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תקציר
רקע כללי
חברת דואר ישראל בע"מ (להלן  -חברת הדואר או החברה) היא חברה
ממשלתית שהחלה לפעול במרץ  2006על פי רישיון שקיבלה ממשרד
התקשורת מכוח חוק הדואר ,התשמ"ו( 1986-להלן  -חוק הדואר) .בינואר
 2008נתן משרד התקשורת את הרישיון לחברת הדואר .רישיון זה עיגן את
חובת השירות האוניברסלי החלה על חברת הדואר בכל הארץ ,שעיקרה מתן
מגוון של שירותי דואר ושירותי בנק הדואר בכל המדינה במחיר אחיד ,בלי
להעמיס את העלות העודפת של העברת דבר הדואר לפריפריה על תושבי
הפריפריה .ברישיון נקבעו תקני איכות השירות שבהם נדרשת החברה לעמוד
במסגרת חלוקת דברי הדואר לנמענים ,כגון דואר רגיל ,דואר רשום ו"דואר
 ." 24עוד נקבעו ברישיון יעדים הנוגעים לטיב שירות ביחידות הדואר ,ובעיקר
למשך זמן ההמתנה הממוצע המרבי של לקוחות החברה בבואם לקבל שירות
ביחידות הדואר השונות .בפברואר  2015ניתן לחברה רישיון חדש .נוסף על
כך ,החברה עברה תהליך התייעלות ובמסגרתו פיטרה עובדים רבים ובעיקר
דוורים ,איחדה אזורי חלוקה של דוורים והחלה לחלק את דברי הדואר לבתי
הנמענים פעם ביומיים .ממרץ  2015מכהן מר דני גולדשטיין כמנכ"ל החברה.
השירות המרכזי שחברת הדואר מספקת לציבור הוא שירות דואר רגיל,
ובמסגרתו היא מחלקת מדי שנה בממוצע כ 125-מיליון דברי דואר רגילים;
הכנסות החברה משירות זה נאמדות בכ 276-מיליון ש"ח .תמורת תשלום נוסף
החברה מעניקה שירות העברת דברי דואר רשום בהיקף של כ 35-מיליון דברי
דואר מדי שנה; הכנסות החברה משירות הדואר הרשום מסתכמות בכ200-
מיליון ש"ח בשנה .הציבור מסתמך גם על שירותי הדואר לשם קיום קשר
מתמיד עם גופי השלטון המרכזי ,גופי השלטון המקומי ,עסקים ,גופים
מוסדיים ובנקים .על חשיבות אספקתם הסדירה של שירותי הדואר לכלל
אזרחי המדינה עמד גם המחוקק.
זאת ועוד ,החברה מספקת שירותי דואר מהיר באמצעות שירות "דואר ."24
בשנת  2016העבירה החברה  6מיליון דברי "דואר  "24והכנסתה השנתית
הכוללת משירות זה הייתה כ 18-מיליון ש"ח .בהוראות הרישיון נקבע כי על
החברה למסור במצטבר  92%מדברי "דואר  "24לנמען ביום העבודה
שלמחרת יום המשלוח ו 100%-בתוך שני ימי עבודה.
להלן בתרשים  1מפורטים הנתונים המספריים שמסרה החברה למשרד
מבקר המדינה על היקף דברי הדואר הנשלחים לנמענים ,על מספר יחידות
הדואר ועל מספר העובדים ,וכן נתונים על הפעילות הכלכלית של חברת
הדואר בשנים  2017ו.2018-
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תרשים  :1היקף פעילותה של חברת דואר ישראל 2017 ,ו2018-

על פי נתוני חברת דואר ישראל בעיבוד משרד מבקר המדינה.

חברת דואר ישראל מפעילה כ 425-סוכנויות בפורמט זכיינות המאפשר לה
למלא כל תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני דואר 1עצמאיים ,והם משמשים
מרכיב חשוב ומרכזי ברשת הקמעונאית של הדואר .סוכנויות הדואר מעניקות
שירותים חיוניים לציבור ונודעת חשיבות רבה לאיתנותן הכספית לשם מתן
שירות רציף ואיכותי.
ביישובים הפזורים בעיקר בפריפריה וכן במגזר הכפרי ,שבהם אין יחידת דואר
קבועה כגון סניף דואר או סוכנות דואר ,חברת הדואר מפעילה יחידת דואר
ניידת (להלן  -דואר נע) שתפקידה לספק את שירותי הדואר הבסיסיים
שיחידות הדואר נותנות .יחידות הדואר הנע משרתות יותר מ 1.23-מיליון
תושבים בכ 1,100-יישובים ונקודות אחרות.
חוק הדואר קובע כי השר רשאי להעניק היתר כללי למתן שירותי דואר
בתחום המוסדר הכוללים איסוף ,העברה או מסירה של מכתבים ,וכן היתר
כללי למתן שירותי דואר כמותי לחלוקת דברי דואר של משרדי ממשלה
וגופים גדולים במשק .בשוק שירותי הדואר הכמותי (להלן  -שוק הדואר)
פועלים כעשרה בעלי היתר אחרים לחלוקת דואר (מלבד חברת הדואר)
המחלקים מאות מיליוני דברי דואר מדי שנה ועליהם לא חלות הוראות
הרישיון הכללי שניתן לחברת הדואר .יתר על כן ,חובת השירות האוניברסלי
1

בהתאם לסעיף  46לחוק הדואר ,התשמ״ו .1986-
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אינה חלה עליהם ולא נקבעו להם כללי טיב שירות אשר יבטיחו את איכות
חלוקת הדואר לציבור שהם אמונים עליה.
בשנים  2012עד  2017הצטברו תלונות רבות נגד חברת דואר ישראל בעניין
איכות השירות שהיא מספקת לציבור .בכלל זה התקבלו תלונות בנושאים
אלה :אובדן דברי דואר או עיכוב בהעברתם לנמענים ,חלוקת דברי דואר ליד
תיבת הנמען ,בסביבתה ולא בתוכה ,המתנה ארוכה בתור לקבלת שירות
ביחידות הדואר ואי-מתן שירותי דואר ביחידות הדואר הנע.
ביולי  2017ציין משרד מבקר המדינה ,מתוקף תפקידו כנציב תלונות הציבור,
כי בשנת  2015היה מספר התלונות על חברת הדואר שהתקבלו בנציבות
תלונות הציבור 2הגבוה ביותר מאי-פעם ( 709תלונות) .בשנת  2016פחת מעט
מספר התלונות על החברה ( 681תלונות) ,אך שיעור התלונות שנמצאו
מוצדקות עדיין היה גבוה והסתכם בכ.372.5%-
בשנים  2012עד  2015נקלעה החברה למשבר כספי-ארגוני אשר כלל
הפסדים כספיים משמעותיים עד כדי חשש לחדלות פירעון בשנת ,2015
שגרם ל פגיעה מתמשכת בשירותים שהחברה מספקת לציבור .עם זאת,
במהלך תקופת הביקורת ביצעה החברה פעולות שלהערכתה יש בהן כדי
לשפר את השירות לציבור ,גם כאלו שהיא אינה מחויבת בהן ברישיון ,כגון
פתיחה של כ 500-מרכזי מסירה של חבילות ,הקמה ותפעול של בית מיון
ייעודי לחבילות ופתיחת שלושה מרכזי דוורים אזוריים (מתוך  12מתוכננים) עד
אפריל .2018
לאור מצבה הכלכלי של החברה ,ההפסדים הכספיים וחוסר היעילות
התפעולית אישרה ביולי ( 2018לאחר סיום מועד הביקורת) ועדת השרים
לענייני הפרטה את הפרטת חברת דואר ישראל בשני שלבים :מכירת 20%
ממניות החברה למשקיע פרטי והנפקת  20%ממניות החברה לציבור ,דהיינו
הפיכת החברה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה ,דבר שיש בו לטענת
הוועדה כדי להגדיל את יעילות עבודתה של החברה.

פעולות הביקורת
בחודשים דצמבר  2015עד יולי  2017בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין
היבטים בשירות שחברת דואר ישראל מספקת לציבור :את שירותי דואר רגיל,
דואר רשום ו"דואר  " 24ואת הנזק שנגרם לציבור עקב אי-עמידתה ביעדי טיב
שירותים אלו ,וכן את זמני ההמתנה בסניפי הדואר ואת סוגי השירות ורמת
השירות שנותנות סוכנויות הדואר העצמאיות .עוד בדק משרד מבקר המדינה
את שירותי הדואר הניתנים לתושבי הפריפריה והמגזר הכפרי באמצעות
2

נציבות תלונות הציבור ,דוח שנתי  ,)2017( 43עמ' .115

3

בשנת  2016טיפלה הנציבות והכריעה בעניינן של  1,126פניות הקשורות לגופים גדולים; גופים
אשר לגבי כל אחד מהם קיבלה הנציבות עשר פניות או יותר .הנציבות מצאה ש( 410-כ )36%-
מהפניות האמורות היו מוצדקות.
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יחידות הדואר הנע ואת שירותי הדואר שנותנת החברה למגזר הלא יהודי.
נוסף על כך ,נבחן אופן טיפולה של החברה בהנגשת המבנים והשירות של
יחידות הדואר לאנשים עם מוגבלות ובפניות של הציבור על שירותי הדואר.
כמו כן  ,נבחנה מידת הפיקוח של אגף פיקוח דואר על כלל בעלי ההיתר
לחלוקת דואר .הביקורת נעשתה בחברת דואר ישראל ובמרחבים האזוריים
שלה ,בכמה בתי דואר וסניפי דואר ,בסוכנויות דואר עצמאיות וביישובים
ובנקודות המקבלים את שירותי הדואר באמצעות קווי הדואר הנע .עוד נעשתה
ביקורת באגף פיקוח דואר שבמשרד התקשורת .בדיקות השלמה נעשו
בהנהלת בתי המשפט ,ברשות המסים בישראל (להלן  -רשות המיסים),
ברשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים (להלן  -רשות האוכלוסין)
ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים.
שירותי הדואר חיוניים לציבור ,ולפיכך מצא לנכון משרד מבקר המדינה
להוסיף על כלי הביקורת הקלאסיים תהליך של שיתוף הציבור בהליך
הביקורת (להלן  -תהליך שיתוף הציבור) שנעשה באמצעות שאלון מקוון
שפרסם משרד מבקר המדינה באתר המרשתת שלו וברשת החברתית
 Facebookביולי  .2017לתהליך השיתוף נחשפו כ 300,000-אנשים ומטרתו
הייתה פנייה ישירה לציבור מגוון ככל הניתן וקבלת עמדותיו (ממקור ראשון)
בכל הנוגע לשירותי הדואר הנפוצים ולנזקים שנגרמו לו בגלל ליקויים
בשירותים אלו; כ 9,600-אנשים מילאו בשלמות את השאלון המקוון .במסגרת
התהליך נעשה שימוש משולב בכלי שיתוף כמותניים ובכלי שיתוף איכותניים,
לרבות ראיונות עומק עם נציגים מהמגזר הלא יהודי.4

הליקויים העיקריים
העברת דברי דואר לציבור
שיבושים ואי-סדירות בחלוקת דברי דואר לציבור ,למשל דברי דואר התעכבו
בעת העברתם בין יחידות החברה; חל עיכוב במיון דברי הדואר ביחידות
החברה ובמסירתם לנמענים; חלק מדברי הדואר אבדו כשהיו בחזקת
החברה; והטיפול בדברי דואר רשום ובמשלוח הודעות לנמענים היה לקוי.
בחלק מהרשויות המקומיות לא פעל מחלק דואר קבוע ,דבר שגרם לשיבושים
מתמשכים בחלוקת דברי הדואר בכמה אזורי חלוקה.
ליקויים מהותיים בעבודת דוורי החברה בחלוקת דברי הדואר לציבור ,בין
השאר דברי דואר ניזוקו או שמעטפות הגיעו ריקות לנמענים; דברי דואר
נמסרו לאדם אחר ולא לנמען עצמו; דברי דואר הונחו ליד תיבות הדואר
ובסביבתן .כמו כן ,נרשמו פערים בין היקף חלוקת דברי הדואר בפועל ובין
הדיווחים במערכות הבקרה בחברה ,בין היתר גם בטיפול בדברי דואר רשום.

4

תהליך שיתוף הציבור ופגישות שקיים משרד מבקר המדינה עם הנהלות מרחבי הדואר העלו כי
השירותים שהחברה מספקת לתושבים במגזר זה מושפעים ממאפיינים ייחודיים של המגזר.

יש שיבושים
ואי-סדירות בחלוקת
דברי דואר לציבור,
וליקויים מהותיים
בעבודת דוורי חברת
הדואר .דברי דואר
הנשלחים באמצעות
החברה אובדים
לעיתים כשהם
בחזקתה ,ואין לה
כל יכולת לאתר
אותם
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שירות דואר רגיל
דברי דואר הנשלחים בדואר רגיל אובדים לעיתים כשהם בחזקת החברה ,ואין
לה כל יכולת לאתר אותם או את המקום שבו אבדו .בסקרי טיב שירות
שהחברה מבצעת ,היא אינה בודקת את שיעור דברי הדואר שאובדים
בתהליך העברתם אליה ואת שיעור דברי הדואר שמתעכבים זמן רב לפני
מסירתם לנמענים .לפי סקר משנת  18% ,2016מדברי הדואר שנשלחו
התעכבו זמן ניכר או שהם אבדו (לא הגיעו ליעדם בתוך  14ימי עבודה) בעת
שהייתם בחזקת החברה ,וזאת בלי שהחברה אימתה את גורלם ,והם הוגדרו
כ"אבודים" .בספטמבר  2016הוגדרו כ 13%-מדברי הדואר כ"אבודים".
החברה לא עמדה בזמנים שהוגדרו ברישיון להעברת דואר רגיל ,ולפיהם דברי
דואר בשירות זה יחולקו לנמען בתוך שבעה ימי עבודה (העברת דואר ). 5
לעיתים חל עיכוב במיונם של שקי דברי דואר רגיל ביחידות הדואר וממילא
חל עיכוב גם במסירתם לנמענים .לפי סקרים פנימיים שביצעה החברה
ברבעון הראשון של  ,2017כ 80%-מדברי הדואר שנדגמו הגיעו לנמענים
בתוך שבעה ימי עבודה; אולם לפי סקר חיצוני שביצעה החברה בנובמבר
 2016רק  62%מדברי הדואר הגיעו לנמענים בתוך שבעה ימי עבודה.

שירות דואר רשום
במשך שנים היה שירות העברת דברי דואר רשום רצוף תקלות ,בין היתר
מספטמבר  2015עד מועד סיום הביקורת ביולי  2017לא עמדה החברה ביעד
הנדרש ממנה  -חלוקת  90%מדברי הדואר הרשום בבית הנמען ; 6הטיפול
בדברי דואר רשום ביחידות החברה וחלוקתו לנמענים התעכב לעיתים ולא
הגיע ליעדו בתוך שבעה ימי עבודה .יחידות החברה אף לא הוציאו לנמענים
הודעה לאיסוף דבר הדואר בפרק זמן זה; ביחידות הדואר חלו לעיתים
עיכובים בטיפול בדברי דואר חוזרים שנשלחו בדואר רשום ,אשר שיעורם גדול
יחסית למספר דברי הדואר שנשלחים בשירות זה ,וכן בטיפול להחזרתם
לשולח; חלק מהמידע שנמסר לציבור על סטטוס הטיפול בדבר דואר רשום
באמצעות מערכת מעקב המשלוחים בחברה היה שגוי ,לא אומת כיאות
והתבסס על רישום לקוי של הדוורים.
החברה לא הפעילה מערכת לניטור דברי דואר ושקי דואר לפי הקבוע
בהוראות הרישיון.

5

רישיון כללי לחברת דואר ישראל בע״מ למתן שירותי דואר שירותים כספיים ושירותים נוספים.
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בשנים  2015עד  2017היא חילקה בממוצע כ 72%-מדברי הדואר הרשומים בבית הנמען.

חברת הדואר לא
עמדה בזמנים
שהוגדרו ברישיון
להעברת דואר רגיל
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שירות "דואר "24
דברי "דואר  "24שעל פי הוראות הרישיון אמורים להגיע לנמען בתוך שני ימי
עבודה ,נמסרים בעיכוב לנמענים ,וזאת בסתירה לטיב השירות שהתחייבה לו
החברה ולכוונת השולח; לכן ,שירות זה אינו משמש חלופה אמיתית למשלוח
דואר מהיר .לפי סקר חיצוני שביצעה החברה רק  53%מדברי "דואר "24
הגיעו לנמענים בתוך יום עבודה אחד ורק כ 70%-הגיעו בתוך שני ימי עבודה,
וזאת שלא לפי הוראות הרישיון .לפי הסקר 12% ,מדברי הדואר שהועברו
בשירות "דואר  "24התעכבו זמן ניכר או הוגדרו כאבודים בעת העברתם
לנמענים בלי שהחברה אימתה את גורלם ,ולא נמסרו לנמענים לאחר שחלפו
לפחות  13ימי עבודה ממועד שליחתם.
שמו של שירות "דואר  "24מטעה וקיים חשש כי לקוחות החברה יכולים
להעריך ,בהתבסס על שם השירות ,כי דבר הדואר יגיע ליעדו בתוך  24שעות.
החברה מפרסמת באתר המרשתת שלה מידע שיש בו כדי ליצור הטעיה של
הציבור בנוגע לשירות "דואר  ,"24והיא מציינת את תקן טיב השירות שניתן לה
בלי לציין כי תקן זה לא היה בתוקף במשך פרק זמן ארוך .נציגי השירות אינם
מונחים לתת מידע מלא ולהדגיש לפני מבקשי השירות כי השירות יסופק לפי
התקן ויוגבל למשלוח דברי דואר לפי רשימת יישובים מוגדרים.
החברה אינה עוקבת אחר דברי "דואר  ,"24ואין לה כל אמצעי אלקטרוני
שיאפשר לה לפקח על טיב השירות שהיא מספקת ויתריע על עיכוב בחלוקת
דברי דואר אלו ,וזאת אף ששירות זה אמור לשמש שירות דואר מהיר.

דואר נע
השירות הניתן לתושבי הפריפריה והמגזר הכפרי באמצעות קווי "דואר נע"
חסר ורמתו ירודה לעומת השירות שמקבלים שאר תושבי המדינה .במצב
הנוכחי התושבים אינם יכולים להסתמך על קבלת שירותי אשנב ושירותים
במערכת הכספית ,לרבות הפקדות כספיות ,העברת בעלות רכב ושליחת
דברי דואר רשום .הדבר פוגע בעיקר באוכלוסיות מוחלשות ובבעלי עסקים
הנדרשים לצאת במיוחד לעיר הקרובה על מנת לקבל שירותי דואר.
רכבי הדואר הנע אינם מגיעים ליישובים במועד שהחברה מפרסמת באתר
המרשתת שלה ,ולחברה אין בקרה בזמן אמת ,המבוססת על אמצעי איכון
כגון  ,GPSעל המועד שבו רכבי הדואר הנע פוקדים את היישובים .כמו כן,
תכנון שהות רכב הדואר ביישובי הדואר הנע אינו מאפשר לחברה לתת
לציבור שירות איכותי ,בין היתר מכיוון שרכבי הדואר הנע אמורים לשהות
דקות ספורות בכל יישוב .יתר על כן ,תקלות חוזרות ונשנות ברכבי הדואר
הנע ובמערכות המחשוב גם הן מונעות מהחברה לתת שירות דואר איכותי.
החברה מספקת היקף דל של שירותים באמצעות יחידות הדואר הנע ,ואף
בכמה נקודות של דואר נע החברה פסקה מלתת שירות בלי שעדכנה על כך
את הציבור באתר המרשתת שלה.

במשך שנים היה
שירות העברת דברי
דואר רשום רצוף
תקלות ,והחברה לא
הפעילה מערכת
לניטור דברי דואר
ושקי דואר לפי
הקבוע בהוראות
הרישיון
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ביישובים שבהם מחולק דואר באמצעות קווי הדואר הנע לא עשתה החברה
בקרה מספיקה על עבודת קבלני החלוקה ,והיא גם לא סיפקה להם אמצעים
לסימון ול קריאה של דברי דואר המצריכים ניטור ,כגון דברי דואר רשום
וחבילות.
בעקבות הביקורת התחילה החברה לגבש תוכנית שמיישמת את המלצות
משרד מבקר המדינה לשיפור שירותי הדואר שהיא מספקת לתושבי
הפריפריה והמגזר הכפרי באמצעות יחידות הדואר הנע.

זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר
החברה לא עמדה ביעד זמני המתנה בתור כפי שנקבע ברישיון .בשנת ,2016
בכ 56%-מיחידות הדואר שבהן הייתה מותקנת מערכת ניהול תורים
ממוחשבת המתינו הלקוחות לקבלת שירות פרקי זמן החורגים מדרישות
הרישיון.
לקוחות החברה המתינו זמן רב לקבלת שירות וחלקם "נטש" את התור לפני
קבלת השירות .בשנים  2014עד  2016תועדו במערכות ניהול תורים של
החברה יותר מ 8-מיליון מקרים שבהם הלקוח המתין בתור יותר מ 30-דקות
וכ 12.5-מיליון מקרים שבהם הלקוחות נטשו את הסניף לפני קבלת השירות -
שיעור הגבוה ב 52%-משיעור המקרים שבהם העדיפו הלקוחות להמתין זמן
רב לקבלת השירות  .נתונים אלו חלקיים בלבד ואין בידי החברה מידע על
שיעור הלקוחות ש"נטשו" את התור בסניפים ובסוכנויות דואר שבהם אין
מותקנת מערכת ניהול תורים.

שירות חלקי ולקוי בסוכנויות הדואר
המופעלות בידי זכיין
בסוכנויות הדואר החברה אינה מספקת באופן רציף ללקוחותיה את מלוא
השירותים שהיא מחויבת לתת בכל יחידותיה .חלק מסוכני הדואר לא סיפקו
לציבור כמה מהשירותים שהם מחויבים לתת והם אינם כלכליים עבורם ,כמו
שירות דואר עוקב ושירותים בנקאיים .המצב הכספי של חלק מסוכנויות
הדואר אינו טוב ולסוכני הדואר המפעילים אותן נגרמים הפסדים כספיים מדי
חודש .באזורים שהתאפיינו בנטישת סוכנויות ובתחלופה רבה של סוכני דואר
לא סיפקה החברה לציבור שירות רציף.
אף שהנהלת החברה הייתה ערה לחילוקי הדעות השוררים זה זמן רב בינה
לבין סוכני דואר בנושאים כספיים ,היא לא השכילה להקים מנגנון הידברות
ליישוב הסכסוך ולשיקום יחסי העבודה עימם ,וכפועל יוצא מכך לשיפור
השירות לציבור .סכסוך זה חרג מגבולות סכסוך כספי והשפיע ישירות על סל
השירותים שהציבור מקבל בסוכנויות הדואר ועל איכותו .במועד סיום

החברה לא עמדה
ביעד זמני ההמתנה
בתור; לקוחותיה
המתינו זמן רב
לקבלת שירות
וחלקם "נטש" את
התור לפני קבלת
השירות
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הביקורת עדיין תלויות ועומדות בבתי המשפט תביעות של סוכנים מסוימים
נגד החברה.
החברה לא תכננה כראוי את מערך סוכנויות הדואר ,והדבר עלול להביא
לקריסתם הכלכלית של סוכני הדואר ,ועקב כך לפגוע בשירות הציבורי
החיוני ש החברה מחויבת לספק לציבור .החברה לא מיפתה את צרכיה בכל
יישוב ו לא הגדירה את המשאבים הדרושים להפעלה תקינה של יחידות
הדואר ולעמידתן ביעדי טיב השירות ,בהתחשב במספר הלקוחות הפוקדים
כל יחידה.

פעילות אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת
מהקמתו ועד ספטמבר  2016לא ביצע אגף פיקוח דואר פיקוח מלא על
פעילותם של החברה ושל בעלי היתר אחרים לחלוקת דואר ,ולא בחן באופן
מערכתי את איכות שירותי הדואר שסיפקו החברה ובעלי ההיתר האחרים
בנוגע לחלוקת דואר לציבור .יתר על כן ,גם כשהתגלו ממצאים המעידים
לכאורה על היווצרותם של כשלים מערכתיים בשירותי החברה הבסיסיים,
ובהם שירותי העברת דואר רגיל ודואר רשום ,לא הפעיל האגף את סמכויותיו
להורות לחברה לשפר את שירותיה ,ולא הכתיב לחברה את הצעדים שעליה
לנקוט לשיפור השירותים .לאורך השנים נקט האגף סנקציה בודדת אחת נגד
החברה ,אך לא נקט סנקציות נגד בעלי ההיתר האחרים בגין חריגות בשירות
שנתנו.
האגף אישר לחברה ארכות ליישום לוחות הזמנים שנקבעו ברישיון לעניין
עמידת החברה ביעדי טיב שירות במגוון תחומים שהיו אמורים לשפר את
השירות שהחברה נותנת ,בין היתר שירותי דואר בסיסיים וזמן המתנה בתור
ביחידות הדואר ,אך הוא לא התנה את הארכות בשיפור השירות ולא קבע לה
יעדי ביניים לשם שיפור השירות.
במשך שנים לא בחן האגף היבטים אחרים בפעילות החברה שמשפיעים
במישרין על השירותים הניתנים לציבור לקוחות החברה ,ובהם ביצוע התאמות
הנגישות ביחידות החברה והתאמתן לשימושם של אנשים עם מוגבלות וכן
תפקוד אגף פניות הציבור בחברה.
הטיפול בפניות הציבור באגף פיקוח דואר במשרד התקשורת אורך זמן רב
מדי ,והמענה לפונים אליו לעיתים נעשה שלא כנדרש.

בחינת שוק הדואר והשירותים האוניברסליים
ממשלת ישראל הגדירה את שירותי הדואר כשירות חיוני ואוניברסלי האמור
להינתן לכל אזרח ובמחיר אחיד ,ללא כל קשר למקום מגוריו ולעלויות
החברה .במשך שנים רבות הפיקוח של אגף פיקוח דואר על בעלי ההיתר

במשך שנים רבות
הפיקוח של אגף
פיקוח דואר על
בעלי ההיתר
האחרים לחלוקת
דואר היה לקוי
וחסר ,והוא לא קבע
קווים מנחים אחידים
לחלוקת דואר בידי
בעלי היתר אלו
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האחרים לחלוקת דואר היה לקוי וחסר; עד ספטמבר  2016לא קיים האגף
פעולות פיקוח ממשיות על פעילותם של בעלי ההיתר ,ורק ממועד זה הוא
החל לממש את סמכותו כמפקח הכללי לעניין אסדרת שוק הדואר ,וזאת אף
שהיה בידו מידע כי כי חלוקת דברי הדואר על ידם אינה נעשית באורח תקין
וסדיר לפי הוראות חוק הדואר.
בעלי היתר אחרים לחלוקת דואר האמונים על העברתם של  40%מדברי
הדואר הכמותי ניצלו לרעה את חובת השירות האוניברסלי שחלה על חברת
הדואר והסיטו אליה את דברי הדואר שחלוקתם אינה משתלמת להם .נוסף
על זה ,בעלי היתר חילקו דברי דואר יחידניים בניגוד להיתר שקיבלו ממשרד
התקשורת במסווה של חלוקת דברי דואר כמותיים.
אגף פיקוח דואר לא קבע קווים מנחים אחידים לחלוקת דואר בידי בעלי
ההיתר האחרים ,אשר יבטיחו את טיב שירותי הדואר שהם נותנים לציבור
הרחב .רק בספטמבר  ,2016לאחר שנכנס לתפקידו מ"מ סמנכ"ל פיקוח דואר
במשרד התקשורת ,הוא החל לגבש קווים מנחים אחידים לחלוקת דואר בידי
בעלי היתר .אולם במועד סיום הביקורת עדיין לא נקבעו קווים מנחים אלו.
משרד התקשורת לא פעל על פי סמכותו ולא השית על בעלי היתר אחרים
לחלוקת דואר את החובה להשתתף בעלויות השירות האוניברסלי .בשל אופן
פעולה זה גדלו הפסדיה של חברת הדואר מחלוקת דואר במסגרת השירות
האוניברסלי ונפגעה איכותם של שירותי חלוקת הדואר שהיא מספקת לציבור.
משרדי התקשורת והאוצר לא בחנו במשך השנים באופן שוטף את הוצאות
חברת הדואר על תפעול השירות האוניברסלי ,דבר שיש בו כדי לפגוע
באיתנותה הכספית של החברה ,ביכולתה לספק שירות אוניברסלי איכותי
ובקידום התחרות בשוק הדואר.

ליקויים בחלוקת דואר של גופים ציבוריים
מסמכים רשמיים של גופים שלטוניים וגופים ציבוריים אחרים ,כמו דרכונים,
תעודות זהות ,אגרות רישוי רכב ,רישיונות נהיגה ,רישיונות לנשיאת נשק,
שומות מרשות המיסים ,מועברים לציבור באמצעות חברת דואר ישראל ובעלי
היתר אחרים לחלוקת דואר.
הנהלת בתי המשפט (הב"ה) :שיבושים חלו בחלוקת דברי דואר רשום עם
אישור מסירה .בשל ליקויים ברישומי הדוורים על אישורי המסירה נשלל
הבסיס הראייתי המאפשר לוודא כי הנמען קיבל את דברי הדואר ,וכפועל
יוצא שובש ההליך המשפטי ונגרמו הוצאות כספיות מיותרות להב"ה ולבעלי
הדין .בין היתר ,חברת הדואר החזירה להב"ה דברי דואר על כל תכולתם או
אישורים על מסירת דברי הדואר לנמענים זמן רב  -חודשים ואף שנים  -לאחר
שהועברו אליה לצורך מסירתם לנמענים; החברה החזירה להב"ה דברי דואר
על כל תכולתם אף שהדוור ציין על גבי אישור המסירה כי נמסרו לנמען או
למיופה כוחו; החברה לא מסרה דברי דואר לנמענים שהם גופים ציבוריים

משרדי התקשורת
והאוצר לא בחנו
במשך השנים באופן
שוטף את הוצאות
חברת הדואר על
תפעול השירות
האוניברסלי ,דבר
שיש בו כדי לפגוע
באיתנותה הכספית,
ביכולתה לספק
שירות אוניברסלי
איכותי ובקידום
התחרות בשוק
הדואר
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גדולים אשר כתובותיהם ידועות וברורות לכול ,כגון תחנות משטרת ישראל,
רשות המיסים ובית הדין הרבני הגדול בירושלים ,וזאת בטענות שווא שונות
מסוג "כתובת לא ידועה"" ,לא ידוע במען" או "מען לא מספיק".
רשות המסים בישראל :רשות המיס ים אינה פועלת על פי הוראותיו של חוק
עדכון כתובת ,התשס"ה , 2005-ובמועד סיום הביקורת היא טרם נקטה צעדים
ממשיים ליישומו ,והדבר גורם נזקים משמעותיים לציבור הנישומים; וזאת אף
שליקוי זה כבר הועלה בדוח מבקר המדינה משנת .72015
מדי שנה שולחת רשות המיסים מאות אלפי הודעות ודרישות לכתובות שאינן
עדכניות ,והודעות הנוגעות לחבות מס ,לקנסות ועיקולים או ,לחלופין להחזרי
מס ,אינן מגיעות ליעדן.
רשות האוכלוסין וההגירה :חלק מדברי הדואר שנשלחים לנמענים וכוללים
מסמכים רשמיים הנחוצים לאזרח למימוש זכויותיו ,כגון דרכונים ,אובדים בעת
שהייתם בחזקת החברה או שהעברתם לנמענים מתעכבת ביחידות הדואר.
חברת הדואר לא פעלה לקיצור מתן האישור בדבר אובדן דרכון בדואר ,אף
שהדבר נועד להקל על הציבור לחדשו ללא עלות נוספת ולהקדים את קבלתו
של דרכון חדש.

בעיות ייחודיות לערים ולכפרים במגזר הלא יהודי
בחלק מהיישובים הלא יהודיים יש תורים ארוכים לקבלת שירותי דואר ,וזמני
ההמתנה חורגים מהזמן שנקבע ומגיעים לעיתים עד כדי שעה ואף יותר.
בחלק מהיישובים במגזר הלא יהודי התנאים הפיזיים אינם נאותים ואף אינם
מכבדים את מקבלי שירותי הדואר.
ברבים מהיישובים הלא יהודיים והשכונות הלא יהודיות כלל לא מופו רחובות
ולא מוספרו הבתים ביישוב ,וחלק ממחלקי הדואר במגזר הלא יהודי מדווחים
כי הם אינם מאתרים הרבה מכתובות הנמענים ורושמים "מען לא ידוע" על
גבי דבר הדואר.
באתר המרשתת של החברה הקישורים למידע נפתחים בעברית אף שהחברה
מציינת שניתן לכאורה לבחור לקבל מידע בשפה הערבית.

ליקויים בפעילות מערך שירות הלקוחות
זמני ההמתנה לקבלת מענה אנושי במוקד הטלפוני ארוכים מהנדרש .פעמים
רבות אף נרשמו זמני המתנה מרביים של שעה עד שעתיים .עקב כך ,שיעור

7

מבקר המדינה ,דוח שנתי 66א (" ,)2015מיצוי הטבות מס והשירות לנישום" ,עמ' .235
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ניכר מהפונים ויתרו על קבלת השירות .בשנת  2017היה השיעור הממוצע של
הפונים שוויתרו על קבלת שירות כ 28%-מכלל הפונים.
החברה לא חזרה לחלק ניכר מהפונים אשר השאירו את פרטיהם לצורך
קבלת שיחה חוזרת בשירות ( ,)call backובמקרים רבים אחרים השירות בוצע
רק לאחר המתנה ממושכת יחסית.
מערכת פניות הציבור אינה נוחה לשימוש הפונים ,בין היתר היא אינה מעדכנת
את הפונה בנוגע למקומו בתור; בעת חיוג למוקד לא ניתן לבחור את השפה
הרצויה והמידע ניתן רק בעברית עד קבלת הנציג; המוקד אינו מותאם
לשימושם של אנשים עם מוגבלות ,ולא ניתן לקבל את הפניית השיחה
לשלוחה ייעודית המאפשרת מתן שירות נגיש לאנשים אלו באופן המותאם
להם; מערכת המחשב הקיימת מיושנת ומסורבלת ומשפיעה על יכולת
העבודה במוקד ועל איכותה.
אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת לא קבע יעדי טיב שירות ממשיים במוקד.
במאי  2018מסרה החברה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת היא
נקטה צעדים לשיפור השירות במוקד פניות הציבור  -היא החלה בהטמעת
מערכת חדשה לניהול הקשר עם לקוחותיה (להלן  -מערכת  )CRMאשר
תאפשר מתן שירות מלא ומהיר יותר ללקוחות .אולם במועד סיום הביקורת
עדיין לא השלימה החברה את הטמעת המערכת.

הנגשת יחידות חברת דואר ישראל
לאנשים עם מוגבלות
החברה הוכרה כ"רשות ציבורית" לעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,ולפיכך הייתה אמורה החברה להשלים עד נובמבר  2018את ביצוע
התאמות נגישות המבנה והשירות בכל יחידותיה לשימושם של אנשים עם
מוגבלות .אולם בשנים  2010עד  2015לא נערכה החברה להנגשת יחידותיה
לאנשים עם מוגבלות  -בין היתר ,הצוות שהוקם במטרה לקדם את הנגשת
היחידות לא עשה דבר; סקרי הנגישות שביצעה החברה בעצמה ביחידותיה
במשך השנים היו חלקיים ,והחברה לא פרסמה את תמונת מצב הנגישות
ביחידותיה; החברה לא הכינה תוכנית רב-שנתית ולא הקצתה תקציבים
יעודיים לביצוע התאמות הנגישות.
בפברואר  2017השלימה החברה את ביצוע התאמות הנגישות רק בכ4%-
מיחידותיה; ניסיונם של אנשי הלוגיסטיקה במרחבי החברה לבצע התאמות
נגישות על בסיס סקר נגישות פנימי נכשל .במועד זה עדיין לא השלימה
החברה את ביצוע סקרי נגישות המבנים בכ 120-יחידות כנדרש ממנה ואת
סקרי נגישות השירות בכל יחידות הדואר.
במשך שנים הזניחה החברה את נושא הנגשת יחידותיה לשימושם של אנשים
עם מוגבלות כנדרש בחוק .נכון לשנת  2017מרבית יחידות החברה אינן

זמני ההמתנה
לקבלת מענה אנושי
במוקד הטלפוני
ארוכים מהנדרש.
פעמים רבות אף
נרשמו זמני המתנה
מרביים של שעה עד
שעתיים
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נגישות באופן מלא לאנשים עם מוגבלות ,והם אינם יכולים לקבל ביחידות
אלה שירות ככל האזרחים .בפברואר  2017עדיין לא ביקשה החברה
מהרשויות המקומיות היתרים לשיפוץ חזיתות המבנה או דלתות הכניסה כל
אימת שנדרשו היתרים אלה .כמו כן ,רק באפריל  2017פנתה החברה אליהן
לשם הסדרת חניות נכים ודרכי גישה אל יחידות הדואר.

