration of E format rates 

approved by the third Extraordinary Congress in Geneva in 2019. The two methodologies are summarized 
in sections A and B of this circular letter, while the conditions applicable to the quality of service link to 

terminal dues are set out in" 

 )UPU(חיובי דמי קצה של  דואר ישראל לפי קבוצות משקל את  UPU -ה לחיובי ההגדרות מתייחסות

 ישנה חשיבות לגודל המעטפה משקלה ושייכותה לקטגוריה המתאימה.

 כלומר דואר ישראל יחויב ביצוא לפי משקל/נפח מעטפה ,מה שכרגע לא מבוצע בפועל 

 גרם  50שמשקלה   10*165*250 הגדול עטפהמלדוגמא: 

  קסימלי)מדל גו(למעט למידות המעטפה  התייחסותעלפי משקל בלבד ללא חיוב  –אל בדואר ישר

עבור המעטפה הלקוח שלם י P מידות החורגות מקבוצהבגלל המשקל  /מתייחס לפי גודל יוב הח בדואר הגרמני
  Gבקבוצה 

AME   לפי המדרגות מחויבת PGE לפי בתי דואר ב במ"מ מידותUPU 

P 245*165*5   MAX 100 GRAM 

G 353*250*30 MAX 500 GRAM 

E 300*300*300 MAX 2000 GRAMS  

 

http://www.ame.co.il/
https://www.royalmail.com/sites/royalmail.com/files/2020-03/royal-mail-our-prices-valid-from-23-march-2020.pdf
https://www.royalmail.com/sites/royalmail.com/files/2020-03/royal-mail-our-prices-valid-from-23-march-2020.pdf
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 כך גם הוא מחוייב לפי ה כפי שקיים בבתי דואר בעולם,נפח למעטפות קטנות בינוניות וגדולות הדואר צריך לחייב *
UPU. 

שנות את תמהיל החיוב הדואר חייב ל וח הסחר האלקטרוני הבינלאומייל המשלוחים ועליית משלפרופ כיום עקב שינוי
 ולהתייחס לנפח.

 

 

 UPUחיובי דואר ישראל בחו"ל ב

 

לתקנות הארגון למדינות העולם באמצעות גורם שולח בהתאם  UPU -כפוף לחוקי הבית דואר המהיותו  דואר ישראל 
הדואר הזר  .תקשיי הגעה למדינות מסויימובמידה ואין לו טיסות ישירות או  )ם(בתי דואר בינלאומים וגדולי שלישי

אוד מייקר את טיסות או הפלגות ,מה שמ-ות שלו כלשנע זאת במערריך ת משלוחי הדואר הישראלי צשמקבל א
 לדואר ישראל .שינוע ה

Transit charges Terminal dues 

Transit services provided to the designated operator of the country of origin have always been paid 
for. For letter-post items, the remuneration which covers the cost of land or sea conveyance of 
mails is called "transit charges".  

 

-transit-and-dues-terminal-charges/about-transit-and-dues-http://www.upu.int/en/activities/terminal
charges.html 

 יש לשנותו למחירים הכי יקרים בטבלה בגלל עליות שינוע  במיוחד. מוזללפי מחירון דואר ישראל הוא מחיר  56+אזור 

 

 השפעת הקורונה על בתי דואר בעולם 

lSectorEn.pdfhttp://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/theCovid19CrisisAndThePosta 

 אחריו לגבי מצב בתי הדואר לפני הקורונה ו UPUאני רוצה להפנות אותכם למאמר שהופיע ב

 החדשים.ת מחירי הדואר ר אווירי שיש לתת את הדעת בהכנבעיקאין ספק שעלויות השינוע עלו 

היו סגורות בעוד שבתי דואר אחרים ינות שרח הישראלי במדאת האז כמו כן, במהלך הקורונה דואר ישראל לא עדכן 
 .להוראותיווכפוף  UPU-ה דואר ישראל חבר בארגון הדוארמכיוון שר תמוה בעיני , הדבבזמן אמת עדכנו

חברות הבלדרות בעוד שבכל  יע על מחירי הדוארלא השפ, עליית מחירי הטיסות בתקופת הקורנה יתרה מכך
 נוספו היטלים ועלויות נוספות.לוח והשי

 כמה דואר ישראל משלם עבור דמי קצה 

 (מצריך הזדהות )  UPUמחשבון תאורטי עבור דמי קצה 

https://auth.pspac.post/my.policy 

 

http://www.ame.co.il/
http://www.upu.int/en/activities/terminal-dues-and-transit-charges/about-terminal-dues-and-transit-charges.html
http://www.upu.int/en/activities/terminal-dues-and-transit-charges/about-terminal-dues-and-transit-charges.html
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/theCovid19CrisisAndThePostalSectorEn.pdf
https://auth.pspac.post/my.policy
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 פנים ארצי

ארצי בתחום יותר מכמות דברי הדואר הפנים או  %01ב' :הוועדה ממליצה כי כל בעל היתר המבצע חלוקה של  10
. היה ובעל המוסדר יהיה מחויב לקבוע טיב שירות עבור משך זמן משלוח דבר דואר רגיל בארץ, שיפורסם ברבים

 ההיתר לא יקבע טיב שירות כאמור, יחולו עליו כללים זהים לכללים החלים על חברת הדואר. 

 

הדואר היא מכשול מכמות  10% ,ההגדרה שבעל הייתר חייב לבצעפים סמדוע לא לפתוח את השוק לשחקנים נו
 פרטית.להרבה גופים מסחרים ,שאין בידם מערכת הפצה 

הדבר יגרום לתחרות  קונסולידציות דואר עם מספר גורמים מבלי להפיץ מעטפה אחת, חברות כאלו יכולות לבצע
 אזרחלויגרום להוזלה משמעותית במחירון  ההיתרגדולה בין בעלי 

פתרון כולל של דפוס שלהם  ללקוחותההיתר הם רשאים לתת  אחת במסגרת חברות הדפוס לא מפיצות מעטפה
 ניתן יהיה לתת למפעילים אחרים ללא יכולות הפצה.הפצה ,אותו הדבר ה לוייעווהפצה על ידי ניתוב כתובות 

 .אחד חלקבל קבצים ממקורות שונים ולבצע מיטוב וקונסולידציה במשלו ניתן 

 הצעת מחיר +לספקי שירות אחרים לבצע פיצול משלוחים  לקבלישראל  מפעיל כזה יכול לפנות לדואר

גדול בתחום הדואר בארצות הברית לדואר פנים ארצי ובינלאומי  שיש לו קונסולידטורס  USA Asendia  עם  בעבודתנו
ושולח לפי מחיר/שרות ללקוחות רים יוגם בחברות אלטרנטיבות שונות והוא מקבץ מח USPSמחירים מיוחדים ב

 קנדה ועוד.+אמריקה,  ד.(פנים ארצי) +בארה"ב  חרים.אמריקאים וא

 ו את השוק להמון אופציות.? ככה תפתח10%בחובת הפצה מדוע לתחם זאת 

 .,כמו סוכן נסיעות לא חייב שהיו לו מטוסיםדואר לא חייב להיות עם מערכת הפצה עצמאית  קונסולידטורס

 

 סיכום:ל

 וגע ליצוא משלוחים מישראל ובות בכל הנכולל עצות תפעוליות חש

 . כלייםכללא ריווחי  יש לזה המון סיבות אבל הראשונה שבהם המחירים לא דואר ישראל  •

 אסטרטגיתתהיה טעות ,לחברת הדואר הבינלאומי ירי הדואר לשקול העברת סמכויות לקביעת מח •

 ש שיטות הסתרהלדואר י" ,מחירים הוגנים"וח של המשרד על הפיקלמרות  התחרות לא תהיה קיימת, •
 מתוחכמות .

רות ולמסקנות וועדת שלולא התערבותי ,זה היה סוף לתח דואר עיתונים רשומיםהוא הוכיח זאת במחירי  •
 רייך. 

