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 שירות העברה מאובטחת של דרכוני  

 תקציר
 במכרז של שגרירות 2006זכתה בשנת )  חברת הדואר להל  (מ "חברת דואר ישראל בע
למשלוח דרכוני  מהשגרירות למבקשי ויזה )  השגרירות להל  (מדינה זרה בישראל 

יחידת קו עסקי  שבחברת הדואר מוסרת את הדרכוני  במסירה . לאותה מדינה
  . לקוחות ברחבי האר אישית ל

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את שירות משלוח הדרכוני  מהשגרירות על 2008בינואר 

במרכז שירות העברת מסרי  , הביקורת נעשתה ביחידת קו עסקי . ידי חברת הדואר
"שה " מרכז  להל  (בתל אביב 

1
במרכז המיו  הארצי של דואר שליחי  בנמל , )

  . גוריו  ובמוקד הדואר האזורי בחיפה התעופה ב 
 עיקרי הממצאי  

מספר  הכולל של דרכוני  שנשלחו מלשכות מינהל האוכלוסי  במשרד הפני  
, 194 היה 2007 2006ולא הגיעו ליעד  בשני  " דואר רשו "באמצעות חברת הדואר כ

 .בה  דרכוני  שנשלחו מהשגרירות
 עסקי הנוהל הפנימי להעברה מאובטחת ביחידת קו

2
 שהחיל מנהל קו עסקי  על 

אינו מקי( את כלל , שירות העברת דרכוני  מהשגרירות לאזרחי  המבקשי  ויזה
בכלל זה דרכי הטיפול בדברי דואר שלא הגיעו , התהליכי  התפעוליי  בשירות

 .ליעד 
בהעברת ; הדרכוני  אינ  נספרי  ואינ  מסומני : אבטחת הדרכוני  לוקה בחסר

ג אי  טופס נלווה המפרט את תכולת תיק "למרכז המיו  הארצי בנתבהדרכוני  עד 
אי  ; תיק הדואר אינו סגור בחבק למניעת פתיחה בידי מי שאינו מוסמ, לכ,; הדואר

אפשר לברר א  כל  עקב האמור לעיל אי. תיעוד מלא של תהלי, הטיפול בדרכוני 
 .  הפריטי  שנשלחו אכ  התקבלו וא( אפשר לגנוב פריטי  רגישי

ג למוקד "טופסי הדיווח על מספר הפריטי  שנשלחו ממרכז המיו  הארצי בנתב
 .ועקב כ, לא נית  להשתמש בה  לצורכי בקרה, האזורי רצופי  בטעויות

במוקד האזורי בחיפה סימו  הפריטי  בברקוד
3

;  לא נעשה בעת שהתקבל השק במוקד
ת אחר מסירות מערכת המעקב הממוחשב; חלק מהדרכוני  נמצאו מחו  לכספת

__________________ 
 .הממוינות לפי הנמע ,  ביחידה זו מוכנסי  הדרכוני  למעטפות משלוח א "מרכז שה  בת  1
 .קניות וגוביינאערו  ה, תלושי שי, במסגרת נוהל זה מועברי  כרטיסי אשראי  2
 .סימו  בברקוד נועד לפענוחו לצור  הזנת מידע במערכת מעקב ממוחשבת  3
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אינה מספקת את מלוא המידע הנדרש ובכלל זה אינה , הדרכוני  היא חלקית

  .מאפשרת מעקב אחר תקלות
 סיכו  והמלצות 

שמספקת חברת , בביקורת הועלו ליקויי  רבי  בתהלי, שירות משלוח הדרכוני 
שיש בה  ג  כדי ללמד על כשל בתהלי, המשלוח של דברי דואר , הדואר לשגרירות

במצב זה אי  בידי חברת הדואר אמצעי  יעילי  למניעת אבד  או גנבה . אובטחי מ
על כ  יש לבצע בהקד  . ובה  דרכוני , של פריטי  רגישי  שנמסרו לה למשלוח

  .שינויי  מהותיי  בסדרי הטיפול ובנוהל למשלוח פריטי  מאובטחי 
♦  

 מבוא 
מעבירה באופ  מאובטח דרכוני  של ) רה חברת הדואר או החב להל  (מ "חברת דואר ישראל בע

 זכתה החברה במכרז של השגרירות למשלוח דרכוני  2006בשנת . אחת השגרירויות ליעד 
במסגרת השירות יחידת קו עסקי  הפועלת בחברת הדואר מקבלת . למבקשי ויזה לאותה מדינה

לקוחות ברחבי לידיה את הדרכוני  בסני! הדואר שבשגרירות ומוסרת אות  במסירה אישית ל
 . האר"

. לאומיות משלוח מאובטח של דרכוני  נדרש בשל הרגישות הכרוכה בהיות  תעודות מעבר בי 
העושי  לזיופ  כדי לאפשר , בשל רגישות זו ישנו ביקוש לדרכוני  בידי גורמי  עברייניי  שוני 