ההמלצות העיקריות
על הנהלת החברה לפעול למיגור התופעה של "עיכוב" או "אובדן" דברי דואר
במהלך שהייתם בחזקת יחידות הדואר ,שבגינה אין דברי דואר מגיעים לנמען
אשר ממתין להם זמן רב .על הנהלת החברה לפעול לשיפור בהעברת דברי
דואר במקטעים שצוינו בתלונות ובסקרי טיב השירות ,כגון המקטע שבין בית
המיון לביתו של הנמען ,ובעיקר לשפר את האופן שבו הדוורים מוסרים את
דברי הדואר לנמענים ,כדי למנוע מהם עוגמת נפש ונזקים כספיים שמקורם
בליקויים באופן מתן השירותים בידי החברה.
על חברת הדואר לעשות בדק בית לגבי השירותים הניתנים לתושבי
הפריפריה ולהביא לידיעתם מהם השירותים שהם זכאים לקבל באמצעות
רכבי הדואר הנע ,ולשפר את רמת השירותים הניתנים לתושבים המשתמשים
בשירות הדואר הנע.
על אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת ,כמאסדר בתחום זה ,להגביר במידה
ניכרת את פעולות הבקרה והפיקוח ,תוך הפעלת מכלול הכלים שבידיו מול
הנהלת החברה לשם הבטחת תיקון הליקויים האמורים .על האגף לבדוק את
סקרי השירות של החברה ,ואף לקיים סקרי שירות באמצעות יועצים בלתי
תלויים מטעמו ,ולהימנע ככל הניתן מדחיית יישומן של הוראות הרישיון ,וזאת
כדי למנוע פגיעה בשירות לציבור.
על משרדי התקשורת והאוצר לבחון מחדש את שוק הדואר ואת השירות
האוניברסלי אחת לתקופה ,להגביר את הפיקוח על כלל בעלי ההיתר
לחלוקת דואר ולשקול בין היתר להשית עליהם מימון עלויות השירות
האוניברסלי ,לחייבם לעמוד בתקני שירות מחייבים ,והכול על מנת לאפשר
לציבור לקבל שירות אוניברסלי איכותי.
על הנהלת חברת דואר ישראל למפות את היחידות שבהן זמן ההמתנה בתור
ארוך במיוחד ,לפתוח בהן אשנבים נוספים למתן שירות לקהל הפונים
ולהוסיף אמצעים טכנולוגיים ,ולפי העומס ביחידות להסיט אליהן כוח אדם
מסניפים שבהם אין עומס .על החברה לשקול מתן סיוע דומה לסוכנויות,
למרות מעמדן העצמאי ,כדי לתת שירות הולם לכלל ציבור הלקוחות .על
החברה להשתמש ביכולות מערכות ניהול התורים המותקנות ביחידותיה
לספק נתונים בזמן אמת על יחידות דואר פחות עמוסות ולהביא את הדבר
לידיעת הציבור באמצעות יישומון ,כדי שהציבור יוכל לבחור באופן מושכל
ועל בסיס נתוני אמת מתי להגיע לסניף לשם קבלת השירות.

במשך שנים הזניחה
החברה את נושא
הנגשת יחידותיה
לשימושם של
אנשים עם מוגבלות
כנדרש בחוק
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על הנהלת החברה לפעול לכך שתוכל להבטיח כי כל יחידותיה ,לרבות
סוכנויות הדואר העצמאיות ,יוכלו לספק שירותי דואר לכלל ציבור הלקוחות
על פי יעדי טיב השירות שהוגדרו ,ולפעול לכך כי השירות הניתן לציבור לא
יושפע ממצבן הכלכלי של סוכנויות הדואר העצמאיות .על משרד התקשורת
ועל די רקטוריון החברה לבחון את הסיבות לנטישתם של סוכני דואר רבים
ולהיות ערים לחשש הממשי לסגירתן של סוכנויות דואר רבות אשר עלולה
לפגוע בשירות חיוני לציבור.
על הנהלת החברה לבחון את הבעיות הייחודיות המקשות עליה במתן שירות
במגזר הלא יהודי ,ולפעול לכך שיחידות החברה במגזר זה יספקו תנאים
ראויים לקהל המשתמשים בשירותי הדואר.
על הנהלת החברה להמשיך ולפעול לשיפור היעילות והזמינות של המענה
הטלפוני במוקד  171ושל אמצעי הקשר האחרים עם הציבור ,כדי לאפשר
ללקוחות רבים ככל האפשר לקבל שירותים בלי להגיע לסניפי הדואר .על
שירותי המוקד (לרבות הודעת הפתיח וניתוב השיחות במערכת הקולית)
להינתן גם בשפה הערבית ,בהיותה שפה נפוצה ובעלת מעמד מיוחד במדינת
ישראל.
על הנהלת החברה לפעול לאספקת שירות שוויוני ונגיש לכלל האוכלוסייה
בישראל .עליה לפעול במשנה מרץ ,בין היתר באמצעות הקצאת משאבים
ראויים ,להתאמת כל יחידות הדואר (סניפים ,סוכנויות ,מרכזי חלוקה
וקישוריות דואר) לאנשים עם מוגבלות אשר זכאים ליחס הולם ומכבד
ולנגישות מלאה.

סיכום
חברת דואר ישראל היא חברה ממשלתית המספקת שירותים חיוניים
לתושבים בכל הארץ ,ובכלל זה לתושבי הפריפריה ,לאנשים עם מוגבלות
ולבעלי עסקים ,כאשר חלק משירותים אלה היא נותנת באופן בלעדי .זכותו
של הציבור במדינה מתוקנת לקבל שירותי דואר הולמים מחברת הדואר,
ולפיכך השירותיות חייבת להיות נר לרגליה .עליה לתת שירות איכותי ,שוויוני,
יעיל ומסביר פנים לציבור ולקבוע מתן שירות שכזה כאחד מיעדיה.
מממצאי הדוח עולים ליקויים רבים ,חלקם אף חמורים ,במגוון רחב של
תחומים .לצורך תיקונם נדרשים שיפורים משמעותיים בשירותי חלוקת דואר,
בשירות ביחידות הדואר ,בשירותי הדואר הנע ,בשירות הניתן לגופים ציבוריים,
בשירות במגזר הלא יהודי ,בשירות שנותנות סוכנויות הדואר העצמאיות
ובשירות במוקד שירות הלקוחות .כמו כן ,יש לפעול במשנה מרץ לביצוע
התאמות נגישות מבנה ושירות של יחידות הדואר לאנשים עם מוגבלות.
הפגיעה באמון של הציבור גורמת גם לפגיעה במוניטין ובמצבה הכספי של
החברה.
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על הדירקטוריון והנהלת החברה לפעול לשיפור מערכת היחסים בין החברה
ובין סוכני הדואר ,ובכלל זה ליישב את הסכסוך הכספי ביניהם ,על מנת
לשפר את השירות שהחברה נותנת לציבור .על משרד התקשורת ודירקטוריון
החברה לבחון את הסיבות לנטישתם של סוכני דואר רבים ולהיות ערים
לחשש ממשי לסגירתן של סוכנויות דואר רבות ,ועקב כך לפגיעה בשירות
חיוני לציבור .על החברה לפעול להסדרת הבעיות הייחודיות הנוגעות למתן
השירות למגזר הלא יהודי.
בחברה עובדים רבים העושים כמיטב יכולתם לספק שירותי דואר איכותיים,
והנהלת החברה בראשות המנכ"ל פועלת מסוף שנת  2015לשיפור וייעול
חלוקת דברי הדואר וזמני ההמתנה בתור ביחידות הדואר ,אך שיפור השירות
שהוא משאת נפשו של ציבור גדול הינו תהליך ארוך וקשה וכרוך בשינוי
התרבות הארגונית בחברה .על הנהלת החברה להתמיד בשיפור השירות בכך
עד שהדבר יחלחל לאחרון העובדים בארגון .על הדירקטוריון של החברה ועל
האגף לפיקוח על הדואר במשרד התקשורת להגביר את פעולות הפיקוח כדי
להבטיח שהחברה עומדת ביעדי טיב השירות שנקבעו ברישיונה ,וכן עליהם
לוודא כי החברה תשיג יעדים אלה ,כדי שתוכל לספק שירות איכותי לכל
ציבור לקוחותיה .זאת ועוד ,על אגף הפיקוח לוודא כי כל הציבור יקבל שירותי
חלוקת דואר איכותיים ,ועליו להחיל על בעלי ההיתר האחרים לחלוקת דואר
קווים מנחים אחידים ,ו יעדי טיב השירות לטיפול בדברי דואר ,ואם יימצא כי מי
מהם אינו עומד בהוראות אלה ,יש לנקוט נגדו את הצעדים הנדרשים.
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הצעדים אותם נקטה החברה לתיקון
הליקויים ויישום ההמלצות במגוון שירותי הדואר שעלו בדוח הביקורת .עם
זאת ,הצעדים אותם נקטה החברה לא הושלמו ,וטרם הבשילו לכדי שיפור
מהותי בחלק משירותי החברה.
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מבוא
חוק הדואר ,התשמ"ו( 1986-להלן  -חוק הדואר) ,קובע כי מתן שירותי דואר
בתחום השמור( 8המוסדר) טעון קבלת רישיון לפי חוק הדואר או חוק התקשורת
(בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,1982-או על פי היתר מכוח חוק הדואר .חברת דואר
ישראל בע"מ היא חברה ממשלתית שהחלה לפעול במרץ ( 2006להלן  -חברת
הדואר או החברה) .בינואר  2008נתן משרד התקשורת את הרישיון לחברת
הדואר .רישיון זה עיגן את חובת השירות האוניברסלי החלה על החברה בכל
הארץ ,ובין היתר את תקני האיכות והשירות שבהם נדרשת החברה לעמוד
במסגרת מתן שירותי הדואר .בפברואר  2015ניתן לחברה רישיון חדש .החברה
עברה תהליך התייעלות ובמסגרתו פיטרה עובדים רבים ובעיקר דוורים ,איחדה
אזורי חלוקה של דוורים והחלה לחלק את דברי הדואר לבתי הנמענים פעם
ביומיים .ממרץ  2015מכהן מר דני גולדשטיין כמנכ"ל החברה .בתרשים 2
שלהלן מפורטים תקני האיכות והשירות העיקריים המעוגנים ברישיון הכללי של
חברת הדואר מפברואר .2015
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התחום השמור  -איסוף ,העברה ,חלוקה או מסירה בישראל של מכתב ,גלויה ,דבר דפוס או
צרור .דברי הדואר הנכללים בתחום זה נחלקים לשניים  -דברי דואר כמותי (דברי דואר עסקי
אינפורמטיבי ששולחים גופים וחברות ,הכוללים לרוב את פירוט ההתחשבנות בין הגופים
ללקוחותיהם) ודברי דואר יחידני (דברי דואר ששולחים לרוב לקוחות פרטיים ועסקים קטנים).

 | 18דוח ביקורת מיוחד

תרשים  :2תקני האיכות והשירות העיקריים אשר להם זכאים האזרחים

על פי נתוני משרד התקשורת בעיבוד משרד מבקר המדינה.

החברה מצהירה 9כי היא מתחייבת לספק שירות ברמה גבוהה ובסטנדרטים בין-
לאומיים לכל מקום ברחבי המדינה .כמו כן ,החברה מתחייבת להעניק לציבור
הרחב ,באמצעות בנק הדואר ,שירותים פיננסיים מתקדמים הזמינים לכל תושבי
המדינה וניתנים במחירים אחידים לכל נפש .גם באמצעות שירותי הדואר הציבור
מקיים קשר מתמיד בין היתר עם מוסדות השלטון המרכזי ,עם מוסדות השלטון
המקומי ,עם מוסדות ציבו ריים נוספים וכן עם גופים עסקיים ,גופים מוסדיים
ובנקים ,לרבות קבלת מרבית דברי הדואר הנשלחים אליו ממוסדות רשמיים.
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על חשיבות אספקתם הסדירה של שירותי הדואר לכלל אזרחי המדינה כדי
לאפשר להם אורח חיים תקין עמד המחוקק בכמה דרכים( :א) חוק הדואר
מחייב קבלת אישור מיוחד לחלוקת דברי דואר; (ב) הרישיון קובע כי בעל
הרישיון יבטיח את אספקת שירותי הדואר בעת מלחמה ובשעת חירום;
(ג) נקבעה חובת שירות אוניברסלי ובבסיסה נקבע כי דברי דואר יישלחו
לנמענים בכל המדינה ובפריפריה במחיר אחיד ,בלי שהעלות העודפת להעברת
דבר הדואר תועמס על האזרח תושב הפריפריה; (ד) ברישיונות שניתנו לחברה
נקבע כי עליה לעמוד ביעדי טיב השירות בכמה תחומים ,ובכלל זה נקבע אופן
פריסת יחידות דואר ונאסר עליה לסגור יחידות דואר אלא באישור המפקח על
החברה .נקבעו משכי הזמן הממוצעים להעברת דברי דואר בשירותי הליבה של
החברה ,ונקבעו עונשי מאסר בחוק הדואר שיושתו על גורמים בחברת הדואר
שיפגעו במתכוון בחלוקת דואר לנמענים .יתר על כן ,במשרד התקשורת הוקם
אגף מיוחד לפיקוח על אספקת שירותי הדואר והוקנו לו סמכויות רבות.
בעידן הטכנולוגי ,שבו עומדות לרשותו של הציבור דרכים רבות ליצירת קשר עם
גורמים שונים ,פוחת היקף המשלוח של דברי דואר "מסורתי" כגון מכתבים ,אך
היקף העברת דברי דואר רגילים ורשומים עדיין גדול ,ונוסף על כך יש גידול
בהיקף הסחר המקוון שבו גדל מספר החבילות הנשלחות באמצעות שירותי
הדואר .10לפיכך ,נודעת חשיבות עליונה לכך שהשירות שחברת הדואר נותנת
לציבור יהיה איכותי ,שכן ליקויים באספקת שירותיה עלולים לגרום נזקים ניכרים
לציבור.
התחרות בשוק הדואר :אגף בכיר דואר במשרד התקשורת (להלן  -אגף
פיקוח דואר) ,האמון על הסדרת שוק הדואר והפיקוח על בעלי היתר לחלוקת
דואר ,מעריך כי בשנת  ,2017וכעשור לאחר שנפתח שוק הדואר לתחרות
בתחום הדואר הכמותי ,ניתן לעמוד על הסתמנותן של כמה מגמות( :א) מחיר
הדואר הכמותי לעסקים ולמוסדות פחת בכ( ;12%-ב) מחיר הדואר היחידני
ללקוח הפרטי ולעסק הקטן התייקר בשיעור ניכר של כ( ;50%-ג) איכות
חלוקתם של דברי הדואר לציבור נפגעה; (ד) יכולת חברת הדואר לספק שירות
אוניברסלי לציבור נפגעה.
לפי הנתונים המעודכנים לדצמבר  2017חברת דואר ישראל מחזיקה בכ60%-
מנתח שוק הדואר הכמותי המחולק בכל הארץ ,אך היא מחלקת רק כ20%-
מדברי הדואר הכמותיים המחולקים באזורים רווחיים .לצידה פועלים כמה בעלי
היתר אשר מחזיקים כ 40%-משוק הדואר הכמותי ,ופעילותם ממוקדת באזורים
מסוימים בלבד במרכז הארץ ובאזורים שבהם קיימת כדאיות כלכלית לחלוקת
דואר.
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מבקר המדינה ,דוח שנתי 69א (" ,)2018התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון" ,עמ'
.209

כעשור לאחר שנפתח
שוק הדואר לתחרות
בתחום הדואר הכמותי
העריך משרד
התקשורת כי מחירי
שירותי הדואר
ללקוחות פרטיים
ולעסקים קטנים
התייקרו בכ,50%-
איכות חלוקתם של
דברי הדואר לציבור
נפגעה ,ונפגעה גם
היכולת של חברת
הדואר לספק לציבור
שירות אוניברסלי
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פעולות הביקורת
בחודשים דצמבר  2015עד יולי  2017בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין
היבטים בשירות שחברת דואר ישראל מספקת לציבור :את השירותים דואר
רגיל ,דואר רשום ו"דואר  "24ואת הנזק שנגרם לציבור עקב אי-עמידתה ביעדי
טיב שירותים אלו ,וכן את זמני ההמתנה בסניפי הדואר ואת סוגי השירות ורמת
השירות שנותנות סוכנויות הדואר העצמאיות .עוד בדק משרד מבקר המדינה את
שירותי הדואר הניתנים לתושבי הפריפריה והמגזר הכפרי באמצעות יחידות
הדואר הנע ואת שירותי הדואר שנותנת החברה למגזר הלא יהודי .נוסף על כך,
נבחן אופן טיפולה של החברה בהנגשת המבנים והשירות של יחידות הדואר
לאנשים עם מוגבלות ובפניות של הציבור בנוגע לשירותי הדואר .כמו כן ,נבחנה
מידת הפיקוח של אגף פיקוח דואר על כלל בעלי ההיתר לחלוקת דואר.
הביקורת נעשתה בחברת דואר ישראל ובמרחבים האזוריים שלה ,בכמה בתי
דואר וסניפי דואר ,בסוכנויות דואר עצמאיות וביישובים ובנקודות המקבלים את
שירותי הדואר באמצעות קווי הדואר הנע .עוד נעשתה ביקורת באגף פיקוח
דואר שבמשרד התקשורת.
בדיקות השלמה נעשו בהנהלת בתי המשפט ,ברשות המסים בישראל (להלן -
רשות המיסים) ,ברשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים (להלן  -רשות
האוכלוסין) ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים.
שיתוף הציבור בהליך הביקורת :שירותי הדואר חיוניים לציבור ,ולפיכך מצא
לנכון משרד מבקר המדינה להוסיף על כלי הביקורת הקלאסיים תהליך של
שיתוף הציבור בהליך הביקורת (להלן  -תהליך שיתוף הציבור) .תהליך שיתוף
הציבור התבצע באמצעות שאלון מקוון שפרסם משרד מבקר המדינה באתר
המרשתת שלו וברשת החברתית  Facebookביולי  .2017לתהליך השיתוף נחשפו
כ 300,000-אנשים ,ומטרתו הייתה פנייה ישירה לציבור מגוון ככל הניתן וקבלת
עמדותיו (ממקור ראשון) בכל הנוגע לשירותי הדואר הנפוצים ולנזקים שנגרמו לו
בגלל ליקויים בשירותים אלו .כ 9,600-אנשים מילאו את השאלון בשלמותו וכ-
 9,000אנשים נוספים השיבו רק על חלקו .במסגרת התהליך נעשה שימוש
משולב בכלי שיתוף כמותניים ובכלי שיתוף איכותניים ,לרבות ראיונות עומק עם
נציגים מהמגזר הלא יהודי.

רקע
חברת הדואר היא חברה ממשלתית הנותנת שירות בכ 790-סניפים וסוכנויות
דואר .נוסף על כך ,החברה מחלקת דברי דואר בכ 1,100-יישובים באמצעות
רכבי דואר נע .כמו כן ,החברה מעבירה דברי דואר לציבור באמצעות מרכזי
חלוקת דואר וקישוריות דואר (ריכוז תאי דואר לשירות הציבור) ובאמצעות מרכזי
מסירה (העברת דברי דואר לנמענים באמצעות בית עסק אחר).
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בשנים  2012עד  2017הצטברו בידי גופים שונים במדינה תלונות רבות נגד
חברת הדואר בעניין איכות השירות שהיא מספקת לציבור .11בכלל זה התקבלו
תלונות בנושאים אלה :אובדן דברי דואר או עיכוב בהעברתם לנמענים ,חלוקת
דברי דואר ליד תיבת הנמען ,בסביבתה ולא בתוכה ,המתנה ארוכה בתור
לקבלת שירות ביחידות החברה ואי-מתן שירותי דואר ביחידות הדואר הנע.
לאור מצבה הכלכלי של החברה ,הפסדיה הכספיים וחוסר יעילותה
התפעולית אישרה ביולי ( 2018לאחר סיום מועד הביקורת) ועדת השרים
לענייני הפרטה את הפרטת חברת דואר ישראל בשני שלבים :מכירת 20%
ממניות החברה למשקיע פרטי והנפקת  20%ממניות החברה לציבור,
דהיינו הפיכת החברה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה ,דבר שיש בו
לטענת הוועדה כדי להגדיל את יעילות עבודתה של החברה.
במהלך הביקורת ולאחריה ביצעה החברה פעולות שלהערכתה יביאו לשיפור
ניכר בשירות שהיא נותנת לציבור ,אך לאחר מועד סיום הביקורת טרם השלימה
החברה פעולות אלה.
הקמת מרכז הסחר המקוון במודיעין :עד  2017ביצעה החברה את מיון דברי
הדואר בבית המיון בתל אביב אשר אינו ערוך לטפל במיון והפצה של דברי
דואר וחבילות בהיקף גדול .למרות הקיטון במשלוח מכתבים קיים גידול חד
בהיקף הפריטים שהחברה מטפלת בהם מדי שנה אשר מקורם באתרי הסחר
המקוון מחו"ל .נוכח גידול זה העריכה החברה כי היא תצטרך לטפל בשנת
 2020בכ 100-מיליון חבילות אשר מקורן באתרי הסחר מחו"ל .על כן ,בשנת
 2017הקימה חברת הדואר את מרכז הסחר המקוון (בית מיון ארצי) בעיר
מודיעין (להלן  -מרכז הסחר) .המרכז משמש מערך מיון ארצי לדברי דואר ,והוא
מאפשר לחברה למיין את דברי הדואר לכ 1,200-נקודות מסירה הפרוסות בכל
הארץ .נכון למרץ  2018מרכז הסחר ממיין מאות אלפי חבילות ביום אשר כוללות
דברי דואר רגיל ורשום וחבילות .להלן בתמונה  1מוצג מרכז הסחר המקוון
במודיעין.
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באגף פניות הציבור בחברה ,בנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה ובאגף פיקוח
דואר שבמשרד התקשורת.
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תמונה  :1מרכז הסחר המקוון במודיעין (הדמיה)

המקור :חברת דואר ישראל.

הקמת מרכזי דוורים אזוריים :עד  2017מיינה החברה את דברי הדואר
באמצעות שלושה בתי מיון דואר מרכזיים אשר העבירו את דברי הדואר אל 84
מרכזי דוורים .הדוורים מיינו את דברי הדואר לאזורי החלוקה השונים לפי
כתובות הנמענים .המבנים שבהם מוינו דברי הדואר לא היו מותאמים לעבודתם
של הדוורים והחברה התקשתה לנהל אותם באופן יעיל .החברה החליטה
להקים כ 12-עד  15מרכזי דוורים אזוריים ביחידות דואר גדולות ,אשר יאפשרו
שיפור של תהליך מיון הדואר וימנעו טעויות בעת מיון הדואר ,וכן יאפשרו לה
גמישות ניהולית רחבה ובקרה הדוקה יותר על עבודתם של הדוורים .נכון
לאפריל  2018הקימה החברה שלושה מרכזי דוורים אזוריים (אור יהודה ,ראשון
לציון ואשדוד) בעלות של כ 3-מיליון ש"ח כל אחד .מהביקורת עולה כי השלמת
הקמת שאר המרכזים מתעכבת והיא תתפרס על פני כמה שנים.

תהליך שיתוף הציבור בהליך הביקורת
כאמור ,מטרתו של תהליך זה הייתה לקבל ממקור ראשון ,מגוון ככל הניתן ,את
עמדות הציבור בכל הנוגע לשירותי הדואר הנפוצים ,וכן לסקור את הנזקים
שנגרמו לציבור בגלל מתן שירותי דואר לקויים .יצוין כי הנזקים הללו נחלקים
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לשני סוגים :נזק ממוני ונזק לא ממוני .תהליך זה הוא הליך משלים לעבודת
הביקורת.12
ביולי  2017פרסם משרד מבקר המדינה קול קורא לשיתוף הציבור ובו ביקש
מהציבור להשיב על שאלון מקוון שכלל גם שאלות פתוחות .בהשבה על
השאלון שיתף הציבור את משרד מבקר המדינה בחוויותיו ותחושותיו הנוגעות
לשירותי הדואר (להלן  -השאלון המקוון או השאלון) .לשאלון המקוון נחשפו
כ 297,467-גברים ונשים;  18,589נשים וגברים השיבו עליו ומהם  9,626השיבו
עליו באופן מלא .להלן בתרשים  3מובאים הנתונים על מידת חשיפת הציבור
לתהליך ועל שיעורי ההשתתפות בו.
תרשים  :3החשיפה לתהליך שיתוף הציבור ,יולי 2017

המקור :על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

יש לסייג ולציין כי ככלל ,משיבי השאלון אינם מכירים את בעלי ההיתר
האחרים המחלקים כ 40%-מדברי הדואר הכמותי שנשלח מגופים גדולים
במשק ,בייחוד במרכז הארץ ובאזורים צפופי אוכלוסין .לכן ,ייתכן
שתשובותיהם לגבי שביעות רצונם מחלוקת דברי הדואר בידי הדוור ולגבי
נזקים שנגרמו להם מחלוקת דואר לא תקינה ,מקורן בחלוקת דואר לא
תקינה בידי כל בעלי ההיתר ולא רק בידי חברת דואר ישראל.

12

הפרסום שילב הפצה רחבה בתקשורת המסורתית ,הפצה ממוקדת באמצעות קבוצות וקהלי יעד
בקרב משתמשי  Facebookובאמצעות קמפיין  Facebookממומן.
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שביעות רצון משירותי הדואר
המשיבים התבקשו לדרג את שביעות רצונם בסולם של  1עד  5מ"כלל לא
מרוצה" עד "מרוצה מאוד" ,בהתאמה .הממצאים מלמדים כי עבור כל הנושאים
שהוצגו הממוצע נמוך מהציון  .3.00שביעות הרצון הנמוכה ביותר נרשמה בנוגע
לשירות הניתן מאגף פניות הציבור של הדואר (ציון ממוצע  ,)1.64ואחריו
השירות הנוגע לקבלת חבילות מחו"ל (ציון ממוצע  .)2.09שביעות הרצון משירות
הדואר העוקב אחר אדם העובר דירה כמעט שווה לשביעות הרצון מהשירות
בסניף (ציון ממוצע  2.38ו ,2.48-בהתאמה) .שביעות הרצון מהדוור 13המחלק את
הדואר לבתים (ציון ממוצע  )2.69גם היא נמוכה יחסית בהתחשב בכך שמדובר
בסולם של  1עד  .5להלן בתרשים  4מוצגות תוצאות סקר שביעות הרצון
משירותי הדואר בקרב המשיבים על השאלון.
תרשים  :4שביעות הרצון משרותי הדואר בקרב המשיבים על השאלון

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

דיווח על נזקים שמקורם בשירותי דואר לקויים
במסגרת השאלון התבקשו המשיבים לציין אם נגרמו להם נזקים שונים
עקב השירות של דואר ישראל בשנה האחרונה 80% .מהמשיבים ציינו כי
נגרם להם נזק כלשהו ,ו 20%-מהמשיבים סימנו את ההיגד "לא נגרם לי
כל נזק בשנה האחרונה בגלל איכות שירותי דואר ישראל" כמשקף נכונה
את חווייתם .להלן בתרשים  5מוצגים נתוני המשיבים שנגרם להם נזק
בעניין פרטני.

13

שביעות רצון הציבור מעבודת הדוורים מתייחסת גם לעבודת הדוורים של בעלי ההיתר האחרים.

בתהליך שיתוף
הציבור ציינו 80%
מהמשיבים על
השאלון כי בשנה
האחרונה נגרם להם
נזק כלשהו בגלל
איכות שירותי הדואר
שקיבלו
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תרשים  :5שיעור המשיבים בשאלון שדיווחו כי ניזוקו משירותי דואר
לקויים

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

במסגרת השאלון ניתנה למשיבים אפשרות לציין נזקים נוספים שנגרמו להם
בגלל איכות השירות של חברת הדואר ,ולא נכללו ברשימה הסגורה.
בתשובותיהם של  4,219משיבים פורטו נזקים נוספים שלא נכללו ברשימה
הסגורה והם מוצגים להלן בלוח  1לפי קטגוריות.
לוח  :1נזקים נוספים שעליהם דיווחו המשיבים לשאלון
מספר הפעמים שבהן
התשובה המילולית

הוזכר הנזק

תקלות שונות בקבלת דואר ,בזבוז זמן

1,662

אובדן דבר דואר

1,192

נזק כספי

350

איחור בתשלום למוסדות שונים

340

החמצת אירוע מקצועי או אישי

67

איחור בקבלת דרכון או תעודת זהות

44

אחר

1,010

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

השאלון המקוון כלל שאלה פתוחה שבה יכלו המשיבים לשתף ,בשפתם ,חוויות
משירותי הדואר .להלן כמה דוגמאות לחוויות אלה:
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"הייתה לנו ועדת השמה של הילד והמכתב לא הגיע אלינו ולכן לא היינו
נוכחים".



"קיבלתי זימון למשפט יום אחד לפני! כתוצאה מכך לא יכולתי להגיע
למשפט ונאלצתי להתפשר ולהפסיד כסף".



"כמעט פספסתי ועדת נכות של ביטוח לאומי כי הזימון הגיע אחרי התאריך,
למרות שנשלח חודש לפני .למזלי הם שולחים מסרון ( )smsתזכורת יומיים
לפני".



"הזמנה לחתונה שמגיעה אחרי החתונה ,כרטיס שנה טובה שנשלח
שבועיים לפני ראש השנה משכונה אחת לשכונה אחרת בירושלים והגיע
שבועיים לאחר סוף חג הסוכות ,חבילה שהוזמנה מאנגליה ונעלמו
עקבותיה ,להמשיך???"



"דרכון הגיע אלי באיחור ולכן נאלצתי לבטל טיסה שהוזמנה וכן שילמתי
דמי ביטול".

נזקים משירותי הדואר במגזר העסקי
משרד מבקר המדינה ביקש לבחון את הנזקים משירותי הדואר שנגרמו
למשיבים במגזר העסקי ולמשיבים במגזר הפרטי .רובם המכריע של המשיבים
( ) 86%ציינו כי השימוש שלהם בשירותי דואר ישראל הוא ברובו פרטי922 ,
משיבים (כ )10%-ציינו כי השימוש מעורב  -פרטי ועסקי גם יחד ,ויתר המשיבים
(כ )4%-ציינו כי השימוש כולו או ברובו עסקי .להלן בתרשים  6מוצג שיעורם של
המשיבים מהמגזרים השונים שדיווחו כי איחרו בתשלום למוסדות בגין שירותי
דואר לקויים.
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תרשים  :6שיעור המשיבים  -מהמגזרים השונים  -שדיווחו על איחור
בתשלום למוסדות בגין שירותי דואר לקויים ,יולי 2017

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

מהתשובות לשאלות הפתוחות עולה שהמגזר העסקי חש כי שירותי הדואר
שהוא מקבל מהחברה פוגעים קשות בפעילותו העסקית .להלן כמה דוגמאות:


"אנחנו סוכנות ביטוח .לקוחותינו שולחים אלינו המחאות עבור הביטוח
אלא שההמחאות אינן מגיעות או שמגיעות אחרי שבועות רבים.
ללקוחות נגרם נזק כי ללא תשלום עבור הביטוח אין להם ביטוח ולנו
נגרם נזק כי אנחנו לא מקבלים עמלות".



"איחרתי בתשלום לספקים עקב איחור בהגעת הדואר .חשבוניות אשר
נשלחות אלי בדואר מתעכבות במשך שבועות ומגיעות באיחור ,ואיני
יכול להגיש אותן בזמן לרו"ח".



"אני בעלת עסק קטן ...לצערי אני נאלצת לשלוח עשרות חבילות
בחודש ללקוחות שלי ואני פשוט שבויה של דואר ישראל .חבילות שלא
מגיעות בזמן ,חבילות שהולכות לאיבוד .פעמים רבות נאלצתי להחזיר
ללקוחותי י את התשלום חזרה וכפיצוי להכין מוצר חדש .בושה שחברה
כזו מתקיימת ,ודורשת מחירים מופקעים שהיא לא נותנת את השירות
הראוי עליהם .הלוואי ויעשה שינוי ,כי אחרת אני כעסק קטן אאלץ
לסגור".



"אני שולח מאות חבילות בחודש .עם  30אחוז יש בעיות מאיחורים ועד
אובדן .אני מבזבז כל יום לפחות שעת עבודה על בירורים מול הלקוחות
על איחור דברי דואר .מעריך את הנזקים החודשיים שלי מהבלגן בדואר
ב 2,000-ש"ח לחודש".
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תרשים  :7עיקרי הליקויים בדוח הביקורת
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"חשבונות ספקים מגיעים אחרי חודש מיום המשלוח ואי אפשר לקזז
את המע"מ בזמן"



"אני עובדת ברשות מקומית ,אנחנו שולחים בדאר רשום זימונים
לוועדות השמה כחודש לפני מועד הועדה ,באופן קבוע הזימונים
מגיעים ליעדם זמן מה לאחר הוועדות".

מתהליך שיתוף הציבור עולה כי לקוחות החברה חשים תסכול וכעס רב
על השירות שהם מקבל ים מחברת הדואר .לטענת הרוב המכריע של
המשיבים על השאלון המקוון ,הליקויים בשירותי הדואר מסיבים להם
נזקים רבים ,ובהם פגיעה באורח חייהם ,נזקים כספיים ,בזבוז זמן ,טרחה
מיותרת ועוגמת נפש .בתרשים  7לעיל מוצגים עיקרי הליקויים בדוח
הביקורת.
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ליקויים בשירותי הדואר העיקריים
חברת הדואר אמורה לספק את שירותיה באורח תקין וסדיר ובלתי מפלה ,לפי
תקני איכות ושירות כמפורט ברישיון הכללי .לבחינת עמידתה של החברה
בתקני האיכות שנקבעו לה קבעו חוק הדואר והרישיון הכללי כי עליה לבצע
בקרה על אופן מתן השירות (סקרי טיב שירות) ולדווח למשרד התקשורת
באופן שוטף אחר עמידתה בתקנים כאמור.
משרד מבקר המדינה מעיר כי קיים קושי לכמת את היקף הליקויים הקיימים
בשירותי הדואר ,ובייחוד בשירותים שאינם מנוטרים ,מהסיבות האלה:
(א) היעדר קשר בין שולח דבר הדואר לנמען  -השולח אינו מודע לכך שדבר
הדואר ששלח לא הגיע ליעדו במועד ,ואם בכלל הגיע ליעדו .פעמים רבות
הנמען אינו יודע שנשלח אליו דבר דואר ולכן הוא אינו מלין על העיכוב
במסירתו או אובדנו; (ב) דבר דואר רגיל או "דואר  "24אינו מנוטר ,לכן אין
מערכת שתתריע על אובדן דברי דואר כשהם בחזקתה של החברה או על עיכוב
ממושך המהווה חריגה מהותית מתקני טיב השירות שנקבעו לה; (ג) עד מאי
 2018לא פעלה החברה להפעלת מערכת ממוחשבת למעקב אחר דברי דואר,
אשר תתריע באופן ממוכן על עיכוב בטיפול בדברי הדואר ביחידותיה ותאפשר
לה ולאגף פיקוח דואר לבחון את טיב השירות שנותנת החברה בכלל שירותי
העברת הדואר.
על מנת לאפיין את הבעיות העיקריות שהציבור קובל עליהן בנוגע לשירותי
הדואר השונים ,את הנזקים שנגרמים לו מליקויים באספקת שירותים אלו ואת
איכות הטיפול בפניות הציבור בנושא זה נסקרו תלונות הציבור שנמסרו למשרד
מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור (להלן  -נת"ץ) ,ליחידת פניות הציבור באגף
פיקוח דואר שבמשרד התקשורת ואגף פניות הציבור בחברת דואר ישראל
(להלן  -מוקד  .) 171כמו כן ,נבחנה איכות שירותי דואר רשום ודואר רגיל
שהחברה נותנת לגופים ציבוריים כגון הנהלת בתי המשפט ,רשות המיסים
ורשות האוכלוסין.
נת"ץ :ביולי  2017פרסמה נת"ץ נתונים על תלונות שקיבלה בנוגע לשירות של
חברת הדואר (להלן  -דוח נת"ץ ,)14ובו צוין כי "בשנת  2015היה מספר התלונות
שהתקבלו בנציבות תלונות הציבור על חברת הדואר הגבוה אי פעם (709
תלונות) .בשנת  2016ירד מעט מספר התלונות על החברה ( 681תלונות) ,אולם
שיעור התלונות המוצדקות היה גבוה ועמד על ."72.5%
אגף פיקוח דואר :האגף קבע בדין וחשבון לשנת  152016שפרסם משרד
התקשורת בשנת  2017כי נוכח הידרדרות שירותי הדואר "הוצבו יעדים
שמטרתם חזרה לרמת שירות נאותה של השירותים החיוניים של הדואר לטובת
תושבי ישראל" .האגף ציין כי בשנת " 2016הושלם הטיפול ב  1,415פניות ציבור"

14

נציב תלונות הציבור ,דוח שנתי  ,)2016( 43עמ' .115

15

משרד התקשורת" ,דין וחשבון לשנת  ,"2016לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-

משרד התקשורת
קבע בשנת  2017כי
שירותי הדואר
הידרדרו ,וכי 89%
מפניות הציבור שבהן
טיפל נמצאו מוצדקות,
במלואן או בחלקן
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ו" 89%מפניות הציבור אשר טופלו באגף הדואר ,נמצאו מוצדקות ,במלואן או
בחלקן".