מחירי דואר בים נו בהפתעה ,יום לפני פרסום המחירישנחתה על  25%ראו את הפחתת המחירים של  •
  וועדת רייך.-. 2014א בשנת וצי בינלאומי כמותי

 לפחות  500כמות הדואר הכמותי ל גדירלה •

 .יןעניילה רווחים לבעלי דאלף ברבעון יש לבטל ,רק מג 300הנחת כמות מעל  •

 מי מחירים לא כלכלייםשום בינלאודואר ר •

• Eco post .שינוי מחירים להכנסת גורמים פרטיים בתחרות 

http://www.ame.co.il/
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•  PGE ,וגדולות. ,תבינוניו חשיבה מחודשת לגבי חיובי נפח למעטפות קטנות 

 שינוי מחירים -דואר ים  •

  קיפות חשבונאית מבוקרתש •

 EMS  ECO POSTחיובי נפח למשלוחי  •

 מה היא תחרות הוגנת. חיקות לכת ,וללמוד מבתי דואר אחרים בעולםורמות מרהדואר חייב לבצע רפ •

ולהתאימם מבחינת נפח למה שמקובל (פרופיל משלוח) שינוי המשלוחים את עצמו להדואר חייב להתאים  •
  בין.ר טויות,פחות מכתבים  ,בעולם

ב ביותר מקבל יותר ים על בסיס כלכלי ,והטות) כולם מתנהל(בלדרו שירותי במגזר הפרטי דוגמא  •
  DHL UPS FedEx  TNTעבודה.

במחירים ריווחים, תפקיד המשרד ביבוא כמו אמזון ואחרים הדואר חייב לחשוב כלכלית מול חברות עסקיות  •
  ?הוא ריווחיכיום לבקר זאת ,האם המחיר שניתן 

ולהצמיד  וני בעיקר בסחר אלקטר ינלאומיילוח דואר בשל ש יםדואר חייב לעמוד בכללים הבינלאומיה •
שולחים לקוחות /,אנשים כיום  הנעשתמיד שלא  printed matters   ...22 CNלמשלוחים שהם לא ניירת

 מוצרים ללא הצהרה , 

ומוצרי טבק ,, בשמים, סיגריות יתיוםות לכמו בטרי,חומרים דליקים ומסוכנים בשום פנים ואופן לא לקחת  •
 בשלב הדלפק. יש לעצור את זה עוד..ו...

ם בית יצוא, ולהקי-,את נושא יבוא  ציבור /עם הלקוחותע אר חייב ללמד את אנשי הדלפק שבאים במגהדו •
 .חוסר הידע שלהם מוביל להמון טעויות במשלוחים בינלאומיים לכך, יספר ייעוד

 בלדרות גדולות . נות /מכשירים שמחשבות נפח כמו שיש בחברותבמכוהדואר חייב להצטייד  •

  יש להטמיע בחברת הדואר.ובכל עולם הדואר,  UPUות בהם הקטגוריות הנהוג •

 רווח (שולייבגלל עלויות משתנות של חברות תעופה מחירים והיטלי דלק.כל יום עולם השילוח משתנה  •
 )רחבים

הבלדרות מחייבות חברות  SDRגם בגלל הפרשי שער , ם ולא שנהודשיח 6המחירון צריך להתעדכן כל  •
 כל חודש, בהתאם למחירי היטלי הדלק בעולם. בדולרים ומקבעות היטלי דלק

• Eco post EMS    (כמותי) הוגנת.לתחרות לאף חברה לא תהייה היתכנות לא כלכליים מחירים 

 חברת הדואר צריכה להתנהל בסביבה תחרותית. •

 

 .תמודרני כלכלהת אפה של נשמ תחרות היא
 בברכה,
 ינישלומי ע

 ל אייר מייל אקספרס בע"מ כ"מנ

 

http://www.ame.co.il/


From: רועי בבאי
To: שמעון שהם
Subject: הערות ציבור בנושא דו״ח רוזן לאסדרת שוק הדואר
Date: יום רביעי 01 יולי 2020 11:10:43

למר שמעון שהם וחברי הוועדה,
לפני מספר ימים נודע לי בעיתון על עניין הועדה הנ״ל ועל דו״ח המסקנות שלה. שמחתי לקרוא על

המלצותיה לפתוח את מרבית משק הדואר לתחרות והפחתת רגולציה משמעותית בתחום. עם זאת ישנן מספר
המלצות שנראות בעיניי לא הגיוניות ואף סותרות למימוש מטרת הועדה ואף יותר מכך, לטובת הציבור

הרחב.
נודע לי שיש לי אפשרות להעביר התייחסות למסקנות הוועדה והחלטתי לנסות ולתת את דעתי בנושא.

להערותיי יש 2 נקודות הנחה והן כדלקמן:
1. מונופול הדואר אינו עומד בצרכי האזרחים ועצם היותו מונופול פוגעת בתחרות שככל שתהיה עצימה

יותר כך ייטב השירות.
2. שוק הדואר הוא שוק דועך ברובו ועל פי רוב יש לתת לשיקול דעתם של האזרחים ולשוק החופשי

להחליט מה השינויים הנכונים עבור שוק זה ולא לנסות ולהציל אותו מדעיכה.

בהתאם לזאת, אני רואה בכוונות הוועדה לפתוח את רוב שירותי חברת הדואר לתחרות הכרחיות וחיוניות.
אולם הצורך הזה בעיניי הוא מוחלט ואינו מצדיק רגולציות חדשות שיושתו על חברת הדואר, כביכול על

מנת לשפר את איכות השירות. הערה זו מתייחסת בעיקר להמלצה מס׳ 1 ולהמלצה מס׳ 3 בדו״ח. לדעתי יש
לבטל לחלוטין כל רגולציה בענף לרבות הצורך ברישיון לפעול בו, כמו כן גם בקביעת שירותי דואר

בסיסיים כנקבע בהמלצה מס׳ 2. רק בלי התערבות רגולטורית בשוק הדואר, יש סיכוי אמיתי ליצירת תחרות
חיונית שאינה רק ״על הנייר״. החברות השונות בתחום ייאלצו להתחרות על מתן שירות טוב ככל הניתן לכל
אזרח. על תחום הדואר להתנהל בראי הצרכים העסקיים בו ולא על פי דרישות ממשלתיות שפעמים רבות הן
מנותקות מצרכי האזרחים, שידעו להראות את צרכיהם ברגליים ולבחור בחברה שתיתן את השירות הטוב

ביותר. בנוסף, ברצוני להתייחס להמלצה מס׳ 6 ולהמליץ שלא יישאר אף מחיר מפוקח בתחום ולתת לחברות
השונות בתחום את היכולת להתחרות אחת בשנייה באופן מוחלט ללא פיקוח מחירים.

בהמשך לכל האמור לעיל, יש להכיר בעובדה ששוק הדואר הינו שוק דועך. כל ניסיון להצילו על ידי פיקוח
או רגולציה נידון לכישלון. עם זאת אין ספק שרשות ממשלתית שתעסוק בפיקוח על התחום תאט את

התהליך. השאלה הנדרשת היא האם יש צורך בהאטת תהליך זה, והתשובה שלי היא חד משמעית - לא.
תחומים רבים משחר ההיסטוריה- ויש לציין שבקצב מהיר אף יותר מתחילת העידן המודרני- נעלמים

ומוחלפים תמיד על ידי הטכנולוגיה בצורה טובה יותר. רק בתחום התקשורת עברנו במאה האחרונה תהפוכות
לא יאומנות, מהיעלמות הטלגרף, להיעלמות המרכזיות והטלפניות, היעלמות הטלפון הקווי ובעשור הנוכחי

גם המעבר מטלפון נייד מיושן לטלפון נייד חכם. כל ניסיון לשלוט בתחום התקשורת, ובפרט בתחום הדואר,
תוקע גלגלים בהתפתחות הטכנולוגית ושיפור איכות חייהם של האזרחים. על כן אני חייב לחוות את דעתי

שיש לבטל כל רגולציה או פיקוח בתחום הדואר ולראות מהצד את השינויים שיתבצעו בו ויכוונו על פי צרכי
האזרחים ולא על פי אף אחד אחר שיקבע בשבילם מה טוב להם.