שכ  כבר מוטבעת , לדרכוני  הנשלחי  על ידי השגרירות ישנה רגישות יתר. שימוש בה  לצרכיה 
 . בה  ויזה המקנה כניסה לאותה מדינה

 בדק משרד מבקר המדינה את שירות משלוח הדרכוני  מהשגרירות על ידי חברת 2008בינואר 
במרכז שירות העברת מסרי  , )דואר שליחי (הביקורת נעשתה בהנהלת יחידת קו עסקי  . הדואר

גוריו   רצי של דואר שליחי  בנמל התעופה ב במרכז המיו  הא, )4"שה " מרכז  להל  (בתל אביב 
   .ובמוקד הדואר האזורי בחיפה) ג" נתב להל  (

 התהלי 
מוצמדת לדרכו  תווית ברקוד , א  אושרה בקשתו; אזרח המבקש ויזה מוסר לשגרירות את דרכונו

ני! בשלב הראשו  הדרכוני  נשלחי  מס. והדרכו  נשלח למבקש על ידי דואר שליחי , לש  זיהויו
והדרכוני  ממויני  לצרורות המכילי  עד חמישה דרכוני  לפי , "שה "הדואר בשגרירות למרכז 
ג וממויני  "בשלב השני מועברי  הדרכוני  למרכז המיו  הארצי בנתב. שמות הנמעני  וכתובת 

בשלב . בשלב השלישי מועברי  הדרכוני  אל המוקדי  האזוריי . לשקי  לפי המוקדי  האזוריי 

__________________ 
 .הממוינות לפי הנמע ,  ביחידה זו מוכנסי  הדרכוני  למעטפות משלוח א "מרכז שה  בת  4
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יעי נשלחי  הדרכוני  מהמוקדי  האזוריי  באמצעות שליח לביתו של בעל הדרכו  לאחר הרב
 . שבוצע עמו תיאו  מסירה בטלפו 

 אבדו חמישה צרורות דרכוני  שנשלחו מהשגרירות 2007 2006בשני  , לפי נתוני חברת הדואר
 לקוחות חברת יצוי  כי בתקופה זו. ובה  שישה דרכוני  בס) הכל, במסגרת השירות המאובטח

 . עשר דרכוני  נוספי  לא הגיעו לייעד  הדואר התלוננו כי תשעה צרורות ובה  חמישה
בדיקה בעניי  תשעת הצרורות האמורי  העלתה כי ה  לא נמסרו לסני! , לטענת חברת הדואר

סומנו בברקוד הדרכוני  " שה "אול  משרד מבקר המדינה העלה כי במרכז . הדואר בשגרירות
 . לאחר שה  התקבלו מסני! הדואר בשגרירות, מונה מבי  תשעת הצרורות האמורי שהיו בש

ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ‰Ê ¯˘˜‰· ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ ÈÓÓ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈ Â˙  ÈÙÏ , ¯ÙÒÓ
ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ ÈÓ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÂÁÏ˘ ˘ ÌÈ ÂÎ¯„‰ ,Î ¯‡Â„‰ ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡·"ÌÂ˘¯ ¯‡Â„" ,

Ì„ÚÈÏ ÂÚÈ‚‰ ‡ÏÂ , ÌÈ ˘·2006-2007 ,‰È‰ 194 ; ÌÈ ÂÎ¯„‰ ÁÂÏ˘Ó ˙Â¯È˘ ˙¯‚ÒÓ· Ì˜ÏÁ
ÔÂÎ¯„ ˘Â„ÈÁ Â‡ ˘„Á ÔÂÎ¯„ ˙˜Ù ‰ ˙Â¯È˘ ˙¯‚ÒÓ· Ì˜ÏÁÂ ˙Â¯È¯‚˘‰Ó . „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡

 ÌÈ˙Â¯È˘‰Ó „Á‡ ÏÎ ˙¯‚ÒÓ· Â„·‡ ÌÈ ÂÎ¯„‰Ó ÂÏÈ‡ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÈ Â˙  ÌÈ Ù‰
¯‡Â„‰ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰.   