ליקויים כלליים בהעברת דברי דואר לציבור
צבר של תלונות על שירותי דואר מסוימים ,על יחידת דואר מסוימת או על בעיה
באספקת שירותי דואר למגזר ,עיר או קבוצת לקוחות ,יכול לעיתים להעיד על
כשל בשירות זה ועל ליקוי מערכתי המצריך את התערבות הנהלת החברה
והמאסדר (אגף פיקוח דואר).
מאפייני התלונות לנת"ץ ולאגף פיקוח דואר :מניתוח דוח נת"ץ עולה כי רוב
התלונות מינואר  2013עד מרץ  2017בנושא שירותי הדואר נסבו על שיבושים
בהעברת דברי דואר בזמן היותם בחזקת החברה ,וכי כ 56%-מתלונותיו של
הציבור עוסקות בנושא צרכנות דואר (כגון עיכובים במסירת דואר ואובדן דברי
דואר) וכ 40%-מהן עוסקות בשירות לציבור (הטיפול של אגף פניות הציבור
בחברה ,לרבות אי-מתן מענה על פניות הציבור) .עוד עלה מניתוח תלונות ציבור
שקיבל אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת כי האגף הגדיר ( 1,384כ)94%-
מ 1,467-התלונות על חברת הדואר כתלונות מוצדקות.
מאפייני התלונות שהפנה הציבור לאגף פניות הציבור בחברה :משרד
מבקר המדינה ניתח את נתוני הפניות שהפנה הציבור לחברה בשנים  2015עד
 2017לפי קווי השירות בשירותי הדואר שהיא מספקת לציבור .מנתוני החברה
עולה כי ( 273,636כ )58%-מ 468,267-פניות של הציבור ,שבהן טיפלה והן
נוגעות לשנים האמורות ,16נסבו על השירותים דואר רשום ,דואר רגיל" ,דואר "24
ודואר עוקב ,על יחידות דואר ועל שיבושים בחלוקת דואר לנמענים.
.1

שיבושים ואי-סדירות בטיפול וחלוקה של דברי דואר לציבור :הטיפול
בדברי הדואר ביחידות הדואר ,לרבות העברתם בין יחידות החברה ומיונם
לפי איזורי חלוקת הדואר ,הוא הבסיס לחלוקת דברי הדואר לציבור בידי
דוורי החברה .עיכוב בטיפול בדברי דואר או עבודה לקויה של יחידות
הדואר יביאו בהכרח לשיבוש עבודת הדוורים ,לעיכוב בהעברת דברי דואר
לנמענים ולאובדן של דברי דואר.
משרד מבקר המדינה ניתח את נתוני החברה בנוגע ל 273,636-פניות של
הציבור בשנים  2015עד  ,2017ומצא כי ( 34,414כ )8%-מפניות הציבור סווגו
על ידי החברה כשיבושים בחלוקת דברי דואר לציבור.

16

הנתונים הרב-שנתיים משוקללים משום שנתוני הפניות לשנת  2017משערכים פניות באופן יחסי
בין  22.8.17ל ( 31.12.17-הנתונים שמסרה החברה לשנה זו כוללים רק פניות שהוגשו עד
.)22.8.17

בביקורת נמצאו
אי-סדרים ושיבושים
בחלוקת דברי דואר
לציבור ,חל עיכוב
בהעברתם בין יחידות
החברה ,במיונם
ובמסירתם לנמענים.
חלקם אף אבד
כשהיה בחזקת
החברה
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נמצאו אי-סדירות ושיבושים בחלוקת דברי דואר לציבור ,למשל דברי
דואר התעכבו בעת העברתם בין יחידות החברה; חל עיכוב במיון
דברי הדואר ביחידות החברה ובמסירתם לנמענים; חלק מדברי
הדואר אבדו כשהיו בחזקת החברה; והטיפול בדברי דואר רשום
ובמשלוח הודעות לנמענים היה לקוי .בחלק מהרשויות המקומיות לא
פעל מחלק דואר קבוע ,דבר שגרם לשיבושים מתמשכים בחלוקת
דברי הדואר בכמה אזורי חלוקה .כמפורט להלן:
ליקויים בטיפול בדואר רשום ביחידות הדואר :הרישיון קובע כי אם לא
התאפשרה מסירה של דבר דואר לנמען בביתו כנגד חתימתו ,תושאר
לנמען הודעה ראשונה ובה תצוין יחידת הדואר שבה ניתן לקבל את דבר
הדואר בתוך שבעה ימי עבודה .בניסיון המסירה כאמור תושאר הודעה
שנייה .אם דבר הדואר לא נדרש בתוך  14ימי עבודה יוחזר דבר הדואר
לשולח.
משרד מבקר המדינה בדק כ 312-מ 1,524-תלונות מוצדקות של הציבור
לחברה בנוגע לשירות דואר רשום ,ומצא כי הן נסבו על ליקויים בטיפול
בדברי דואר רשום ביחידות החברה.
נמצא כי עבודת יחידות הדואר בטיפול בדברי דואר רשום הייתה
לקויה; ב 34.6%-מהם לא שלחה יחידת הדואר מסרון לנמען,
ב 26.6%-מהם לא איתרה היחידה את דבר הדואר כשהגיע הנמען
לקבלו לאחר שהושארה לו הודעה ,ב 20.5%-מהם ניתבה היחידה את
דבר הדואר לסניף אחר וב 13.5%-מהם לא שלחה היחידה הודעה
לנמען על דבר דואר הממתין לו .נמצאו גם ליקויים אחרים ששיעורם
זניח ועמד על כ 4.8%-מהתלונות המוצדקות של הציבור.
התברר כי לעיתים דברי דואר רשום שנשלחו מבית המיון הגיעו
בעיכוב אל יחידות הדואר הסמוכות לבתי הנמענים לשם מסירתם
לנמענים .עוד נמצאו מקרים שבהם יחידות אלו עיכבו את הטיפול
הראשוני במיון של שקי דואר ובחלוקת דברי הדואר לנמענים ,וכי הם
יצאו לחלוקה באיחור .כמו כן ,נמצאו מקרים שבהם יחידות הדואר
עיכבו את הוצאת ההודעה לנמען על קיומו של דבר הדואר שהמתין
לו ביחידת הדואר ,לאחר שדבר הדואר לא נמסר לנמען בניסיון
המסירה שבוצע בביתו ,וכך התעכבה מסירתו לנמען.
לדוגמה ,מבדיקה שעשה מבקר המדינה במערכת מעקב משלוחים בנוגע
לדבר דואר שנשלח בינואר  2017בשירות דואר רשום עלה כי רק לאחר
שחלפו כ 30-ימים ממועד משלוח דבר הדואר לנמען ניסתה החברה למסור
אותו לנמען בביתו.

בדיקת חלק
מהתלונות המוצדקות
של הציבור העלתה
שטיפול החברה
בדברי דואר רשום
היה לקוי; לכ35%-
מהנמענים לא שלחה
יחידת הדואר מסרון,
בכ 27%-מהמקרים
לא הצליחה היחידה
לאתר את דבר הדואר
כשהגיע הנמען
לקבלו ,ובכ20%-
מהם דבר הדואר
הגיע לסניף אחר
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במשלוח דבר י דואר רשום מעוניין השולח לוודא כי הנמען אכן קיבל
את דבר הדואר שהוא שלח אליו ,וזאת נוכח חשיבותם של דברי
הדואר הן לשולח והן לנמען .מסמכים רשמיים ,כתבי בי-דין ,תעודות
מסע (דרכונים) ומסמכים אחרים נשלחים באמצעות שירות זה,
ואובדנם או מסירתם בעיכוב לנמען עלולים לגרום לאחד מן הצדדים
לנזק חמור; אי לכך ,השולח מוכן לשלם תמורה גבוהה עבור ניטורו
של דבר הדואר במהלך שהותו בחזקת החברה ,והוא אף מבקש כי
דבר הדואר יוחזר אליו אם לא יימסר לנמען.
משרד מבקר המדינה מעיר כי עיכוב בטיפול בדברי דואר רשום
ביחידות הדואר גורם נזק גם לנמען וגם לשולח; מאחר ששירות זה
כרוך בתשלום נוסף שסכומו גדול בהרבה מסכום המשלוח של דואר
רגיל ,השולח מצפה לקבל אישור על העברת דברי הדואר לנמען
בזמן הקצוב על פי הרישיון או לקבל לידיו את דבר הדואר בחזרה.
ליקויים בטיפול בדברי "דואר  "24ביחידות החברה :מבדיקת משרד
מבקר המדינה את התלונות על "דואר  "24עלה כי בשנים  2012עד 2015
טיפלה החברה בכ 1,100-תלונות על שירות זה;  251מהן נמצאו מוצדקות.
מינואר  2016עד ספטמבר  2017טיפלה החברה בכ 1,047-פניות של הציבור
הנוגעות לשירות "דואר  ,"24ומהן  157פניות שהחברה מצאה כמוצדקות.
ב ניתוח נתונים שעשה משרד מבקר המדינה הנוגעים לתלונות המוצדקות
נמצא כי ב 54%-מהן התלונן הפונה כי כלל לא קיבל דבר דואר שנשלח
אליו בשירות "דואר  ,"24וב 36%-מהן התלונן הפונה על כך שדבר דואר
שנשלח אליו הגיע אליו בעיכוב ניכר.
בבדיקת תלונות הציבור שעשה משרד מבקר המדינה לגבי התלונות
המוצדקות נמצא כי הליקויים העיקריים בשירות "דואר  "24הם :אובדן
של דברי דואר בעת היותם בחזקת החברה ( ,)22%עיכובים בהעברת
דברי הדואר בין יחידות החברה ( )12%ועיכובים במסירת דברי הדואר
לנמענים ( .)30%לגבי יתר דברי הדואר ( )36%שהנמענים הלינו על
ליקוי בהעברתם נמצא כי חלו בשירות ליקויים שונים; למשל ,לחלק
מדברי הדואר נגרם נזק ,דברי דואר אחרים נמסרו לאדם אחר ודברי
דואר אחרים הוחזרו בשוגג לשולח.
תלונות הציבור למשרד התקשורת בנוגע לשיבושים בחלוקת דואר:
בנושא זה בדק משרד מבקר המדינה גם כ 250-תלונות שהגיש הציבור
לאגף פיקוח דואר בחודשים ינואר-מרץ  2017וסווגו כמוצדקות.

הליקויים העיקריים
בשירות "דואר "24
נגעו לאובדן של דברי
דואר בעת היותם
בחזקת החברה,
עיכובים בהעברת
דברי הדואר בין
יחידות החברה
ועיכובים במסירתם
לנמענים
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מבדיקת תלונות אלו עלה כי  48%מהן נוגעות לשיבושים ואי-סדירות
בחלוקת דברי דואר לציבור ,ובהם עיכוב במסירת דברי הדואר ,אובדן
דברי דואר ותקלות במסירת דברי הדואר לנמענים .כמו כן ,נרשמו
ליקויים בסדרי החלוקה של דברי הדואר ,לרבות חלוקת דואר שלא
בתיבת הדואר של הנמען.
לדוגמה ,בפיקוח שבוצע בחדרה מצאו עובדי אגף פיקוח דואר כ 23-שקי
דואר אשר חלוקתם לציבור התעכבה ,וחלקם אף עוכב למשך יותר מחודש
ימים .בפיקוח נוסף שביצע אגף פיקוח דואר בפברואר  2017בסניף דואר
בראשון לציון הוא מצא כי בעת הביקורת עדיין היה בסניף דבר דואר רשום
שנשלח בנובמבר  2016בשירות דואר רשום (דבר הדואר נשלח כ 108-ימים
לפני מועד הביקורת).
בבדיקה שביצע משרד מבקר המדינה במערכת מעקב משלוחים בחברה
לגבי עיכוב בטיפול דבר הדואר הרשום התברר כי העברת דבר הדואר
מהיחידה השולחת ליחידה הסמוכה לביתו של הנמען ארכה  14ימים ,ואת
ההודעה לנמען השאירה היחידה לנמען לאחר שחלפו שבעה ימים נוספים.
דבר הדואר הוחזר לשולח רק לאחר שחלפו כ 124-ימים.
תלונות הציבור לנת"ץ בנוגע לשיבושים בחלוקת דואר :מדוח נת"ץ
עלה שהציבור התלונן שחלוקת הדואר אינה מבוצעת בתדירות שנקבעה
ברישיון החברה; היו שטענו כי במשך פרק זמן ארוך כלל לא חולקו דברי
דואר לכל הדיירים בבניין מגורים משותף ,או שבבת אחת מתקבלים הרבה
דברי דואר שנשלחו בפרקי זמן שונים .עוד נטען כי בכמה רשויות מקומיות
לא פעל באופן שוטף מחלק דואר קבוע .מהדוח עלה כי מחסור במחלקי
דואר או היעדרות ממושכת של מחלק דואר קבוע גורמים לעיתים
לשיבושים בחלוקה באותו אזור ,ויש שמדובר בשיבושים לפרק זמן ארוך.
בניתוח נתונים שעשה משרד מבקר המדינה לגבי תלונות ציבור
שהגיעו לנת"ץ בנוגע לשיבושים בחלוקת דואר בשנים  2013עד 2017
נמצא כי מסירתם לנמענים של  41%מהם התעכבה ו 17%-מהם אבדו
כשהיו בחזקת החברה; לגבי  34%מהם נמצאו ליקויים בחלוקתם או
תקלה במסירתם .נמצאו ליקויים נוספים ששיעורם הסתכם בכ.8%-
.2

ליקויים בעבודת הדוורים :איכות עבודת הדוורים היא הבסיס לאיכות
שירותי הדואר שהחברה מספקת לציבור .ליקויים בעבודת הדוורים יביאו
בהכרח לשיבושים בחלוקת דברי הדואר לציבור ,ועל בסיס דיווחיהם על
חלוקת הדואר באזורי החלוקה המוקצבים להם ,ורישומיהם במערכת מעקב
אחר דברי דואר רשומים ,עושה החברה בקרה אחר חלוקת דברי הדואר
לציבור ,ובודקת את תלונות הציבור לגבי דברי דואר שלא הגיעו לנמענים או
הגיעו בעיכוב ניכר.
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נמצאו גם ליקויים מהותיים בעבודת דוורי החברה בחלוקת דברי
הדואר לציבור ,בין השאר דברי דואר ניזוקו או שמעטפות הגיעו ריקות
לנמענים; דברי דואר נמסרו לאדם אחר ולא לנמען עצמו; ודברי דואר
הונחו ליד תיבות הדואר ובסביבתן .כמו כן ,נמצאו פערים בין היקף
חלוקת דברי הדואר בפועל ובין הדיווחים במערכות הבקרה בחברה,
בין היתר גם בטיפול בדברי דואר רשום .כמפורט להלן:
ליקויים בעבודת הדוורים ויחידות הדואר בנוגע לדואר הרגיל:
התברר כי כ 10,664-מ 365,000-הפניות היו תלונות הציבור על שיבושים
בהעברת דברי דואר רגיל בשירות הדואר הפנים-ארצי ובמשלוח דברי דואר
רגיל לחו"ל ,ורובן נוגעות לעבודת הדוורים .להלן בתרשים  8מוצגות
הסיבות שבגינן התלוננו הפונים לפני אגף פניות הציבור בחברה וכן שיעורן.
תרשים  :8מאפייני תלונות הציבור לחברת הדואר בנוגע לשירות דואר
רגיל אשר הטיפול בהן הסתיים 2012 ,עד 2015

על פי נתוני אגף פניות הציבור בחברת הדואר בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מהנתונים עולה כי בכ 8,300-מפניות הציבור שעניינן אי-מסירה של דבר
הדואר הרגיל לנמען או עיכוב במסירת דבר הדואר לנמען ,שיעור הפניות
שהחברה סימנה כמוצדקות היה קטן והסתכם בכ ;2.8%-במקרים שבהם
הפונה היה יכול להוכיח את טענתו הסתכם שיעור הפניות המוצדקות
בכ 14.3%-בממוצע.
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מניתוח נתונים שעשה משרד מבקר המדינה לגבי תלונות מוצדקות
של הציבור בשנים  2012עד  2015עלה בין היתר כי נמצאו מוצדקות
 12.6%מהתלונות על נזק שנגרם לדבר הדואר 17.5% ,מהתלונות על
דואר שהוחזר בטעות לשולח 11.1% ,מהתלונות בנוגע לקבלת
מעטפה ריקה ו 9.2%-מהתלונות על מסירה לנמען אחר.
כך לדוגמה תלונות של הציבור בפני אגף פיקוח דואר בנוגע לעבודת
הדוורים:


"חזרתי הביתה היום בשעה  17:00לגלות ערמה של דואר מכל הסוגים
זרוק על הרצפה מול תיבות הדואר של הבניין .מדובר ב +30מעטפות.
התגלה לי שרוב הכתובות אינן זהות לכתובת שלי ,תופעה לצערי ידועה
ומוכרת כבר המון זמן .בין הדברים יש צווי התייצבות לצה"ל ,חשבונות
ומסמכים מארגונים ממשלתיים ופרטיים למיניהם".



"תקופה מאד ארוכה הדוור מביא לביתנו דואר שאינו שלנו ,את
המכתבים שלנו כשהוא כבר מביא הוא מניח בתיבות באופן אקראי בלי
התאמה בין השם לתיבה ,בלובי שלנו מתגלגלות מעטפות רבות שאינן
שלנו".

ליקויים בעבודת הדוורים בשירות דואר רשום :מאחר שמרבית שירותי
הדואר הבסיסיים אינם מנוטרים ,ולחברה אין בסיס נתונים שיכול לסייע לה
לעמוד על מאפייניהם של ליקויים בעבודת הדוורים בכלל שירותי הדואר ,בדק
משרד מבקר המדינה כ 1,524-תלונות מוצדקות על אי-מסירה של דברי דואר
בשירות הדואר הרשום ,לרבות אובדן דברי דואר .להלן בלוח  2מפורטים ממצאי
הבדיקה על סוגי התלונות שאגף פניות הציבור בחברה מצא כי הן מוצדקות,
בשנים  2012עד .2015
לוח  :2תלונות מוצדקות של הציבור בנושא חלוקת דברי דואר רשום,
והליקוי בעבודת הדוורים אותו ציינה החברה 2012 ,עד 2015
סוג התלונה

מספר התלונות המוצדקות

אי-מילוי אישור מסירה

476

אי-החזרת אישור מסירה

435

אי-ציון סיבת אי-מסירה

283

מסירה מוטעית

237

אי-ביצוע ניסיון מסירה במען

30

אי-סריקה של אישור המסירה

21

היעדר חתימת מקבל

13

אישור המסירה נשר מהמעטפה

13

 | 38דוח ביקורת מיוחד

סוג התלונה

מספר התלונות המוצדקות

חוסר פרטים במילוי הודעות

8

היעדר חתימת דוור

6

מסירה לשכן

1

פרטים חסרים במילוי האישור

1
סה"כ 1,524

על פי נתוני אגף פניות הציבור בחברת הדואר בעיבוד משרד מבקר המדינה.

נמצא כי עבודת הדוורים לקויה; לעיתים הם אינם מקפידים על מילוי
נאות של אישורי המסירה ,הם מוסרים את דברי הדואר לאדם שאינו
הנמען ,והם אינם מקפידים על הזנת הנתונים באופן מלא למערכת
הממוחשבת לצורך מעקב אחר דברי דואר רשום.
משרד מבקר המדינה בחן את דוח הביקורת הפנימית של חברת הדואר
מאוקטובר  2017שעסק בעבודת הדוורים של החברה מינואר  2016עד
פברואר  .2017הדוח עמד על הבעייתיות שבהסתמכות על דיווחי הדוורים
ללא בקרה הדוקה אשר תבטיח את אמיתותם של הנתונים המוזנים
למערכות המחשוב של החברה .בתמצית הדוח צוין כי יש ליקויים רוחביים
בפעילות הדוורים ובנכונות דיווחיהם במכלול סוגיות אשר מצריכות בניית
מנגנוני בקרה על הדיווחים במערכות המחשוב.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי עליה לבצע בחינה מחודשת
של איכות עבודת הדוורים ולתקן את הליקויים שהועלו בדוח הביקורת
הפנימית ,משום שהם הבסיס לבחינת עמידתה של החברה ביעדי טיב
השירות שנקבעו לה ולבדיקת תלונות הציבור על אי-חלוקת דברי
דואר או עיכוב בחלוקת דברי הדואר המועבר באמצעות החברה .עוד
מעיר משרד מבקר המדינה כי הסתמכות ללא בקרה הולמת על
דיווחי הדוורים ועל נתונים המוזנים באופן ידני למערכותיה ,החשופים
לטעויות אנוש ,מעלה ספק בנוגע לאמיתות הנתונים במערכותיה
וליכולתם של דירקטוריון החברה ,הנהלתה ושל המאסדר להסתמך
על נתונים אלו ולקבל החלטות מושכלות אשר יהיו מבוססות על נתוני
אמת.

חלוקת דואר רשום
בידי הדוורים לקויה;
לעיתים הם לא
הקפידו על מילוי נאות
של אישורי המסירה,
על מסירת דברי
הדואר לידי הנמען
עצמו ,ועל הזנת
הנתונים באופן מלא
למערכת הממוחשבת
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שירות דואר רגיל
דבר דואר רגיל וחשיבותו לאזרח :השירות המרכזי שחברת הדואר מספקת
לציבור הוא שירות דואר רגיל ,ובמסגרתו החברה מחלקת מדי שנה כ 125-מיליון
דברי דואר . 17הציבור מסתמך על שירות זה ,בין היתר לשם קיום קשר מתמיד
עם מוסדות השלטון המרכזי ,מוסדות השלטון המקומי ,גופים מוסדיים ,בנקים
וגופים עסקיים .לכן ,חשוב ביותר שהשירות שחברת הדואר נותנת לציבור
במסגרת שירות זה יהיה איכותי ,שכן ליקויים באספקתו עלולים לגרום נזקים
משמעותיים לציבור .דבר דואר רגיל יכול להיות מסוג מכתב ,גלויה ,דבר דפוס
וכל חפץ אחר הניתן להעברה בדואר ,ואספקתו כוללת איסוף ,העברה ,חלוקה
או מסירה בכתובת הנמען.
ברישיון נקבע משך הזמן המרבי ממועד המשלוח של דבר דואר רגיל עד
מסירתו או חלוקתו ,לרבות לכתובת פרטית ,למרכז חלוקה או לתא דואר
בתשלום הוא 61% :מדברי הדואר לכל יישוב בתוך שלושה ימי עבודה75% ,
מדברי הדואר במצטבר לכל יישוב בתוך ארבעה ימי עבודה 90% ,מדברי הדואר
במצטבר לכל יישוב בתוך חמישה ימי עבודה 95% ,מדברי הדואר במצטבר לכל
יישוב בתוך שישה ימי עבודה ו 100%-מדברי הדואר במצטבר לכל יישוב בתוך
שבעה ימי עבודה.
שירות דואר רגיל אינו מנוטר ,ואין לחברה כל יכולת לעקוב אחר מיקומו של
דבר דואר רגיל כשהוא בחזקתה .כמו כן ,לחברה יכולת מוגבלת להוכיח את
טיב השירות שהיא מספק ת . 18בשנים  2015ו 2016-העבירה החברה כ272-
מיליון דברי דואר רגילים ,והכנסתה משירות זה הייתה כ 588-מיליון ש"ח.
בשאלון המקוון נשאלו המשיבים אם דברי הדואר שהם שלחו הגיעו ליעדם ואם
קיבלו דברי דואר שנשלחו אליהם .מהתשובות עולה כי רוב המשיבים טענו כי
חוו אובדן של דברי דואר רגיל הן כשולחים והן כנמענים .להלן בתרשים 9
מוצגים נתונים על דיווח המשיבים בנוגע לטיב השירות בנושא שליחת דברי
דואר רגיל או קבלתם.

17

לפי נתונים שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה ביוני .2016

18

משרד התקשורת" ,דין וחשבון לשנת  ,"2016לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-עמ' .68
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תרשים  :9דיווחי המשיבים לשאלון בנוגע לשליחה וקבלה של דברי דואר
רגיל2017 ,

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

מהנתונים עולה שרק כ 35%-מציבור המשיבים דיווח שכל דברי הדואר
שהוא שלח הגיעו ליעדם ,וכי רק  15.6%מהציבור דיווח שכל דברי הדואר
שנשלחו אליו אכן הגיעו אליו.
משרד מבקר המדינה בחן את טיב השירות שחברת הדואר נותנת בשירות דואר
רגיל ,בין היתר באופנים אלו( :א) ניתוח תלונות הציבור על שירות זה הנמסרות
לאגפי פניות הציבור בחברת הדואר ,לאגף פיקוח דואר במשרד התקשורת
ולנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה; (ב) סקירת דוחות פיקוח
שהכין אגף פיקוח דואר ביחידות החברה; (ג) ניתוח סקרי טיב שירות שביצעה
החברה על שירות זה במשך השנים; (ד) ביצוע תהליך שיתוף הציבור לצורך
ניתוח שביעות רצון הציבור משירות זה ,ובחינת הדיווחים על נזקים שהציבור ציין
שנגרמו לו משירות לקוי של העברת דברי דואר בשירות זה; (ה) ניתוח נתונים
שמסרה לו החברה.

בתהליך שיתוף
הציבור ציינו רק
כ 35%-מהמשיבים כי
כל דברי הדואר הרגיל
שהם שלחו הגיעו
ליעדם
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מהביקורת עלו ממצאים אלו( :א) במשך שנים החברה לא עמדה ביעדים
שקבע המחוקק לזמני העברת דברי דואר רגילים לידי הנמען; (ב) ליקויים
נרשמו באופן הטיפול בדברי דואר רגיל ,ובכלל זה עיכוב במיונם של שקי
דברי דואר רגיל ביחידות הדואר ,שהביא לעיכוב במסירתם לנמענים ,וכן
נרשמו ליקויים בהעברת דברי דואר לתיבת הדואר של הנמען שבגינם
דברי דואר לא הגיעו ליעדם וחלקם אף הושארו מחוץ לתיבת המכתבים
של הנמען; (ג) חלק מדברי דואר בשירות זה אובדים כשהם בחזקת
החברה ונבצר ממנה לאתרם או לציין היכן אבדו; (ד) לחלק מציבור
הלקוחות נגרם נזק ניכר עקב ליקוי בהעברת דברי דואר (ראו להלן).
פניות ותלונות מהציבור בנוגע לשירות דואר רגיל :אגף פניות הציבור
בחברה ו אגף פיקוח דואר הם הגופים היחידים המסווגים את הפניות לפי "קווי
מוצר" .קווי מוצר הם השירותים שהחברה מספקת לציבור והנושאים הנוספים,
שעליהם מלין הציבור ,למשל דואר רגיל ודואר רשום .בשנים  2015עד  2017חל
גידול חד במספר הפניות לאגף פניות הציבור בחברה בנוגע לשירות דואר רגיל,
מכ 2,600-פניות בשנת  2015לכ 5,400-פניות בשנת .192017
ניתוח תלונות שהגיעו לאגף פיקוח דואר :בדין וחשבון לשנת ( 2016לפי
חוק חופש המידע ,התשנ"ח )1998-שפרסם משרד התקשורת נכתב כי "במהלך
שנת  2016התקבלו באגף הדואר  1,343פניות ,שעניינן שירותי הדואר
המסופקים לציבור .חלוקת דואר רגיל ,שהינו השירות המרכזי שחברת הדואר
מספקת ,מנקז ,מידי שנה ,את מירב הפניות וכך גם השנה כ 28%-מכלל
הפניות" .אגף הפיקוח הוסיף כי בשנת " 2016הושלם הטיפול ב  1,415פניות
ציבור .ניתוח הפניות לפי פניות מוצדקות ולא מוצדקות ,מצביע ,כי  89%מפניות
הציבור אשר טופלו באגף הדואר ,נמצאו מוצדקות ,במלואן או בחלקן".
משרד מבקר המדינה בדק  252פניות של הציבור שהתקבלו באגף פיקוח דואר
שבמשרד התקשורת ברבעון הראשון של ( 2017ינואר -מרץ); נמצא כי לגבי
 90%מהן ציין האגף כי התלונה מוצדקת .להלן בתרשים  10מוצגות הסיבות
לפניות הציבור לאגף פיקוח דואר בתקופה האמורה ושיעורן של הפניות
המוצדקות ,לפי סיבות הפניות בתקופה האמורה.

19

הנתונים לשנת  2017משוקללים על בסיס נתוני הרבעון הראשון של ( 2017ינואר-מרץ).

במשך שנים החברה
אינה עומדת ביעד של
העברת דבר דואר
רגיל לנמענים תוך
שבעה ימי עבודה
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תרשים  :10פניות הציבור בנושא שירות דואר רגיל לאגף פיקוח דואר
ושיעור הפניות המוצדקות ,לפי סיבות הפניות ,ינואר-מרץ 2017

על פי נתוני אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת בעיבוד משרד מבקר המדינה.

נמצא כי  90%מפניות הציבור לגבי שירות דואר רגיל שהתקבלו בחודשים
ינואר-מרץ  2017באגף פיקוח דואר נמצאו מוצדקות ,ומרביתן עוסקות
בעיכוב בקבלת דבר דואר רגיל או באובדן של דבר דואר.
מנתוני אגף פיקוח דואר עולה כי לעיתים החברה מותירה את דברי הדואר ללא
השגחה ,אם במקומות הסמוכים לאזורי קבלת הקהל אם מחוץ לשטח התפעולי
של יחידת הדואר  -דבר העלול להביא לגניבתם .לדוגמה ,בבדיקה של האגף
שנעשתה בבאר שבע ציין האגף כי "באולם הקהל קיימים מדפים אשר הכילו
דברי דואר לנמענים אשר היו חשופים לקהל .בנוסף ,נצפו באולם הקהל שקי
דואר וחבילות" .להלן בתמונות  2ו 3-נראות עגלות מלאות בשקי דואר המצויות
מחוץ לשטח התפעולי בסמוך לחניה ציבורית וכן שקי דואר המונחים בתוך
יחידות דואר ללא השגחה ,מפריעים ללקוחות וחשופים לגניבה ,בהתאמה.

החברה מותירה
לעיתים את דברי
הדואר ללא השגחה -
סמוך לאזורי קבלת
הקהל או מחוץ לשטח
התפעולי של יחידת
הדואר  -דבר העלול
להביא לגניבתם
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תמונה  :2עגלות שקי דואר מחוץ לשטח התפעולי בסמוך לחניה ציבורית

המקור :אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת ,פברואר .2017
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תמונה  :3שקי דואר בתוך יחידות דואר ללא השגחה ,מפריעים ללקוחות
וחשופים לגניבה

המקור :אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת ,מאי .2017

סיווג תלונות ציבור בנוגע לשירות דואר רגיל כלא מוצדקות :את מרבית
הפניות והתלונות על שירותי הדואר מפנה הציבור אל אגף פניות הציבור בחברת
הדואר .במטרה לבחון אם מדובר בליקויים שהציבור קובל עליהם מדי שנה
ניתח משרד מבקר המדינה  365,000פניות ציבור ותלונות שהתקבלו בחברת
הדואר ושהטיפול בהן הסתיים בשנים  2012עד .2015
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מעיבוד הנתונים שערך משרד מבקר המדינה נמצא כי כ 95%-מפניות
הציבור לאגף תלונות הציבור בחברה על אי-קבלת דבר דואר בשירות
דואר רגיל הוגדרו על ידי החברה כלא מוצדקות ,ללא ביסוס הולם .מאחר
שהחברה אינה עוקבת אחר מסלולו של פריט דואר רגיל משום ששירות
זה אינו מנוטר ,אין לה כל דרך לקבוע באופן חד-משמעי אם פנייתו של
המתלונן על שירות זה מוצדקת אם לאו ,ונראה שסיווג החברה את
התלונות כלא מוצדקות אינו משקף נכונה את המצב.
לעומת זאת ,אגף פיקוח דואר ציין כי כ 90%-מהפניות שהוגשו לו ונסבו על
כשלים באספקת שירותי דואר היו מוצדקות .נציבות תלונות הציבור במשרד
מבקר המדינה קבעה כי שיעור התלונות המוצדקות מתוך פניות הציבור בנושא
שירותי הדואר בשנת  2016הסתכם ב.72%-
משרד מבקר המדינה מעי ר לחברה כי נוכח הפער הגדול בין ממצאיהם
של אגף פיקוח דואר ושל נציבות תלונות הציבור ובין ממצאי החברה
בנוגע לסיווג התלונות כמוצדקות ,עליה לקיים בירור מעמיק של הפניות
המופנות אליה אשר נסבו על ליקויים במתן שירות חלוקת הדואר ושל
הנסיבות להגדרתן על ידה כלא מוצדקות .בירור מעמיק של פניות הציבור
בדבר כשלים במתן שירות זה מחויב המציאות על מנת שהחברה תוכל
להפיק לקחים ולפעול לתיקונם ולהטמיע שיטות עבודה יעילות יותר
להעברת דברי דואר לנמענים .על אגף פיקוח דואר לתת את דעתו על
הצורך לבצע בחינה מדגמית של תלונות הציבור ולדרוש מהחברה לספק
לו נתונים על תלונות הציבור הנוגעות לשירותי הדואר השונים; הדבר
יאפשר לו לאתר גידול בשיעורן של תלונות הציבור הנסבות על שירותי
הדואר ולעמוד על היווצרותו של כשל שוק בשירות זה ועל ליקויים
בהעברת דברי דואר לציבור.
משרד מבקר המדינה בחן את הנתונים והמסמכים שמסרה לו החברה לגבי
שירות דואר רגיל .כמו כן ,הוא סקר את הנתונים מאגף פיקוח דואר הכוללים
דוחות על פיקוח ביחידות הדואר ,סקרי טיב שירות שמסרה לו החברה וכן
התכתבויות שונות עם החברה; כל זאת כדי לעמוד על טיבו של שירות זה .להלן
הממצאים:
.1

דברי דואר רגילים אובדים בעת העברתם מהשולח לנמען :החברה
מעבירה  125מיליון דברי דואר רגילים מדי שנה ,ועליה לשאוף לכך שדברי
הדואר יועברו במידת האפשר במלואם ובשלמותם לנמענים.
מינואר  2016עד ספטמבר  2017טיפל אגף פניות הציבור בחברה בכ6,229-
פניות של הציבור על ליקויים בשירות זה .מניתוח הנתונים שערך משרד
מבקר המדינה עולה כי בכ 77%-מהפניות התלונן הפונה על כך שדבר
הדואר לא הגיע אליו בעת היותו בחזקת החברה ,ובכ 12%-מהן התלונן
הפונה כי קיבל את דבר הדואר באיחור.
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מעיבוד של נתוני החברה שערך משרד מבקר המדינה עלה כי דברי
דואר הנשלחים באמצעות שירות זה אובדים לעיתים בעת שהייתם
בחזקת החברה ,ולחברה אין כל יכולת לאתר אותם או את המקום
שבו אבדו .עוד עלה כי בסקרי טיב השירות שהחברה עורכת
באמצעות עובדיה ,היא בודקת את שיעור דברי הדואר שהגיעו
לנמענים בתוך שבעה ימי עבודה ,אך היא אינה בודקת את שיעור
דברי הדואר שאובדים בתהליך העברתם לחברה ואת שיעור דברי
הדואר שמתעכבים זמן רב לפני מסירתם לנמענים.
לצורך בחינת עמידתה ביעדי השירות בנוגע לחלוקת דברי דואר רגילים
שכרה חברת הדואר את שירותיה של חברה חיצונית אשר בחרה לבצע את
סקרי השירות בעשר ערים שבהן היקף תעבורת דברי הדואר (מכתבים)
הוא הגדול ביותר.
מנתוני הסקר החיצוני שהזמינה חברת הדואר והועברו לאגף פיקוח
דואר עלה כי דברי דואר רגילים רבים לא הגיעו לנמענים במשך זמן
רב והוגדרו על ידה כ"אבודים" לאחר שחלפו לפחות  14ימי עבודה
בלי שהחברה ביררה את הסיבה לאי-הגעתם לנמענים .למשל ,נמצא
כי באוגוסט  2016הוגדרו כ"אבודים"  18%מדברי הדואר שנשלחו
במסגרת הסקר ,ובספטמבר  2016הוגדרו כ"אבודים"  13%מדברי
הדואר שנשלחו במסגרתו.
בתשובתה ממרץ  2018מסרה חברת הדואר למשרד מבקר המדינה כי
בסקר החיצוני שערכה לגבי עמידתה ביעדי טיב השירות בדואר הרגיל
נעשה שימוש לא נכון במילה "אבודים" ,וכי מדובר בדברי דואר אשר לא
הגיעו לנמענים עד המועד שבדקה החברה.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברת הדואר כי כחלק מחובתה להעביר
את כל דברי הדואר מהשולח לנמען ולשפר את הפגמים בתהליך
העברת הדואר ,היה עליה לבחון את תוצאות הסקר ,לגבי דברי
הדואר שהגעתם לנמען התעכבה ,אם מדובר בעיכוב ניכר או באובדן
של דברי דואר במהלך התהליך התפעולי ,להפיק לקחים ולפעול
לצמצום התופעה.
.2