לסיכום, העליתי מספר טענות כבדות משקל בנושא השינויים הנדרשים כיום בשוק הדואר, החל מהתייחסות
להמלצות ספציפיות שניתנו בדו״ח ועד לסקירה כללית של השוק המדובר ומסקנותיי באשר לעתידו.

אני מאחל הצלחה רבה לוועדה ולהצלחת הרפורמה בתחום הדואר ואשמח מאוד לקבל התייחסות לדבריי.
כולי תקווה שאצליח להשפיע לטובה על ההליך ועל איכות חייהם של כל אזרחי המדינה.

על החתום, 
רועי בבאי

מס׳ טלפון: 0508874407
roei.babai@gmail.com :כתובת אימייל

כתובת: אלקלעי 10, דירה 1, רחובות

mailto:roei.babai@gmail.com
mailto:shimons@moc.gov.il
mailto:roei.babai@gmail.com


 

 
 

  
 ' תמוז תש"ףט, תל אביב      

 2020 יולי  1                      
 100/  149 -למ                      

 
 לכבוד 

 חורין-לירן אבישר בן גב'
  תהכללי תהמנהל

 משרד התקשורת
 
 

 שלום רב,
 
 

 השמור בתחום דואר לבחינת   התקשורת לשר  המייעצת הוועדה"ח דו: הנדון
 
 לפני ימים ספורים נודע לנו כי בכוונת משרדך לקדם שינויי חקיקה מרחיקי לכת בתחום  .1

הדואר, על בסיס המלצות הוועדה המייעצת לבחינת שירותי דואר בתחום השמור. להבנתנו, 
מועד הופצה בקשה לקבלת עמדות מהציבור בעניין דו"ח הוועדה המייעצת ו 17.6.2020ביום 

  .2020ביולי  1להגשת התייחסויות לדוח הוועדה והמלצותיה עד ליום רביעי, 
 

בהתאחדות התעשיינים חברים כמה בתי דפוס, אשר פועלים כיום בשוק הדואר הכמותי.  .2
מלמידה ראשונית של הדו"ח, עולה שלאימוץ המלצות הועדה עלולות להיות השלכות קשות 

זמן כה קצר, של שבועיים בלבד, לקבלת תגובות פרק  על ענפי הדפוס והנייר בישראל.
הציבור, אינו מאפשר בשום פנים ואופן ניתוח מעמיק של הדו"ח, הבנת כלל המשמעויות שלו 
והעברת התייחסות מקיפה ויסודית, כפי שראוי שייעשה בכל מקרה, בו הרגולטור מתכוון 

  להעביר שינויים בעלי השלכה דרמטית על גורמים בשוק. 
 

מור, מלמידה ראשונית בלבד, אנו יכולים לומר כבר כעת כי קיים חשש כבד וממשי, כא .3
שבמידה  והמלצות הדו"ח יתקבלו וייושמו הן צפויות להיות בעלות השפעה מכרעת על שוק 

  הדואר ועל בתי הדפוס, כמו גם על אוכלוסיות מוחלשות כמפורט מטה:
 

חברת הדואר הינה מונופול בתחום הפצת המכתבים, והינה בעלת  - ממשלתי מונופול .א
התשתיות מכוח הרגולציה. החלטה לתת לגוף בסדר גודל הזה גמישות בקביעת 
התעריפים הינה בלתי הגיונית ומנוגדת לנהוג בכל תחום אחר בשוק בו קיים גוף 

  ממשלתי המהווה מונופול. 
 

 

על פי  - )כמעט כל המעטפות בארץ( ותיהפיקוח על תשלומים במשלוח דואר כמ הסרת .ב
חברת הדואר תהיה רשאית לקבוע מחירים שונים למשלוח דואר באזורים ההמלצות, 

מתן גמישות תעריפים בלתי שוויונית ולא מפוקחת, וכן   - (בדו"ח 8שונים בארץ )עמ' 
אישור להדפסת דברי דואר יפגעו פגיעה קשה מאוד בבתי הדפוס ויפגעו משמעותית 

רות ובשירות לצרכן. כמו כן, הוועדה אינה מציגה קריטריונים להגדרת מחיר סביר בתח
 וראוי, לאחידות ולשקיפות ואין נכון לעכשיו אמצעים לפקח חברת הדואר.

 
הן לקוחות והן בתי הדפוס אינם יכולים לפעול ללא הדואר )שכן היא מחזיקה כיום  

 משוק הדואר(, ועל כן עלולה, בין השאר, לפעול בדרכים הבאות: 75%-בכ
 
לרכוש או להקים בית דפוס שיהיה היחיד שיורשה להעביר דברי דואר לחברת  •

ר שכיום פועלת הדואר, וכך להקים מונופול בחולייה נוספת בשרשרת הייצו
 בתחרות.

 
 

  



 

 
 

 
 

להתקשר עם בית דפוס יחיד שיהיה היחיד שיורשה להעביר דברי דואר לחברת  •
הדואר. המחירים שתדרוש חברת הדואר מבית הדפוס יהיו על גבול ההפסד לבית 
 הדפוס, שלא תוותר לו ברירה אלא להיענות לדרישות הדואר כדי להמשיך לפעול.

 

גבוהים ובלתי סבירים ללקוחות שיישלחו חלק מדברי הדואר שלהם לקבוע מחירים   •
  באמצעות חברות מתחרות לדואר.

 

הממשלה מונעת ממתחרי הדואר שימוש בתשתיות ובכך היא  -תחרות בלתי הוגנת  .ג
מגבילה ומייתרת את פעילותם, מתערבת במחירי השוק, כל זאת תוך ניגוד עניינים, 

אר, כשלמעשה בכך היא פוגעת ביעילות המערכת במטרה לסייע כלכלית לחברת הדו
עם קבלת ההמלצות יכול הדואר לנצל לרעה את פתיחת ובתחרות הוגנת בשוק הדואר.  

ובבתי   (, ובאופן כללי לפגוע בתחרות33השוק ולקבוע מחיר טורפני או סבסוד צולב )עמ'  
  ועוד(. 34, 33, 9, 8, 7, 2)עמ'  הדפוס

 

הפחתת נקודות וביטול חובת העברת חבילות לבית הנמען, והסתפקות במרכזי חלוקה  .ד
   - (31-30)עמ'  מסירת הדואר

 

ייפגעו הן מרמת השירות של הדואר בישובים קטנים ומרוחקים  תושבי הפריפריה •
צפויה גם בצמצום  והן מעלות גבוהה יותר של משלוח מכתבים בפריפריה, פגיעה

 האוכלוסיות המבוגרות ובעלי מוגבלויותמספר ימי הגעת קווי דואר נע ביישובים.  
ייפגעו לאור תיקון הקריטריונים לפריסת יחידות הדואר תוך הסתכלות על הנטל 
הכלכלי שלהן על חברת הדואר והתעלמות מטובת האזרחים אשר יצטרכו לצעוד 

 ר. למרחקים על מנת להגיע לסניף דוא

ייפגע ללא פיקוח על מחירי השירותים גם עבור שירות שיש חובה לתת   כלל הציבור •
על פי חוק, וכן לאור צמצום פריסת יחידות הדואר וביטול החובה להעברת חבילה 
לבית הנמען )אלא מסירה באיסוף עצמי בנקודת מסירה שלא בהכרח תהיה קרובה 

 למקום מגוריו ו/או תהיה נגישה בשעות הפנאי וכיוצא בזה(.

 

הוועדה מתעלמת מהעדר יישום של החלטות קודמות של  -חברות מתחרות לדואר  .ה
משרד התקשורת בתחום ומההשפעות התחרותיות החיוביות בכניסה של חברות הפצה 

 נוספות, התורמת לחיסכון כספי משמעותי לציבור.

 
 אליך פונה אני, נוכח ההשלכות הקשות שלהןבהערות ראשוניות בלבד, ש מדובר, כאמור .4

מנת לאפשר לכלל  על, לפחות בחודשיים לשימוע התגובותאת מועד הגשת  לדחותבבקשה 
, ולקיים שימוע ציבורי פומבי והליך סביר בזמן התייחסות להעבירהגורמים הרלוונטיים 

מסודר כראוי לסוגיה כה כבדת משקל. עד אז, אודה באם הנושא לא ישולב בהצעת חוק 
 ההסדרים.