 נוהל משלוח דברי דואר מאובטחי 
הנוהל מגדיר את . אל קיי  נוהל המגדיר את אופ  הגיבוש והחלת הנהלי  בחברהבחברת דואר ישר

ונקבע כי על ; לפרסמ  ולדאוג ליישומ , תחומי האחריות של הגורמי  שמתפקיד  לקבוע נהלי 
מנהלי  בכירי  מוטלת האחריות לקבוע נהלי  פנימיי  להבטחת ביצועה של העבודה השוטפת 

 . ביחידת 
כי הנוהל הכללי להעברה , 2008סקי  מסר לנציגי משרד מבקר המדינה בינואר מנהל יחידת קו ע

 של פריטי  רגישי  הוא ג  הנוהל המנחה להעברת דרכוני  לאזרחי  מבקשי ויזה 5מאובטחת
 . מהשגרירות

ÌÈ ÂÎ¯„‰ ˙¯·Ú‰ Ï˘ ÈÏÂÚÙ˙‰ ÍÈÏ‰˙‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÁ ‰ Ï‰Â · ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ  . ÏÚ ¯˙È
ÔÎ ,„ ¯·„· ˙ÂÈÁ ‰‰„·Ï· ˙ÂÈ˜ÏÁ Ô‰ ÌÈÁË·Â‡Ó ¯‡Â„ È¯·„ Ï˘ ¯ÒÂÁ· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯ ,

ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÈÁÈÏÂ È¯ÂÊ‡‰ Ï‰ ÓÏ ¯ÒÂÁ‰ ÏÚ „ÈÓ ÁÂÂ„Ï ˘È˘ ˜¯ Ô‰· Ú·˜ Â . ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
·˙ · Èˆ¯‡‰ ÔÂÈÓ‰ „˜ÂÓ· ÌÈÚˆ·Ó‰ ˙„ÈÁÈ· ˜ÒÂÚ Ï‰Â ‰ ÔÈ‡" ÏÚ ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ‚

˜ÂÓÏ Èˆ¯‡‰ ÔÂÈÓ‰ „˜ÂÓÓ ÁË·Â‡Ó‰ ¯‡Â„‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰˙ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„.   
 הטיפול בדרכוני  

 : כמפורט להל , בביקורת אותרו ליקויי  רבי  בתהלי) משלוח הדרכוני 
__________________ 

  .פריטי  יקרי ער  של מוצרי  שנקנו וגוביינא, תלושי שי, במסגרת נוהל זה מועברי  כרטיסי אשראי  5
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 Ê Î ¯ Ó Ï  ‰ ¯ · Ú ‰"Ì ‰ ˘ : וא! אי  , בסני! הדואר הדרכוני  אינ  נספרי  ואינ  מסומני "

הדרכוני  נשלחי  . מכיני  טופס נלווה המפרט את תכולת תיק הדואר המכיל דרכוני  בתפזורת
ולפיכ) בעת ההעברה אפשר לפתחו ולהוציא ממנו , יק דואר שאינו נעול ואינו סגור בחבקבת

 . דרכוני 
È ˆ ¯ ‡ ‰  Ô Â È Ó ‰  Ê Î ¯ Ó Ï  ‰ ¯ · Ú  ג  בשלב זה אי  הדרכוני  נספרי  לפני המשלוח ואינ  :‰

אמנ  הדרכוני  מועברי  בשק . ולא מצור! למשלוח טופס המפרט את תכולת השק, מסומני 
 .ולהחלי! לאחר מכ  חבק, ולכ  אפשר לפתוח את השק, מספר החבק אינו נרש אול  , הסגור בחבק

Ì È È ¯ Â Ê ‡ ‰  Ì È „ ˜ Â Ó Ï  ‰ ¯ · Ú השק המאובטח סגור רק בחוט קשירה שאליו מוצמדת : ‰
בהיעדר  של אמצעי אבטחה ונוהלי בקרה אפשר לפתוח את השק ולסגרו . תווית ברקוד של השק

 . שנית
˙ Â È Â Ú Ë:ור להישלח לכל מוקד אזורי בדואר האלקטרוני או בפקס  לפני יציאת היסע הצהריי  אמ

הטפסי  ג  . יומית טעויות בטופס ה  תופעה יו . טופס ובו מצוי  מספר הפריטי  שנשלחו אליו
כלל אינ  מאשרי  את קבלת שק ) כגו  מוקד חיפה(וכמה מוקדי  , נשלחי  למוקד האזורי באיחור

 . הפריטי  המאובטחי 
Ì È Á È Ï ˘ עבירי  פריטי דואר בי  יחידות הדואר אינ  נדרשי  לסמ  בברקוד השליחי  המ: ‰

 . את הפריטי  המאובטחי  ואינ  נדרשי  לקבל אסמכתה על מסירת 
„ Â ˜ ¯ · ·  Ô Â Ó È Ò:  לעתי  לא מסומני  הפריטי  בברקוד בעת שמתקבלי  ביחידת היעד

אפשר  ריט חסר איא  פ, עקב כ)). במוקד המיו  הארצי ובמוקד השליחי  האזורי, "שה "במרכז (
 . במהל) ההיסע או ביחידת היעד,  ביחידת המוצא לדעת מי האחרו  שטיפל בו והיכ  אבד 

וכי הוגבר הפיקוח בעניי  סימו  ; בתשובתה הודיעה חברת הדואר כי טופס התכולה ייבדק ויטופל
 .בברקוד

ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÒÎÈ˘ ÍÎ Ï‰Â ‰ ˙‡ ÏÏÎ˘Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï 
ÌÈÁË·Â‡Ó ¯‡Â„ È¯·„ ˙¯·Ú‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ·Ï˘‰Â.   