אי-עמידה לאורך זמן ביעדים שנקבעו להעברת דואר רגיל :כאמור,
ברישיון שניתן לחברה נקבע כי כל דברי הדואר הנשלחים בשירות דואר
רגיל אמורים להגיע לכתובת הנמען לכל היותר בתוך שבעה ימי עבודה,
ולשם כך היא עורכת סקרי טיב שירות.
מיום הקמתו ועד מועד הביקורת בשנת  2017ביצע אגף פיקוח דואר סקרי
טיב שירות בנוגע לשירותי הדואר שהחברה מספקת; מסקרים אלו עולה כי
ה אגף ביצע סקרי טיב שירות רק בנוגע להעברת דבר דואר רגיל בארץ

דברי דואר הנשלחים
באמצעות שירות דואר
רגיל אובדים לעיתים
בעת שהייתם בחזקת
החברה ,ולחברה אין
כל יכולת לאתר אותם
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ולזמן המתנה בתור ביחידות דואר .לגבי יתר שירותי החברה ,ובהם העברת
דברי דואר רשום ודברי "דואר  "24ושירותים אחרים ,לא ביצע האגף סקרים.
עוד עולה כי בשנים  2009עד  2012ביצע האגף חמישה סקרים בנוגע
לשירות העברת מכתב רגיל בארץ ,ומאז ועד מועד הביקורת הוא לא ביצע
סקרי טיב שירות נוספים.
כבר בשנת  2013כתב סמנכ"ל בכיר דואר דאז במשרד התקשורת כי
בעקבות ממצאי הסקר הרביעי שביצע האגף הוא "שקל לפתוח בהליך של
בירור בחשד להפרת סעיפי הרישיון ,לעניין תקני איכות ושירות של משלוח
דבר דואר רגיל בשירות הפנים ארצי" .הסמנכ"ל הוסיף כי נוכח ממצאי
הסקר החמישי המעידים כי החברה חרגה מיעדי טיב השירות שנקבעו לה
ברישיונה" ,בכוונתנו להתחיל עימה בהליך של בירור".
הביקורת העלתה כי החברה לא שלחה לאגף את הסקרים שביצעה באופן
שוטף ולא הייתה רציפות בין הסקרים שהועברו .לגבי הסקרים ששלחה
החברה לאגף פיקוח דואר ציין האגף במהלך הביקורת לפני משרד מבקר
המדינה" :המתודולוגיה שחברת הדואר בצעה את הסקרים שלה לא היו
מקובלים עלינו ,בין היתר ,בצעו את הסקרים באמצעות עובדיה" ,וכן "משום
שהחברה החליפה חברות חיצוניות ...המשרד לא קיבל את שיטת המדידה
שערכה החברה את סקריה בעצמה ולכן לא התייחס לתוצאות הסקרים
הללו".
נמצא כי במשך שנים לא עמדה חברת הדואר ביעדי טיב השירות
שנקבעו לה ברישיונות שקיבלה .עוד נמצא כי אגף פיקוח דואר פסק
בשנת  2012מלבצע סקרים באופן עצמאי לשם בדיקת עמידתה של
החברה ביעדי טיב השירות .יתר על כן ,משרד התקשורת לא הגיב על
הסקרים שהחברה העבירה אליו ולא פעל לביצוע עבודה מקיפה
שתציף את הפערים ואת הליקויים לצורך גיבוש פתרונות מתאימים
לעמידת החברה ביעדי טיב השירות שנקבעו לה.
ביוני  2017הגישה חברת הדואר למשרד מבקר המדינה נתונים שכללו ריכוז
ממצאים של  13סקרי טיב שירות שביצעה בנוגע לעמידתה ביעדי זמן
העברת מכתב בשירות דואר רגיל מינואר  2015עד מאי  .2017כמו כן,
החברה ביצעה סקר טיב שירות באמצעות חברה חיצונית.
מהנתונים שהציגה חברת הדואר עולים ממצאים אלו( :א) חברת הדואר לא
עמדה ביעדי טיב השירות שנקבעו ברישיון ,וזאת בסקרים שבהם היא בדקה
גם את שירות הדואר היחידני; (ב) סקרי טיב שירות שביצעה חברת הדואר
בנוגע לשירות דואר רגיל לא היו שלמים ורציפים.
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מניתוח נתוני חברת הדואר בנוגע לסקרים שערכה נמצא כדלהלן:
(א) החברה לא עמדה ביעד של העברת  61%מדברי הדואר בתוך
שלושה ימי עבודה ב 9-מ 12-הסקרים שביצעה; (ב) החברה לא
עמדה ביעד של העברת  75%מדברי הדואר בתוך ארבעה ימי עבודה
ב 7-מ 8-הסקרים הפנימיים שבהם ציינה נתון זה; (ג) החברה לא
עמדה ביעד של העברת  100%מדברי הדואר בתוך שבעה ימי עבודה
בכל הסקרים שהגישה למשרד מבקר המדינה ושבהם בדקה גם את
שירות הדואר היחידני .מנתוני הסקר שביצעה החברה באמצעות
החברה החיצונית בנובמבר  2016עולה כי בשירות דואר רגיל רק 15%
מהמכתבים הגיעו ליעדם בתוך שלושה ימי עבודה ,וכי רק 62%
מדברי הדואר הגיעו בתוך שבעה ימי עבודה.
חברת הדואר מסרה בתשובתה כי בסקריה היא בודקת את הגעת דבר
הדואר לנמען במשך שבעה ימי עבודה מיום המשלוח ,ולאחר מכן היא
מפסיקה את בדיקתה.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי בדיקה זו אינה שלמה משום
שהפסקת הבדיקה לאחר שחלפו שבעה ימי עבודה אינה מאפשרת
לחברה לאמוד את משך האיחור במסירת דבר הדואר לנמען ואת
מספר דברי הדואר אשר אובדים מקבלתם לחזקתה ועד למסירתם
לנמענים.
בתשובתו מפברואר  2018מסר אגף פיקוח דואר למשרד מבקר המדינה:
" לאור הסקרים ולאור המידע שהיה אצלנו פנינו לכלל בעלי ההיתרים
במסגר ת פגישות וביקשנו שיקפידו על חלוקת דואר .כמו כן קיימנו פגישות
עם הנהלת הדואר ,הנהלות המרחבים ומנהלי הדוורים והמיון השונים על
מנת להטמיע את המודעות להעברת דואר בהתאם לתקני השירות".
על הנהלת החברה לשפר את אופן הטיפול של יחידת הדואר בשקי
הדואר המגיעים אליה ואת האופן שבו הדוורים מוסרים דברי דואר
לנמענים .כמו כן ,נוכח חשיבותו של השירות לציבור ,על אגף פיקוח
דואר לבחון את מערך הליקויים בשירות זה ,ובשיתוף עם החברה
לגבש צעדים מיידיים לשיפור השירות לציבור; הכול על מנת לאפשר
לציבור לקבל את איכות השירות שהוא ראוי לה ולמנוע את עוגמת
הנפש והנזקים הכספיים הנגרמים לו בשל ליקויים בשירות זה.
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שירות דואר רשום
שירות העברת דברי דואר רשום הוא שירות בתשלום נוסף ,שבו החברה נותנת
מספר ייחודי (ברקוד) לכל דבר דואר ,המאפשר לה באמצעות קריאתו במכשור
ייעודי לעקוב אחר תנועת דבר הדואר ,החל ביחידת הדואר שממנה נשלח ,דרך
בתי המיון ,בתי הדואר המרחביים וסניף הדואר של הנמען ,וכלה בקבלת דבר
הדואר אצל הנמען .השירות נכלל במסגרת רשימת "השירותים הבסיסיים"
למשלוח מכתב ,גלויה ודבר דפוס ,מהארץ ומחו"ל ,20ואמור להינתן בכל יחידות
הדואר ,לרבות סוכנויות דואר שמפעיל קבלן זכיין ויחידות "דואר נע".
על חשיבותו של שירות העברת דברי דואר רשום ניתן ללמוד מהיקף דברי
הדואר הרשום הנשלחים מדי שנה ושמספרם עומד על כ 35-מיליון וכן מההיקף
הכספי הניכר של הכנסות החברה משירות זה המסתכמות בכ 200-מיליון ש"ח
לשנה .בשנים  2015עד  2017העבירה החברה כ 105-מיליון דברי דואר רשום
והכנסותיה משירות זה הסתכמו בכ 600-מיליון ש"ח.
הרישיון שניתן לחברה בפברואר  2015קבע לחברה מדדי שירות לעניין הטיפול
בדברי דואר רשום ,שבהם החברה נדרשת לעמוד( :א) רישום ותיעוד של דברי
דואר רשום במערכיה ומעקב אחריהם; (ב) משכי זמן הטיפול בדבר הדואר;
(ג) החברה מחויבת לנסות למסור לנמען את דבר הדואר בביתו או למוסרו
לשלוח מטעמו .אם הדבר לא צלח ,על החברה לשלוח לנמען הודעות ולפיהן
דבר הדואר נמצא ביחידת הדואר; (ד) אם דבר דואר לא נמסר לנמען ,יש
להחזירו לשולח .כמו כן ,קבע הרישיון את החובה להקים מערכת ניטור אשר
תשמש בין היתר למעקב אחר דברי דואר רשום ,ותביא לצמצום מספר פניות
הציבור לבירור מצבו של דבר הדואר.
חברת הדואר מבטיחה ללקוח בשירות העברת דברי דואר רשום שלושה
מרכיבים עיקריים( :21א) אישור משלוח  -השולח מקבל בזמן מסירת דבר הדואר
למשלוח "אישור על משלוח בדואר רשום" הכולל מספר ברקוד של הפריט
לצורך מעקב; (ב) מתן מענה לשאלותיו של הנמען בדבר מקום הימצאו של
דבר דואר רשום שהתקבל למשלוח; (ג) החתמת הנמען  -דבר הדואר נמסר
לנמען (או לבא כוחו) כנגד חתימה.

פניות ותלונות מהציבור שהתקבלו בחברה בנוגע
לשירות דואר רשום
כאמור ,אחד המדדים לבחינת טיב השירות שהחברה מספקת לציבור מבוסס
על בחינת התלונות על שירות זה שקיבלה החברה במשך השנים ,וכן על
הבעיות שציין הפונה בפנייתו .תהליך בירור הפנייה הנוגעת לשירות דואר רשום
קל יותר ,משום שדברי הדואר מנוטרים (עוברים רישום ותיעוד) בכמה תחנות
20

תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה),
התשס"ח.2008-

21
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שבהן עובר דבר הדואר .אולם ליקויים בתיעוד מסלולו של דבר דואר עלולים
להקשות על השולח ,על הנמען ועל החברה לאתר כשלים במסירתו.
בשנים  2012עד  2015טיפל אגף פניות הציבור בחברה וסגר את הטיפול
בכ 181,500-פניות בנושא שירות דואר רשום ,ובהן  81,425פניות בנושא דואר
רשום בארץ .מהנתונים עולה כי החברה מצאה כי כ 17%-מכלל הפניות בנושא
דברי דואר רשום שטופלו בתקופה זו היו מוצדקות.
מניתוח נתונים שעשה משרד מבקר המדינה בנוגע לתלונות הציבור בשנים
 2012עד  2015בנושא העברת דברי דואר רשום עולה כי תלונות הציבור
נסבו בעיקר על אי-מסירת דבר הדואר הרשום לנמען ועל עיכוב בקבלתו
אצל הנמען .כ 58%-מתלונות הפונים בדבר אי-מסירה של דברי הדואר
הרשום נמצאו מוצדקות ,שכן רובם של הפונים האמורים יכולים להוכיח כי
לא קיבלו את דבר הדואר עקב חסרונו של אישור המסירה.
מבדיקת התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה לבתי המשפט השונים
בשנים  2013עד  2016בגין ליקויים בשירות הדואר הרשום נמצא כי החברה
נדרשה לשלם לתובע פיצוי כספי ,בין היתר במקרים אלו( :א)  1,000ש"ח בגין
אובדן דבר דואר רשום שהכיל צ'ק דולרי; (ב)  1,000ש"ח בגין נזקים שנגרמו
בשל אובדן דבר דואר רשום שנשלח לחו"ל; (ג)  1,100ש"ח בגין אובדן של שש
חבילות שנשלחו לחו"ל בשירות דואר רשום; (ד)  3,500ש"ח בגין אובדן או
גניבה של  63חבילות שנשלחו בשירות דואר רשום; (ה)  500ש"ח בשל אובדן
פוליסת רכב מקורית שנשלחה לסוכן הביטוח בדואר רשום עם אישור מסירה;
(ו)  806ש"ח בשל אובדן מכתב רשום שהכיל פרטים אישיים של התובע; (ז) 750
ש"ח בשל נזקים שנגרמו עקב רשלנות ואי-מסירת דבר דואר רשום; (ח) 700
ש"ח בשל החזרת דברי דואר רשום לתיבת דואר של השולחת; (ט)  4,700ש"ח
בשל החזר של תשלומי יתר ששילם התובע בגין אי-קבלת החיובים שנשלחו
אליו בדואר רשום.

ליקויים בשירות דואר רשום
הרישיון שניתן לחברה בפברואר  2015קבע כי טיב השירות לחלוקת דבר דואר
רשום יהיה כטיב השירות שנקבע לחלוקת דברי דואר רגילים .קרי 61% ,מדברי
הדואר יימסרו בתוך שלושה ימי עבודה ו 100%-מדברי הדואר יימסרו בתוך
שבעה ימי עבודה .22עוד קבע הרישיון כי על החברה למסור  90%מדברי הדואר
הרשום בבית הנמען 23ולהקים מערכת לניטור דברי דואר רשום.
נתוני תהליך שיתוף הציבור  -בשאלון המקוון ציינו כ 47%-מהמשיבים כי לא
כל דברי הדואר שהם שלחו בשירות דואר רשום אכן הגיעו ליעדם .כ65%-
22

מסירת דבר הדואר לנמען בביתו או הוצאת הודעה ראשונה לאיסוף דבר הדואר ביחידת הדואר.

23

סירובו של נמען לקבלת דבר דואר רשום לא ייחשב למסירה ולא יחושב בסך דברי הדואר
שנועדו למסירה.
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מהמשיבים ציינו כי לא כל דברי הדואר אשר נשלחו אליהם בשירות זה אכן
הגיע אליהם .אולם יש חשש ממשי שדברי דואר אשר נשלחים לנמענים ללא
ידיעתם אבדו בדרכם ,וכי שיעור דברי הדואר אשר מגיעים בשלמותם לנמענים
קטן אף יותר .להלן בתרשים  11מוצגות תשובות המשיבים בדבר התרשמותם
מטיב שירות המשלוח של דברי דואר רשום שהם שולחים או מקבלים.
תרשים  :11תשובות המשיבים על השאלון בנוגע לאיכות השירות בקבלה
או בשליחה של דבר דואר רשום2017 ,

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במערכת מעקב משלוחים המתעדת את
העברתם של דברי דואר רשום לנמענים בספטמבר  2017עולה כי החברה אינה
עומדת בכמה יעדים הנוגעים לטיב השירות ,ולמעשה היא אינה פועלת לפי
הוראות הרישיון שניתן לה בתחום זה .להלן הפרטים:
.1

שיעור נמוך של מסירת דברי דואר רשום בבית הנמען :בשנים 2015
עד  2017העבירה החברה כ 27.4-מיליון דברי דואר רשום וכ 19.7-מיליון
מהם נמסרו לנמענים בביתם.24

24

הנתונים לשנת  2017חלקיים והם כוללים רק את דברי הדואר שהועברו בחודשים ינואר  -אפריל
.2017

בשאלון המקוון ציינו
כ 47%-מהמשיבים כי
לא כל דברי הדואר
שהם שלחו בשירות
דואר רשום אכן הגיעו
ליעדם
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מנתוני החברה עולה כי במשך שנים ,מספטמבר  252015עד מועד
סיום הביקורת ,היא לא עמדה ביעד טיב השירות ,ולפיו עליה לחלק
 90%מדברי הדואר הרשום בבית הנמען ,והיא מסרה בבתי הנמענים
רק כ 72%-מדברי הדואר בממוצע .יש לציין כי החברה ביקשה
וקיבלה ממשרד התקשורת ארכות ליישום הוראות הרישיון בנושא לוח
הזמנים שנקבע לעניין זה.
החברה ציינה בתשובתה כי "בשנים  2015עד  2017חל גידול משמעותי בכל
שנה בהיקף מסירת דברי דואר רשום בבתי הנמענים" .היא הוסיפה כי
"פעולות שנעשות בימים אלו יגדילו את שיעור המסירה של דואר רשום
לכ 80%-כבר בחודשים הקרובים (בשנת .")2018
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי הוא נמצא בשלבים סופיים של ביקורת
בנושא ובסיומה יוכל להציג נתונים מבוקרים .עוד ציין כי מינואר  2017לא
קיבלה החברה ממשרד התקשורת אישור לדחיית עמידתה בתקן טיב
שירות הדואר הרשום.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי עליה לפעול לפי הוראות
הרישיון ולהקפיד ש 90%-מדברי הדואר הרשום יימסרו לנמען בביתו,
ועליה לאמת כי דבר הדואר אכן נמסר לו .הדבר יצמצם את הגעתו
של הנמען אל יחידות הדואר ,יצמצם את זמני ההמתנה בתור ,יקל על
הציבור לקבל את דברי הדואר וימנע נזקים כגון עוגמת נפש ,אובדן
זמן עבודה ,החזרת דברי דואר חשובים לשולח או אובדנם במהלך
שהותם ביחידות החברה.
החזרתם של דברי דואר רשום לשולח מתעכבת ושיעורה גבוה:
מנתוני החברה עולה כי בכל שנה מעל לכ 3-מיליון דברי דואר רשום
מוחזרים לשולח לאחר שהניסיון למוסרם לנמען לא צלח או שהנמען לא
הגיע לקבלם ביחידת הדואר .להלן בלוח  3מפורטים שיעורי דברי דואר
רשום שהוחזרו לשולח ,בשנים  2015עד .2017

.2

לוח  :3דברי דואר רשום שהוחזרו לשולח 2015 ,עד ( 2017אלפים)
שנה

כמות שהעבירה החברה

כמות שהוחזרה לשולח

שיעור ההחזרות

2015

33,749.3

2,908.2

9%

2016

34,219.1

3,967.0

12%

2017

39,043.5

4,175.0

11%

11,050.2

10%

סה"כ 107,011.9
המקור :חברת דואר ישראל.
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מועד כניסתם לתוקף של יעדי טיב השירות הקבועים הרישיון.
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מהנתונים עולה כי החברה החזירה לשולחי דברי דואר בשנים 2015
עד  2017כ 11-מיליון דברי דואר רשום שהם כ 10%-מדברי הדואר
הרשום שהועברו בשנים אלו.
החברה מסרה בתשובתה כי החזרת דברי דואר רשום לשולחים אינה
קשורה בהכרח לבעיות בחלוקת דואר לנמענים ,וכי "יש מקרים רבים בהם
הנמען בוחר שלא לקבל את דבר הדואר (בייחוד במקרים בהם מדובר
בדברי דואר רשומים ממוסדות אכיפה שונים)" .היא הוסיפה כי יש מקרים
רבים של טעות בכתובת הנמען או של כתובת לא מעודכנת וכן מקרים
אחרים שאינם קשורים לאיכות חלוקת דברי הדואר בשירות זה בידי
החברה.
.3

מסירת מידע שגוי על דבר דואר רשום :כאמור ,בשירות דואר רשום
מועברים מסמכים חשובים ומסמכים רשמיים ומתבצעים הליכים בין אזרח
לאזרח והליכים בין האזרח למוסדות המדינה .אי לכך ,חשוב ביותר לתעד
באופן מדויק ואמיתי את השתלשלות העברתם ,החל ממועד קבלתם
מהשולח וכלה בניסיונות מסירתם לנמענים.
כך לדוגמה ,בפנייה שקיבל אגף פיקוח דואר בפברואר  2017ציין הפונה כי
המידע שצוין במערכת מעקב משלוחים ,ולפיו הושארה לו הודעה על דבר
קבלת דואר רשום ,אינו נכון .פונה אחר ציין כי לא קיבל הודעה ולפיה דואר
רשום ממתין לו ביחידת הדואר ,וזאת למרות הרשום במערכת מעקב
משלוחים.
אגף פיקוח דואר :בדוחות ביקורת על יחידות החברה שהכין אגף פיקוח
דואר בשנת  2014נמצאו כמה מקרים שבהם נרשם במערכת מעקב
משלוחים כי דבר הדואר הרשום נמסר לנמען ,אך בדיקה בנושא העלתה כי
רישום זה היה שגוי ,כמפורט להלן( :א) דברי דואר נמצאו ביחידת הדואר;
(ב) הנתונים שצוינו באישורי המסירה אינם עולים בקנה אחד עם הנתונים
שהוזנו למערכת הממוחשבת; (ג) מהנתונים שצוינו באישור המסירה עולה
כי הדוור סימן כי דבר הדואר נמסר לנמען ,אך באישור המסירה לא צוינו
פרטי הנמען.
נת"צ :יצוין כי מבדיקת תלונות שנמסרו לנציבות תלונות הציבור שבמשרד
מבקר המדינה עולה כי מסלול העברת דברי דואר רשום אינו מתועד באופן
מלא ,הוא שגוי או שכלל אינו מתועד .זאת ועוד ,לעיתים הרישום היה אומנם
תקין לכאורה אך עלה ספק אם הפעולות שנרשמו אכן בוצעו ,לרבות
רישום שגוי על מיקום דבר הדואר ורישום שגוי שדבר הדואר "נמסר" לנמען.
תביעות משפטיות :מבדיקת התביעות המשפטיות נגד החברה עולה כי
בשנת  2015הוגשה תביעה בגין זיוף אישור מסירה בידי דוור .במקרה זה
פסק בית המשפט נגד החברה וקבע שעליה לשלם לתובע בגין נזקים
שנגרמו לו בשל אי-קבלת שובר זיכוי שנשלח אליו בדואר רשום .עוד נקבע
כי הדוור זייף את חתימת התובע.

בשנים  2015עד 2017
החזירה החברה
לשולחי דברי דואר
רשום כ 11-מיליון
דברי דואר לאחר
שלא הצליחה
למוסרם לנמענים
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נמצא כי הרישום במערכת מעקב משלוחים בחברה ,האמורה לספק
לציבור מידע בזמן אמת על מקומו של דבר הדואר שנשלח אליו ,אינו
מאומת ואינו מבוסס ,ולעיתים ניתן לשולח או לנמען מידע שגוי ולפיו
דבר הדואר הרשום נמסר לו ,אף שדבר הדואר האמור עדיין היה
באותה עת בחזקתה של החברה ,ביחידת הדואר .משרד מבקר
המדינה מעיר לחברה כי ליקויים מעין אלו  -תיעוד לקוי ומתן מידע
שגוי ללקוחות החברה ,ובמקרים חריגים גם זיוף חתימה של הלקוחות
 פוגעים בשירות לציבור ,הם אינם עולים בקנה אחד עם כללי מינהלתקין והם עלולים לערער את האמון שהציבור רוחש לחברה.
החברה מסרה בתשובתה כי היא ערה לחשיבות הרישום הנכון והמלא של
מועד המסירה או של הסיבות לכך שדברי דואר רשום לא נמסרו לנמענים,
וציינה כי במסירת דברי דואר רשום בהיקף של כ 35-מיליון פריטים בשנה
קורה שנעשה רישום שגוי על גבי אישורי המסירה .החברה הוסיפה כי היא
פועלת הן מהבחינה הארגונית והן מהבחינה הטכנולוגית לצמצום היקף
התופעה במהלך הביקורת ולאחריה ,ובין היתר היא ציידה את דוורי החברה
בטלפונים סלולריים חכמים ובמדפסות אישיות לניהול של מסירת דברי
הדואר הרשומים לנמענים ,והיא שולחת מסרון ( )smsלתיאום מסירת דברי
הדואר עם הנמענים.
לצורך בקרה על טיב השירות שהחברה מספקת לציבור ,זיהוי כשלים
בתהליך התפעולי של שירות העברת דברי הדואר ,אימות דיווחי הדוורים
ומתן אסמכתה לרישומיה נדרשת החברה ,על פי הרישיון ,במסגרת תיק
השירות המוגש לשר ,למסור פרטים על "מערכות הבקרה לאספקת
השירות" .בסמוך למועד מתן הרישיון דרש אגף פיקוח דואר מהחברה
להכין "דוחות איכות השירות" עצמאיים אשר יבחנו באופן מדגמי את תהליך
העברת הדואר ואת הכשלים התפעוליים.
הועלה כי החברה מסתמכת על רישומי הדוורים ,אשר מוזנים
למערכת מעקב משלוחים בחברה ,והיא אינה מבצעת סקרי טיב
שירות ייעודיים לשירות זה אשר יאמתו את רישומי הדוורים ויאתרו
כשלים בתהליך התפעולי של העברת דברי דואר רשום.
יצוין כי אגף פיקוח דואר ציין במהלך הביקורת כי החברה מסרה לו נתונים
חלקיים בלבד לגבי עמידתה ביעדי טיב השירות ,אך גם את הנתונים האלה
הוא לא בדק מכיוון שלא סמך על מהימנותם.

הרישום המוזן
למערכת
הממוחשבת ,האמורה
לספק לציבור מידע
בזמן אמת על מקומו
של דבר דואר רשום,
אינו מאומת ואינו
מבוסס ,ולעיתים כולל
מידע שגוי
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברה על שלא קיימה את הוראות
הרישיון הנוגעות לקיום מנגנון בקרה אלקטרוני ואפקטיבי אשר יוכל
לספק לחברה ולגורמים רלוונטיים אחרים מידע אמיתי בדבר מידת
עמידתה במדדי טיב השירות לגבי כל השירותים שהיא מספקת
לציבור.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התקשורת כי כשל בתפקידו
כגורם מאסדר של שוק הדואר ,בכך שבמשך שנים לא פעל באופן
ממשי לחייב את החברה למסור לו נתונים מהימנים המלמדים על
מידת עמידתה ביעדי טיב השירות שנקבעו לה ,ואף לא בדק באופן
עצמאי אם החברה עומדת ביעדים אלה.
 .4אי-הפעלת מערכת לניטור דברי דואר רשום :המערכת לניטור דברי
דואר היא אחד מהאמצעים המקוונים לבדיקת עמידתה של החברה באופן
אובייקטיבי ,רציף ובזמן אמת בטיב השירות של דברי דואר שהיא מעבירה.
בהתאם לכך ,ברישיון נקבע כי החברה תקים מערכת ניטור אלקטרונית,
ומיוני  2016היא תנטר את דברי הדואר (הפנים-ארציים והבין-לאומיים)
הנשלחים באמצעותה .הניטור יתבצע מנקודת התחילה עד נקודת הסיום
באמצעות כלי מעקב אלקטרוני אשר יוצמד לכל שק דואר או לדבר הדואר.
חשיבותה של מערכת הניטור עבור אגף פיקוח דואר :בדוח הביקורת
הפנימית שהכין המבקר הפנימי במשרד התקשורת בינואר ( 2015להלן -
דוח הביקורת הפנימית של משרד התקשורת) ציין אגף פיקוח דואר כי
בכוונתו להשתמש במערכת הניטור החדשה של חברת הדואר לצורך ביצוע
בדיקות טיב שירות עצמאיות ,ולצורך כך אף קבע משרד התקשורת כי
החברה חייבת להעביר לו את אפיון המערכת.
מנתונים שמסר אגף פיקוח דואר למשרד מבקר המדינה באפריל 2017
עולה כי ביוני  2016ביקשה החברה ממשרד התקשורת לקבל ארכה ליישום
הוראות הרישיון בסעיף זה .מנכ"ל המשרד אישר את דחיית לוח הזמנים
ליישום הוראות הרישיון ודחה את מועד הפעלת מערכת הניטור עד סוף
דצמבר  ,2016וזאת בלי שהתנה את מתן הארכה בביצוע פעולה מהותית
לקידום הפעלת המערכת או להפעלתה בקרב מגזר מסוים .עוד עלה כי
משרד התקשורת דחה פעם נוספת את לוח הזמנים ליישום הוראות הרישיון
בנוגע להקמת מערכת הניטור בשלושה חודשים ,עד סוף מרץ  ,2017וכי
מתן הארכה הותנה בשיפור השירות תחילה במזרח ירושלים.
נמצא כי למרות נחיצותה של מערכת הניטור לאימות עמידתה ביעדי
טיב השירות דחתה החברה את הקמתה ,ונכון למאי  2018החברה לא
עמדה בהוראות הרישיון להפעיל מערכת אלקטרונית לניטור של דברי
דואר הנשלחים באמצעותה.

משנת  2016החברה
אינה מפעילה כנדרש
ממנה מערכת לניטור
דברי דואר הנשלחים
באמצעותה
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי היעדרה של מערכת לניתוח
נתונים בשירות מנוטר ,אשר מסלול העברת דבר הדואר בין יחידות
החברה נרשם במערכי החברה ,אינו מאפשר לחברה לעמוד על
כשלים מערכתיים בתהליך התפעולי של העברת דברי הדואר הרשום
ולתקן ליקויים אלו.
יצוין כי על חשיבות הקמת המערכת ונחיצותה עמד גם משרד מבקר
המדינה בדוח שפורסם בשנת  2015בעניין הדואר הבין-לאומי ,ובו ציין כי
באמצעות מערכת זו תוכל החברה לבצע בקרה הדוקה יותר על פריטי
הדואר המועברים באמצעותה .עוד צוין בדוח האמור כי אגף פיקוח דואר
יוכל להיעזר במערכת זו לשם ביצוע ביקורת עצמאית וממוחשבת על טיב
השירות שהחברה מעניקה ללקוחותיה.26
נמצא כי למרות נחיצותה של מערכת הניטור לאימות עמידתה ביעדי
טיב השירות דחתה החברה את הקמתה ,ונכון למאי  2018החברה לא
עמדה בהוראות הרישיון להפעיל מערכת אלקטרונית לניטור של דברי
דואר הנשלחים באמצעותה.
החברה מסרה בתשובתה כי היא נערכת להתקנת המערכת .היא ציינה כי
במהלך  2017ביצעה כמה בדיקות על מנת לוודא כי הטמעת המערכת
תתבצע ללא תקלות .בדיקה מסכמת אמורה להתבצע במהלך מרץ ,2018
ולאחריה תקיים החברה מבדקי קבלה סופיים למערכת .אם הבדיקות
יסתיימו בהצלחה תתקין החברה את המערכת ברכבי החברה שיועדו לכך.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי אף שניתנו לה ארכות היא לא
נערכה מבעוד מועד להפעלתה של מערכת זו ,אשר נוסף על
אפשרות מעקב אחר שקי דואר ,היא תאפשר לה ולמשרד התקשורת
לבחון את עמידתה ביעדי טיב השירות שנקבעו לה בכל שירות שהיא
מספקת לציבור ,וזאת באמצעות מעקב אלקטרוני ,אמין ומיידי אחר
דברי דואר בודדים שאליהם יוצמדו אמצעי המעקב.
.5

אי-ביצוע פעולות לתיקון הליקויים לאורך השנים מצד המאסדר:
בדוח הוועדה לבחינת תעריפי חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר
בע"מ ושירותיהן מאפריל ( 2014להלן  -דוח ועדת רייך )27נקבע כי "פחות
ממחצית מדברי הדואר הרשום נמסרים לנמענים בביתם .יתרה מזאת,

26

מבקר המדינה ,דוח שנתי 67א (" ,)2016חברת דואר ישראל בע"מ  -הטיפול בדואר בין-לאומי".
עמ' .747

27

הוועדה לבחינת תעריפי חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ ולבחינת שירותיהן
מונתה באוקטובר  2012על ידי שר התקשורת דאז מר משה כחלון ושר האוצר דאז ד"ר יובל
שטייניץ .הוועדה התבקשה בין היתר לגבש המלצות בדבר אמות מידה לאופן אספקת השירותים
השונים של חברת הדואר ובנק הדואר ,לרבות אספקת השירותים האוניברסליים.
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נתונים אלה כוללים גם בתי עסק ,אשר במרבית הזמן נמצאים בכתובת
הנמען בשעות חלוקת הדואר ,וניתן להסיק כי בקרב נמענים פרטיים ,שיעור
מסירת הדואר הרשום נמוך אף יותר .הנתונים כוללים גם דואר כמותי וגם
דואר יחידני".
במכתב ששלח סמנכ"ל פיקוח דואר במשרד התקשורת לחברת הדואר
באפריל  2014הוא ציין כי "קיים כשל מערכתי בטיפול בדברי דואר שנשלחו
בשירות דואר רשום ,שהינו ,כידוע ,שירות בסיסי כהגדרתו בחוק הדואר וכן,
מהווה מקור הכנסה מרכזי לחברה" .עוד ציין כי השירות "מככב" בדוחות
פניות הציבור של חברת הדואר וכן בדוחות אגף פיקוח דואר .במכתבו הוא
פירט את הליקויים העיקריים שעולים מדוחות הפיקוח של האגף ,ובין היתר:
(א) בבתי דואר נמצאו דברי דואר רשום אשר דווחו ככאלו שכביכול נמסרו
לנמענים; (ב) אין התאמה בין התיעוד הפיזי של הדוור ובין התיעוד
הממוחשב בנוגע למיקום דברי דואר רשומים; (ג) עיכובים בהחזרת דברי
דואר רשום לשולח לאחר שלא נמסרו לנמענים; (ד) עשרות דברי דואר
רשום המתינו כחודש ימים בסניף בלי שנמסרו לנמען או בלי שהוחזרו
לשולח; (ה ) חל עיכוב ניכר בהוצאת הודעות לנמענים לצורך איסוף דבר
דואר רשום.
הליקויים שנמשכו גם בשנת  2015נכללו בתלונות שנמסרו לאגף פיקוח
דואר ובאו לידי ביטוי במכתב מיולי  2015שסמנכ"ל פיקוח דואר דאז שלח
למנכ"ל חברת הדואר ,ובו הוא קבע כי תהליך הטיפול בדברי דואר רשום
ט ומן בחובו כשל שירותי הגורם טרחה ועוגמת נפש של ממש לציבור
הלקוחות.
הועלה כי מאוגוסט  2015עד דצמבר  2016הגישה החברה ארבע
בקשות לדחיית המועד האחרון שנקבע לה לעניין העמידה ביעדי טיב
השירות שנקבעו לה ,וזאת ימים ספורים לפני שהסתיימו הארכות
שקיבלה לגבי לוחות זמנים אלו .עוד נמצא כי עד דצמבר  2016לא
התנה משרד התקשורת את מתן הארכות בביצוע פעולות מהותיות
אשר יסייעו לה לעמוד ביעדי טיב השירות ,ואישר מתן ארכות אלו
לחברה בתוך ימים ספורים ללא כל דיון מעמיק בבקשות.
בביקורת עלה כי מזה שנים אגף פיקוח דואר ער לליקויים של החברה
בשירות הדואר הרשום המגיעים עד לכדי "כשל שירותי" ,כהגדרתו
של סמנכ"ל פיקוח דואר ,ולמרות זאת הוא לא הנחה באופן ממשי את
החברה לנקוט צעדים מהותיים לשיפור שירות הדואר הרשום .מידע
על כשלים בשירות זה הצטבר באגף גם ממקורות אחרים ,לרבות
תלונתה המפורטת של הנהלת בתי המשפט כבר משנת  2014על
השירות הלקוי שהחברה מספקת לה.
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משרד מבקר המדינה מעיר כי במתן ארכות בחר משרד התקשורת
ב"דרך הקלה" מבחינתו ,שכן סירוב לבקשות החברה לקבלת ארכות
לעמידה בלוחות הזמנים ליישום הוראות הרישיון היה מחייב אותו
לפעול לבירור ההפרה ולנקיטת צעדים נגד החברה כמתחייב
מתפקידו כמאסדר.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי הוא עדכן את רישיון החברה בפברואר
( 2015״עדכון הרישיון״) כאשר גובשה תוכנית ההבראה וכשהחברה הייתה
שרויה בעיצומו של משבר ארגוני ,תפעולי ,שירותי ופיננסי עמוק אשר בא
לידי ביטוי ברמת שירות בלתי מספיקה .יעדי איכות השירות אשר נקבעו
בעדכון הרישיון נועדו לסמן את יעדי השירות שמשרד התקשורת סבר שעל
חברת הדואר להשיגם כדי לספק לציבור שירות איכותי ורציף.
האגף הוסיף בתשובתו כי לפיכך ,בשנים  2015ו 2016-הוא נתן לחברה
דחייה ליישום חלק מיעדי השירות שנקבעו בעדכון הרישיון ,וזאת מבלי
לקבוע תנאים ,כדי לאפשר לדירקטוריון החברה ולהנהלתה לייצב את מצב
החברה .משנת  2017העניק משרד התקשורת לחברה דחיות מסוימות רק
לחלק מיעדי השירות שנקבעו בעדכון הרישיון ,וזאת לפרקי זמן קצרים בכל
פעם ,ובכפוף למילוי תנאים מסוימים שמטרתם להוביל את החברה להשגת
יעדי השירות אשר נקבעו בעדכון הרישיון.
עוד עולה מהממצאים כי אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת כשל
בתפקידו בבחינת איכות שירות הדואר הרשום שהחברה מספקת.
האגף היה ער לכשלים שחלו בשירות זה במשך השנים ,וחוסר
העשייה מצידו תרם להידרדרות השירות לאזרח ולאובדן האמון
שהאזרח נותן בשירותי החברה ,כפי שעולה מתהליך שיתוף הציבור.
רק בשנת  2017יזם האגף את תחילת בחינתם של מכלול השירותים.
האגף ציין בתשובתו כי עת הועלה החשש שהחברה אינה עומדת בתקן של
דואר רשום (שנכנס לתוקף בינואר  )2017הוא החל בביצוע ביקורת רוחבית
בנושא ,והיא צפויה להסתיים בשבועות הקרובים (.)2018
משרד מבקר המדינה מעיר להנהלת החברה כי מהממצאים עולה
ששירות העברת דברי דואר רשום הוא שירות רצוף תקלות שהחברה
הזניחה במשך שנים את הטיפול בו; מתן השירות לאזרח אינו עומד
ביעדי טיב השירות שנקבעו בו.
החברה ציינה בתשובתה כי הליקויים בשירות ,אשר חל בו שיפור בשנים
 2017ו ,2018-מקורם במצבה הכלכלי הירוד של החברה בשנת ,2015
בהפעלת תוכנית הבראה ,בצמצום של כ 15%-בתקן כוח האדם
ובהימצאותה של החברה בשוק תחרותי בתחום הדואר הכמותי.