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 רובי גינל
 



From: Steren מוסדות דאראג
To: שמעון שהם
Subject: בענין שירותי דואר בתחום השמור
Date: יום שני 22 יוני 2020 11:39:07

לכבוד מר שמעון שוהם
אנו שולחים במהלך השנה דואר כמותי.

פעמים בכמויות שבועיות קטנות ופעמיים בשנה )חגי תשרי ופסח( בכמויות של אלפים
תחרות בתחום השמור הינה הכרחית למחירים מוזלים בפרט בתנאי תחרות הקיימים בשוק.

אנו כעמותה מחוייבים לשלוח קבלות ומסמכים לתורמים, רבים מהם מעדיפים לקבל דף מודפס בדואר רגיל ולא
בדואר אלקטרוני, והוצאות המשלוח לפעמים לא מצדיקות את ההשקעה.

ישנו רעיון שניתן ליישם כדי להוזיל עלויות, שדוורים יוכלו לעבוד במס' חברות בו זמנית, כך הוצאות החלוקה
יצוצמו, כיון שדוור אחד יסתובב בכל אזור. והחברות יוכלו להתחרות ביניהם, ומאידך הדוור יסיים את היומים

עם הכנסה כדאית.
מאיר שטרן מזכיר מוסדות חסידי דאראג

053-3161032

-----------------------------------
מוסדות חסידי דאראג )ע"ר( ניהול תקין

לתרומות ללחוץ כאן
רח' רבי יצחק נפחא 8 בני ברק

מס' עמותה 580252872
טל' 03-6161965 פקס 03-5785519

mailto:m6161965@gmail.com
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https://www.guidestar.org.il/organization/580252872
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 0303יוני  03 אריך:     ת                                                                                                                                                    

 RT-9671L-657       סימוכין:                                                                         
 

 לכל מאן דבעי,
  

 

 תגובה ורשמים למסקנות ועדת רוזן בדבר מכונות ביול דוארהנדון: 
 

 

וככל שתכנן בעל זיקה לתחום  0303בהמשך למסקנות ועדת רוזן כפי שנתפרסמו במהלך חודש יוני 

 בפרט בנושאי שיווק ובקרה, להלן התייחסותנו:ו מכונות ביול דואר ובתוך כך לשוק הדואר

 

ל ידי הרשות ע ומפוקחות ונשלטות וקהנטענות מרחתחום מכונות ביול הדואר הדיגיטאליות  -

חשיבות מכרעת  מהווה סגמנט משמעותי ענף ובעל  ,המוסמכת באמצעות שרת בקרה מרכזי

לרבות מדינות באפריקה, אסיה,  בגלובוסמדינות מרבית הבשווקי דואר רבים בעולם וחולש על פני 

משקיעות   הללוכל  .מערב אירופה ארצותו קנדה ,ות הבריתארצאוסטרליה, דרום אמריקה וכן 

ם ומערכתיים ניכרים לפיתוח תחום מכונות הביול ככלי מתקדם וטכנולוגי הן ימשאבים פיננסי

בפירמות וארגונים, והן במונחים  בשוק העסקי שליחת הדוארמאפייני במונחים של ייעול ושיפור 

שגויות, פעולות  תהליכים,ה,קיצור על תעריפי דוארוהפיקוח בקרה שדרוג ושכלול מנגונני השל 

עד לכדי שליטה  חים עבור חברות הדואר עצמןהיקף דברי הדואר הנשלו התאמות כספים

 אופטימאלית.

 

החיוביות שייעודו, בינות לתמורות   לו מכונות ביול הדואר מהוות אמצעי מהותי שאין שני לא -

ישראל, ידועה וקבועה לחברת דואר מכונות ומשתמשיהם, הבטחת הכנסה שמניב למחזיקי ה

מניעת טעויות מוחלטת בהתאמת תעריפי דואר לפריטים הנשלחים וכן בקרה אבסולוטית ורבת 

, אי זליגותשיבושים, מכונות הביול, ומיגור טוטאלי של  ור במאצעותהיקף על כלל הדואר המדו

 וקשיי פיקוח כבעבר. התאמות, פיגורי תשלום

 

ת והתחייבות חברת דואר פריצה במדיניוהטענה לפיה שריר וקיים קושי בקרתי וכי מתהווה  -

, מופרכת בזאת מכמה טעמים. ראשית, כלל משתמשי SLA-ישראל ככל שנוגעים הדברים ל

מכונות הביול, לפחות ככל הידוע לנו, מנסיוננו והיכרותנו את חוג משתמשי מכונות הביול, 

יילים באמצעות את כלל דברי הדואר המבו מתוך הרגל תהליכי וציות לכללי המשחק מעבירים

תיבות האדומות בימוש שכלל מכונות הביול ישירות אל סניף או סוכנות הדואר ואינם עושים 

בעשיית  אשר טומן בחובו יעילות אירגונית  הפרוסות ברחבי ארצנו. שנית, אין ולא יימצא כל הגיון

מכונות הביול אינם גורמים פרטיים, כי אם  מרבית משתמשי . זאת ועוד, שימוש בתיבות האדומות

http://www.mazag.co.il/
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שימוש בחרו באשר מכובדים בחלקם המכריע,  ואף ציבוריים וארגונים עסקיים , מוסדותפירמות

שיפור   שכל ייעודה לאפשר בעלת פיתוחים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים במכונה יקרת ערך

תוך  חת דבר דואר מטעמםלצד נראות גבוהה ושיפור תדמית בעת שלי וקיצור תהליכים והתייעלות

הטמעת הידיעה כי דברי הדואר המבויילים יגיעו לייעדן במהירות וללא כל עכובים באם ייצמדו 

כשם שיימנעו מלשלב באירגון  בתוך כךו באדיקות להוראות המפורשות של הרשות המוסמכת

בפעילותם והתנהלותם ישלבו בלבד, כך לבטח לא  אמצעים המשרתים אנשים פרטייםכלים ו

  ואף פגיעה בתדמיתם. דבר אשר יוביל לשיבושים ועכובים שימוש בתיבות האדומות

  

אנו מברכים על פתיחת תחום הדואר היחידני לתחרות, כהחלטה רבת מניעים, שתאפשר תחרות  -

יתאפשר ייעול ופיתוח כלל תחומי הדואר  כי ראויה והולמת במשק הישראלי, ובתוך כך מאמינים

 בארצנו, והנגשתם גם לתחום מכונות הביול בו אנו עוסקים.

 

תחומים שהוגדרו מור לתחרות חופשית תהווה אבן דרך בקיום תחרות בפתיחת התחום הש -

"סגורים" עד עתה ותתיר מתן הנחות פרטניות ומותאמות אישית למשתמשי מכונות הביול, סיוע 

נבצר ממנו להעניק כיום במסגרת הסדר אל בשימור לקוח במקרי תחרות, דבר שעד עתה דואר ישר

 תועלות רבות הללו יניבוהנוכחי. זאת ועוד, אנו מאמינים כי ככל שיאושרו המלצות הועדה, 

הרחבת מעגל חוג לקוחות האפשרות לתקרום עור וגידים , וכן עבורנו, ועבור הקונקורנציה

וייגבר ומשתמשי מכונות הביול בארצנו באופן שיהא תואם לפלחים מקבילים בשוק הבינלאומי 

ובתוך הן עבור חברת דואר ישראל ו ונותני השירות הגדלת נתח השוק, הן עבור היבואניםהסיכוי ל

ת עבור ות עסקיותועליעילות וחסכון בעלויות והפקת  לצד  דואר ישראל כך יוביל לזינוק בהכנסות

 לקוחות הדואר היחידני ובכלל.

 
 

 צלחההבברכה ו                                                                                                  
 

 ( בע"מ9113מ.ס. מצג סחר )

 "לחן מור  סמנכ       
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         25/06/2020 

 לכבוד  

 מר שמעון שהם, מרכז הוועדה 

 רת ואסדרה במינהל הדואר משרד התקשוומנהל אגף מדיניות 

 

 נכבדי 

 התחרות   –רגולציית תחום הדואר  

הרגולציה של משרד התקשורת בכל השווקים, גם בתחום הטלקום )בזק( גם בתחום  

השידורים )הוט( וגם בתחום הדואר )חברת הדואר(, מבוססת על ההבנה שחברות  

בתחום התשתיות והשירותים, הפרושות בכל רחבי הארץ, והמהוות מונופול הן  

ום בו מצויים חסמי  בעלות אחיזה שקשה להתחרות בה. והמתחרים בהן פועלים בתח

 כניסה גבוהים.  