 הטיפול בפריטי דואר מאובטחי  במוקד האזורי חיפה
הוא אמור , לאחר שקיבל המוקד האזורי את השק המכיל את הפריטי  המאובטחי , על פי הנוהל

ג אישור "לסמנ  בברקוד ולמסור למוקד המבצעי  במרכז המיו  הארצי בנתב, לספור את הפריטי 
 .על המוקד לאחס  את המשלוחי  המאובטחי  בכספת או בארו  נעול, כמו כ . בדבר קבלת 

סימו  הפריטי  בברקוד נעשה רק כאשר העובדי  )  1:   (להל  הליקויי  שהעלתה הביקורת
בשעות העבודה דרכוני  היו מפוזרי  ברחבי )  2.   (מתפני  לכ) ולא בעת שמתקבל השק במוקד

בטופס המעקב אחר מסירת )  3.   (ו אמורי  להיות נעולי  בכספת או בארו א! שה  הי, המוקד
אי  רושמי  בטופס )  4.   (פריט לא צוינו תמיד מועד המסירה ושמו של העובד שביצע את המסירה

עקב כ) נבצר . מרכז את הפריטי  המיועדי  למסירה מיד לאחר שהמסירה תואמה ע  הלקוח
הדבר מתגלה רק א  הלקוח ,   לאחר תיאו  מסירתו לא הגיע ליעדמהמוקד לגלות א  אחד הפריטי

בשל הליקויי  האמורי  מתאפשרת גנבת . שהמתי  לשווא בביתו במועד שתוא  עמו מתלונ  על כ)
 . פריטי  המיועדי  לחלוקה
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כי רועננו ההנחיות בעניי  וכי יבוצעו ביקורות , בתשובתה הודיעה חברת הדואר כי הליקויי  תוקנו
נוס! על כ) . י להבטיח שפריטי  רגישי  לא יימצאו מחו" לכספת ללא השגחה ושלא לצור)כד

   . הונהג הלי) להפקת דוחות לצור) גילוי מוקד  של אבד  פריט
 תחקור אירוע

כל אימת שיש חשד שפריט דואר לא הגיע ליעדו יש לדווח על כ) מיד , לפי נוהל העברה מאובטחת
 . ו למנהל האזור ולקצי  הביטח

, נוס! על כ); הגעה ליעד של פריט מאובטח הועלה כי אי  הנוהל מתייחס לאופ  בו נדרש לחקור אי
 . במקרה של חשד לאובד  או גנבה, הנוהל אינו מחייב דיווח למשטרה ולמשרד הפני 
בעקבות תלונה על אובד  דרכו  שנשלח , 2007מבדיקה שביצע משרד מבקר המדינה בדצמבר 

דווח על האירוע באיחור : עולה כי היו כמה ליקויי  בטיפול בתלונה,  הגיע ליעדומהשגרירות ולא
ט צפו  חקר את האירוע באיחור של חודש "קב; ט דואר שליחי  לא עודכ  בנושא"קב; ט צפו "לקב
ט לא רענ  את נוהלי "הקב; בעת שהוחל בביצוע הבדיקה מטע  משרד מבקר המדינה, ימי 

בתשובתה הודיעה . לא מסר דוח למוקד לצור) הפקת לקחי  ממקרה זההאבטחה בעקבות האירוע ו
   .כי הופקו לקחי  וכי שופרו נוהלי הדיווח, חברת הדואר כי הליקוי נבדק

 סיכו 
 ÏÏÎ· ÌÈÁË·Â‡Ó ¯‡Â„ È¯·„ Ï˘ ÁÂÏ˘Ó‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈ˙Â‰ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚˙‰ ˙¯Â˜È··

Ë¯Ù· ÌÈ ÂÎ¯„ Ï˘Â .˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ˜ÈÒ‰Ï Ô˙È  ‰Ê ·ˆÓ· Ô˙È  ¯‡Â„‰ ˙¯·Á Ï˘ ‰Ê ˙Â¯È˘ 
ÌÈ˘È‚¯ ÌÈËÈ¯Ù ÌÈÏÚ‰Ï ,ÌÈ ÂÎ¯„ ˙Â·¯Ï , ÔÂÁËÈ·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ Ì „·‡ ¯˘‡

‰ È„Ó‰. 
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Ì„ÚÈÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ‰Ï‡Î ¯‡Â„ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÔÂÁËÈ· ÈÓ¯Â‚Ï ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· ÁÂÂ„Ï ˘È

ÌÈÎÓÒÂÓ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÂ‚Î.  



  