שירות העברת דברי
דואר רשום הוא שירות
רצוף תקלות ,שכן
החברה ומשרד
התקשורת הזניחו את
הטיפול בו במשך
שנים
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עוד ציינה כי אף שמסלול דברי דואר רשום מנוטר במערכותיה מרגע קבלת
דבר הדואר מהשולח עד מסירתו לנמען או החזרתו לשולח ,היא לא פיתחה
מערכת אשר תאפשר לה להפיק דוחות חריגים בשירות זה ,והיעדר
אפשרות להפקת דוחות חריגים אלו אינו מצביע על כשל בשירות דואר
רשום.
על החברה לפעול לזיהוי התקלות בהעברת דברי דואר רשום
באמצעות הפקת דוחות חריגים שיופקו באמצעות מערכת ייעודית
שתסייע לחברה לתקנן.

שירות "דואר "24
"דואר  "24הוא שירות משלוח דברי דואר בארץ האמור לשמש חלופה למשלוח
דואר מהיר .בהוראות הרישיון נקבע כי על החברה למסור במצטבר  92%מדברי
"דואר  "24לנמען ביום העבודה שלמחרת יום המשלוח ו 100%-בתוך שני ימי
עבודה .עוד נקבע ברישיון כי על חברת הדואר להודיע על יעדי טיב השירות
שנקבעו למי שמבקש לרכוש דרכה את השירות ,והדבר ייעשה באשנב
ובאמצעות פרסום ביחידות הדואר.
החברה מתחייבת באתר המרשתת שלה כי מכתב הנשלח בשירות "דואר "24
מכל יחידת דואר עד חצי שעה לפני שעת איסוף הדואר (בדרך כלל בשעה
 )16:00יגיע לתיבת המכתבים של הנמען ביום העבודה שלמחרת יום המשלוח
אשר בו מתבצעת חלוקת דואר .במרבית היחידות אמורה להיות תיבת "דואר "24
ייעודית ,ולשם משלוח דברי דואר יש לפעול לפי ההודעה המופיעה מעל התיבה
ועל פי זמני ההרקה המצוינים עליה .בשנים  2015ו 2016-נשלחו בשירות "דואר
 "24כ 9-מיליון דברי דואר ,והכנסתה השנתית של החברה משירות זה הייתה
כ 27-מיליון ש"ח.

ליקויים בשירות "דואר "24
הכללים המחייבים את הרשות במסגרת ההליך המינהלי הם הביטוי המעשי של
חובת ההגינות הכללית המוטלת עליה . 28לנוכח חובה זו ,כאשר חברת דואר
ישראל מבטיחה לציבור כי תמורת תוספת תשלום היא תספק לו שירות טוב
יותר מהשירות הבסיסי שהיא מספקת  -העברת כל דברי הדואר לנמענים בתוך
שני ימי עבודה  -עליה לדאוג לכך כי תוכל לוודא באופן שוטף כי היא ממלאת
את הבטחתה לציבור .ראוי כי סקרי טיב שירות שהחברה מבצעת באמצעים
פנימיים או באמצעות חברות חיצוניות יאמתו כי היא מספקת שירות איכותי
לציבור לפי הבטחותיה.
28

דפנה ברק-ארז ,משפט מינהלי ,כרך א ,עמ' .276

 | 60דוח ביקורת מיוחד

נמצא כי החברה אינה עוקבת אחר דברי "דואר  ,"24ואין לה כל אמצעי
אלקטרוני שיאפשר לה לפקח על טיב השירות שהיא מספקת ויתריע על
עיכוב בחלוקת דברי דואר אלו ,ולו באופן מדגמי ,וזאת אף ששירות זה
משמש עבור הציבור שירות העברת דואר מהיר.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי על אף העלות הנוספת המוטלת
על הציבור המבקש שירות זה ( 4.40ש"ח למכתב בשירות "דואר ,)"24
למעשה מדובר בדבר דואר רגיל אשר מקבל עדיפות רק בנוגע לחלוקתו
בכל יום עבודה ,ולא בכל יומיים כמו בדואר רגיל ,והציבור או החברה אינם
יכו לים לעקוב באמצעות מערכת מעקב משלוחים אחר פרטי הדואר
הנשלחים באמצעות שירות זה .על החברה להבהיר לציבור לקוחותיה כי
דברי דואר אלו אינם מנוטרים.
.1

דברי "דואר  "24נמסרים בעיכוב לנמענים :כאמור ,שירות "דואר "24
אמור לשמש חלופה לשירות דואר מהיר ,וכל דברי הדואר בשירות זה
אמורים להגיע לנמענים בתוך שני ימי עבודה מיום המשלוח.
הביקורת העלתה כי בשנים  2015ו 2016-נתן האגף לחברה חמש ארכות
לדחיית מועד עמידתה ביעדי זמן העברת דבר דואר בשירות "דואר  ,"24והן
ניתנו לה לאחר ימים ספורים ממועד הבקשה ,בלי שהיה סיפק בידי האגף
לדון באופן מעמיק בשירות זה ,ובלי שהארכה הותנתה בביצוע פעולות
אמיתיות לשיפור השירות .להלן נתונים מתוך סקרים שביצעה חברת הדואר
בשנים  2016ו 2017-בנושא טיב שירות "דואר  ,"24שיש בהם כדי ללמד על
מידת עמידתה בהוראות הרישיון בנוגע למועדי מסירת דברי דואר:
סקר פנימי בחברה :ברבעון השני של  2016שלחה החברה "מקצה
לקצה" (מהתיבה ביחידותיה עד לנמענים) ,באמצעות שירות "דואר 276 ,"24
מכתבים עם רכיבי  GPSהמאפשרים לה לעקוב אחר מועדי המשלוח
והקבלה שלהם.
הועלה כי רק  62%מהמכתבים הגיעו בתוך יום עבודה אחד ו79%-
מהם הגיעו בתוך שני ימי עבודה .יתר על כן ,כ 11%-מהמכתבים
הועברו לאחר חמישה ימי עבודה ויותר.
סקר חיצוני "מקצה לקצה" (מתיבת הדואר עד בית הנמען) :בינואר
 2017שלחה החברה לאגף פיקוח דואר נתונים על הסקר שביצעה עבורה
החברה החיצונית בנובמבר  2016לגבי מידת עמידתה ביעדי טיב השירות
של העברת דברי "דואר  "24ממועד שליחת דבר הדואר עד קבלתו אצל
הנמען .תוצאות הסקר התבססו על שליחת  371מכתבים .נמצא כי רק
 53%מהמכתבים הגיעו ליעדם בתוך יום עבודה אחד ורק כ70%-
מהם הגיעו בתוך שני ימי עבודה.
מנתונים שהעביר אגף פיקוח דואר למשרד מבקר המדינה התברר כי הסקר
שביצעה החברה באמצעות החברה החיצונית היה חלקי ויש בו כדי להקל

כל המכתבים
המועברים בשירות
"דואר  "24אמורים
להגיע לנמענים תוך
שני ימי עבודה .סקר
פנימי קבע שרק 79%
מדברי הדואר הגיעו
תוך שני ימי עבודה,
ו 11%-מהם הגיעו
לאחר חמישה ימי
עבודה לפחות .לעומת
זאת ,סקר חיצוני קבע
כי רק  70%מדברי
הדואר בשירות זה
הגיעו תוך שני ימי
עבודה
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על החברה ,בין היתר מהסיבות האלה( :א) תוצאת הסקר משקללת את
שיעורי המסירה לנמענים בכל היישובים יחד ולא בכל יישוב בנפרד כנדרש
ברישיון החברה; (ב) באמצעות השיטה שבה החברה בוחנת את עמידתה
ביעדי טיב השירות לא ניתן לנטר אובדן של דברי דואר או החזרת דברי
דואר לשולח; (ג) בסקר לא נבדק נושא העברת מכתבים לפריפריה
בשירות "דואר  "24וליישובים המקבלים את דברי הדואר באמצעות שירות
דואר הנע ,דהיינו יישובים שבהם דברי דואר מועברים לבית הנמען
באמצעות מחלק מקומי אשר אינו מחלק את דברי הדואר בכל יום ואשר
החברה אינה מבצעת באופן תדיר בקרה על עבודתו.
נמצא כי החברה אינה עומדת ביעדי טיב השירות שנקבעו לה לעניין
העברת דברי "דואר  ,"24וכי חל עיכוב בהעברת דברי הדואר מיחידות
הדואר לנמענים .פערים אלו בין ביצועי החברה ליעדי טיב השירות
שנקבעו לחברה הם פערים מהותיים ,והם מעוררים חשש כי בפועל
שירות זה אינו שירות העברת דואר מהיר ,אף שהלקוחות משלמים
עבורו ככזה ,והוא אינו ממלא את ייעודו .כמו כן ,מתעורר חשש כי חל
כשל תפעולי במתן שירות זה ,ועל החברה ועל משרד התקשורת
לבחון את תהליך העברת "דואר  "24ולפעול לשיפורו.
החברה ציינה בתשובתה כי בימים אלה היא בוחנת את המתודולוגיה
לביצוע סקרים מסוג זה ונערכת למכרז לאיתור חברת סקרים חיצונית ,וזאת
על פי החלטת דירקטוריון החברה מיוני  .2017היא הוסיפה כי "בימים אלה
החברה נערכת להקמת מערכת  RFIDשתפקידה לנטר משלוח שקי דואר
על מנת לאתר חריגים בזמן אמת ...המערכת אמורה לסייע בניטור העברת
דברי דואר רגילים".
.2

חלק מדברי "דואר  "24מוגדרים כאבודים במהלך העברתם :מעיבוד
נתונים שעשה משרד מבקר המדינה בנוגע לתלונות של הציבור על שירות
"דואר  "24בשנים  2016עד  ,2017נמצא כי  24%מהתלונות של הציבור
על אובדן דבר הדואר כשהוא בחזקת החברה 29נמצאו מוצדקות.
מהסקר החיצוני שביצעה החברה בנובמבר  2016עלה כי חלק מהותי
(כ )12%-מדברי הדואר שהועברו בשירות "דואר  "24התעכבו זמן ניכר
או הוגדרו כאבודים בעת העברתם לנמענים בלי שהחברה אימתה את
גורלם ,ולא נמסרו לנמענים לאחר שחלפו לפחות  13ימי עבודה
ממועד שליחתם.

.3

29

חשש להטעיית הציבור לגבי שירות "דואר  :"24באתר המרשתת שלה
החברה מציינת כי שירות "דואר " "24ניתן בפריסה ארצית" ,אך היא אינה

 23מ 95-פניות הציבור שנמצאו מוצדקות בבדיקת החברה בשנים  2016עד .2017

 24%מתלונות הציבור
בשנים  2016עד 2017
על אובדן דבר דואר
בשירות "דואר "24
נמצאו מוצדקות
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מבהירה כי אם יישלח דבר דואר בשירות זה ליישוב אשר אין בו בית דואר
תתעכב הגעתו לנמען.
נמצא כי המידע שהחברה מפרסמת באתר המרשתת שלה אינו מדויק
ואין בו כדי להבהיר כי יחול עיכוב בהעברת דברי "דואר "24
הנשלחים ליישובים אשר אין בהם בית דואר .בנוהלי החברה נציגי
השי רות אינם מונחים לציין במפורש לפני הלקוח כי היישוב שאליו
נשלח דבר הדואר כלל אינו מופיע ברשימת היישובים הנכללים
במסגרת טיב השירות ב"דואר  ."24נוסף על כך ,החברה לא ציינה
באתר המרשתת שלה כי דברי "דואר  "24במשקל  500גרם ומעלה
יחולקו לנמענים ביחידת הדואר.
לדוגמה  ,ספר נוהלי החברה מציין דגשים למשלוח דברי "דואר  ,"24ובין
היתר צוין בו כי אם לקוח מבקש לשלוח מכתב בשירות זה ליישוב שאין בו
בית דואר ,על נציג השירות להודיע לו כי "אפשר שהעברת המכתב תארך
יום עבודה נוסף על התקן שירות זה" (ההדגשה במקור).
משרד מבקר המדינה מעיר כי ראוי שהחברה תפרסם באתרה את
רשימת היישובים שבהם אמור הציבור לצפות לקבל שירות כמובטח.
כמו כן ,עליה להדגיש את אותם מקרים שבהם השירות לא יעמוד
ביעדי טיב השירות שנקבעו לו ובציפיות השולח המבוססות על
הפרסומים באתר המרשתת שלה .משרד מבקר המדינה מעיר כי
שירות זה שהוגדר כשירות בסיסי אינו ניתן באופן שוויוני ,משום שהוא
אינו מאפשר לכלל לקוחות החברה לקבל שירות העברת דואר מהיר;
לפיכך ונוכח הוראות התקנות ,על החברה לבחון את האפשרות לתת
שירות זה לכלל לקוחותיה ,גם ביישובים המקבלים את שירותי
העברת הדואר באמצעות יחידות הדואר הניידות (שירות דואר נע)
המעבירות בפועל את דברי הדואר לחלוקה לנמענים בכל יום.
בדברי הבהרה של החברה בנושא איכותו של שירות "דואר  "24היא מציינת
באתר המרשתת שלה כי "תקן איכות השירות של 'דואר  '24עומד על שיעור
מסירה של  92%מדברי הדואר ביום העבודה העוקב ליום המשלוח 100%
מדברי הדואר במצטבר תוך שני ימי עבודה".
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נמצא כי החברה מציינת באתר המרשתת שלה את תקן איכות
השירות שנקבע לה ברישיון ,אך היא אינה מציינת את בקשותיה
לדחיית לוחות הזמנים ליישום הוראות הרישיון בשירות זה ואת
הארכות שקיבלה עד מרץ  ,2017כך שתקן זה לא היה בתוקף במשך
פרק זמן ארוך (כ 570-ימים) ,מספטמבר  2015עד מרץ  ,2017ובפועל
היא אף אינה מצליחה לעמוד בתקן זה .מכאן שהחברה מטעה את
הציבור הסובר כי דברי דואר בשירות "דואר  "24יגיעו אליו תוך שני ימי
עבודה.
זאת ועוד ,בשנת  2014הבחינה ועדת רייך כי יש חוסר התאמה בין שם
השירות לתוכנו ,ובעקבות כך המליצה הוועדה כי "טיב השירות של 'דואר
 '24ייקבע כך ש 95%-מדברי הדואר הנשלחים יגיעו ליעדם בתוך יום עסקים
אחד ,ו 100%-מדברי הדואר הנשלחים יגיעו ליעדם בתוך שני ימי עסקים.
המלצה זו תביא להתאמה בין שם השירות לתוכנו ותספק אפשרות מעשית
למשלוח דואר מהיר ,שיאזן את הפחתת תדירות החלוקה לדברי דואר
שאינם מהירים".
בשנת  2014הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נגד החברה,
שהוכרה כתובענה ייצוגית במרץ  ,2015ולאחר בירורה פסק בית המשפט
המחוזי נגד החברה וחייבּה לשלם פיצוי ללקוחותיה שהשתמשו בשירות
במהלך תקופה מוגדרת.30
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה ולאגף פיקוח דואר כי שירות
"דואר  "24אינו ממלא באופן מעשי את ייעודו ואינו מספק אפשרות
טובה למשלוח דואר מהיר לנמענים .עקב כך ,יש חשש ממשי כי
תיאור השירות באתר החברה והשם שניתן לו " -דואר  - "24עלולים
להטעות את הציבור שכן יש חוסר הלימה בין שם השירות למהותו.

אי-נקיטת צעדים מצד המאסדר לתיקון הליקויים
במשך שנים
הועלה כי במשך שנים הובא לידיעתו של אגף פיקוח דואר כי החברה
אינה עומדת ביעדי טיב השירות שנקבעו לה ברישיון בנוגע ל"דואר ,"24
ואף על פי כן הוא נמנע מלתת לחברה הנחיה ממשית בדבר הצעדים
המהותיים שעליה לנקוט לשיפור השירות .עוד עלה כי האגף אף הסתייג
מהנתונים שמסרה לו החברה ,בין היתר בהתבסס על הסקרים שביצעה.

30

ת"צ (י-ם)  52304-05-14ניזאר טנוס נ' חברת דואר ישראל (פורסם במאגר ממוחשב,
.)15.8.17

שירות "דואר  "24אינו
ממלא באופן מעשי
את ייעודו ואינו משמש
חלופה למשלוח דואר
מהיר .עקב כך ,יש
חשש ממשי כי תיאור
השירות באתר
החברה והשם שניתן
לו עלולים להטעות
את הציבור ,שכן יש
חוסר הלימה בין שם
השירות למהותו
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באוגוסט  2017מסר אגף פיקוח דואר למשרד מבקר המדינה כי החל ב"התנעת
תהליך שמטרתו שיפור הטיפול ב'דואר  ,'24בהתאם לתכנית הביקורת ודרישת
הנתונים" ששלח אגף הפיקוח לחברת הדואר ובסיועה של חברה חיצונית.
משרד מבקר המדינה מעיר לאגף פיקוח דואר כי במשך השנים הוא לא
מילא את תפקידו כיאות נוכח הפגיעה באיכות שירותי הדואר שחברת
הדואר נותנת לציבור ואי-עמידתה ביעדי טיב השירות שנקבעו לשירות
"דואר  ." 24האגף לא בחן את הסקרים שהגישה לו החברה ולא הפעיל
את סמכותו הקבועה בחוק וברישיון להורות לחברה על נקיטת צעדים
לשיפור השירות לציבור .כמו כן ,האגף לא נקט צעדים נגד החברה,
ובעצם בחוסר העשייה מצידו תרם להידרדרות שירותים אלו ולדריסת
התנאים ברגל גסה.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי הוא לא איפשר דחייה נוספת ביעדי טיב
שירות "דואר  "24מעבר לסוף מרץ  ,2017ואף קבע יעד שירות לרבעון הראשון
של  ,2017משום שהוא נוכח כי נתוני חברת הדואר לעניין עמידתה ביעדי טיב
השירותים "דואר רשום" ו"דואר  "24לכאורה אינם משקפים נכונה את מצב רמת
השירות.
משרד מבקר המדינה מציין לטובה כי במהלך הביקורת הגדיל האגף את
תדירות בדיקותיו ביחידות הדואר .עם זאת ,לגבי שירות "דואר  "24נדרש
פיקוח הדוק יותר נוכח הפערים בין סקרי טיב השירות שהחברה עורכת
בעצמה ובין הסקרים שביצעה באמצעות חברות חיצוניות.
החברה מסרה בתשובתה כי בשירות "דואר  "24היא מבצעת סקרים חודשיים
לבחינת עמידתה ביעדי טיב השירות שנקבעו לה בשירות זה ,וכי היא נערכת
במהלך  2018לבצע את סקרי טיב השירות באמצעות חברת סקרים חיצונית.
על הנהלת החברה לבצע סקרי טיב שירות באופן קבוע ושיטתי בנוגע
לשירות "דואר  "24ולהפיק לקחים מתוצאותיהם ולשפר את התהליכים.
על אגף פיקוח דואר לפקח באופן שוטף על שירות זה ,לבדוק את סקרי
השירות של החברה ואף לקיים סקרי שירות באמצעות יועצים בלתי
תלויים מטעמו ולהימנע ככל הניתן מדחיית היישום של הוראות הרישיון
שפוגעת בשירות לציבור.



השירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"מ | 65

משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי טיפלה באופן לקוי בהעברת דברי
דואר רגיל ,דואר רשום ו"דואר  "24ועקב כך נגרם נזק רב לציבור  -דברי
דואר נמסרים בעיכוב לנמענים וחלקם אף אובדים .מתוקף חובתה של
החברה לעמוד ביעדי טיב השירות שנקבעו ברישיונה ,עליה לפעול למיגור
התופעה של "אובדן" או "עיכוב" של דברי דואר במהלך העברתם בין
יחידות הדואר ,שבגינה הם אינם מגיעים לנמען אשר ממתין להם זמן רב.
על אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת ,כמאסדר בתחום זה ,מוטלת
אחריות ציבורית להגביר באופן ממשי את פעולות הבקרה והפיקוח על
טיפול החברה בדברי דואר והעברתם לציבור ,תוך הפעלת מכלול הכלים
שבידיו מול הנהלת החברה כדי להבטיח שהליקויים האמורים יתוקנו.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התקשורת כי מתן ארכות לעמידה
בלוחות זמנים שנקבעו בהוראות הרישיון ,באופן גורף וללא התניית מתן
הארכה בשיפור השירות לציבור ,גורם לכך שהוראות הרישיון מתרוקנות
מתוכנן והופכות ל"אות מתה" ,וכי בדחיות האמורות יש כדי לפגוע בציבור
המבקש לקבל שירות בסיסי מהחברה.
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דואר נע
תושבי הפריפריה והמגזר הכפרי זכאים לקבל את אותם שירותי הדואר
שהוגדרו כשירותים חיוניים כמו כל אזרחי המדינה .על חברת הדואר,
כמספקת שירות ציבורי חיוני ,לעמוד בדרישות החוק ולספק את סל
השירותים הבסיסיים לתושבי הפריפריה והמגזר הכפרי אם באמצעות קווי
הדואר הנע אם באמצעים אחרים.
הרישיון הכללי של החברה קובע כי החברה תעביר את דברי הדואר לנמענים
ביישובים שמספר תושביהם קטן מ 1,000-באמצעות יחידת דואר ניידת (להלן -
דואר נע) .כמו כן ,הרי שיון קובע כי יחידת דואר נע תפעל לפחות חמש פעמים
בשבוע .שירות זה מופעל באמצעות רכב של החברה המשמש סניף דואר נייד,
והוא מתוכנן לספק את מרבית שירותי הדואר שסניף דואר נותן .שירותי הדואר
הנע משרתים כ 1,100-יישובים ונקודות שבהם מתגוררים כ 1.23-מיליון תושבים
הפזורים בעיקר בפריפריה ,במושבים ,בקיבוצים ובבסיסים צבאיים.
רכבי הדואר הנע יוצאים להיסעים מבתי הדואר המשמשים בסיסים ומכל בסיס
יוצאים כמה קווים .מנתוני החברה לשנת  2016עולה כי היא מפעילה את
השירות בכ 49-מסלולים (קווי היסעים) הפרוסים בארבעה מרחבים עיקריים,31
וכל היסע של קווי הדואר הנע נותן שירות לכ 20-יישובים בממוצע.

ליקויים בשירות ההיסעים של יחידות דואר
נע
שירותי הדואר ביישובים הקטנים ובפריפריה כוללים שני מרכיבים( :א) שירות
חלוקת הדואר ואיסופו באמצעות רכבי יחידת הדואר הניידת ומתן שירות סניפי
לתושבי המקום באמצעות מערכות המחשוב ברכבים אלו; ( ב) עבודת קבלני
חלוקת הדואר המקומיים ביישובים (להלן  -קבלני החלוקה) הכוללת חלוקה של
דברי דואר לנמענים וחלוקת דברי דואר לתאי חלוקה של התושבים.
משרד מבקר המדינה מצא כי החברה הזניחה את השירות הזה במשך
שנים .שירות העברת דברי הדואר לתושבי הפריפריה והיישובים הקטנים
וחלוקתם בידי קבלני החלוקה נמצא לקוי ,והציבור אינו מקבל מהחברה
שירות איכותי ,כמפורט להלן:

31

ירושלים ,תל אביב והמרכז ,חיפה והצפון ודרום.

על חברת הדואר,
כמספקת שירות
ציבורי חיוני ,לספק
את סל השירותים
הבסיסיים לתושבי
הפריפריה והמגזר
הכפרי
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.1

מחסור במידע בזמן אמת על רכבי הדואר הנע :אחת הדרכים להבטיח כי
השירות שניתן לציבור הוא איכותי היא לוודא בכל רגע נתון ובזמן אמת,
בעזרת אמצעים אלקטרוניים כדוגמת  ,GPSכי נותני השירות בחברה אכן
פועלים לפי לוחות הזמנים שנקבעו להם ופורסמו לציבור.
משרד מבקר מדינה בדק נקודות שרכב הדואר הנע אמור לפקוד ,על פי
המועד המשוער באתר המרשתת של החברה ,אך מהבדיקה עלה כי רכבי
הדואר הנע לא הגיעו ליישובים .בבירור עם מוקד השירות הטלפוני של
החברה מהו פשר האיחור ניתנה התשובה כי אין בידי החברה מידע על
מקומו של רכב הדואר הנע ועל הסיבה לעיכוב בהגעתו ליישוב.
הביקורת העלתה כי רכבי הדואר הנע אינם מגיעים ליישובים במועד
שפרסמה החברה לציבור באתר המרשתת שלה ,ולחברה אין בקרה
בזמן אמת על המועד שבו רכבי הדואר הנע פוקדים את היישובים.
החברה לא התקינה בכלי הרכב האמורים אמצעי איכון כגון ,GPS
ולכן היא אינה יכולה לספק לתושבי היישובים האלו מידע ושירות
המבוססים על נתוני אמת.32
בדוח הביקורת הפנימית של החברה ממרץ ( 2016להלן  -דוח הביקורת
הפנימית) צוין בנוגע לזמני השירות בקווי הדואר הנע כי "בכ 20-מסלולים
נמצאו פערים של למעלה משעה אחת בין שני הזמנים ,וב 9-מסלולים
ההפרש הינו כשעתיים".
אחד מפרקי השאלון המקוון עסק בשירותי הדואר ביישובי הדואר הנע833 .
מכלל משיבי השאלון גרים ביישובים שבהם ניתנים שירותי דואר נע.
המשיבים נשאלו אם היו רוצים לקבל באמצעות יישומון (אפליקציה) הודעה
כי רכב הדואר הנע מגיע ליישובם .מתוצאות השאלון עולה כי כמעט 60%
מהנשאלים מעוניינים ביישומון כזה ( 37%מעוניינים מאוד ו 20%-מעוניינים),
ולעומתם רק  28.7%כלל אינם מעוניינים בכך.
נתונים אלה והחשיבות של מתן שירות איכותי ומונגש לתושבי
הפריפריה נותנים משנה תוקף לצורך במתן התראה מדויקת על הגעת
רכבי הדואר הנע ליישובים .נוכח זאת ,על החברה לבחון את
האפשרות לצייד את רכבי הדואר הנע במכשיר איכון  GPSולשתף את
המידע ביישומון ייעודי שיודיע לציבור מהו זמן ההגעה החזוי של רכב
הדואר הנע לנקודת מפגש שסומנה לכך מראש.
החברה ציינה בתשובתה כי עיקר השירות הניתן ביחידות הדואר הנע הוא
העברת דברי דואר לידי המחלק המקומי .עם זאת ,בתוכנית העבודה לשנת

32

כמו שנעשה בקווי התחבורה הציבורית באמצעות יישומון המבוסס על נתוני  15חברות
המספקות שירותי תחבורה בישראל.

רכבי הדואר הנע אינם
מגיעים ליישובים
במועד שמפרסמת
החברה ,ולה אין מידע
על מיקומו של הרכב.
 60%מהמשיבים
בתהליך שיתוף
הציבור ציינו כי הם
מעוניינים ביישומון
שיעדכן אותם על
מועד הגעתו של רכב
הדואר הנע ליישובם
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 2018היא הקצתה תקציב לרכישת אמצעים סלולריים לקווי הדואר נע ,אשר
יאפשרו ביצוע פעולות אשנב ,כמו בכל יחידת דואר.
.2

תכנון שהות רכב הדואר ביישובי הדואר הנע אינו מאפשר מתן שירות

איכותי לציבור :על פי פרסומי החברה ,לרוב רכב הדואר הנע שוהה דקות
מועטות בכל יישוב ,כחמש דקות בלבד בממוצע .בדקות אלה נדרש פקיד
הדואר למסור את שקי דברי הדואר למחלקי הדואר המקומיים ,לבדוק
עי מם את החבילות ואת דברי הדואר הרשום ולאסוף מהם דואר חוזר ,וזאת
נוסף על מתן שירותי דואר ואשנב לכלל הציבור.
מבדיקת לוחות הזמנים שפרסמה החברה לציבור במרשתת עולה כי
יש סיכוי קלוש שהחברה תגיע במועד שפרסמה לכל היעדים ,ובד
בבד תיתן שירותי דואר לתושבי המקום; בין היתר ,מכיוון שרכבי
הדואר הנע אמורים לשהות דקות ספורות בכל יישוב ,ועיכוב בנקודה
אחת במסלולם גורר עיכוב בהגעתם לשאר היישובים באותו המסלול.
.3

היקף דל של שירותים בקווי הדואר הנע :על פי הרישיון של החברה ,רכב
הדואר הנע אמור לשמש סניף דואר נייד; משמע ,הדואר הנע יכול לספק
ללקוח את רוב השירותים הניתנים בסניף דואר.
מניתוח נתוני החברה על פעולות המערכת הבנקאית באמצעות שירותי
סניף הדואר הנייד עולה כי היקף פעילותה של המערכת הבנקאית
באמצעות סניף הדואר הנייד קטן מאוד יחסית להיקף הפעילות של
המערכת הבנקאית של חברת דואר ישראל .נמצא כי משנת  2014חלה
ירידה עקבית בהיקף הפעילות  -מכ 400,000-פעולות בשנה זו לכ275,000-
פעולות בשנת .2016
כאמור ,בדוח הביקורת הפנימית לגבי הדואר הנע צוין שרוב פעולות בנק
הדואר וקבלת דברי דואר למשלוח מבוצעות באמצעות איש הקשר
במזכירות היישוב או מחלק הדואר .בפגישה שקיים משרד מבקר המדינה
במרחב חיפה והצפון 33נטען כי השירות שהחברה נותנת בקווי הדואר הנע
הוא היסטורי ,ארכאי ואין בו עתיד ,וכי "הדואר הנע הוא בזבוז כספי מדינה,
וכי צריך לבטל את כל שירותי האשנב בקווים אלו" .עוד נטען כי חסרונו של
 GPSשעל בסיסו יקבלו התושבים התראה על הגעת רכב הדואר הנע
והיעדרו של מקום מוסדר לקבלת שירות אינם מאפשרים לתושבים לקבל
את מגוון השירותים הנכללים בתיק השירות.
בשאלון המקוון נבחן אם המשיבים מודעים לאפשרותם לבצע פעולות
שונות באמצעות הדואר הנע; מהנתונים עולה כי  23%לא ידעו שניתן
לשלוח דואר רגיל באמצעות הדואר הנע ו 38%-כלל לא ידעו כי
ניתן לבצע תשלומים באמצעות שירות זה.

33

מרחב חיפה והצפון אחראי למתן השירות באמצעות קווי הדואר הנע לכ 500,000-תושבים בכ-
 385יישובים.

תכנון זמן השהות של
רכב הדואר הנע
ביישובים שבהם ניתן
השירות אינו מאפשר
מתן שירות איכותי
לציבור
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.4

תקלות ברכבי הדואר הנע ובמערכות המחשוב מונעות מתן שירות

איכותי לציבור :משרד מבקר המדינה קיבל ממרחב חיפה והצפון בחברה
כמה דוגמאות לתלונות של לקוחות על שירותי הדואר הנע בשנת ,2016
למשל תלונה על נהג היסע דואר נע שסירב לקבל תשלומים ותלונה על
רכבים מקולקלים ועל היעדר האפשרות לשלם תשלומים באמצעות רכב
הדואר הנע.
משרד מבקר המדינה ביקש מהחברה לקבל קובצי נתונים על ימים שבהם
לא ניתן שירות מלא או חלקי ביישובים לאורך קווי הדואר הנע בשנים 2014
עד  .2016מניתוח הנתונים החלקיים שסיפקה החברה רק בנוגע למרחב תל
אביב והמרכז עולה כי תושבים המקבלים שירות באמצעות יחידות הדואר
הנע לא קיבלו מהחברה שירות במשך עשרות ימים בשנה .בימים אחרים
העניקה החברה שירות חלקי בלבד בקווי הדואר הנע ,ובין יתר הסיבות
שמנתה החברה היו תקלות ברכבי הדואר הנע ,במסופי המחשב
ובתקשורת .לדוגמה ,בשנת  2016לבדה רק באזור המרכז היו בכ 67-ימים
שיבושים בחלוקת הדואר ובשירות הסניפי שניתן באמצעות קווי הדואר הנע.
נמצא כי תקלות ברכבי הדואר הנע אינן מאפשרות לציבור לקבל
באמצעותם שירותים שלקוחות אחרים של החברה מקבלים באמצעות
סניפי דואר או סוכנויות דואר .עוד נמצא כי לעיתים נהג ההיסעים
מסרב לתת שירות זה .כמו כן ,נמצא כי היקף הפעולות במערכת
הבנקאית הוא דל ומצטמצם משנה לשנה.
גם דוח הביקורת הפנימית העלה שהשירותים של החברה כסניף דואר נייד
הם חלקיים ובחלק מהקווים ההכנסות זעומות; במרחב דרום מסרו כי רק
בארבעה מקווי הדואר הנע היוצאים מבאר שבע יש תקשורת המאפשרת
ביצוע פעולות במערכת הבנקאית ,ובשאר הקווים (עשרה קווים) אין
אפשרות כזאת  .מנהל אזור יהודה ושומרון מסר כי אי אפשר לקיים תקשורת
מחשב (אמולציה) ולו בקו אחד מששת קווי הדואר הנע.
הביקורת העלתה כי החברה אינה יכולה לאתר תלונות במערכת
התלונות של לקוחותיה על שירות הדואר הנע ,משום שהמערכת
שמרכזת את פניות הציבור ( )Clarifyבחברה אינה ערוכה להפיק
נתונים אלו ,והיא אינה מכילה בשדה של שירותי הדואר אפשרות
לסימון תלונה על קווי הדואר הנע .מכאן ,החברה תתקשה לא רק
באיתור בעיות נפוצות בשירותי הדואר הנע ,בעיות בקווי ההיסעים או
בעיות עם פקידי הדואר בקווים אלו ,אלא גם בהתמודדות עימן ובמתן
מענה מיטבי להן.
.5

הפסקת מתן שירותים בנקודות מסוימות ללא עדכון הציבור :באתר
המרשתת של החברה מצוין שניתנים שירותי דואר נע למנזר במרחב
ירושלים ,אולם רכב הדואר אינו פוקד את המקום כמפורט באתר המרשתת.