בשווקים אלה, שחקנים חדשים שנכנסו לשוק הצליחו ליצור סביבה תחרותית יותר  

רק כאשר הרגולטור נקט בצעדים אקטיביים על מנת לעודד את התחרות ובפרט 

קבעו כללים המחייבים את השחקנים הקיימים לאפשר למתחרים החדשים  

ונופולים, ובפיקוח על מדיניות המחירים של  שימוש בתשתיות הפיזיות של המ

 בטח ובטח כאשר המדינה עומדת מאחרי אותם גופים מונופוליסטים.  –המונופולים  

כאשר בעל מונופולין, המספק שירות בכל רחבי הארץ, והוא בעל פרישה תשתיתית  

   אין קיצורי דרך. רחבה ואשר במקומות ובתחומים מסוימים הוא אף פועל בבלעדיות,  

ם בתחרות בתחום הדואר, קיצורי דרך שמטרתם היא לשחרר את המונופול מכבלי  ג

הרגולציה, יובילו לקריסת התחרות בתחום הדואר, וקריסת התחרות בתחום דואר  

תוביל לפגיעה בצרכן ובמהרה לפגיעה בדואר עצמו אשר לא פעל בהתאם לתוכניות  

ם ועל כך נכתב רבות בדוח  התייעלות, לא התאים את עצמו בזמן אמת לשינויים בתחו

 מבקר המדינה.  

היכולת להתחרות בחברת הדואר, ולו בפלחים מסוימים בלבד, נבנתה לאורך שנים,  

בעבודה קשה של משרדי התקשורת והאוצר, ושל המתחרים, אשר חלק מהם, על אף  

 המאמצים, לא צלחו את ההתמודדות עם חברת הדואר. 



יה של משרד התקשורת, משרד האוצר,   עמדה מקצועית זו עומדת בבסיס הרגולצ

שנים, ואף באה לידי ביטוי בדוחות הוועדות המקצועיות מהשנים האחרונות    15מזה  

 "(.  הדו"ח)" 2014  –ודו"ח רייך מ  "(דו"ח שגיא )"  2006 –)דו"ח שגיא מ  

 

 הפרטה ורגולציה: 

כללי  תהליכי הפרטה חייבים להיות מלווים ברגולציה קפדנית אשר תסדיר את 

המשחק בתחום המופרט באופן זהיר וקפדני במטרה לקדם את האינטרס הציבורי  

 ולפעול לטובת הכלל. 

לכן על הרגולציה להסתעף תוך בדיקה מראש של "מגרש משחקים" שווה, אך  

בקריאת המלצות הוועדה התוך משרדית נלמד כי ההפך הוא הנכון , הפיקוח אינו  

קיים, פתיחת השוק מיידית וקיים חשש אמיתי לכשל בשוק כאשר נראה כי הפעולות  

רת הדואר ליום  ערך חבאסורה של הנ"ל מטרתן היא חיסול המתחרים והעלאת 

קודמות אשר לא נעשה  ציבוריות וועדות  2ההפרטה כל זאת תוך התעלמות ורמיסת 

 דבר או חצי דבר למימוש המלצותיהן בתחום התחרות. 

 

 

 

 כללי: 

 

חברת הדואר היא חברה ממשלתית, בעלת מונופולין באספקת שירותי דואר. חברת  

, ואין לה כלל מתחרים  מונופולין מוחלט באספקת שירותי דואר יחידניהדואר היא 

בעלת מונופולין לדו"ח(. חברת הדואר היא גם  108, בעמ' 38בתחום זה )סעיף 

 ו"ח(.  לד  108, בעמ' 39)סעיף  באספקת שירותי דואר כמותי

באופן ספציפי כיוון שחברת הדואר היא חברה ממשלתית, הפועלת מזה עשרות שנים,  

ונקודות מסירה, ובעלת מעמד   אלפי מרכזי חלוקהאשר מחזיקה במאות סניפים, 

  ן בלעדי בתחום הצומח של החבילות, הטבות והקלות לחברת הדואר יכולות להינת 

רק לאחר שהובטח שחברת הדואר, מאפשרת למתחרותיה לפעול. אשר על כן, משרד  

עמדו על כך, שראשית תתבצע פתיחה לתחרות והסרה של  התקשורת והוועדות 

מתכונת זו נוהגת   בה או ההקלה לחברת הדואר.חסמים, ורק לאחר מכן תנתן ההט

 גם ברגולציית שווקים מקבילים כמו תחום הטלקום, השידורים, ותחום הסלולר.  

הדברים אמורים על אחת כמה וכמה בשל כך שחברת הדואר פועלת לא רק בתחומים  

ה"קלאסיים" בהם היא פעלה במהלך השנים ושלצורך כך הוקמה, אלא גם בתחומים  



כמו תחום החבילות, שהוא מנוע צמיחה עצום לחברת הדואר, וכן היא  משיקים 

 לתחומים אחרים כמו תחום הדפוס.   סשואפת להיכנ 

כיוון שפעולות העבר של חברת הדואר העידו על יכולותיה להכביד ולסכל את  

השנים האחרונות ממשלת ישראל ככלל, ומשרד   15הפתיחה לתחרות, במהלך 

לתת הקלות והטבות לחברת הדואר, בלא וידאו באופן  התקשורת, בפרט, נמנעו מ

מוחלט טרם מתן ההקלה או ההטבה, כי החברה נוקטת בפעולות המאפשרות את  

  ה צמצום חסמי הכניסה לתחום ייתרה מכך פעולותיה של חברת הדואר וניסיונותי 

גרמו לגידול בגירעון ואי יכולתה הניהולית לבצע תוכניות הבראה אף הכבידו על כך  

 מבקר המדינה אף ציין זאת בדוח .  ו

הניסיונות לקדם פתיחה של שוק הדואר לתחרות נמשכים מהמחצית הראשונה של  

 העשור הקודם, אך סוכלו בחלק נכבד מהם על ידי חברת הדואר.  

שתי הוועדות הציבוריות האחרונות )ועדת שגיא וועדת רייך( עמדו על מתן הקלות  

בכפוף  ( 3עקב בצד אגודל )  (2לנושאים ספורים )   (רק ביחס1והטבות לחברת הדואר ) 

לכך שחברת הדואר תנקוט בצעדים בהם היא מחויבת לנקוט מכוח הרגולציה  

וכן בחלוף פרק זמן מתאים, שבמהלכו   (4המצמצמים את החסמים התחרותיים )

ניתן ללמוד על האופן בו חברת הדואר מקיימת את התחייבויותיה ומהן ההשלכות  

 הנובעות מכך, על בעלי היתרים בתחום הדוארי.  

על פי המלצות ועדת רייך, הרחבת התחרות בשוק הדואר אמורה לשמש מנוף לייעול,  

רת הדואר בפרט, וזאת לרווחת המשק  לחיזוק ולשכלול שוק הדואר בכללותו, וחב

לדו"ח(. כפי שיפורט, לא רק שקיימים תנאים מוקדמים למתן הקלות   10כולו )עמ' 

לחברת הדואר, אלא שההקלות אמורות להנתן על פי הדוח בהתאם לראייה כוללת,  

למשל, גמישות תעריפית  המביאה בחשבון את התפתחות התחרות בכלל הנושאים. 

והוכחה מוחלטת לקיום הפעילות ופיקוח לפני   כזי החלוקה רק לאחר פתיחת מר

 . מעשה של משרד התקשורת

 

אך באופן לא מובן, חברת הדואר העדיפה להיות הקוזאק הנגזל ולא בצעה את  

הפעולות אשר נקבעו בוועדה ואושרו על ידי השרים, חמור מכך , משרד התקשורת  

שנים מהמלצות וועדת שגיא   9שנים מהמלצות וועדת רייך ובמשך  5לא פעל במשך 

לפקח ולבקר כי חברת הדואר תבצע את הפעולות ובכך תטיב את מצבה , תפתח את  

 התחרות ובכך תטיב עם הציבור.

