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ישראל מדינת 

התקשורת רדמש 

דואר בכיר אגף 

 ח"שסת ,טבת א"כ
 2007,דצמבר 30

 לכבוד

 ,רב שלום
 ותעמד לקבלת פנייה- המיקוד שיטת שינוי :נדוןה

 .בנדוןש בסוגיה עמדתכם לקבלת יכםאל לפנות מתכבד הריני

 שיטת את לשנות רצונה על התקשורת למשרד הודיעה )"דוארה חברת(" מ"בע ישראל דואר חברת.1
 שתבקמ אותם ,המיקוד במערכת המוצע השינוי עקרונות להלן ;בישראל כיום וגהההנ המיקוד
 :לבצע ישראל דואר חברת

 :יםמיקוד של םסוגי שני ולתכל החדשה המיקוד שיטת 	1.1

 ותרפהס חמש את יכילו המקריםמ 95%-בכ אשר ,ספרות שבע יכיל ,האחד 	1.1.1
 כמו ,זה מיקוד .המיקוד פרמס בסוף ספרות שתי של בתוספת ,כיום הקיימות
 ארדוה חברת בידי יפורסם והוא ,קבוע יישאר ,הספרות חמש בן הנוכחי המיקוד
 .הציבור בקרב

 זה מיקוד .כמותי ארכדו דוארה חברת בידי הנשלחים דואר לדברי מיועד ,השני 	1.1.2
 כמותי דואר המשלחים ארהדו חברת ותחולקל יועבר והוא ,ספרות תשע יכיל

 .כמותי דואר המפיקים הדפוס בתי ואל הבאמצעות

 הנוכחי למיקוד ובדומה ,הרחב הציבור לכל הרשמי המיקוד יהא הספרות שבע בן המיקוד 	1.2
 ,הספרות חמש בן קודיבמ כיום ייםקה המידע את יליכ ,קבוע ארייש הוא הספרות חמש בן

 .הציבור בקרב הדואר חברת בידי ויפורסם

 הארץ כל של המענים קובץ את לקבל יהיה ניתןו ,במדינה דורש כל לרשות יעמוד זה מיקוד
 של האינטרנט ובאתר המיקוד במדריך כיום ייםקש כפי ,מען כל בצד המיקוד מספר עם

 .ישראל דואר חברת

 אצלם יעודכן הואו ,כמותי דואר לשולחי ורק אך מיועד יהיה ספרותה תשע בן המיקוד 	1.3
 חברת .לאחרים נגיש יהיה לא זה מיקוד .הדואר חברת בידי ממוחשב באופן לעת מעת
 של וקהלהח באופן או בניתוב שינוייםה פי על ,לעת מעת זה מיקוד לשנות מבקשת הדואר
 .דוארה תחבר בידי הדואר דברי

 :הבא המידע את יכללו זה מיקודב הספרות תשע

 ובשיי" את או ,הדואר בית את ,יםהקי במיקוד כנהוג ,תסמלנה הראשונות הספרות שתי
 .ליוא המשויכים ליישובים הדואר את הדואר חברת מעבירה באמצעותו אשר "האב
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 לוקההח איזור את תסמלנה הןו ,מתמיד לשינוי נתונות תהיינה הנוספות ותרפהס שבע
 לוקהח תחנת .חלוקה תחנות בין רדווה של ההליכה סדר אתו ,הדואר דבר מיועד אליוש

 דברי את לחלק הדוור אמור אליהןש מכתבים תיבות ובו מתחם להיות ולהכי ,זה לעניין
 דתיחי או ,)אחיד אינו והוא להשתנות עשוי כזו חלוקה תחנת בכל הנמענים מספר( הדואר
 וארד קו באמצעות שירות המקבל יישוב או ,)דואר תאי שהם במענים ברמדו כאשר( דואר
 .נע

 על ,הספרות תשע בן במיקוד שימוש שיעשו הגורמים את חתיםלה מבקשת דוארה חברת 	1.4
 כולל תהלטענ שכן ,יםאחרל המידע את להעביר שלא מתחייבים הם יהלפ ,סודיות הצהרת
 בידי הדואר דברי של והחלוקה הניתוב טתשי שהוא ,מסחרי סוד וההמהו מידע זה מיקוד
 .עובדיה

 ,הדואר חברת של החדשה המיקוד במערכת השימוש לעניין כללים לגבש התקשורת משרד בכוונת.2
 .בתחום הפועלים אחרים לגורמים העברתה לעניין היתר ובין

 ליבע עבור ארדוה דברי של יליע מיון לאפשר הנדרשות הדרכים את לבחון המשרד בכוונת ,כך בכלל
 המיקוד מערכת באמצעות צעשמבו באופן הפחות לכל וזאת ,כמותי דואר שירות למתן היתר

 חיםלהנש דואר דברי בין נוחה דההפר לאפשר מנת על הנדרשות הדרכים יבחנו ,כן כמו ;הנוכחית
 לכל ,כמותי דואר שירות למתן היתר בעל באמצעות יםהנשלח לאלה הדואר חברת באמצעות
 .כחיתהנו המיקוד מערכת באמצעות שמבוצע באופן הפחות

 כםעמדת את לקבל המשרד מבקש ,האמורים בנושאים התקשורת משרד עמדת גיבוש לצורך.3
 בותרל ,הציבור על המבוקש לשינוי להיות תהעשויו ההשלכות בשל היתר ובין וזאת ,זו בסוגיה
 ובתי כמותי דואר שולחי ,כמותי דואר שירותי למתן היתר בעלי :כגון ארהדו בענף הפועלים גורמים
 .ובותכת מאגרי המקיימים במשק גורמים וכן ,כמותי דואר יםהמפיק דפוס

 משרדב דואר בכיר ל"סמנכ ,לוי יגאל מר לידי ,בכתב התייחסותכם להגיש ניםממוז הינכם.4
 לקטרוניא דואר באמצעות או,61290אביב תל,)לוםש מגדל(9 העם אחד 'רח :בכתובת ,התקשורת
-03:לבירוריםטלפון(leviy@moc.gov.il לכתובת  ',גמיוםיאוחרלא וזאת,)5198118

.15/1/2008 

 ,רב בכבוד


לוי יגאל 

דואר בכיר ל"סמנכ 

 :העתק
 התקשורת משרד ל"מנכ- מרדכי מרדכי מר
 התקשורת משרד ,טיתמשפה היועצת- רובינשטיין נגה ד"עו
 התקשורת משרד ,ותקציב כלכלה בכיר ל"סמנכ- כהן אסף ר"ד
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