תקלות ברכבי הדואר
הנע אינן מאפשרות
לציבור לקבל
באמצעותם שירותים
שלקוחות אחרים של
החברה מקבלים
באמצעות סניפי דואר
או סוכנויות דואר
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מנהל מרחב תל אביב והמרכז ,ששימש גם ממלא מקום של מנהל מרחב
ירושלים ,אישר ביולי  2016כי השירות למנזר הופסק משום שעל פי הוראות
הרישיון החברה חייבת לספק שירות זה ליישובים בלבד וציין כי יבקש לתקן
את הטעות באתר המרשתת של החברה.
במועד סיום הביקורת נמצא כי החברה כבר ביטלה או צמצמה חלק
מנקודות השירות גם במרחב חיפה והצפון ,וקווי הדואר הנע אינם מגיעים
אליהן ,אך היא לא עדכנה את הציבור בשינוי זה כנדרש ממנה .מנהל
המרחב ציין כי היה על החברה לעדכן את אתר המרשתת שלה ולהודיע
לציבור על כל שינוי שהיא עושה בקווי הדואר הנע.
החברה עשתה שינויים בקווי ההיסעים של שירותי הדואר הנע וביטלה
נקודות שירות  ,אך היא לא עדכנה את הציבור בשינויים אלו באתר
המרשתת שלה .בפברואר ובנובמבר  2017באתר המרשתת של
החברה עדיין מצוין כי נקודת שירות של דואר נע מספקת שירותים
למנזר ,אף שבפועל הנקודה בוטלה זמן רב לפני כן.
החברה מסרה בתשובתה כי במשך השנים היא הוסיפה נקודות שירות
ש בהן סיפקה את שירותי הדואר באמצעות קווי הדואר הנע ,כגון אזורי
תעשייה ,מרכזים לימודיים ונקודות נוספות אשר אינן מוכרות כיישובים ,אף
שאין חלה עליה חובה אסדרתית לשרת אותם באמצעות קווי הדואר נע.
נכון לשנת  2018החברה מספקת שירות בכ 145-נקודות כמפורט לעיל .עם
זאת ,הוחלט לבטל את מתן השירותים בכל אותן נקודות אשר השירות בהן
רק מסב הפסד נוסף לחברה ,והיא הפסיקה את מתן השירות בכ47-
נקודות .החברה הוסיפה כי בימים אלו היא בודקת שפרסומי החברה בעניין
זה במרשתת תואמים למסלולים שבהם עוברות יחידות הדואר הנע בפועל.
.6

בקרה חלקית על השירות בקווי הדואר הנע :אחד הכלים שמאפשרים
לחברה לעמוד על טיב השירות שהיא מספקת לציבור ולשפר אותו בעת
הצורך הוא מערך הבקרות על שירותים אלה  -בקרות שהיא אמורה לבצע
באופן שוטף ויזום .נוהל החברה קובע כי החברה תבדוק אחת לחצי שנה
את איכות חלוקת הדואר בידי קבלני החלוקה ביישובים ,וכי עבודתם של
קבלני חלוקה חדשים תיבדק מדי חודש בחצי השנה הראשונה להעסקתם.
מניתוח נתוני החברה על הבקרות שביצעה החברה בשנים  2013עד 2016
(במשך ארבע שנים) על קבלני החלוקה הפועלים ביישובים המקבלים את
שירותי הדואר באמצעות קווי הדואר הנע ,עלה כי בשנת  2013בוצעו רק 5
בקרות ,בשנת  16 - 2014בקרות ,בשנת  22 - 2015בקרות ובשנת 2016
ערכה החברה  73בקרות בלבד; בשנה זו קיבלו  1,088קבלני חלוקה שכר
מהחברה עבור עבודתם.
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מהנתונים עולה כי במשך שנים היה מספר הבקרות שביצעה החברה
בקווי הדואר הנע זניח (בכ 8%-מהיישובים) ,ועל אף הגידול החד שחל
במספר הבקרות שהיא ביצעה בשנת  2016בנושא השירות ,מספר
הבקרות עדיין קטן יחסית למספר קווי הדואר הנע שהיא מפעילה
וליישובים שהיא מספקת להם שירות זה; גם איכות השירות שקבלני
החלוקה נותנים לציבור התושבים לא נבדק.
החברה מסרה בתשובתה כי היא מתכוונת להגדיל את מספר הבקרות
בשנת  .2018היא הוסיפה כי היא לא ערכה סקרי טיב שירות ביישובים
המקבלים את השירות באמצעות קווי הדואר הנע ,משום שמדובר בכמות
נמוכה יחסית של דברי דואר המועברים בשירות זה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי חברת הדואר הזניחה במשך שנים את
השירות בקווי הדואר הנע .במצב הנוכחי התושבים אינם יכולים
להסתמך על קבלת שירותי אשנב ושירותים במערכת הכספית,
לרבות הפקדות כספיות ,העברת בעלות רכב ושליחת דברי דואר
רשום .הדבר פוגע בעיקר באוכלוסיות מוחלשות ובבעלי עסקים
הנדרשים לצאת במיוחד לעיר הקרובה על מנת לקבל שירותי דואר.
על חברת הדואר לעשות בדק בית לגבי השירותים הניתנים לתושבי
הפריפריה ולהביא לידיעתם מהם השירותים שהם זכאים לקבל
באמצעות רכבי הדואר הנע ,דבר שככל הנראה יחסוך להם טרחה
ונסיעות לסניף דואר מרוחק .על החברה לשפר את רמת השירותים
הניתנים לתושבי היישובים האלו ,המונים כאמור כ 1.23-מיליון
תושבים ,באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים נפוצים ,כגון יישומון
ייעודי עם  ,GPSשיאפשרו לתושבים לאכן בזמן אמת את רכב הדואר
הנע ולקבל התרעה על זמן ההגעה הצפוי ולקבל בו שירותי דואר.
החברה מסרה בתשובתה כי שירותי הדואר הנע מסיבים לחברה הפסדים
כספיים בהיקף של מיליוני שקלים בשנה ,ההולכים וגדלים מדי שנה ,בלי
שניתן סבסוד לשירותים אלה בדומה לסבסוד הניתן לגופים ציבוריים
נוספים המפעילים שירותים (כגון התחבורה הציבורית).
משרד מבקר המדינה מעיר כי על החברה לפעול מול משרדי
התקשורת והאוצר בנושא זה על מנת לבחון את כלל ההיבטים של
השירות ולאפשר מתן שירות מיטבי ואיכותי למען רווחתם של
התושבים בפריפריה ובמגזר הכפרי (ראו הרחבה בפרק "בחינת שוק
הדואר והשירותים האוניברסליים").

החברה מסרה כי
שירותי הדואר הנע
לפריפריה ולמגזר
הכפרי מסיבים לה
הפסדים כספיים
בהיקף של מיליוני
שקלים בשנה,
ההולכים וגדלים
משנה לשנה
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ליקויים בחלוקת דואר ביישובי הדואר הנע
כאמור ,שירות הדואר הנע ליישובים מתמקד בעיקר בהעברת דברי הדואר מבתי
הדואר למחלקי הדואר המקומיים בכל יישוב .מחלקי הדואר אינם עובדים של
חברת הדואר אלא הם קבלני חלוקת דואר עצמאיים (להלן  -קבלן חלוקה)
שלרוב מתגוררים באותו היישוב שבו מתבצעת החלוקה.
בשאלון המקוון בדק משרד מבקר המדינה את תדירות חלוקת הדואר ביישובי
הדואר הנע כדי לבחון אם הדואר מחולק מדי יום כפי שנקבע ברישיון החברה.
להלן בתרשים  12מוצגת תדירות חלוקת הדואר ביישוב ,לפי דיווחי המשיבים
לשאלון.
תרשים  :12תדירות חלוקת הדואר ביישובי הדואר הנע בקרב המשיבים
לשאלון (באחוזים)

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

מהנתונים עולה כי רק  28%מהמשיבים דיווחו על חלוקת דואר מדי יום.
תלונה ממרץ  2017שקיבל אגף פיקוח דואר על אי-חלוקת דואר" :אני מתגוררת
במושב ...מזה כחודש אין אצלנו חלוקה של מכתבים רשומים ו/או חבילות,
מבירור שערכתי נודע כי דואר ישראל הפסיק לשלם שכר לעובדת שמתגוררת
בישוב וחילקה בעבר דברי דואר .התקשרתי למנהל סניף הדואר האחראי על
מתן שירותי הדואר ביישובי ,וזה הודיע לי כי אני ועוד רבים כמוני ,ביניהם אנשים
מבוגרים מאוד ,שלא ניידים כלל ,צריכים לנסוע כ 40-ד' כדי לאסוף דברי דואר.
מדובר בחוצפה שאין כדוגמתה שדואר ישראל בכבודו ובעצמו מזלזל בתושבים
ומורה להפסיק לאלתר שירותי דואר .מבקשת בכל לשון של בקשה טיפול מידי
ומהיר בעניין זה .אציין כי אי קבלת דואר רשום יכול להוביל לתוצאה קשה".
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מהנתונים עולה כי יותר מ 40%-מהמשיבים ציינו כי הדואר ביישובם אינו מחולק
מדי יום כמתחייב בתנאי הרישיון .הביקורת העלתה כמה ליקויים בנושא,
כמפורט להלן:
.1

בקרה חלקית על עבודת קבלני החלוקה ביישובים :על פי נוהל של
החברה ,מנהלי בתי הדואר אחראים לביצוע בקרה אחידה על חלוקת דברי
הדואר הרגילים והרשומים .ביישובים שבהם יש מרכזים לחלוקת דברי
דואר ,על החברה לבדוק את חלוקת הדואר בתיבות התושבים.
על פי הנוהל ,הבקרות ביישובים כפריים אמורות להתבצע פעם בחציון
(אחת לשישה חודשים) .כשנבחר קבלן חלוקה חדש תבוצע בקרה בכל
חודש במשך שני הרבעונים הראשונים ,ואחר כך מדי חצי שנה .ממצאי כל
הבקרות יישמרו בתיק ייעודי ביחידה.
מהביקורת עלה כי היקף הבקרות שביצעה החברה בשנים  2013עד
 2016על קבלני החלוקה קטן מאוד והסתכם רק ב 116-בקרות במקום
לפחות  2,200בקרות לשנה כנדרש ממנה .מכאן ,החברה אינה יכולה
לדעת בוודאות שדברי הדואר מחולקים מדי יום .כפועל יוצא מכך,
נבצר מהחברה לדעת אם היא עומדת בטיב שירותי דואר רגיל ,דואר
רשום ו"דואר  "24כמתחייב מהוראות הרישיון.
החברה מסרה בתשובתה כי היא תבצע בקרות חצי-שנתיות על עבודתו של
כל קבלן חלוקה על פי נהליה ,ובשנת  2018בכוונתה להעלות את מספר
הבקרות על עבודת קבלני החלוקה.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי מנתונים שהעבירה אליו עולה
כי היא העסיקה כ 1,100-קבלני חלוקה ,ולפי נהליה עליה לבצע מדי
שנה לכל הפחות כ 2,200-בקרות על תפקודם .על החברה לוודא
באמצעות בקרות תקופתיות כי השירות שהיא מספקת לציבור
באמצעות קבלני החלוקה הוא שירות איכותי.
במרץ  2016הוציאו סמנכ"ל התפעול וסמנכ"ל הלוגיסטיקה דאז מכתב לכל
מנהלי המרחבים בחברה ,ובו תזכורת לכך שעליהם ליישם את הנוהל
לביצוע בקרה בעניינם של קבלני החלוקה שבתחום אחריותם.

.2

ליקויים בחלוקת "דואר  "24ביישובים שבהם מחולק דואר באמצעות קווי

הדואר הנע :בעיית הבקרה מקבלת משנה תוקף כשהדברים נוגעים
לחלוקה של דברי דואר במסגרת שירות "דואר  "24ביישובים אלה .החברה
התחייבה כלפי לקוחותיה לספק את המכתבים לכל המאוחר בתוך 48
שעות ממועד מסירת דבר הדואר לידי החברה .אם החברה לא תוודא כי
קבלן חלוקת הדואר יבצע את חלוקת דברי הדואר האלו כבר באותו היום
שבו קיבל את שקי הדואר מפקיד הדואר הנע ,החברה לא תעמוד ביעדי
טיב השירות שנקבעו ברישיונה ובמסגרת התחייבויותיה לציבור.

מספר הבקרות
שעשתה החברה על
קבלני החלוקה
ביישובי הפריפריה
והמגזר הכפרי היה
זניח
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מממצאי הביקורת עולה כי אין לקבלני החלוקה ביישובי הדואר הנע
מערכת לקריאת סימוני שקים (ברקוד) ,לכן נבצר מהחברה לוודא כי
שק "דואר  "24התקבל אצל קבלן החלוקה המקומי במועד ,אף שהיא
מקפידה לעשות בדיקה כאמור מדי יום ביישובים שבהם יש סניפי
דואר או סוכנויות דואר .נוסף על כך ,החברה אינה יכולה לוודא כי
"דואר  "24אכן מחולק ביום החלוקה שלמחרת משלוח דבר הדואר.
עוד נמצא כי החברה לא ביצעה בקרה על חלוקת דברי דואר שנשלחו
בשירות "דואר  "24בקווי הדואר הנע  -אם באמצעות מדגם אם
באמצעות משלוח מכתבים עם  ,GPSסקרים חיצוניים או פנימיים או כל
בקרה אחרת  -כדי להבטיח מתן שירות הולם .לפיכך ,ספק אם היא
עומדת בתנאי טיב השירות שנקבעו ברישיונה ובמחויבותה כלפי
הציבור שמוסיף תשלום כדי לקבל שירות של 'דואר  '24ולא שירות
של דואר רגיל.
.3

ליקויים בטיפול בדברי דואר רשום בקווי הדואר הנע :מנתונים שמסרה
החברה בנושא היקף הדואר הרשום והחבילות בקווי הדואר הנע לשנים
 2014עד  2016עולה כי בשנת  2016הצטמצם היקף דברי הדואר הרשום
ופחת מספר החבילות ביישובי הדואר הנע על אף הגידול שחל במספר
דברי דואר אלו בשאר רחבי הארץ .34להלן בלוח  4מפורטים הנתונים על
חלוקת דברי דואר רשום וחבילות בקווי הדואר הנע בשנים האמורות.

לוח  :4חלוקת דברי דואר רשום וחבילות בקווי הדואר הנע 2014 ,עד
( 2016באלפים)
השנה

מספר דברי הדואר הרשום

מספר חבילות

2014

2,156.3

115.2

2015

2,387.2

104.0

2016

2,059.7

85.7

המקור :חברת דואר ישראל.

על פי נוהלי החברה ,מחלק הדואר יחזיר לפקיד הדואר את רשימת דברי
הדואר והמכתבים שלא ניתן היה למוסרם ,וזאת לאחר שמירת דבר הדואר
הרשום במשך  14ימים 35מיום משלוח ההודעה הראשונה לנמען ,וכן את
אישורי המסירה החתומים.

34

מבקר המדינה ,דוח שנתי 67א (" ,)2016חברת דואר ישראל בע"מ  -הטיפול בדואר בין -לאומי",
עמ' .747

35

בחודשי הקיץ במשך  30ימים.
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נמצא פער בין מועד מסירת דבר הדואר הרשום לנמען ובין מועד
המסירה שקבלן החלוקה מדווח עליו לחברה .לפיכך ,חל עיכוב
במשלוח הודעה חוזרת למזמין השירות בדבר מסירת דבר הדואר
לנמען .בעידן הדיגיטלי מצופה כי חברה הנותנת שירות ציבורי
תשתמש באמצעים טכנולוגיים שיאפשרו לה לבצע בקרה על איכות
השירות ולאתר תקלות במתן השירות בזמן אמת .מועד ההודעה
לנמען חשוב לעיתים לצרכים משפטיים והרישום המאוחר לכאורה
מזיק .לדוגמה ,מסירת פסק דין שלפיו אמור להתבצע תשלום בתוך
 30ימים מיום המסירה.
בפגישה שקיים צוות הביקורת עם סמנכ"ל התפעול בחברה באוקטובר
 2016הסכים הסמנכ"ל כי הבקרה על קבלני החלוקה חלקית ,וכי יש צורך
להתחיל להשתמש באמצעים טכנולוגיים לביצוע בקרה על עבודתם.
הסמנכ"ל ציין כי החברה מתקשה להתקין אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו
לה לוודא שבוצעה חתימה אוטומטית של הנמען על קבלת דברי הדואר
הרשום ,ונכון לאוקטובר  2016הציבה החברה רק עשרה מסופונים אצל
קבלני החלוקה ,בעיקר ביישובים שבהם מחלק הדואר הוא מזכיר היישוב
ויש לו תשתית מרשתת זמינה שעל בסיסה החברה מתקינה מסופון .הוא
הוסיף כי החברה החליטה להציב מחשבי לוח (טאבלט) עם סים סלולרי,
אך מכיוון שמדובר בכ 1,100-יישובים תציב החברה מחשבים אלו רק בחלק
מהם.
משרד מבקר המדינה מעיר כי על החברה לבצע מעקב אחר עבודת
קבלני החלוקה ולוודא כי הם מחלקים לתושבים את דברי הדואר מיד
עם הגעתם ליישובים .ראוי שהחברה תשקול להקים מנגנון בקרה
אפקטיבי המבוסס על טכנולוגיה לשם הזנת זמני חלוקת הדואר של
קבלני החלוקה ,נוסף על ביצוע הבקרות ושיפורן המצוי באחריות
מנהלי בתי הדואר.
החברה מסרה בתשובתה כי היא בוחנת את המשמעויות התקציביות
להעמדת אמצעי מחשוב לכ 1,100-קבלני חלוקה כדי לייעל את הטיפול
והרישום של דברי הדואר.
נמצא שמנגנוני הבקרה על שירות הדואר הנע לא פעלו בתוך החברה
ומחוצה לה .על משרד התקשורת ועל דירקטוריון החברה והנהלתה
לבצע בקרה מקיפה והולמת על השירותים שתושבי הפריפריה
מקבלים ולפעול להגדלת היקפם ,להגברת זמינותם ולשיפור איכותם
במסגרת צעדי ההתייעלות ושיפור השירות.
בעקבות הביקורת ולאחר סיומה ,מסרה החברה למשרד מבקר המדינה
במאי  2018תוכנית לשיפור שירותי הדואר שהיא מספקת באמצעות רכבי
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הדואר הנע ולשיפור חלוקת הדואר ליישובי הפריפריה והמגזר הכפרי
באמצעות קבלני החלוקה .עיקרי התוכנית כוללים( :א) שימוש באמצעים
טכנולוגיים אשר יאפשרו לחברה לפרסם באתר המרשתת שלה ,או
ביישומון ייעודי ,את מועד ההגעה המדויק של רכבי הדואר הנע ליישובים,
ובכך לאפשר לתושבי המקום לקבל את מגוון השירותים הבסיסיים שהם
זכאים להם; (ב) פתרון טכנולוגי שיאפשר ניטור של שקי דואר ,של דברי
דואר רשום ושל חבילות אשר נמסרים לציבור בידי קבלני החלוקה ,דבר
שיאפשר לוודא את מסירתם של דברי הדואר לתושבי המקום; (ג) פרסום
לציבור בדבר מגוון השירותים הניתנים באמצעות רכבי הדואר הנע והקפדה
על כך שיחידות הדואר הנע יספקו שירותים אלו לציבור; (ד) בקרה על
ליקויים במתן השירות בקווי הדואר הנע ,לרבות יישובים שלא קיבלו שירותי
דואר מכל מיני סיבות.
עוד מסרה החברה כי היא פועלת באופן מיידי לאפיון הדרישות לרכישת
ציוד ,לפרסום מידע לציבור ולשינוי דרכי העבודה ,אשר יאפשרו את יישום
התוכנית לשיפור השירות שהציבור ביישובי הפריפריה והמגזר הכפרי מקבל
באמצעות יחידות הדואר הנע.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את השינויים בתוכניות החברה
לשיפור שירותי הדואר הנע הניתנים בעיקר לתושבי הפריפריה והמגזר
הכפרי ,ואת נכונותה לפעול באופן מיידי לתיקון הליקויים שעלו
בביקורת ויישום המלצות משרד מבקר המדינה.
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השירות ביחידות הדואר (סניפים
וסוכנויות)
זמן ההמתנה בתור ביחידות הדואר
בשנת  2007החלה חברת הדואר להתקין ביחידותיה מערכת לניהול תורים
(להלן גם  -מנת"ם) .מערכת זו אמורה לספק לחברה תמונת מצב עדכנית על
זמן ההמתנה בתור ביחידות החברה בכל שעות הפעילות .כמו כן ,המערכת
מאפשרת לחברה לקצר את משך ההמתנה של לקוחותיה באמצעות מתן
התראה למנהלי המרחבים על הצורך בתגבור כוח האדם ביחידה מסוימת
ובפתיחת אשנבים לקבלת קהל בעת עומס .זאת ועוד ,המערכת מאפשרת
לחברה להציג ללקוחותיה תמונת מצב עדכנית על זמני ההמתנה בתור בכל רגע
נתון בכל הסניפים שבסביבתם ,וזאת באמצעות אתר המרשתת שלה או יישומון
ייעודי ,באופן שלקוחות החברה יוכלו לבחור באיזו יחידת דואר הם יקבלו שירות,
וזאת לפי זמן ההמתנה ביחידות הקרובות אליהם .מצב זה יאפשר לווסת את
תנועת הלקוחות מסניפים עמוסים לסניפים שבהם הפעילות מועטה.
בדוח ועדת רייך הומלץ כי הזמן הממוצע להמתנה בתור בכל יחידות הדואר יהיה
בממוצע  10דקות בכל יחידה ,ובכלל זה בימים העמוסים .עוד המליצה הוועדה
כי זמן ההמתנה יימדד באמצעות מנת"ם שחברת הדואר תחויב להתקין בכל
יחידות הדואר ,וממנה יופקו הנתונים על זמני ההמתנה ביחידות הדואר .עוד
הומלץ כי החברה תחויב לפרסם באתר המרשתת שלה אחת לשנה את זמני
ההמתנה הממוצעים כפי שנמדדו בפועל ,לפי יחידות הדואר השונות .הוועדה
המליצה עוד כי אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת יוסמך להטיל עיצומים
כספיים על חברת הדואר ,אם היא לא תעמוד ביעד שנקבע לעניין טיב שירות
זמן המתנה בתור.
בהוראות הרישיון שניתן לחברת הדואר בפברואר  2015נקבע כי משך ההמתנה
המרבי בתור בסניפים ובסוכנויות הדואר יהיה  10דקות בממוצע יומי בכ95%-
מיחידות החברה .עוד נקבע ברישיון שעל החברה לספק את שירותיה ביחידות
הדואר באופן תקין וסדיר ,בשים לב בין היתר להיקף השירותים שהיא נותנת
ולמספר מקבלי השירות בכל יחידת דואר .נוסף על כך ,אושר לחברה לחרוג
מיעדי טיב שירות זה ביומיים העמוסים בחודש (יום תשלום מע"ם ויום תשלום
קצבאות ביטוח לאומי) ,ובימים אלה בלבד זמן ההמתנה המרבי בתור יהיה 15
דקות בממוצע.
על פי הרישיון אמורה חברת הדואר להתקין ביחידותיה מערכות לניהול תורים,
עד לשני מועדי יעד :פברואר  2016ופברואר  .2018כמו כן ,החברה תהיה
רשאית להגיש בקשה לפטור יחידת דואר מהתקנת מנת"ם.
בשנת  2007החלה החברה להתקין מנת"ם ביחידותיה ,ועד סוף  2014התקינה
החברה  148מנת"מים בכ 20%-מיחידותיה; רק בשנת  2015החלה החברה
להתקין מנת"ם בסוכנויות דואר .כתוצאה מכך ,במשך שנים נבחנה מידת
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עמידתה של החברה בטיב השירות בהתבסס על מערכות שהותקנו בחלק קטן
מיחידותיה .עד סוף  2016התקינה החברה מנת"ם ב 400-מ 791-יחידותיה .יצוין
כי בשנים  2015ו ,2016-לאחר כניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש מר דני
גולדשטיין ,התקינה החברה כ 230-מנת"מים  -כמעט פי שניים מהמנת"מים
שהותקנו בשנים  2007עד .2014
כבר בשנת  2012קבע דוח ביקורת פנימית של חברת דואר ישראל כי "מדידת
זמן המתנה ממוצע ביחידות דואר באמצעות המנת"ם גבוה משמעותית (לעיתים
במאות אחוזים) לעומת המדידה שנעשתה באמצעות שיטת 'לקוח סמוי'" .עוד
נקבע בדוח האמור כי "לכאורה משך זמן המתנה בתור הינם גבוהים יותר מנתוני
החברה המשתקפים בדוחות טיב השירות".
נמצא כי עד דצמבר  2016התבססו הנתונים שהציגה החברה בנושא מידת
עמידתה בזמני ההמתנה שנקבעו בהוראות הרישיון ,על נתונים שנאספו
בכ 50%-מנקודות השירות (בתי דואר ,סניפים וסוכנויות) ,ואין לחברה
נתונים משלימים בזמן אמת על זמני ההמתנה בשאר נקודות השירות.
הדבר פוגע ביכולתה ש ל הנהלת החברה לקבל תמונת מצב עדכנית על
זמני ההמתנה בכל יחידותיה ,לאתר סניפים שבהם זמן ההמתנה ארוך
ולפעול לקיצורם ,ובכך לשפר את השירות הניתן ללקוחות החברה ולעמוד
בהוראות הרישיון.
בתש ובתה מסרה החברה כי הוראת הרישיון לגבי משך זמן ההמתנה בתור
ביחידות החברה אינה סבירה ומידתית והיא בלתי ניתנת ליישום .החברה
הוסיפה כי אין זה סביר לקבוע תקן שירות שלפיו כל יחידת דואר בנפרד (מתוך
כ 650-יחידות דואר) אמורה לעמוד במשך המתנה ממוצע בחישוב יומי של 10
דקות המתנה; היא הסבירה כי מדובר במופע קהל של לקוחות מזדמנים,
שלחברה אין את היכולת לשלוט בו או לווסת אותו בין ימים או בין יחידות לפי
צרכיה התפעוליים .עוד ציינה החברה כי היא קיבלה מאגף פיקוח דואר אורכות
אשר דחו את מועד חובתה לעמוד ביעד טיב השירות שקבע הרישיון.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי בימים אלו הוא בוחן את הצורך לעדכן את
תקן טיב השירות שחל על החברה ,וזאת נוכח קשיי החברה לעמוד בתקן זה
והביקוש המועט מצד ציבור לקוחות החברה לשירות הזמנת תור מראש
באמצעים דיגיטליים.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי עד לעדכון תקן טיב השירות ,עליה
לעמוד בהוראות החוק והרישיון ולפעול לשינוי ההוראות הרגולטוריות,
בסיוע אגף פיקוח דואר באמצעים המקובלים ,ולשלב ביחידותיה אמצעים
טכנולוגיים אשר יסייעו לציבור לקבל החלטה באיזו יחידה בקרבתו הוא
יקבל שירות ,בהתאם לזמני ההמתנה בתור ביחידות החברה.
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להלן בלוח  5מפורטים נתוני החברה שהופקו מהמנת"מים על זמן ההמתנה
הממוצע לשנים  2014עד  ,2016על מספר הלקוחות שנטשו את השירות לפני
קבלתו ועל מספר האנשים שחיכו בתור יותר מ 30-דקות לפני שקיבלו שירות.
לוח  :5זמן ההמתנה הממוצע* ביחידות הדואר ,מספר הלקוחות שנטשו
לפני קבלת השירות ומספר הלקוחות שהמתינו בתור יותר מ 30-דקות,
 2014עד 2016
יחידות הדואר
שחרגו מ 10-דקות

לקוחות שחיכו

המתנה בממוצע
מספר
יחידות

זמן

שיעורן

לקוחות נוטשים
מספר

השיעור

הלקוחות

ביחס

הדואר

המתנה

מכלל

שקיבלו

עם

ממוצע

מספר

יחידות

שירות

מספר

שנה

מנת"ם

(בדקות)

היחידות

הדואר

(אלפים)

(באלפים) שירות

יותר מ 30-דקות

השיעור

לאלו
שקיבלו

ביחס לאלו
מספר

שקיבלו

(באלפים) שירות

2014

151

18

132

87%

15,538

2,652

17%

2,974

19%

2015

315

16

228

72%

17,985

3,532

20%

3,209

18%

2016

399

11

222

56%

23,486

6,325

27%

2,037

9%

57,009

12,509

22%

8,220

14%

סה"כ
על פי נתוני חברת הדואר בעיבוד משרד מבקר המדינה.
הנתונים מבוססים על יחידות דואר שבהן מותקנת מנת"ם.
*

מנתוני יחידות החברה שבהן מותקנת מנת"ם עולה כי משנת  2014עד 2016
נטשו כ 12.5-מיליון מלקוחות החברה את התור לקבלת שירות ביחידות החברה,
וכי כ 8.2-מיליון לקוחות המתינו יותר מ 30-דקות בתור עד קבלת השירות.

.1

זמן המתנה ביחידות החברה :משרד מבקר המדינה בחן את נתוני הדיווח
מהמנת"מים לשנת  2016שסיפקה החברה ומצא כי אף שבשנים  2014עד
36
 2016התקצר במידה ניכרת זמן ההמתנה בתור בממוצע השנתי
בסניפי החברה ,מ 18-דקות בשנת  2014ל 11-דקות בשנת ,2016
מרבית היחידות לא עמדו ביעדים הנוגעים לטיב השירות שנקבעו
ברישיון  -בשנת  2014לא עמדו ביעד כ( 132-כ )87%-מהיחידות,
בשנת  2015כ 72%-ובשנת  2016כ.56%-

36

לדעת אגף פיקוח דואר ,הנתונים בממוצע שנתי מחמיאים לחברה והבחינה אמורה להיות על
בסיס יומי.
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החברה מסרה בתשובתה כי בבדיקה שהיא ערכה ביחידות דואר גדולות
שבהן מוצבת מנת"ם התברר כי בשנת  2017המתינו כ 27%-מלקוחותיה
יותר מ 15-דקות לקבלת שירות.

.2

זמן המתנה בסוכנויות דואר :נמצא כי סוכנויות המופעלות בידי
זכיין שהותקנו בהן מערכות לניהול תורים הן יחידות הדואר שבהן זמן
ההמתנה הוא הארוך ביותר באותה שנה .לדוגמה ,בשנת  2016ארבע
סוכנויות נמנו עם חמש היחידות שבהן זמן ההמתנה בממוצע השנתי
היה הארוך ביותר;  8מיליון (כ )33%-מלקוחות החברה ביחידות אלו
המתינו יותר מ 30-דקות לקבלת שירות; ובמרבית יחידות אלו מספר
ה"נוטשים" זהה למספר הלקוחות שהמתינו יותר מ 30-דקות בתור או
גדול ממנו.
סוכני דואר אינם עומדים ביעדי טיב השירות אך החברה מתקשה
לדרוש מהם להוסיף דלפקים למתן שירות על מנת לקצר את משך
ההמתנה בתור ,וזאת משום שהסוכן אינו עומד לעיתים בנטל הכלכלי
של הפעלת עמדת שירות נוספת.

.3

"נטישת לקוחות" :לקוחות החברה מגיעים ליחידת הדואר לקבלת שירות,
ובין היתר בשל זמן המתנה ארוך חלקם "נוטשים" את התור לפני קבלתו.
להלן בתרשים  13מוצגים הנתונים על לקוחות החברה ש"נטשו" ולקוחות
החברה שהמתינו זמן רב ,בשנים  2014עד .2016

תרשים " :13נטישת" לקוחות לפני קבלת השירות 2014 ,עד 2016
(באלפים)

על פי נתוני חברת דואר ישראל בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מרבית היחידות לא
עמדו ביעדים הנוגעים
לטיב השירות וזמן
העמידה בתור ,כך
שבכל שנה מיליונים
מלקוחות החברה
המתינו יותר מ30-
דקות לקבלת שירות,
או גרוע מכך  -נטשו
את התור
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נמצא כי בשנים  2014עד  2016המתינו כ 8.2-מיליון לקוחות זמן רב
לקבלת שירות .נוסף על כך ,המערכת תיעדה בשנים אלה כ12.5-
מיליון מקרים שבהם הלקוחות נטשו את הסניף.
משרד מבקר המדינה מעיר כי נתוני החברה על מספר הלקוחות
ש"נטשו" את יחידותיה הם חלקיים בלבד ,ואין בידי החברה מידע על
היקף ה"נטישה" של לקוחות בסניפים ובסוכנויות שבהם אין מותקנת
מנת"ם .מכאן ,ייתכן כי בפועל מספר הלקוחות בכל רחבי הארץ
ש"נוטשים" את התור ואינם מקבלים שירות גדול אף מהיקף האמור.

.4

אי-הפעלת מנת"ם שהוצבה ביחידת דואר :מהביקורת עולה כי רק
בשנת  2015התחילה החברה להתקין מנת"מים בסוכנויות דואר המופעלות
בידי זכיין  .כמו כן ,בכמה סוכנויות דואר שלכאורה הותקנה בהן מנת"ם,
המערכת אינה משדרת נתונים הנוגעים לזמני המתנה בתור .לדוגמה:
החברה דיווחה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2017כי היא התקינה
והפעילה באוגוסט  2015מנת"ם בסוכנות דואר ברמלה .מדובר בסוכנות
דואר עמוסה השוכנת במקום מרכזי ומשרתת לקוחות רבים .הביקורת
העלתה כי מנתוני השידור של המנת"מים בחברה עולה שהמערכת
שהוצבה שם בשנת  2015מעולם לא הופעלה .בביקורת נוספת של משרד
מבקר המדינה באוקטובר  2017נמצא כי המנת"ם טרם הופעלה .להלן
בתמונה  4מוצגת מערכת לניהול תורים שהוצבה בסוכנות הדואר ברמלה
והיא אינה פעילה.

תמונה  :4מנת"ם לא פעילה בסוכנות דואר ברמלה

המקור :משרד מבקר המדינה.24.8.16 ,
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במרץ  2017קיים אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת ביקורת בסוכנות דואר
בבאר שבע .בביקורת האמורה נמצא כי המנת"ם לא פעלה במהלך
הביקורת וגם לא במשך כמה ימים לאחר מכן .להלן בתמונה  5מערכת
לניהול תורים שהוצבה בסוכנות דואר בבאר שבע והיא אינה פעילה.
תמונה  :5מנת"ם לא פעילה בסוכנות דואר בבאר שבע

המקור :אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת.14.3.17 ,

משרד מבקר המדינה מעיר כי אי-חיבורה מראש של מערכת ניהול
תורים למערכת המחשוב ,בייחוד בסניפים עמוסי קהל ,פוגע בשירות
לציבור ומעורר חשש שהנתונים שבידי החברה אינם מדויקים .על
החברה לבצע בדיקה מקיפה בעניין חיבור המנת"מים למערכת
המחשוב ביחידותיה ,בייחוד בסוכנויות דואר ,ולוודא כי הפגמים
בדיווחיה למשרד התקשורת בנוגע לעמידתה במדד טיב השירות
בנושא זה לא יישנו בעתיד.

.5

נתונים חריגים מדיווחי המנת"מים :בחלק מיחידות הדואר מתקבלים
מהמנת"מים דיווחים חריגים על זמני ההמתנה בתור ,על מספר הלקוחות
שמקבלים שירות ועל מספר הלקוחות ש"נוטשים" את התור לפני קבלת
השירות.
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משרד מבקר המדינה בחן את הנתונים שמסרה לו החברה לגבי דיווחי
המנת"מים לשנת  .2016מנתונים אלה עולה כי יש מנתמ"ים שדיווחו על
פעילות חריגה מאוד בכמה יחידות ועל מתן שירות ללקוחות מעטים במהלך
 .2016לדוגמה( :א) סוכנות מסוימת לא שירתה ולו לקוח אחד במהלך שנה
שלמה; (ב) בסוכנות בירושלים "נטשו" את התור כ 731-לקוחות בשנה ורק
 63לקוחות קיבלו שירות במהלך כל השנה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי יש חשש שהנתונים על הפעילות בכמה
יחידות דואר ועל זמני ההמתנה בתור בהן אינם נכונים ,ויש בכך כדי
להשפיע על שקלול הנתונים ועל המידע שהחברה העבירה למשרד
התקשורת .על משרד התקשורת לבחון את סבירות הנתונים
שהחברה מדווחת לו ,לאמת אותם בבדיקות מדגמיות ולוודא כי
החלטות שקיבל בעניינה לא התבססו על נתונים שגויים או חלקיים.
על מנכ"ל חברת הדואר ועל מנהלי המרחבים למפות את היחידות שבהן
זמן ההמתנה בתור ארוך מהממוצע ,לאתר את הסיבות לכך ולשקול
להוסיף אמצעים טכנולוגיים ,כדוגמת מכשירי שירות אוטומטיים .על
החברה לבחון את הצורך לפתוח ביחידות אלו אשנבים נוספים למתן
שירות לקהל הפונים ,ולפי העומס להסיט כוח אדם מסניפים שאין בהם
עומס לסניפים עמוסים .כמו כן ,על החברה לשקול מתן סיוע דומה
לסוכנויות דואר למרות מעמדן העצמאי ,וזאת כדי לתת שירות הולם
ושוויוני לכלל ציבור הלקוחות ,בייחוד כשמדובר בשירות ציבורי.
זאת ועוד ,על החברה להשתמש ביכולות המנת"ם כדי לנתח את הנתונים
ולהפיק מהם מידע חיוני לשם שיפור השירות ,וכן לספק נתונים בזמן אמת
על יחידות דואר עמוסות פחות ולהביא את הדבר לידיעת הציבור
באמצעות יישומון ,כך שהציבור יוכל לבחור באופן מושכל ועל בסיס נתוני
אמת את זמן הגעתו אל הסניף לשם קבלת השירות .על דירקטוריון
החברה והנהלתה לבחון לעומק את תופעת ה"נטישה" ,לפעול לצמצומה
ולנתח את הנתונים באופן שוטף ועקבי.
החברה מסרה בתשובתה כי בשל משאבים כספיים מוגבלים בשנים  2011עד
 2015היא התקינה מנת"מים רק בחלק קטן ביחידותיה ,אך נכון למועד סיום
הביקורת מותקנות מערכות אלו בכ 466-יחידות (כ 70%-מיחידות החברה).
החברה ציינה כי במקרים רבים אופן הפעלת המנת"ם היה שגוי ,ומאמצע 2017
התייצבה ההפעלה של המנת"מים.
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שירות חלקי ולקוי בסוכנויות הדואר
המופעלות בידי זכיין
סוכנויות דואר :חברת דואר ישראל מפעילה כ 425-סוכנויות בפורמט זכיינות.
סוכנות דואר היא למעשה פלטפורמה המאפשרת להפעיל את חברת הדואר
באמצעות סוכני דואר ,והיא משמשת מרכיב מרכזי ברשת הקמעונאית של
הדואר.
סעיף  5לחוק הדואר קובע כי החברה חייבת לספק לכלל הציבור בכל המדינה
רשימה של שירותים בסיסיים שנקבעו בתקנות ,37בכל יחידותיה ,לרבות בסוכנויות
הדואר ,ובכלל זה שירותי דואר ושירותים כספיים ,לרבות שירותי חשבון בנק
ושירות דואר עוקב; והכול לפי תקני האיכות והשירות שנקבעו לה .השירות יינתן
באופן תקין ,סדיר ובלתי מפלה .ברישיון החברה נקבע כי יחידות דואר חדשות
ייפתחו במתכונת של סוכנות דואר ולא של סניף דואר.
רוב סוכנויות הדואר נמצאות בערים .מנתוני החברה ליולי  2016עולה כי
הסוכנויות אחראיות לכ 33%-מהכנסות הרשת הקמעונאית ,לכ 50%-מהפעילות
הבנקאית ולכ 30%-מהפעילות הדוארית .התגמול שהחברה משלמת לסוכני
הדואר הוא כ 20%-מהכנסותיה.
הפרטת סניפים לסוכנויות :במסגרת תהליכי התייעלות הפריטה החברה
חלק מסניפי הדואר והסבה אותם לסוכנויות דואר המופעלות בידי זכיין.
תפקידיהם של סוכני הדואר מוגדרים בהסכם ההתקשרות של כל אחד מהם עם
חברת דואר ישראל .סוכנויות הדואר מעניקות שירותים ציבוריים ,לרבות מכירת
מוצרים דואריים כגון מעטפות ובולים ,קבלת מברקים ,מסירת חבילות ,מסירת
דברי דואר לציבור ,תשלומי כספים ,העברת בעלות לרכב ופתיחת חשבון בבנק
הדואר.
ההכנסות של סוכני הדואר :ההכנסות הן לרוב כשל עסק זעיר וסוכני הדואר
מתוגמלים על פי חוזה שנחתם עם החברה ,שלרוב הוא על בסיס עמלה על כל
פעולה .רוב סוכני הדואר נושאים בעלויות כגון שכירות ,ארנונה ,שכר עבודה
ו חשמל .רוב הסוכנויות עוסקות בעיקר במתן שירותי דואר ,ולכ 10%-מהם יש
אישור מהחברה לעסוק בנושאים נוספים כגון מכירת ציוד משרדי .לפי הערכות
של חברת ייעוץ חיצונית ששכרה החברה ,הכנסתו הממוצעת של סוכן היא
כ 8,000-ש"ח לחודש  -שכר הנמוך מהשכר הממוצע במשק .עוד עולה מנתוני
החברה שבכ 80-סוכנויות יש תחלופה רבה של סוכני דואר אשר נוטשים ,היות
והפעלת הסוכנות אינה משתלמת עבורם מבחינה כלכלית.