 

 מכאן, לנושאים המרכזיים שעלו בדוחות הוועדות:



 גמישות תעריפים לחברת הדואר בתחום משלוח דואר כמותי  .א

תעריפים לחברת הדואר בתחום הדואר  ועדת רייך המליצה על מתן גמישות  .1

( שלושה חודשים מיום פתיחת מרכזי החלוקה  2לאחר ) (1הכמותי, וזאת רק ) 

בפועל )לרבות   הנגשתם( ובכפוף 3ותיבות הדואר השכורות בפני המתחרים )

משרד התקשורת אשר וידא זאת עם בעלי ההיתרים(  מ  שיתקבל  אישור

 למתחרי חברת הדואר.

תן גמישות תעריפים טומן בחובו סיכון, וכי יש חשש שחברת  הוועדה סברה כי מ .2

הדואר תנצל לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין באספקת שירותי דואר,  

(,  אשר בטווח הקצר תגדיל את הפסדיהותנקוט בפרקטיקה של תמחור טורפני ) 

לדו"ח(. חשש זה בא    124-125וזאת על מנת להוציא את מתחריה מן השוק. )עמ'  

טוי מפורש כבר במכתבו של יו"ר הוועדה לשרים, שליווה את הדו"ח.  לידי בי

 לדו"ח(.  10)עמ' 

לקיים פיקוח מראש  הוועדה סברה, כי הדרך להתמודד עם חששות אלה, הינה  .3

(Ex-Anteולבצע פעולות אקטיביות בפיקוח שוטף ומראש )  לפי הדו"ח כוחו .

העודף של הדואר בשוק, הוותק שלו והיקף פעילותו בעת הנוכחית מקנים לו  

יתרון המחייב את הרגולטור לדאוג לעניינם של אלה המהווים את התחרות  

מכאן לא יעלה על הדעת כי תינתן לחברת  וזאת במטרה להבטיח שוק הוגן ויעיל.  

או הפקת דברי דואר כל עוד  הדואר אפשרות לגמישות תעריפים מסוג כלשהו

קרי, נפתחו כל מרכזי החלוקה   מגרש משחקים שווה ופתוח לכללא מתקיים 

ודעתי   לדו"ח( 125ותאי הדואר השכורים וכי נפתח התחום השמור" )בעמ' 

המקצועית היא כי אין למשרד התקשורת יכולת לבצע פיקוח זה ויש להעביר  

 . את הפיקוח לממונה על ההגבלים העסקיים

 

מרכזי חלוקה ותיבות דואר שכורות המהווים  1600בנוגע לכך יצוין כי קיימים כ 

מהשוק הכמותי, מדובר בחסם משמעותי לפתיחת התחרות, כך לדוגמא   30%כ 

מהתיבות נמצא במרכזי החלוקה ותיבות הדואר   בהם חלק עיקרי בישובים

השכורות,  הריי שאין באפשרות המתחרה להיכנס לאותם יישובים ולהתחרות  

לשלבים שהוגדרו בוועדה אשר אומצו על ידי  ומצב זה קיים בניגוד על הייתרה 

חברת דואר ישראל לא פתחה את מרכזי החלוקה למתחרים והרגולטור השרים , 

ובכך נמנע מחברת הדואר תהליך אשר היה מטיב עימה ועם   לא פעל לאכוף זאת

 הציבור.



הוועדה ביקשה לאמץ מתווה לקידום התחרות הטומן בחובו איזונים ובלמים )עמ'   .4

125 :) 

לאחר פתיחת כל מרכזי החלוקה )צעד אשר הוועדה   רקמתן גמישות תעריפים   4.1

 (;50%- סברה שיביא, כשלעצמו, לירידה בנתח השוק של חברת הדואר לכ

למתן גמישות מחירים   כתנאיפתיחת התחום השמור לתחרות מלאה בפועל,  4.2

 באותה נקודת זמן; 

בתעריף אחיד ושווה עמידה על רגולציה קיימת המחייבת את חברת הדואר  4.3

 ; המבוסס עלות

נוכח החששות מפני ניצול לרעה על ידי חברת הדואר של גמישות התעריפים,   4.4

המליצה הוועדה על קיומו של מנגנון פיקוח מראש על מחיריה בתחום הדואר  

הכמותי. וזאת במטרה להבטיח שהחברה לא תפחית מחירים במטרה לפגוע  

, חברת הדוארבתחרות. על פי המלצת הוועדה ככל שיתבצע תמחור אגרסיבי, 

על תעריפי חברת הדואר בתחום הכמותי. על   תחזור למשטר של פיקוח מחירים

פי המלצת הוועדה, על משרד התקשורת לוודא כי מדובר במחיר שאינו חורג  

ממתחם הסבירות וכי אין מדובר במחיר טורפני, והמשרד יוכל להורות לחברת  

ורג ממתחם  הדואר שלא לגבות את התעריף האמור ככל שהמשרד סבור כי הוא ח

 לדו"ח(.  24הסבירות או כי הוא עלול להביא בפגיעה בתחרות )עמ'  

מנגנון הפיקוח על תעריפי הדואר הכמותי של חברת הדואר עליו המליצה הוועדה   4.5

מבוסס על קבלת אישור מראש של משרד  )לאחר מתן גמישות תעריפים(, 

לכל מחיר שחברת הדואר מבקשת לגבות  )בפועל, ביחס לכל הצעת  . התקשורת

 מחיר למכרז(. 

בר התעריף שבכוונת  הוועדה המליצה לתקן את רישיון חברה, כך שההודעה בד 4.6

חברת הדואר לגבות בגין שירות שהתעריף בעדו אינו קבוע בתקנות, ובדבר אופן  

יום בטרם כניסתו של התעריף לתוקף, לרבות באשר   14חישובו, תועבר למשרד 

לכל מחיר חדש שחברת הדואר מציעה עבור שירותי משלוח דואר כמותי ואופן  

 חישובו.  

 ב. פתיחת מרכזי חלוקה 

בפתיחת מרכזי החלוקה בפני מתחריה של חברת הדואר נקבע כבר בוועדת   ההכרח .5

שגיא )עמ' י"א לדו"ח ועדת שגיא(. על פתיחת מרכזי החלוקה, להתבצע באופן מלא,  

 ובמתכונת שתאפשר את פעולתם המלאה של המתחרים בחברת הדואר.  



קה יונגשו  בכלל כך,   על פי המלצות הוועדה )שאומצו בהחלטת השרים(, מרכזי חלו  .6

 על דרך של מתן מפתח לכל מרכז חלוקה לבעלי ההיתרים, וחלוקה בפועל על ידיהם.

פרסם משרד התקשורת   מאז אימוץ המלצות ועדת שגיא )לפני כשתים עשרה שנים( .7

שלושה שימועים נוספים בנושא זכות הגישה למרכזי החלוקה אולם עד היום  

פועל את כניסת מתחריה למרכזי  חברת הדואר מנעה ב ובניגוד לכל היגיון סביר 

, והכשילה  ויפקח על איכות החלוקה של הדואר שנשלח על ידי המתחרים  החלוקה

ומשרד   כל מהלך שנועד לאפשר להם את מימושה של זכות הגישה האמורה

וכך כאשר כיום,    .התקשורת נכשל באכיפת ההמלצות שהוא עצמו היה שותף להם

תשתיותיה של חברת בזק עומדות לרשות מפעילי תקשורת מתחרים, רשתות  

הסלולר של המפעילים המבוססים )אשר מתמודדים בעצמם עם קשיים  

ורק  משמשות מפעילים קטנים )בעלי רשת חלקית או וירטואליים(  משמעותיים(

 מרכזי החלוקה ותיבות הדואר השכורות נותרו חסומים בפני מתחרים חדשים.  

בכך שוק הדואר הינו החריג מבין השווקים המצויים תחת אחריותו של משרד   .8

התקשורת במאפייניו התחרותיים המצומצמים. וזאת, בעיקר בשל פעולותיה של  

 חברת הדואר.  