37

תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה),
התשס״ח.2008-
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החברה אינה מספקת ללקוחותיה את מלוא שירותי
הדואר באופן רציף
משרד מבקר המדינה ערך בדיקה במרחב חיפה והצפון וניתח את נתוני סוכנויות
הדואר לצורך בחינת מצב סוכני הדואר ,וממצאיה תואמים את הביקורת שערך
בשאר המרחבים .להלן הנתונים:
.1

חלק מסוכני הדואר מפסידים כספים מדי חודש ומבקשים לנטוש את
הסוכנות :בפגישות שקיים צוות הביקורת באוגוסט  2016במרחב חיפה
והצפון התברר כי יש כמה בעיות בנוגע למודל הסוכנויות:
א .מועמדים אינם ניגשים למכרזים שהחברה מפרסמת;
ב .הנכס המוצע לחברה מטעם הסוכן לעיתים אינו מתאים לשמש יחידת
דואר;
ג.

במרחב יש כמה סוכנויות אשר היקף הכנסותיהן קטן ,והסוכנים
המפעילים אותן פונים באופן תדיר להנהלת המרחב בבקשה שהחברה
תסייע להם מהבחינה הכספית;

ד .כמה סוכנים המפעילים סוכנויות במרחב זה מעמידים לרשות ציבור
מבקשי השירות רק אשנב אחד.
בתקופת הביקורת ,באוגוסט  ,2016ביקשו שישה סוכני דואר במרחב חיפה
והצפון לנטוש את הסוכנות; מנתוני המרחב המעודכנים לינואר  2017עולה
כי במועד זה פעלו בו כ 172-סוכנויות דואר ,ובשנים האחרונות נסגרו כ12-
מהן לצמיתות.
מניתוח נתוני החברה עולה כי  )25%( 41מ 160-הסוכנויות הפעילות במרחב
חיפה והצפון מופעלות בידי סוכן חדש ,לאחר שקודמו נטש את הסוכנות
עקב קשיים כלכליים או הפסקת פעילותו מצד החברה .נמצא כי בארבע
סוכנויות הוחלף הסוכן לפחות פעמיים בשנים האחרונות ,וכי שלושה
מהסוכנים האמורים מקבלים סיוע או "רשת ביטחון" אשר יאפשרו להם
לשרוד מהבחינה הכלכלית.
בישיבת ועדת השירות של דירקטוריון החברה מיולי  2016עלה כי יש
הלימה בין "מקום בעייתי" שבו שוכנת יחידת דואר ובין ההפסד הצפוי
מהפעלתה .בסמוך למועד הביקורת המיר מרחב חיפה והצפון כ 13-סניפי
דואר לסוכנויות דואר ,והקריטריון שהנחה את המרחב הוא שיש להמיר
סניפים מפסידים לסוכנויות דואר.

חלק מסוכני הדואר
מפסידים כספים,
מצמצמים כוח אדם
ופונים לחברה
בבקשות לסיוע כספי.
לבסוף הם מבקשים
לנטוש את הסוכנות,
והחברה מתקשה
לגייס סוכן חדש .עקב
כך ,נפגע השירות
שהציבור מקבל
בסוכנויות הדואר
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נמצא כי באזורים שהתאפיינו בנטישת סוכנויות ובתחלופה רבה של
סוכני דואר לא סיפקה החברה לציבור שירות רציף ונוצר עומס
בסניפי דואר סמוכים; הדבר גרם לעיכובים בזמני המתנה בתור
ובחלוקת דברי דואר לציבור .עוד נמצא כי סוכנויות דואר ששימשו
בעבר סניפים מתקשות להתקיים מהבחינה הכלכלית ,והחברה
נאלצת לספק להן "רשת ביטחון" .לדוגמה ,סוכן דואר בכרכור ביקש
לסיים את תפקידו עקב קשיים כלכליים לאחר שהחברה הודיעה לו
כי היא מפסיקה לספק לו "רשת ביטחון".
בתשובתה מסרה החברה כי על פי הרישיון היא חייבת לפרוס את יחידותיה
לפי המרחק מבתי התושבים ,וללא קשר לביקוש לשירותי דואר באזור זה.
הדבר מביא למצב שבו חלק מסוכני הדואר מפסידים מעצם הפעלת
הסוכנות וחלקם אינו מצליח להרוויח .החברה הוסיפה כי על מנת לשפר
את אופן ההתקשרות של החברה עם כ 450-סוכני הדואר ,ומתוך מטרה
לממש את הפוטנציאל הטמון בסוכנויות הדואר ,היא מינתה בשנת 2017
מנהל לרשת הסוכנויות של החברה אשר פועל בשנת  2018לגיבוש מודלים
להפעלת סוכנויות הדואר בדרך שתשפר את הרווחיות של הסוכנים ואת
השירות הניתן לציבור בסוכנויות הדואר.
.2

סוכנויות דואר נסגרות באופן זמני ,ובמשך פרק זמן ארוך נבצר
מהחברה לאייש את תפקיד הסוכן בהליך של מכרז :מהנתונים
שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה עולה כי במועד הביקורת הפעילה
החברה במרחב חיפה והצפון ארבע סוכנויות דואר באמצעות עובדי
החברה ,לאחר שבמשך תקופה ארוכה היא לא הצליחה לגייס סוכן בהליך
של מכרז.
מנתוני החברה עולה כי חלק מהסוכנויות נסגרו באופן זמני ,ומאחר שנבצר
ממנה לגייס סוכן בהליך של מכרז היא נאלצה לתת את שירותי הדואר
בסוכנות זו באמצעות עובדיה .עוד עולה כי בשנת  2016הפעילה החברה
במרחב חיפה והצפון כתשע סוכנויות דואר ,וכי במשך פרק זמן ארוך היא
לא הצליחה לגייס סוכן להפעלתן ,והדבר פגע בשירות הרציף לציבור.
נמצא כי במשך פרקי זמן ארוכים לא הצליחה החברה לאייש סוכנויות
דואר באזור הצפון בהליך של מכרז; לדוגמה ,החברה פרסמה חמישה
מכרזים לאיוש סוכנות "בת גלים" באזור חיפה ,אך לא עלה בידה
לאתר סוכן .סוכנות אחרת נסגרה לאחר שהחברה לא הצליחה לאתר
סוכן ,אף שפרסמה כשישה מכרזים לצורך כך .עוד נמצא כי מועמדים
אינם ניגשים למכרז הפעלת סוכנות אף שהחברה מספקת "רשת
ביטחון" לסוכן שייבחר .לפיכך ,החברה נאלצת להפעיל סוכנויות אלו
באמצעות עובדי חברה שמועברים מסניפים אחרים ,והדבר גורם
לפגיעה בשירות לציבור.
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.3

החברה סיפקה שירות חלקי לסוכנויות דואר :סוכן דואר יכול להחזיק
אצלו בכספת סכומי כסף לפי סכום הערבות שהוא חתום עליה ,והוא אף
אמור לקבל מהחברה ציוד מתאים לצורך מתן שירותי המרת מט"ח .זאת
ועוד ,החברה מספקת ליחידותיה ציוד קצה כגון מחשבים ומסופונים ,אשר
מאפשרים חתימה דיגיטלית ומייעלים את השירות שהיא מספקת .אם
הסוכן מחזיק סכומי כסף ששיעורם כסכום הערבות שעליה הוא חתום ,על
החברה לשלוח לו רכב מאובטח אשר יאסוף ממנו סכומי כסף אלו ,כדי
שהסוכן יוכל לבצע פעולות בחשבונות הבנק של לקוחות החברה.
בביקורת של משרד מבקר המדינה במרחב חיפה והצפון ציינה מנהלת
הסוכנויות כי לעיתים סוכני דואר במגזר הלא יהודי מבקשים להחזיק סכומי
כסף הגדולים מסכום הערבות שהם חתומים עליה ,אך בשל מגבלת
הערבות החברה אינה מאפשרת להם לעשות זאת ,והם נאלצים לספק
לציבור שירותים חלקיים.
בפגישה אחרת שקיים צוות הביקורת עם סוכני הדואר ציינו הסוכנים כי
החברה מפלה אותם לרעה במסגרת חלוקת מחשבים וציוד קצה אחר
ושדרוג הציוד או החלפתו וחיבורו למערכת הממוחשבת ,וכי לסוכני דואר
רבים חסר ציוד ,והדבר פוגע בשירות לציבור .ממסמכי החברה עולה כי
לסוכנים ניתן שירות ברמה נמוכה ,והם האחרונים בתור לקבלת ציוד,
לתיקונו במקרה הצורך ולשדרוגו.
נמצא כי לקוחות החברה אינם מקבלים שירותים כספיים בחלק
מסוכנויות הדואר ,והם נאלצים לפנות לסניפי הדואר אם סוכן הדואר
אינו יכול לשרתם משום שהגיע לתקרת סכום המזומן המותרת לו על
פי כתב הערבות .עוד נמצא כי החברה לא סיפקה ציוד להמרת מט"ח
ל )75%( 115-מ 160-הסוכנויות הפעילות במרחב חיפה והצפון .כמו
כן ,נמצא כי באוקטובר  2015הותקנו שלושה מסופונים בסוכנות
ברמלה על מנת לאפשר ביצוע חתימה דיגיטלית ולייעל את עבודת
הסוכן ,אך באוגוסט  2016עדיין לא חוברו מסופונים אלו למערכת
המחשוב.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי עליה לספק לסוכניה את
מכלול האמצעים שיאפשרו להם לספק שירותים כספיים מלאים
בסוכנויות הדואר ולייעל את השירות ,ובין היתר עליה לבחון את
מגבלת סכום הערבויות שחלה על סוכניה אשר אינה מאפשרת להם
לספק שירות מלא.
החברה מסרה בתשובתה כי היא פועלת למתן שירותים ברמה אחידה
בסוכנויות הדואר ובסניפיה ,והיא אינה מפלה לרעה את סוכני הדואר.
החברה ציינה כי היא נותנת חלק מהשירותים שהיא אינה חייבת לספק בכל
יחידותיה ,לפי היקף הפעילות הכספית של יחידת הדואר ולפי כדאיות מתן
שירות זה ביחידה.
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.4

החברה אינה מאפשרת בחלק מסוכנויות הדואר לספק לציבור
שירותים מסוימים אף שהם רווחיים מאוד :ממסמכי החברה עולה כי
מרבית סוכנויות הדואר עוסקות בעיקר במכירת מוצרים דואריים ,וכי
החברה אישרה רק לכ 10%-מהן למכור מוצרים נוספים .עוד הועלה כי בתי
הדואר מתחרים בסוכני הדואר הסמוכים להם על אותם לקוחות .נוכח זאת,
הסוכנים מתקשים להרוויח כשהם עוסקים בעיקר במכירת מוצרים דואריים
ואינם מורשים לספק לציבור שירותי דואר אחרים יותר רווחיים.
לטענת סוכני הדואר ,הם מעוניינים לתת לציבור שירותים נוספים שהם
מגדירים כשירותים עתירי תגמול שההשקעה בגינם נמוכה יחסית ,אך
החברה מונעת מהם לספק שירותים אלו .בין היתר מנו הסוכנים את
השירותים האלה :החלפתם ומכירתם של שלטי טלוויזיה של חברות
הכבלים והלוויין ,טעינת מכונות ביול ,העברת דברי דואר כמותי באשראי
תמורת תשלום המתבצע פעם בחודש ,שירותי עמילות מכס הניתנים
ליבואנים וליצואנים.
נמצא כי ביישובים שבהם מוצבים סניפי דואר לצד סוכנויות דואר
שבאמצעותן מספקת החברה את מגוון שירותיה ,מתקיימת ביניהם
תחרות ,ובפועל החברה אינה מאפשרת לסוכני הדואר לספק
שירותים רווחיים מאוד שסניפי הדואר מספקים .לסוכני הדואר נגרם
נזק כלכלי ,והם מצמצמים את מצבת כוח האדם שלהם ואת דלפקי
השירות ללקוחות החברה ואינם מנצלים את מלוא הפוטנציאל העסקי
של הסוכנות .במצב זה נפגע השירות שהלקוח הפונה לסוכנות הדואר
מקבל ,והחברה אינה מבטיחה אספקת שירותים חיוניים באופן סדיר
ושוויוני כפי שהיא מחויבת בדין ולפי הוראות הרישיון.
החברה מסרה בתשובתה כי בשנים האחרונות חל שינוי ארגוני בחברה
אשר מפחית את התחרות בין הסניפים לסוכנויות ומעודד את מנהל
האשכול לפעול להגדלת היקפי המכירות בסוכנות דואר .החברה ציינה כי
"ייתכנו מקרים ,בשוליים ,בהם עדיין סוכני דואר ייטענו ש'בתי הדואר גונבים
להם לקוחות' ,וייתכן כי בחלק מאותם מקרים גם טענות אלה מוצדקות .אך
ביחס להיקף של  450סוכני דואר ,מדובר במקרים בודדים בלבד".

 .5חלק מסוכני הדואר אינם נותנים לציבור שירותים שאינם משתלמים
עבורם :בפגישה של צוות הביקורת עם כמה סוכני דואר הועלה כי חלק
מהסוכנים אינם נותנים שירות שדורש מהם השקעה רבה אם הם מקבלים
מהחברה תגמול נמוך בגינו .עקב כך ,הסוכנים מתקשים לספק שירותים
כגון אלו :שירותי דואר עוקב ומעבר דירה , 38פתיחת חשבונות במערכת
הבנקאית או ביצוע תשלומים במערכת הבנקאית  -פעולות אלה אורכות זמן

38

בשירות זה עובד הסוכנות נאלץ לאתר לקוחות של החברה שביקשו להפנות לכתובת חדשה את
דברי הדואר שמגיעים אליהם ,לבדוק את דברי הדואר שקיבלו ולסמנם במדבקה חדשה.
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והתגמול בעדן מינימלי ,מסירת חבילות ללקוחות החברה - 39לטענתם ,גם
בשירות זה התגמול שהם מקבלים מהחברה נמוך .סוכן אחר טען כי עקב
זמני ההמתנה בסוכנות ומשך הזמן הכרוך בביצוע פעולות מסוימות הוא אינו
מעוניין לבצע פעולות נוספות כמו העברת כסף לחו"ל או העברת בעלות
על רכב ,40והוא מעדיף להפנות את לקוחות החברה לסניף הדואר בעיר.
נמצא כי חלק מסוכני הדואר לא סיפקו לציבור כמה מהשירותים
הבסיסיים שהם מחויבים לתת  -שירותים שהטיפול בהם ממושך
והתגמול בעדם קטן .עקב כך ,החברה אינה עומדת בחובתה לספק
סל שירותים  -חלקם בסיסיים  -בכל יחידותיה ,והשירות שהציבור
מקבל בסוכנויות הדואר חלקי.
החברה מסרה בתשובתה כי היא "מבחינה בין שירותים בסיסיים אותה
מחויבת החברה לתת לכלל הציבור בכל הארץ לבין שירותים נוספים אשר
החברה בוחרת לתת רק במקומות בהם יש לכך הצדקה" .לטענתה" ,כל
סוכני הדואר מפעילים את כל השירותים הבסיסיים אשר נדרשים לספק
בהתאם לרישיון החברה" .אשר לסוכנים שאינם נותנים שירותים בסיסיים
באופן מלא היא ציינה כי היא "אינה מכירה כי יש תופעה גורפת או רווחת
כזו בסוכנויות ואין לייחס משמעות גורפת להתייחסות ספציפית של סוכן,
אם נמצא כי נהג כך".

החברה לא תכננה כראוי את מערך סוכנויות הדואר
נוכח התאגדות הסוכנים ,הפסדיהם הכספיים ,נטישת הסוכנויות ,התחלופה
הרבה של זכיינים והחשש מפני הישנותה של שביתה בקרב סוכני הדואר -
תופעות אשר פוגעות במערך השירותים שהחברה אמורה לספק לציבור  -החלה
החברה לבחון את מודל הזכיינות שלה ,אך תהליך הבחינה החל רק בשנת
.2016
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בשירות זה עובד הסוכנות נדרש לאחסן את החבילה ,לסרוק את השובר המצורף לחבילה,
לשלוח מסרון ללקוח ולקבל את הלקוח בסוכנות לשם מסירת החבילה.

40

עקב זמן הטיפול הממושך והטעויות הרבות שנגרמות במהלך מתן שירות זה.
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ממסמכי החברה עולה כי מודל הזכיינות שהחברה מפעילה אינו מיטבי
ו נתוני החברה על הפסדי הסוכנים מבוססים על מודל תמחיר שאינו
מדויק .כמו כן ,החברה לא ביצעה מיפוי שיטתי של דרישות השירות בכל
יישוב או סוכנות ולא הגדירה את המשאבים הנדרשים על מנת לעמוד
ביעדי טיב השירות שמתחייבים מהרישיון .החברה לא הציבה לסוכנויות
הדואר רף תחתון של מספר האשנבים הדרושים להפעלה תקינה של
הסוכנות (כוח אדם וציוד) ,בהתחשב במספר הלקוחות שפוקדים את
הסוכנות ובהכנסות הצפויות מהסוכנות ,כדי שהסוכן יצליח לעמוד
במשימה מהבחינה הכלכלית .החברה מתקשה לדרוש מהסוכנים
להעסיק עובדים נוספים ולחייבם לעשות כן ,נוכח העובדה שחלקם
מתפרנסים בקושי רב ואף מפסידים כסף מדי חודש.
החברה מסרה בתשובתה כי היא "פועלת לשיפור מערך הסוכנויות" ובוחנת את
טיב השירות של הסוכנויות ,ואם יש מחסור בכוח אדם החברה רשאית לדרוש
מהסוכנות לתגבר את היחידה בכוח אדם .היא הוסיפה כי "ככל שהסוכן מסרב
רשאית החברה לסיים את התקשרות עם הסוכן".
בפגישה שקיים צוות הביקורת עם מנכ"ל החברה ,בפברואר  ,2017ציין המנכ"ל
כי ידוע לו שעשרות סוכנים מתקשים להתפרנס ,והחברה מסייעת לחלקם
מהבחינה הכספית לתקופות קצובות .עוד ציין המנכ"ל כי החברה שוקלת
להקים מודל אחר של סוכנויות  -מודל של "חנות בתוך חנות".
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי מאחר שסוכנויות דואר רבות אינן
רווחיות ,הסוכנים נאלצים לקצץ בעלויות כוח האדם ואינם פותחים
אשנבים נוספים לקבלת קהל ,וכשאין ברירה הם אף נוטשים את
הסוכנות .לפיכך ,נפגע השירות שהחברה מעניקה לציבור ומתארכים זמני
ההמתנה בתור ביחידות דואר סמוכות .על דירקטוריון החברה והנהלתה
לשקול מחדש את נושא הפעלת מערך הסוכנים ,ועל החברה לנקוט
פעולות אשר יאפשרו לה לתת שירות איכותי לציבור.
בתשובתה ציינה החברה כי מערך הסוכנויות פועל "ללא מודל כלכלי מוצדק
אלא רק נוכח מחויבות רגולטורית" ,ולחברה אין שיקול דעת בפריסת יחידות
הדואר ,אלא מחויבות לפי שיקול גיאוגרפי בלבד אשר ברור שאינו מתייחס
לכדאיות כלכלית ,ואף פוגם באפשרות לקיומה.

סכסוך עסקי בין סוכני הדואר לחברה
נוכח הבעיות בשירות שפורטו לעיל ,ונוכח חשיבות מערך סוכנויות הדואר
לשירות שהחברה מספקת לציבור ,נפגשו במהלך הביקורת עובדי משרד מבקר
המדינה עם נציגות של חלק מסוכני הדואר .הנציגות קבלה בפני צוות הביקורת
כי חוזה ההתקשרות בין הסוכנים לחברה מסב להם נזקים כלכליים וגורם
לפגיעה הן בסוכנויות והן בציבור שנזקק לשירותי הדואר.
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הנציגות ציינה כי הפגיעה נגרמת בשל אי-קיום לכאורה של הוראות חוזה
ההתקשרות בשל אי-עדכון לוח התמורה בגין פעולות הסוכנים ובשל תנאים
מקפחים ובלתי סבירים שגורמים לסגירה של סוכנויות דואר עצמאיות .היא
הוסיפה שרבים מהסוכנים מתקשים להתפרנס בכבוד ,ועקב כך נפגע השירות
לציבור הרחב .נוסף על כך ,הסוכנים טוענים כי היעדר התייחסות הולמת מצד
החברה פוגעת ביחסי העבודה התקינים בינם לבינה ובשירות שהם נותנים.
כבר במהלך הביקורת פנה משרד מבקר המדינה לחברה וביקש את תגובתה.
באוקטובר  2016כתב היועץ המשפטי של החברה בנוגע להסכם בין החברה
לסוכנים כי "כל נושא הסוכנים נבחן עכשיו על ידי צוות שהוקם על ידי המנכ״ל,
שמטרת ו להמשיך בפעילות הסוכנים ליתן שרות טוב ורחב לציבור ,ויחד עם זאת
לבחון טענות שונות מצד הסוכנים באשר לתנאי ההתקשרות בין החברה
לסוכנים" .הוא ציין כי "לסוכני הדואר טענות שונות בין היתר גם באשר לעדכון
תעריפי התשלומים/העמלות בגין ביצוע פעולות" ,וכי החברה והסוכנים אינם
תמימי דעים בנושא זה.
בפגישה מיולי  2017בין עובדי משרד מבקר המדינה ומנהל אגף פיקוח דואר
עלה כי האגף לא פעל להסדרת הפגיעה בשירות שהציבור מקבל ולא התערב
בסכסוך בין הסוכנים לחברה ,שכן היה בדעה שסכסוך זה צריך להיפתר
במסגרת ערכאה משפטית.
משרד מבקר המדינה מציין כי ביולי  2017הוגשו כמה תביעות של סוכני דואר
נגד החברה בהיקף כספי כולל המוערך בעשרות מיליוני שקלים.
משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החברה והנהלתה כי אף
שהנהלת החברה הייתה ערה לחילוקי הדעות השוררים זה זמן רב בינה
לבין סוכני דואר בנושאים כספיים ,היא לא השכילה להקים מנגנון
הידברות ליישוב הסכסוך ולשיקום יחסי העבודה עימם ,וכפועל יוצא מכך
לשיפור השירות לציבור.
החברה ציינה בתשובתה כי לאחר הביקורת היא "נפגשה עם נציגות הסוכנים
מספר פעמים בעניין המחלוקות הכספיות אך נראה כי העדר היררכיה והסכמות
בין הסוכנים פוגע ביכולת החברה לגבש פתרון מוסכם" .היא הוסיפה כי "מונה
מגשר בין הצדדים על מנת לגבש פתרון".
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי מאחר שקיימת כאמור התדיינות בבית
משפט בין הנהלת חברת הדואר לסוכנים הנוגעת לסכסוך כספי ,הוא לא מצא
מקום להתערב בסכסוך זה אלא בצורך לשפר את שירותי האשנב לציבור.
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משרד מבקר המדינה מעיר לאגף פיקוח דואר כי הסכסוך בין סוכני
הדואר לחברה הובא לידיעתו במהלך הביקורת ,הרבה לפני שסוכני
הדואר פנו לקבלת סעד בהליך המשפטי .יתר על כן ,סכסוך זה חרג
מגבולות סכסוך כספי והשפיע ישירות על סל השירותים שהציבור מקבל
בסוכנויות הדואר ועל איכותו .נוסף על כך ,הסכסוך הכספי הביא לסגירת
יחידות דואר וגם לא ניגשו מציעים למכרזים להפעלת אותן יחידות,
וממילא הוא פגע בשירותי הדואר לציבור .על אגף פיקוח דואר האמון על
שיפור שירותי הדואר לציבור והסדרת כשלים בשוק הדואר ,לפעול ליישוב
הסכסוך בין סוכני הדואר לחברה ,שכן סוכנויות הדואר מהוות יותר
מ 50%-מיחידות החברה המספקות את סל השירותים הבסיסיים לציבור.
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אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת
חשיבות הפיקוח על שוק הדואר
ובעלי ההיתר
מטרות הקמת אגף פיקוח דואר וסמכויותיו :משרד התקשורת אחראי
לפיקוח על כלל תחומי התקשורת במדינה ,ובכללם חברת דואר ישראל בע"מ
וחברת בנק הדואר בע"מ .41מדיניותו של משרד התקשורת בתחום הדואר היא
הבטחת שירותי דואר ושירותי בנק הדואר ,בפריסה כלל-ארצית ,באיכות טובה
ובמחירים שווים לכל נפש .42חשוב מאוד לבצע פיקוח אמיתי על תאגיד הנותן
שירות אוניברסלי ,וזאת בשל מתן שירותי חינם למגזרים מסוימים ,שירות הפסדי
בפריפריה ,קיומם של סניפי דואר מפסידים והצורך מנגד להקפיד על מתן
שירותים אלו באיכות הנדרשת .האגף ציין כי חברת דואר ישראל היא החברה
היחידה שנקבע לה רישיון המסדיר את חובותיה ,את כללי העברת הדואר ואת
יעדי טיב השירות למגוון שירותים שהיא מספקת לציבור.
תפקידי אגף פיקוח דואר :שר התקשורת אחראי ליישום חוק הדואר .המשרד
אחראי בין היתר למתן רישיונות והיתרים לחלוקת דואר ,לפיקוח על תעריפים,
לפיקוח על איכות השירות לציבור ,לעידוד התחרות בשוק הדואר ולשמירה על
איתנותה הכלכלית של חברת הדואר .האגף הוקם בשנת  ,2007והוא אחראי
לתחומי הפי קוח והרישוי בתחום הדואר ,ותפקידו העיקרי הוא לוודא כי החברה
עומדת בתנאי השירות שנקבעו לה ברישיון .האגף מונה חמישה עובדים
האמונים על טיפול בפניות ציבור לגבי שירותי הדואר; על ניתוח דוחות חברת
הדואר  -קבלת דיווחים מהחברה על מידת עמידתה ביעדי טיב השירות שנקבעו
לה ובדיקתם; ועל ביצוע ביקורות ("פיקוחים") יזומות ביחידות הדואר השונות,
ובהן סניפים וסוכנויות דואר ,יחידות הדואר הנע ומרכזים לחלוקת דואר לציבור.
האגף אחראי להבטחת מתן שירותי הדואר לכל אזרחי המדינה באופן המיטבי
ולאיתור כשלים במתן שירותים אלו ותיקונם ,וזאת באמצעות ביצוע סקרים
באופן עצמאי בנושא טיב שירותי הדואר שהחברה מספקת אשר אינם נסמכים
על דיווחי החברה.
פרסום מידע לציבור על פעילות אגף פיקוח דואר :חוק חופש המידע,
התשנ"ח ,1998-קובע כי "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע
על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה" .בדיווח
לשנת  2008צוינו תפקידיו של משרד התקשורת בהקשר לתחום הדואר ,ובהם
"טיפול בפניות הציבור בתחום הדואר; איתור והסדרה של כשלי שוק בתחום;
פיקוח ובקרה על פעילות בנק הדואר ושירותי בנק הדואר" .נוכח הידרדרות שירותי
הדואר צוין בדיווח לשנת  2016כי "הוצבו יעדים שמטרתם חזרה לרמת שירות
נאותה של השירותים החיוניים של הדואר לטובת תושבי ישראל".
41

מבקר המדינה ,דוח שנתי 69א (" ,)2018היבטים בניהולה של חברת בנק הדואר" ,עמ' .667
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לדוגמה" ,דין ו חשבון של משרד התקשורת לשנת  ,"2014לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח.1988-
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נוכח חשיבותו של אגף פיקוח דואר להבטחת איכות שירותי הדואר המסופקים
לציבור בדק משרד מבקר המדינה את מידת הפיקוח והבקרה של האגף על
חברת הדואר בשנים  2008עד  ,2017הנוגעים בין היתר לבדיקת מידת עמידתה
של החברה בהוראות הרישיון שנקבעו לה ובתקני טיב השירות שנקבעו לה
לעניין חלוקת דואר לציבור .כמו כן ,נבחנה הבקרה של האגף על פעילותם של
בעלי היתר (אחרים) לחלוקת דואר .עוד נבחן אופן טיפולו של האגף בפניות
הציבור הנוגעות לשירותי הדואר שחברת דואר ישראל מספקת .להלן
הממצאים:

הפיקוח על פעילות חברת דואר ישראל
חוק הדואר קובע כי שר התקשורת רשאי לדרוש ולקבל מבעל רישיון כל מסמך
וכל מידע הנדרש ,לדעת השר ,לצורך פיקוח או ביקורת על בעל הרישיון ,וכי
בעל הרישיון יהיה חייב למלא את הדרישה בזמן ובאופן הקבוע בה .עוד קובע
החוק כי השר יקבע ,בהתייעצות עם שר האוצר ,תקני איכות ושירות לעניין מתן
השירותים ,שייתכן כי ייקבעו ברישיון.
.1

פיקוח חלקי על החברה :תקנות הדואר קובעות את מסגרת הדוחות שעל
החברה להגיש לאגף פיקוח דואר ,ובעניין זה את דוחותיה בדבר איכות
השירותים שהיא מספקת לציבור.
מממצאי הביקורת עולה כי במשך שנים ,מהקמתו ועד ספטמבר
 ,2016לא פיקח האגף באופן מלא על פעילותם של החברה ושל
בעלי היתר אחרים לחלוקת דואר; הוא התמקד בעיקר בפיקוח מקומי
ביחידות דואר של חברת הדואר ,ולא בחן באופן מערכתי את איכות
שירותי הדואר שסיפקו החברה ובעלי ההיתר האחרים לחלוקת דואר
לציבור .יתר על כן ,גם כשהתגלו ממצאים המעידים לכאורה על
היווצרותם של כשלים מערכתיים בשירותי החברה הבסיסיים ,ובהם
שירותי העברת דואר רגיל ודואר רשום ,לא הפעיל האגף את
סמכויותיו להורות לחברה לשפר את שירותיה ,ולא הכתיב לחברה
את הצעדים שעליה לנקוט לשיפור השירותים .לאורך השנים נקט
האגף סנקציה בודדת אחת נגד החברה ,אך לא נקט סנקציות נגד
בעלי ההיתר האחרים בגין חריגות בשירות שנתנו .זאת ועוד ,האגף
ציין לפני צוות הביקורת כי סקרי טיב השירות שסיפקה לו החברה היו
חלקיים ,והוא לא בדק אותם עם קבלתם ,ולא ביצע סקרים עצמאיים
כדי לאמת את נתוני החברה או לא ניסה לאתר בעיות מערכתיות
בשירותיה .עוד נמצא כי הבקרה על בעלי ההיתר האחרים הייתה
מינורית ,אף שהם אמונים על משלוח של  40%מדברי הדואר הכמותי.
בעניין זה צוין בדוח הביקורת הפנימית של משרד התקשורת מינואר  2015כי
לא כל הדוחות שהחברה הייתה צריכה להגיש לאגף אכן הוגשו כנדרש,

פעולות הפיקוח
והאכיפה שנקט אגף
פיקוח דואר עד 2017
היו מינוריות ,והן תרמו
להידרדרות השירותים
הדואריים ולפגיעה
ביכולת החברה
לספק את שירותיה
באופן אחיד בכל
הארץ
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ולעיתים הוגשו באיחור ,וכי הדוחות שהוגשו נגנזו בלי שהאגף בחן אותם.
בדוח נכתב כי "מהממצאים עולה שבמשך שנים דיווחה החברה על חריגה
מתמשכת מתקני השירות המחייבים .מניתוחם ,לגבי שירותים עיקריים ,אף
ניתן היה לזהות מגמת ירידה בביצועים .למרות זאת ,במשך השנים הללו לא
נעשה שימוש כלשהו בדיווחים אלו בטענה שאינם משקפים את המציאות".
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי חברת הדואר היא החברה היחידה שעל
כתפיה מוטל נטל השירות האוניברסלי .משכך ,הוא נהג להטיל פיקוח
בעיקר עליה ובמתקניה; עם זאת ,ציין האגף כי בשנים  2014ו 2015-קיים
פיקוח אצל שני בעלי היתר אחרים .האגף הוסיף כי קיים סקרים עצמאיים
בשנים  2009עד  2013לבחינת עמידתה של החברה ביעדי טיב השירות
שנקבעו להעברת מכתב רגיל בארץ ,אך מאז ועד  2018לא קיים סקרי טיב
שירות עצמאיים.
אשר לסקרי טיב השירות שהגישה החברה לאגף פיקוח דואר במהלך
השנ ים ,ציין האגף בתשובתו כי הם ינותחו רק לאחר שהחברה תגיש אותם
במתכונת המקובלת על האגף ,ולאחר הטמעת מערכות טכנולוגיות למדידה
אובייקטיבית של טיב השירות ,כגון מערכת לניהול תורים (מנת"ם) ומערכת
לניטור דברי דואר.
משרד מבקר המדינה מעיר לאגף פיקוח דואר כי פעולות הפיקוח
והאכיפה שנקט במשך עשר שנות פעלותו היו מינוריות ,והן תרמו
להידרדרות השירותים הדואריים ולפגיעה ביכולת החברה לספק את
שירותיה באופן אחיד בכל הארץ .עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי
האגף לא פעל כנדרש ממנו לקידום המטרה שלשמה הוא הוקם ,ולא
הסדיר כשלים בשוק הדואר אשר פגמו באיכות השירותים שקיבל
הציבור .כמו כן ,משרד מבקר המדינה מעיר כי הסתמכותו של האגף
על הקמתה של מערכת ניטור דברי דואר אשר עדיין לא הוטמעה נכון
לשנת  , 2018היא אינה עילה להימנעותו מבדיקת סקרי טיב השירות
שהחברה מגישה לו.
.2

אישור ארכות לחברה לצורך עמידתה בלוחות הזמנים :במשך שנים,
אישר אגף פיקוח דואר לחברה ארכות לדחיית עמידתה בלוחות הזמנים
שנקבעו ברישיון ,וזאת בנוגע להשגת יעדים שונים ,ובהם יעדי טיב השירות,
אספקת שירותי דואר בסיסיים ,קיצור זמני ההמתנה בתור ביחידות הדואר
ושיפור השירות שהחברה נותנת במגוון תחומים.
נמצא כי האגף נתן ארכות בלי שהתנה זאת בחובתה של החברה
לשפר את השירות או שקבע לה יעדי ביניים לשיפור השירות .עם
זאת ,משרד מבקר המדינה מציין את השינוי שחל בכלל פעולות
האגף מספטמבר  2016בעקבות מינויו של מנהל חדש לאגף פיקוח
דואר (מינהל הדואר) ובעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה.
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.3

היעדר בחינת היבטים בפעילות החברה הנוגעים לשירות לציבור:
עד  2017לא בחן האגף גם היבטים אחרים בפעילות החברה שמשפיעים
במישרין על השירותים הניתנים לציבור לקוחות החברה ,ובהם ביצוע
התאמות הנגישות ביחידות החברה והתאמתן לשימושם של אנשים עם
מוגבלות וכן תפקוד אגף פניות הציבור בחברה.
לענייו התאמות הנגישות שהחברה נדרשת לבצע לצורך התאמת יחידותיה
לאנשים עם מוגבלות ציין האגף בתשובתו כי ביוני  2017הוא ביקש
מהחברה לקבל לידיו את פירוט היערכותה ליישום הוראות הנגישות ואת
סטטוס היישום ליוני  ,2017וזאת בדגש על החובה להשלים כאמור את
ביצוע התאמות הנגישות בכל יחידותיה עד נובמבר .2018
עוד ציין האגף בתשובתו כי בדצמבר  2016הוא החל בשורה של פעולות
הנוגעות לשיפור השירות במוקד שירות הלקוחות בחברה ,דרש וקיבל
מהחברה נתונים על רמת השירות ברמה שבועית ,ביקר פעמים רבות
במוקד ,פנה פעמים רבות למנכ״ל החברה בנושא זה והציף את הטעון
שיפור .כמו כן ,הוא בוחן בימים אלו אם לקבוע תקן שירות למוקד .171
יצוין כי בספטמבר  2016נכנס לתפקידו ממלא מקום לסמנכ"ל פיקוח דואר
במשרד התקשורת ,אשר יזם את הגברת הפיקוח על החברה ,ובין היתר:
(א) בדצמבר  2016החל לבחון את פעילות אגף פניות הציבור בחברה
(מוקד ( ;)171ב) בספטמבר  2016החל לגבש קווים מנחים אחידים לבעלי
היתר אחרים לחלוקת דואר ,אשר יקבעו את הרף שבו עליהם לעמוד,
באופן שיבטיח שירות דואר אחיד לכל מבקשי השירות; (ג) בפברואר 2017
החל לבחון בשיתוף עם החברה את השירותים דואר רשום ו"דואר ;"24
(ד) אגף פיקוח דואר התנה את מתן הארכות בכך שהחברה תעמוד בלוחות
הזמנים שקבע הרישיון ,תשיג את יעדי הביניים ,תגבש תוכניות לעמידה
בהוראות הרישיון ותפעל לשיפור השירות.
דוח הביקורת הפנימית של משרד התקשורת מינואר  2015בנושא הפיקוח
על שוק הדואר בחן את פעולות הפיקוח שביצע האגף בשנים  2011עד
 2014אצל בעלי היתר לחלוקת דואר .בדוח הועלו ליקויים בבקרה שביצע
האגף ,בין היתר על דוחות איכות השירות שהגישה החברה לאגף; על
פיקוח האגף על בעלי היתר אחרים לחלוקת דואר; על פעילות יחידת פניות
הציבור באגף; ועל היעדר מתודולוגיית פיקוח סדורה על כלל בעלי ההיתר
לחלוקת דואר .חלק מהליקויים עדיין תקפים למועד סיום הביקורת של
משרד מבקר המדינה בשנת .2017
האגף מסר בתשובתו כי הוא נוקט כיום את כל הפעולות הנדרשות לתיקון
ליקויים ולשיפור אפקטיביות הפיקוח על שוק הדואר .הוא ציין כי הוא גיבש
תיקון לחוק הדואר המסדיר את סמכויות הפיקוח והאכיפה על בעלי היתר
ועל חברת הדואר ,אשר מונח על שולחנה של ועדת הכלכלה של הכנסת.
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משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הכוונה להגביר את הבקרה על
חברת הדואר ועל בעלי ההיתר האחרים לחלוקת דואר .עם זאת ,הוא
מעיר כי במועד סיום הביקורת עדיין לא הושלם מכלול הצעדים
הנדרשים על מנת לבסס בקרה אפקטיבית על כל בעלי ההיתר
לחלוקת דואר ,אשר תבטיח מתן שירותי דואר איכותיים לכל מבקשי
השירות.