ים לחברת הדואר בתחום הדואר  גם בהתאם להמלצות ועדת רייך גמישות תעריפ  .9

הכמותי, תינתן רק לאחר שכל מרכזי החלוקה )לרבות תיבות הדואר השכורות(  

 בפני המתחרים ובמקביל נפתח תחום הדואר היחידני לתחרות.   בפועלנפתחו 

החשש הוא כמובן שחברת הדואר תהנה מגמישות מחירים בתחום הדואר   .10

התחום השמור ומרכזי החלוקה בפני  של  ו  הכמותי, אך תמשיך להכשיל את פתיחת

 .בעלי ההיתרים, במקביל

שמירה על העקרונות הבסיסיים עליהם עמדה ועדת רייך בנוגע לקביעת התעריפים   .11

  53, 28על ידי חברת הדואר, מעוגנים גם ברישיון הכללי של חברת הדואר  )סעיפים 

מחייבת את   לרישיון( הקובעים אחידות, שוויוניות וקשר למבנה העלויות, 54-ו

 , על פי הפרמטרים הרלוונטיים. מראשקביעת התעריפים ואישורם 

 

 

 ג. חבות חברת הדואר בחובת האוניברסאליות  

חובה זו יונקת משני מקורות מקבילים: מעמדה של חברת הדואר כ"מדוור   .12

האוניברסלי" )והחובות הנגזרות מכך(, לצד מעמדה כבעלת מונופולין באספקת  

 והחובות והאיסורים הנובעים מכך.שירותי דואר  



חיובה של חברת הדואר בתעריף אחיד ושווה המבוסס עלות לכל לקוחותיה,  .13

. עמדה על כך גם  הינו פועל יוצא של חובת השירות האוניברסלית החלה עליה

 לדו"ח(. 149הוועדה ))עמ'  

קיים קשר הדוק בין חובת האוניברסאליות לבין גמישות התעריפים: העמדה   .14

אחידים, שווים ומבוססי עלות  קיימת חובה לגבות מכל הלקוחות תעריפים    לפיה

, היא גם עמדתו העקבית של משרד  בגין השירותים, ללא אפליה ביניהם

 התקשורת ביחס למפעילי תקשורת המוטלת עליהם חובת אוניברסליות. 

יתרה מזאת, הוועדה עמדה על כך כי כיום קיימים שירותים שמעניקה חברת   .15

שחובת האוניברסאליות אינה חלה עליהם והם אינם מפוקחים, לגביהם  הדואר 

נקבע תעריף שונה בהתאם לעלות הכרוכה באספקת השירות )כגון שירותי  

שאינם  גם ביחס לשירותים כאלה ) שליחת מברקים ודואר שליחים(; ואולם, 

ותעריפיהם אינם מפוקחים(, קבעה הוועדה כי חברת הדואר לא  אוניברסליים 

  242.  )בעמ' להפלות בין לקוחות שעלות אספקת השירות להם דומה תוכל

 לדו"ח( .    160לדו"ח(. ראו לעניין זה גם את 

ניסיון העבר מלמד כי חברת הדואר אינה מקפידה לקיים את הדינים החלים   .16

עליה כמונופולין ואינה פועלת בהתאם להמלצות הוועדות השונות שנועדו לעודד  

למשל, את התנהלותה של חברת הדואר בקשר עם תחרות בתחום הדואר )

לדו"ח(; סוגיית הסבסוד  111, עמ' 40.3סוגיית הגישה למרכזי חלוקה )בסעיף 

    לדו"ח(. 124, עמ' 45(; וסעיף 2013א ) 64הצולב )מבקר המדינה דו"ח שנתי  

מכאן החשש כי חברת הדואר תעשה שימוש לרעה בכוחה המונופוליסטי, כדי   .17

 לבצר את מעמדה גם בעניין זה.  

בשל חובת האוניברסאליות החלה עליה חברת הדואר היא בעלת זכויות עודפות   .18

לדו"ח הועדה(. במסגרת זו חברת הדואר אחראית על   155-156בעמ'  64)סעיף 

יא שולטת בגישה למרכזי החלוקה לתיבות  הקצאת מיקודים חדשים ושיוכם, ה

  – הדואר השכורות ולרשימות "עקוב אחריי". אשר על כן, חברת הדואר היא ה 

gate keeper   .של תחום הדואר בישראל 

בשל כך ובהביא בחשבון את דרך פעולתה של חברת הדואר, היא מונעת, הלכה   .19

את בשל העדר  מהבתים בישראל. ז  30% –למעשה, את היכולת לחלק דואר לכ 

הנגישות של מרכזי החלוקה, כמפורט לעיל, בשל כך שגם תיבות הדואר  

השכורות, חסומות בפני המתחרים ובשל האמצעים הנוספים המצויים בידי  

חברת הדואר מסיבות שהן בעיקרן היסטוריות, כמו המיקוד ורשימות עקוב  



בת  אחריי, המאפשרים לחברת הדואר, לעשות שימוש עודף בכוחה ובחו

 האוניברסאליות המוטלת עליה.  

בנוסף, קיימים שירותים נוספים שבהם פועלת חברת הדואר בבלעדיות, כמו   .20

שירותי בנק הדואר, והם מאפשרים לחברת הדואר לבצע סבסוד צולב בין  

שירותים הניתנים בבלעדיות לבין שירותים בהם חברת הדואר מצויה בתחרות.  

 .   הקושי התחרותי בפעולות אלה, ברור

 ד. כניסת חברת הדואר לפעילות בתחומי הדפוס

לפעילות בתחום הדפוס וזאת על   סלהיכנ .  מזה שנים רבות מנסה חברת הדואר 17

מנת להכביד על מתחרותיה בתחום הדואר )לעניין זה, ראו כאנאלוגיה את  

הזרמות הכספים מבזק ליס במטרה לשבש את הפעילות התחרותית של הוט  

 שידורים שניסתה אותה העת לקדם תחרות בבזק בתחום הטלקום.  

אחר פתיחת כל מרכזי  . הוועדה המליצה כי הפקת דברי דואר תתקיים רק ל18

השכורים ותתבצע רק במסגרת שיתוף פעולה עם בתי   החלוקה ותאי הדואר 

דפוס ולא על ידי הקמת בית דפוס שבבעלות חברת הדואר, וזאת לאור  

ההשקעות הגדולות הנדרשות לצורך הקמת בית דפוס ולאור מצבה הפיננסי של  

ש לבצע ולוודא כי לא  , בנוגע לכך הוועדה גם התייחסה לפיקוח שיארחברת הדו

מתקיים סבסוד צלוב בין הפקדת הדואר לשליחתו כך שחברת הדואר תוריד 

 משמעותית את מחיר שליחת הדואר תוך תשלום עודף לבתי הדפוס .

 

לא פעלה ליישום ולו אחת מההמלצות  לכאורה נראה כי חברת דואר ישראל  

כדווקן ההמלצות  ליישוםלא פעל לכאורה נראה כי הללו ומשרד התקשורת 

 שנים ובכך נמנע מהציבור שוק תחרותי.  9וזאת במשך שתי וועדות ו וכלשונן 

 

 סוף דבר ה.

פיתוח התחרות בענף הדואר הינו לטובת הציבור ואף לטובת חברת הדואר 

ת בשוק הדואר, תייעל, תחזק ותשכלל את שוק הדואר  עצמה, הרחבת התחרו

לרווחת המשק כולו כל זאת רק במידה וגמישות המחירים לא תאפשר לחברת  

הדואר לנצל את מעמדה כמונופול ממשלתי ויתקיים פיקוח אחראי ואקטיבי  

 הכולל רגולציה טרם מעשה

 

רותי,  בפתיחת השוק לתחרות קבע הרגולטור שתי אבני דרך ליצירת שוק תח .18

 המקנה שוויון הזדמנויות למתחרים ומשמר תחרות. 



 בתחילת הדרך הגנת ינוקא במטרה לבסס את המתחרים. .18.1

 בהמשך, מתן שוויון הזדמנות לכולם.  .18.2

שתי וועדות המורכבות מאנשי מקצוע, נציגי אוצר ונציגי ציבור קבעו מתווה   .19

רייך, אך המתווה  הכרחי על מנת לאפשר בניית תחרות בשוק, וועדת שגיא וועדת  

לא יושם ייתרה מכך ההמלצות של הוועדות שנחתמו על ידי שני שרים לא יושמו  

  שהמלצותיהןהוועדות אותן חלק מ היההרגולטור  חמורה מכך היא העובדה כי  ו

 . ברובן לא יושמו

בוועדת רייך נקבע כי על מנת להגיע לתחרות מלאה כלומר גמישות מחירים    .20

ם מספר שלבים הכרחיים שחייבים לעבור , התנאים  בתחום הדואר הכמותי ישנ

 : 

מתן גישה עצמאית למרכזי החלוקה ותאי הדואר השכורים ולבדוק  .20.1

 למעשה כי מרכזי החלוקה יונגשו לבעלי ההיתר  ולפקח  הלכה  

 חלוקה שאינו נמצא בסניף הדואר(. באמצעות מתן מפתח )במרכז 

 אחוזים  30כ  מהוות  מרכזי החלוקה ותיבות הדואר השכורות  –  

מהמיקודים והמתחרה לא יכול לחלק באותם אזורים ואף לא  

 כלכלי עבורו לחלק באזורים הסמוכים לאותם מרכזי החלוקה.  

בתום שלושה חודשים מהיום  –פתיחת תחום הדואר השמור לתחרות   .20.2

חלוקה ותאי הדואר השכורים הנוגשו לחלוקה על ידי  בו כל מרכזי  

כי כל  שהרגולטור וידא ) גם מול בעלי ההיתר(  בעלי היתר ורק לאחר  

נגישים פיזית לבעלי ההיתר  מרכזי החלוקה ותאי הדואר השכורים 

 באופן מלא.  

הרגולטור חייב  – גמישות מחירים מפוקחת בתחום הדואר הכמותי  .20.3

 במחיר שאינו חורג מממתחם הסבירות ושאינו  לוודא כי מדובר 

 טורפני והוא אינו פוגע בתחרות. 

 שלבים והיכולת לבקר על השלבים ועל המחירים, לא תוכל ללא ה .20.4

 שום חברה להתמודד עם חברת הדואר המונופול הממשלתי, מתן  

גמישות תעריפים למונופול הינו הליך מסוכן שכן המונופול יכול בנקל  

לדרוס את המתחרים על ידי התנהלות טורפנית וזאת מתוך הנחה כי  

 עקב התנהלותו אשר  ר ווצהממשלה תמשיך לממן את ההפסד שיי  

 תוציא את המחירים מהשוק ובטווח הארוך תעלה את המחירים 

 והרגולטור צריך לבצע פעולות אקטיביות ושוטפות מראש.  



חברת הדואר מבינה שמרכזי החלוקה הינן נכס משמעותי ליצירת רווח ובלימת   .21

  התחרות והגדילה בשנים האחרונות את מספר מרכזי החלוקה הפרטיים וללא 

זאת בניגוד להמלצות הוועדה ובהיעדר פיקוח של  ידיעתו של הרגולטור, 

 .הרגולטור

שלטעמי לכאורה  ובהליך יישם את מסקנותיו שלו , לכאורה לא   הרגולטורנראה כי 

במהלך זה   ובכך אותו קבע כנכון, בהרף יד לבטל פיקוח  היגיון סדור, ממליץאין בו 

בטווח הקצר מצג שווא של תחרות ובטווח הבינוני הארוך סגירת התחרות   רייווצ

חיסול המתחרים וענפי המשנה הנתמכים בהם, שליחת אלפי משפחות למעגל  

 האבטלה ופגיעה בלתי הפיכה בציבור

 

 

 

 

 

 

 בברכה          

 פרופ' זיו רייך, רו"ח         



 

 לכבוד

 21.6.2020שר התקשורת                                                                            

 יועז הנדל ח"כ ד"ר

 

 נכבדי,

 רארוזן בנושא שרותי הדוועדת דו"ח הנושא: 

 

 של מדינת ישראל. ושגשוגהראשית, ברצוני לאחל לך הצלחה בתפקיד, החשוב מאוד לפיתוחה 

בזק בשנים חברת מנכ"ל רשות הדואר ומנכ"ל ולכהן כ בזק את חברת רשות הדואר ואת קים להזכיתי 
מעשרים  ריות ךיים בשרות לציבור, במשטדרמ יםשינויים, צמיחה, מהפכות טכנולוגיות ושיפור של
 .השנ

הן בהישגי  OECD־כאמור, הן הדואר והן בזק הגיעו בתקופתי לסטנדרטים מובילים בדרוג מדינות ה
 הטכנולוגיים. םההישגים  הכלכליים והן בהישגי טיב השרות, 

שינויים טכנולוגיים  ,ממשבר ניהולהדואר החשובה לכולנו נקלעה בשנים האחרונות, כתוצאה  רתחב
, לקשיים כלכליים ובעיקר לפגיעה קשה ברמת השרות ללקוחות המכתבים בענףוירידה דרמטית 

 הם מקבלים.ש םושביעות רצונם מהשירותי

דואר (חבילות האת "דו"ח רוזן", שהוא מקצועי, מקיף ועם המלצות קונקרטיות לענף  לקרואשמחתי 
 ומכתבים).

המלצתי: לאמץ את הדו"ח ע"י משרד התקשורת, לתאם קבלתו גם ע"י האוצר, ואז לפעול ליישומו 
 בסיוע ועדת הכלכלה בכנסת.

הדואר והן המפעילים הפרטיים  רת, הן מחבהשחקניםאין כל ספק , שהדו"ח יזכה לביקורת רבה מכל 
באופן טבעי ההמלצות מעוררות חששות והתנגדות, למודל שונה, להאצת  –של שרותי הדואר 

אבל, מאידך, יש בדו"ח כדי לאזן בין האינטרסים של השחקנים  –הפתיחה לתחרות ומהבלתי ידוע 
לכן המלצתי לאמץ הדו"ח כפי  –וני הדו"ח השונים. (כמובן שיש לבדוק היטב שלא נפלו שגיאות בנת

 .שהוא)

לה לקשיים כלכליים רבים, ובמקביל  םהדואר היא היחידה המחויבת לשרות אוניברסלי, הגוררת חב
, גם הרגולציה (הסדרה) היא נוקשה ומחמירה. לעומת, המתחרים, הפועלים בעיקר באזורי "השמנת"

 –יש לשמר, את השרות האוניברסלי בתחום המכתבים (ההולך וגווע)  ובכללים של שוק חופשי.
 ולקבוע פיצוי מתאים למי שמספק שירות אוניברסלי. 

וזה תפקיד מרכזי שעל  –קבלי השרות מאיכות השרות היא בעייתם הקשה ביותר של האזרחים 
הבעיה הגדולה היא , אך הדו"ח מציע סטנדרטים ראויים של טיב שרות הרגולטור (המסדיר) לטפל בו.

 הפיקוח והבקרה על העמידה בסטנדרטים הנקבעים.

פיננסיים (בחלקם כבר  םיש לפתוח את השוק לתחרות בתחומי החבילות, שרותי האשנב ושירותי
 רההדואר מאילוצי הרגולציה (המסדיר) כדי לאפשר לחברת ), ובמקביל לשחרר את חבת תחרותקיימ

 .להתפתח

תהליך ההפרטה שדנים בו שנים, אך לא מבצעים, ולקבוע כללים  כמובן, שיש חובה לזרז את
 20%אגב, מכירה של  תהיה אטרקטיבית לרוכש. חברת הדוארמתאימים לעידן התחרות , כדי ש

 היא בעיתית בפני עצמה. –בלבד לרוכש פוטנציאלי 



טיים הניסיון שצברתי בהובלת מהלכים דרמ את אשמח לעמוד לרשותכם, ככל שתרצו ולשתף עמכם
 בזק. רתהן ברשות הדואר והן בחב ,לא פחות

 ושוב בהצלחה

 

 יצחק קאול

050-5240949 

 

 העתק:

 שהם מעוןמר ש
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