הטיפול בפניות הציבור באגף פיקוח דואר
אחד המדדים לבחינת טיב השירות שמספק גוף ציבורי האמון על מתן שירות
לציבור הוא טיפול מהיר בליקויים העולים מתלונות הציבור בעניין מתן השירות,
ועל תיקונם של ליקויים אלו תוך כדי הפקת לקחים ומניעת הישנותם .הטיפול
מחייב רישום מדויק של הפנייה ,הפנייתה לגורמים האמונים על קבלת פניות
בחברת הדואר ועל מתן השירות בחברה ,מעקב אחר הטיפול בפנייה ,קבלת
תשובה מחברת הדואר ומתן תשובה לפונה.
טיפול לקוי בתלונות הציבור :מנתונים שהגיש אגף פיקוח דואר למשרד
מבקר המדינה בשנת  2017עולה כי גם בשנה זו טיפולו של האגף בפניות
הציבור וטיפולה של חברת הדואר בפניות ששלח לה היו לקויים .לדוגמה ,בנוגע
למענה על פניות ששלח לאגף פניות הציבור בחברה ציין אגף פיקוח דואר כי
החברה מתעכבת במתן מענה על הפניות; איכות המענה על הפניות טעונה
שיפור; על חלק מהפניות ניתן מענה חלקי בלבד; המענה לפניות לא היה רציף
עקב היעדרות עובדת במוקד ,וחלק מהפניות ממתינות למענה כבר כמה
חודשים.
בינואר  2017קבע אגף פיקוח דואר כי מוקד פניות הציבור בחברה יענה בתוך
חמישה ימי עבודה על פניות שהעביר אליו האגף; המוקד יעביר תשובות ישירות
לפונים; ומדי שבוע הצדדים יקיימו פגישת מעקב אחר פניות פתוחות .כמו כן,
האגף יקיים מעקב אחר פניות פתוחות.
בעיבוד נתונים שעשה משרד מבקר המדינה לגבי  108פניות של הציבור
בנ וגע לשירותי דואר רגיל ודואר רשום שהעביר האגף לטיפול מוקד 171
בחברת הדואר בשנת  2017נמצא כי זמן הטיפול הממוצע של האגף
בפנייה ממועד קבלתה ועד סיום הטיפול בה ארוך מ 50-ימים; הזמן המרבי
לטיפול בפניות בנושא שירות דואר רשום ושירות דואר רגיל הוא  131ימים
ו ,112-בהתאמה; וזמן הטיפול ב )82%( 89-מהפניות שנדגמו היה ארוך
מ 30-ימים.
בבדיקה שערך משרד מבקר המדינה לגבי אופן המעקב של אגף פיקוח דואר
אחר הטיפול ב 12-פניות שהעביר למוקד  171התברר כך( :א) לגבי ארבע
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פניות הנוגעות לליקויים בשירות דואר רשום עדכן המוקד את האגף בדבר
התשובה ששלח לפונה רק לאחר שעברו  38ימים בממוצע ממועד התשובה
לפונה; (ב) לגבי שמונה פניות הנוגעות לליקויים בשירות דואר רגיל התעכב
העדכון של האגף בכ 50-ימים בממוצע; (ג) לרוב פנה האגף מאוחר מדי למוקד
לשם קבלת סטטוס הטיפול בפנייה .עקב כך ,האגף אף בחר שלא לעדכן את
הפונה בתוצאות הטיפול בפנייתו.
עיכוב במתן מענה לפונים לאגף פיקוח דואר :על פי נוהל האגף ,הוא מפנה
להתייחסות החברה כל תלונה של הציבור על שירותי הדואר ויחידות הדואר.
לצורך מתן מענה נאות לציבור חשוב שהתלונה תיבדק במהירות ותישלח
תשובה לפונה.
עלה כי החברה אינה מוסרת לאגף פיקוח דואר עותק המציג באופן מלא את כל
תשובותיה לציבור הפונים ,ועקב כך האגף אינו יכול לבצע בקרה נאותה על
אופן הטיפול בפנייה ועל משך הזמן שעבר מקבלת הפניות בדבר ליקויים במתן
שירותי הדואר עד המועד שבו השיבה החברה לפונים.
לדוגמה ,פונה הלין לפנ י אגף פיקוח דואר לגבי מענה לפנייתו" :אנחנו לא
מקבלים דואר וחבילות לכתובתנו .פנינו בעבר אליכם ,והפניתם את הפניה
לדואר .הדואר ענה שלא נמצאה בעיה .גם את תשובתכם וגם את תשובת
הדואר קיבלתי בדואר כעבור חצי שנה!!!"
הועלה כי הציבור מתקשה לברר עם החברה ועם אגף פיקוח דואר מדוע
חל עיכוב בקבלת דברי הדואר ומה עלה בגורלם .לדוגמה ,לקוח הגיש
לאגף פיקוח דואר את התלונה הזאת" :כבר למעלה משבועיים שאנחנו לא
מקבלים דואר ולצערי אין עם מי לדבר בדואר ישראל ובנוסף גם אצלכם אין
מענה בטלפון ואתם גם לא חוזרים לפונה כפי שאתם מבטיחים".
הטיפול של אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת בפניות הציבור אורך זמן
רב מדי ,בין היתר משום שהאגף אינו מקפיד על פנייה סדורה לחברה
לשם קבלת סטטוס הטיפול בפניות שהעביר לה ,ומשום שהחברה אינה
מקפידה לעדכן אותו ביוזמתה בדבר תוצאות הבירור שביצעה .עוד נמצא
כי לעיתים האגף לא השיב לפונה כנדרש ,גם משום שעבר זמן רב ממועד
הפנייה אליו עד מועד קבלת תשובת החברה וסגירת הפנייה ביחידת פניות
הציבור באגף .יתר על כן ,האגף לא השיב לחלק מהפונים מכיוון
שפרטיהם לא נכללו במערכות המידע שלו.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי הוא הביע את אי-שביעות רצונו מזמן המענה
של החברה על פניות שהוא מפנה אליה אשר אורך זמן רב .עם זאת ,לאחרונה
חל שיפור בזמן המענה מהחברה ,אך האגף סבור כי על החברה להמשיך
ולשפר את זמן המענה על פניות שהוא מפנה אליה .עוד ציין כי על החברה
לשפר את עבודתו של מוקד שירות הלקוחות בחברה ולתת לציבור מענה איכותי
יותר.

הטיפול של אגף
פיקוח דואר בפניות
הציבור היה לקוי ,ארך
זמן רב ,ולעיתים הוא
לא השיב כנדרש
לפונים
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בדוח הביקורת הפנימית של משרד התקשורת מינואר  2015בנוגע לטיפול האגף
בתלונות ציבור המוגשות למשרד בתחום שירותי הדואר הועלה בין היתר כי אין
הבחנה ברורה בין המושגים ״פניות״ ו״תלונות״; הטיפול בכ 35%-מהפניות נמשך
יותר מ 45-ימים ,אך השיעור המדויק לא ידוע עקב ליקויים באופן הרישום;
במדגם שביצע המבקר הפנימי של משרד התקשורת הוא מצא כי האגף לא
שלח תגובה על פניותיהם של כ 25%-מהפונים מעבר לתגובת החברה שנשלחה
ישירות לפונה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי על האגף לפקח כנדרש ממנו על כלל
השירותים שהחברה מספקת לציבור ,להגביר את הפיקוח על אגף פניות
הציבור בחברה ולשפר את הממשק בינו לבין החברה בנוגע לפניות
הציבור שהוא מפנה אליה ,וזאת על מנת שהציבור יקבל מענה מהיר
ומדויק ככל הניתן על פניותיו.
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בחינת שוק הדואר והשירותים
האוניברסליים
חשיבות הפיקוח על מתן שירות אוניברסלי
חברת הדואר פועלת לפי תקני שירות ותעריפים שנקבעו ברישיון שניתן לה
בשנת  2008ועודכן בפברואר  2015על פי המלצות ועדת רייך .הוועדה פעלה
להרחבת התחרות בענף הדואר ,לקביעת תעריפים עדכניים לשירותי החברה
ושירותי בנק הדואר וליישום מהלכי התייעלות שונים.
שר התקשורת ,באמצעות אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת ,אחראי ליישומו
של חוק הדואר ,ובין היתר הוא פועל להגברת התחרות באמצעות מתן רישיונות
לחלוקת דואר לגופים נ וספים ,תוך פיקוח על איכות השירות לציבור .במועד
סיום הביקורת היו קיימים כ 11-גופים בעלי היתר למתן שירותי דואר כמותי
וכ 33-גופים בעלי היתר לאיסוף ,להעברה או למסירה של מכתבים.43

43

מכתבים בעלי אופי של דואר שליחים ,דואר מהיר ,דואר רשום ודואר בין-לאומי ,ובכפוף לכך
שמחירו המזערי של המכתב יהיה פי  4.5ממחיר משלוח מכתב רגיל במועד תחילתו של ההיתר
הכללי.
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תרשים  :14הדואר בישראל בראי הזמן
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על הקשר בין איתנותה הכספית של החברה ובין יכולתה לספק שירותי דואר
איכותיים בכל המדינה עמדו במשך השנים גורמים רבים שהיו אמונים על בחינת
שוק הדואר.
ועדת הכלכלה של הכנסת :עם הקמת חברת דואר ישראל בע"מ בשנת 2006
הכינה מחלקת המחקר והמידע של הכנסת ביוני  2006מסמך ובו ציין מנכ"ל
החברה דאז כי "טיוטת התקנות מבקשת להטיל על חברת הדואר חובה לספק
שירותי חינם רבים מבלי שהמדינה או כל גורם אחר יממן את מתן השירותים
הללו" .במסמך נכתב כי "יש מקום לבחון את יכולתה של חברת דואר ישראל
להתמודד כשחקנית שווה בשוק הדואר  -בשל היותה מחויבת לשירותים
אוניברסליים במקביל לאובדן המונופול על תחומי שוק שסבסדו את השירות
האוניברסלי .מבחינת חברת הדואר ,החברה מאבדת בתהליך את 'שוק הקצפת'
ונשארת מחויבת למתן שירותים לא רווחיים" .בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת
ביוני  2006ציין מנכ"ל החברה דאז" :אם אנחנו לא נגיע להסדר בדבר השרות
האוניברסאלי ,איך הוא יינתן ואיך הוא ימומן ,יש סכנה שגם חברת דואר ישראל
לא תוכל לתת שרות אוניברסאלי אם תפסיד".
החברה ציינה בתשובתה כי כבר בשנת  2006היא התריעה כי החלת חובת
שירות אוניב רסלי על החברה ,לצד פתיחת שוק הדואר הכמותי לתחרות ומתן
"הגנת ינוקא" למתחרים ,עלולה לגרום סכנה ליציבות החברה.
ועדת שגיא :באוקטובר  2007ציין שר התקשורת דאז ,בעקבות אימוץ המלצות
ועדת שגיא שבחנה את תעריפי החברה ואת ספקי שירותי הדואר האחרים ,את
חשיבות תעריפי שירותי הדואר לאיתנותה הכספית של חברת הדואר; הוא קבע
כי "התעריפים החדשים יקדמו את התחרות בענף ,והשירותים הנוספים שתעניק
חברת הדואר יהיו מקור הכנסה משמעותי אשר יחזק את איתנותה הפיננסית,
תוך הבטחת יכולתה לספק שירותי דואר איכותיים בכל רחבי הארץ".
ועדת רייך :במסקנות ועדת רייך נכתב כי "הצורך בשמירה על יציבותה
הפיננסית של חברת הדואר נובע מהחובה להמשך קיומו של השירות
האוניברסאלי .הבטחת קיומו של שירות אוניברסאלי מצריך שמירה על יציבות
ספק השירות האוניברסאלי".
ועדת רייך ציינה כי "לפי חובת האוניברסאליות ,חברת הדואר מחויבת לספק
לכל הציבור בכל המדינה שירותים אוניברסאליים בתנאים בלתי מפלים ,ללא
תלות במיקום ובעלות אספקת השירות לכל מקבל שירות ,והכל בהתאם
להוראות בדבר טיב השירות הקבועות ברישיון" .עוד ציינה כי בקביעת
התעריפים היא "לקחה בחשבון את השלכות השירותים האוניברסאליים על
רווחת הציבור מחד ,ועל היעילות המשקית והעלות הכלכלית במתן שירותים
אלו על ידי חברת הדואר מאידך ,תוך הבטחת המשך קיומו של השירות
האוניברסאלי ושמירה על איתנותה הפיננסית של החברה".
הוועדה הוסיפה כי היא "ראתה לנגד עיניה את החשיבות בהמשך אספקת
השירותים והמוצרים הציבוריים בצורה נגישה ובאופן שוויוני לכלל האוכלוסייה,
בכל רחבי הארץ וללא אפליה .מצד שני ,עמד לנגד עיניה הצורך לשמור על
יציבות חברת הדואר וזאת על מנת להבטיח את יכולתה להמשיך לספק שירות
אוניברסלי בעתיד" .הוועדה גם העלתה חשש כי בפתיחת התחום השמור

גורמים רבים שהיו
אמונים על בחינת שוק
הדואר עמדו על
הקשר בין איתנותה
הכספית של החברה
ובין יכולתה לספק
שירותי דואר איכותיים
בכל הארץ
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לתחרות ,החברה "תאבד הכנסות נוספות ויקשה עליה לספק שירות
אוניברסלי".
משרד מבקר המדינה מעיר כי למרות הצורך לשמור על יציבותה הכספית
של החברה על מנת שתוכל לספק שירות אוניברסלי איכותי  -צורך
העולה גם בהמלצות הוועדות שלעיל  -נקלעה החברה למשבר כספי-
ארגוני מתמשך; בין היתר ,החברה חוותה הפסדים כספיים משמעותיים
עד כדי חשש לחדלות פירעון בשנת  ,2015איכות חלוקת הדואר ירדה
ויכולתה לספק שירותי דואר איכותיים בכל המדינה לפי תקני טיב השירות
שנקבעו לה התערערה.
החברה ציינה בתשובתה כי הערכות ועדת רייך לגבי הכנסות החברה ,שעל
פיהן נקבעו תעריפי הדואר ,והן המקור למימון השירות האוניברסלי ,יצרו פער
בין ההוצאות ההולכות וגדלות ובין הכנסותיה משירותי העברת דואר ,אשר
מקשה עליה את מימון השירות האוניברסלי באמצעים עצמיים .החברה הוסיפה
כי התנאי הבסיסי להמשך מתן שירות דואר אוניברסלי בכל רחבי הארץ ,לפי
רישיון החברה ,הוא יציבות כספית של חברת דואר ישראל .אם החברה נאלצת
להפעיל שירותים לא כלכליים ,ואין היא מקבלת עבורם תמורה כספית נאותה
בהכנסות מלקוחות או מ סבסוד ממשלתי ,קיימת סכנה קרובה וממשית לפגיעה
בחברה וביציבותה הכספית.
ביולי  , 2017כעשור לאחר פתיחת שוק הדואר לתחרות בתחום הדואר הכמותי,
העריך אגף פיקוח דואר את פעילותו של שוק הדואר בפרק הזמן האמור ,ואלה
מסקנותיו העיקריות( :א) המחיר שעסקים ומוסדות משלמים תמורת שירותי
הדואר הכמותי פחת בכ( ;12%-ב) המחיר שלקוחות פרטיים ועסקים קטנים
משלמים תמורת שירותי הדואר היחידני עלה בשיעור ניכר של כ( ;50%-ג) איכות
חלוקת דברי הדואר לציבור ירדה במידה רבה; (ד) יכולתה של חברת הדואר
לתת לכלל הציבור במדינת ישראל שירותי דואר ובנק דואר לפי תקני איכות
שירות התערערה עקב המשבר הכספי שנקלעה אליו בשנת .2013
לפי הנתונים של חברת דואר ישראל המעודכנים לדצמבר  ,2017החברה
מחזיקה ב 58.62%-מנתח שוק הדואר הכמותי המחולק בכל הארץ ,אך היא
מחלקת רק כ 20%-מדברי הדואר הכמותיים המחולקים באזורים רווחיים .לצידה
פועלים כמה בעלי היתר אשר פעילותם ממוקדת באזורים מסוימים בלבד במרכז
הארץ ובאזורים שבהם קיימת כדאיות כלכלית לחלוקת דואר; מקרבם ,בעל
היתר ע יקרי המחזיק במרבית נתח שוק זה ושאר בעלי ההיתר המחזיקים בנתח
שוק זניח.
בפועל ,חברת הדואר היא בעלת הרישיון היחידה שמחובתה לספק שירות
אוניברסלי של חלוקת דברי דואר לכל תושבי ישראל ,ולפיכך עליה להקים
ולהפעיל מערך של יחידות דואר בפריסה ארצית (יחידות קבועות וניידות) .אף
על פי כן ,חוק הדואר מאפשר לשרי האוצר והתקשורת להשית את עלויות
תחזוקת מערך החלוקה באזורים שאינם רווחיים גם על בעלי היתר לחלוקת
דואר שאינם מחלקים באזורים אלו.
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אזורי חלוקת הדואר נחלקים לאזורים צפופים שבהם מספר דברי הדואר
המחולקים ליחידת שטח הוא גדול יחסית ,ולכן משתלם יותר לחלק בהם דברי
דואר; לעומתם ,יש אזורים שבהם מספר דברי הדואר המחולקים ליחידת שטח
הוא קטן יחסית ,ולפיכך משתלם פחות לחלק בהם דואר .כמו כן ,בכמה אזורים
(בפריפריה וביישובי המגזר הכפרי) עלות חלוקת הדואר גבוהה יחסית והתמורה
הכספית נמוכה יחסית בשל מספרם הקטן של דברי הדואר המחולקים באזורים
אלו.

הפיקוח של אגף פיקוח דואר על בעלי היתר
(אחרים) לחלוקת דואר
פיקוח על בעלי היתר לחלוקת דואר :כאמור ,משרד התקשורת מופקד על
הסדרת ענף הדואר בארץ ,באמצעות אגף בכיר דואר ובכפוף לחוק הדואר.
המשרד אמור לבצע פעולות פיקוח שונות כדי להבטיח שחברת הדואר ובעלי
ההיתר לחלוקת דואר יעמדו בתנאי החוק וההיתרים .עיקר הפיקוח נועד
להבטיח את איכות שירותי הדואר שהחברה מספקת לציבור ,אך על האגף
לדאוג כי יתר בעלי ההיתר לחלוקת דואר יעמדו בכללים אחידים שיבטיחו כי כל
בעלי ההיתר לחלוקת דואר יספקו שירותי דואר איכותיים בכל המדינה.
בהיתרים לחלוקת דואר כמותי לא נקבעו מנגנונים לפיקוח על בעלי ההיתר או
על המחירים ,ואף לא נקבעו תקני איכות שירות שיבטיחו אספקה סדירה של
דברי דואר בידי כל בעלי ההיתר לחלוקת דואר ,וזאת מכוח "הגנת ינוקא" 44כדי
לאפשר להם להתבסס בשוק .עם זאת ,נקבעה חובתם הכללית של בעלי
ההיתר להימנע מלפגוע בתחרות ובטובת הציבור בתחום אספקת שירותי הדואר
הכמותי .למעשה ,ההוראות החלות על בעלי היתר אחרים מזעריות ,אף שהם
אמונים על העברתם של כ 40%-מדברי הדואר הכמותי.
בעלי היתר לחלוקת דואר :חוק הדואר קובע כי השר רשאי להעניק היתר
כללי למתן שירותי דואר בתחום המוסדר הכוללים איסוף ,העברה או מסירה
של מכתבים  -שירותים בעלי אופי של דואר שליחים ,דואר מהיר ,דואר רשום
ודואר בין-לאומי .מהנתונים לשנת  2017עולה כי יש  33בעלי היתר זה .כמו כן,
השר רשאי להעניק היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לחלוקת דברי דואר
שנקבעו ככמותיים בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי
סעיף [37ג] לחוק) ,התשס"ג .2003-מהנתונים לשנת  2017עולה כי יש  11בעלי
היתר כזה ,לרבות חברת הדואר.
פתיחת שוק הדואר הכמותי (בתחום השמור) לתחרות :בשנת  2007נפתח
להלכה התחום השמור לתחרות ומשרד התקשורת העניק היתרים לחלוקת דואר
כמותי .אולם בתחום זה הרגולציה כמעט שלא הטילה חובות על בעלי ההיתר
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לחלוקת דואר .מהנתונים לשנת  2016עולה כי בתחום השמור חולקו כ541.5-
מיליון דברי דואר בהיקף כספי של כ 636-מיליון ש"ח.
חשיבות הפיקוח על בעלי היתר אחרים :מנתוני אגף פיקוח דואר עולה כי
בתחום חלוקת הדואר הכמותי  -דואר שמועבר ממשרדי ממשלה וגופים גדולים
הנסמכים בעבודתם על קשר הדוק עם ציבור לקוחותיהם (קשר המבוסס על
משלוח דברי דואר רגילים ומשלוח דברי דואר רשום לאזרחים) ,חשוב מאוד
שבעלי היתר אלו יספקו שירות איכותי אשר יאפשר לאותם משרדי ממשלה
וגופים גדולים לקיים קשר עם ציבור לקוחותיהם.
חשיבות קביעת כללים אחידים להסדרת דרכי איסוף ,העברה ,מסירה
או חלוקה של דברי דואר לנמענים :חוק הדואר קובע כי על בעל רישיון
לקבוע כללים בדבר ס דרי הטיפול בדברי דואר ,לרבות דיוורם ,איסופם,
העברתם ,חלוקתם ומסירתם ,ובכל עניין אחר הנוגע לטיפול בהם .עוד קובע
החוק כי על אף הוראה זו רשאי שר התקשורת לקבוע הוראות נוספות שיחולו
על בעל הרישיון ,שייתכן שייכללו בתקנות ,בהוראות מנהל או ברישיון.
ההבדל בין חברת דואר ישראל לבעלי היתר אחרים :כאמור ,הפיקוח
שביצע אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת עד  2016על שירותי הדואר
שסיפקה חברת הדואר לציבור היה חלקי ולקוי ,אך הפיקוח של האגף על בעלי
היתר אחרים היה אף מצומצם יותר.
בהיתרים לחלוקת דברי דואר לציבור נקבע מספר מצומצם של כללים שיבטיחו
כי מכתבים ודברי דואר המוגדרים ככמותיים יועברו בבטחה לנמענים .לדוגמה,
ההיתרים לעיל קובעים בין היתר כי בעל היתר ייתן את השירותים באורח תקין
וסדיר ויפעל באופן אחראי כלפי מקבלי שירותיו; בעל היתר ,עובדיו וכל
העוסקים מטעמו לא יפגעו ,באמצעות מעשה או מחדל ,בטובת הציבור או במתן
שירותים בתחום הדואר באופן תקין וסדיר; בעל היתר לא יפתח מכתבים אשר
הגיעו לידיו במסגרת מתן השירותים או יעכב העברתם לנמענים.
נתחי שוק של בעלי ההיתר והכנסתם השנתית במיליוני ש"ח :מנתונים
שקיבל משרד מבקר המדינה לשנים  2006עד  2017עולה כי בתחום הדואר
הכמותי פעלו כ 11-בעלי היתר (לרבות חברת דואר ישראל) .נכון ליולי 2017
מחזיקה חברת דואר ישראל ב 57%-מנתח שוק זה ,והכנסותיה מחלוקת דברי
דואר כמותי עומדות על כ 247-מיליון ש"ח .לצידה פועל בעל היתר המחזיק
בכ 43%-מנתח השוק והכנסתו עומדת על כ 110-מיליון ש"ח .יתר בעלי ההיתר
מחזיקים בנתח שוק זניח ופעילותם ממוקדת באזורים מסוימים בלבד במרכז
הארץ .להלן הממצאים:
.1

פיקוח חסר של אגף פיקוח דואר על בעלי היתר :ממסמכי אגף פיקוח
דואר עולה כי בשנת  2014קיים האגף פעולת פיקוח אחת בלבד אצל בעל
היתר לחלוקת דואר ,וזאת לצורך מתן היתר לחלוקת דואר .בשנת  2015לא
בוצעה אף לא פעולת פיקוח אחת .בשנת  2016ביצע האגף  33פעולות
פיקוח ,ובכלל זה שליחת מכתבים לבעלי היתר ,קיים פגישות עבודה והעניק
היתרים .בשנת  2017גדל מספר פעולות הפיקוח ל.62-
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נמצא כי משנת  2008ועד ספטמבר  2016לא קיים האגף פעולות
פיקוח ממשיות על פעילותם של בעלי ההיתר ,ורק ממועד זה הוא
החל לממש את סמכותו כמפקח הכללי לעניין אסדרת שוק הדואר,
ובכלל זה קיים פגישות עבודה עם בעלי היתר אחרים ,ביקש מהם
מידע הנחוץ לו לצורך עבודתו כמאסדר ובדק אם הם עומדים בתנאי
ההיתרים.
לדוגמה ,בתמונה מדצמבר  2017שנמסרה למשרד מבקר המדינה נראה
מצבור של דברי דואר שגופים גדולים העבירו לבעל היתר לחלוקת דואר
כדי שיחלקם לנמענים .דברי דואר אלו נשלחו מבנקים ,מחברות ביטוח,
מחברות תקשורת ,מרשות האוכלוסין ומגופים גדולים אחרים ,.והם הושלכו
ברחוב בלי שחולקו לנמענים .ייתכן שחלק מדברי הדואר האמורים כללו
מידע אישי או חסוי אשר חשיפתו הייתה עלולה לגרום נזק רב לנמענים.
להלן תמונה  6להמחשת הליקוי.
תמונה  :6דברי דואר כמותי זרוקים ברחוב ,דצמבר 2017

המקור :חברת דואר ישראל ,צולם בדצמבר .2017

הועלה כי בחודשים אוקטובר  2016עד מרץ  2017פנה אגף פיקוח דואר
כמה פעמים אל בעלי ההיתר האחרים לחלוקת דואר כמותי ,ודרש מהם
לדווח לו על פרטים הנוגעים להיקף פעילותם בשוק הדואר .נמצא כי לא
כל בעלי ההיתר ,ובהם בעל היתר שהיקף פעילותו בתחום חלוקת הדואר
הכמותי נרחב ,מסרו לאגף את הנתונים כנדרש מהם ,ועקב כך נבצר
מהאגף לבצע בקרה ממשית על פעולותיהם של כל בעלי ההיתר.

משנת  2008ועד
ספטמבר  2016לא
קיים אגף פיקוח דואר
פעולות פיקוח
ממשיות על פעילותם
של בעלי ההיתר
לחלוקת דואר,
האמונים על חלוקת
מאות מיליוני דברי
דואר חשובים
ממשרדי ממשלה,
בנקים ,חברות כרטיסי
אשראי וגופים גדולים
במשק
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הביקורת העלתה כי במשך שנים שלחה החברה למשרד התקשורת
מכתבים ובהם העלתה טענות ולפיהן בעל היתר לחלוקת דואר כמותי
השליך לכאורה מאות דברי דואר ,ואף צירפה למכתבים אלה
אסמכתאות המעידות על נכונות טענותיה .אף שמשרד התקשורת
קיבל את המידע ,הוא לא פעל לטיפול בנושא מול בעל ההיתר
והסתפק בפנייה כללית אליו כדי לקבל את תגובתו על טענות
החברה.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי בימים אלו הוא נוקט פעולות אכיפה
כנגד בעלי היתר אחרים במקרים שבהם בעל היתר חילק דברי דואר שלא
באופן תקין וסדיר ,ובגין אי-עמידה בהוראות החוק וההיתר הניתן להם.
האגף ציין כי לעניין פעילות בעלי ההיתר בדואר היחידני ,הוא הבהיר לבעלי
ההיתר כי חל עליהם איסור לקבל מלקוחותיהם דברי דואר שאינם עומדים
בהגדרות של דברי דואר "כמותיים".
בדוח הביקורת הפנימית של משרד התקשורת בנוגע לפיקוח על כלל בעלי
ההיתר לחלוקת דואר נכתב כי הדרישות מבעלי היתר מועטות מלכתחילה,
והם אינם נושאים בחובת שירות אוניברסלי או בתקני טיב שירות .מהדוח
עולה כי האגף "לא קיבל בשנים האחרונות דיווחים ולא נמצא שדרש
דיווחים כלשהם כמתחייב מנוסח ההיתרים שניתנו" לבעלי ההיתר ,וכן חלק
מבעלי ההיתר "לדואר כמותי לא הגישו כללים בעניין פתיחה ,עיכוב או
השהייה של דבר דואר" .בדוח צוין כי "חובות הדיווח המינימליות המוגדרות
בהיתרים אינם מפוקחות כלל ומהמדגם עולה לכאורה שאינן מיושמות על
ידי בעלי ההיתר שנבדקו" .בדוח צוין כי מהממצאים עולה שמשרד
התקשורת לא פיקח במשך שנים על בעלי ההיתר כדי לוודא שהם עומדים
בדרישות החוק וההיתר שניתן להם.
בביקורת עלה כי בדצמבר  2016ציין אגף פיקוח דואר שחלוקת דברי הדואר
של בעלי היתר אינה מתבצעת באורח תקין וסדיר לפי הוראות חוק הדואר,
לדוגמה חלק מדברי הדואר אינם מחולקים לתוך תיבות המכתבים של
הנמענים ,ודברי דואר מונחים מחוץ לתיבות המכתבים ,ואף במקומות שאינם
סמוכים להן ; דבר העלול לפגוע בדברי הדואר ,לגרום לאובדנם ואף לפגוע
בפרטיות הנמען.
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משרד מבקר המדינה מעיר לאגף פיקוח דואר במשרד התקשורת כי
עליו לקיים פיקוח ובקרה באופן סדור ושיטתי ולהגביר את הפיקוח על
בעלי ההיתר לחלוקת דואר כמותי .כמו כן ,כ 40%-מדברי הדואר
ששלחו משרדי ממשלה וגופים גדולים במשק לציבור (מדובר במאות
מיליוני דברי דואר בשנה) ,וכוללים מסמכים רשמיים ,מסמכים
אישיים ,רישיונות ,אגרות ודפי מידע רגישים (נתונים ממוסדות כספיים
וחברות אשראי) ,חולקו לציבור ללא כל פיקוח על טיב השירות שניתן
בחלוקתו ,וללא בקרה אחר מסירתם במועד לנמענים .על האגף
לקבוע מתווה שלפיו בעלי ההיתר ימסרו לו נתונים על פעולותיהם
בשוק הדואר ,באופן שיטתי ושוטף ,ולוודא כי הם פועלים על פי
ההיתרים שניתנו להם ,ובמידת הצורך אף לנקוט נגדם את הסנקציות
הנדרשות להסדרת עבודתם ,לפי הקבוע בחוק הדואר.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי הוא שוקד בימים אלו על הסדרת
נושאים חשובים כגון מערך דיווחים מבעלי היתר ,פרסום מידע ונתונים על
שוק הדואר לציבור וקביעת קווים מנחים לחלוקת דואר לבעלי היתר .הוא
ציין כי לאחרונה הוא החל בבחינה של עדכון ההיתרים שלפיהם פועלים
בעלי ההיתר.
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הפעולות שהאגף נוקט
לאחרונה בעניין אסדרת נושא חלוקת הדואר לציבור בידי בעלי היתר,
נושא אשר הוזנח במשך שנים.
.2

הסטת חלוקת דברי דואר בידי בעלי ההיתר :חוק הדואר קובע כי
חברת הדואר ,כבעלת רישיון כללי הנותנת שירותי דואר אוניברסליים,
חייבת לתת לבעלי רישיון (היתרים) אחרים שירותים לחלוקת דואר
המבוססים על תשתיות הדואר שלה.
אזורי חלוקת הדואר נחלקים לשני סוגים( :א) אזורים צפופים או רוויים
שבהם דברי הדואר מחולקים ליחידת שטח גדולה יחסית ,ולפיכך חלוקתם
באזורים אלו משתלמת במיוחד( .ב) אזורים שבהם דברי הדואר המחולקים
מועטים יחסית ,ולפיכך חלוקתם משתלמת פחות .כמו כן ,יש אזורים
(בפריפריה וביישובים המרוחקים) שבהם עלות חלוקת הדואר גבוהה יחסית
אך התמורה הכספית נמוכה יחסית בשל מספרם הקטן של דברי הדואר
המחולקים באזורים אלו.
א .בעלי היתר מחלקים דברי דואר בתחום השמור :בעלי היתר
לחלוקת דואר מחלקים דברי דואר יחידניים באזורים הצפופים במסגרת
ההסכמים שלהם עם הגופים בתחום הדואר הכמותי ,לרבות חלוקת
דברי דואר בהיקף קטן , 45ובעצם הם מסיטים אליהם מחברת הדואר

45

איסוף של פחות מ 1,000-דברי דואר לא ממוינים שאינם נחשבים לדברי דואר כמותי.
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נתחי שוק בתחום השמור ,דהיינו אזורים שבהם משתלם להם לחלק
דברי דואר ,ובכך הם פוגעים בחברת הדואר מהבחינה הכלכלית.
לטענת החברה ,היא דיווחה לאגף פיקוח דואר כי בעלי היתר אחרים
מנצלים באופן לא ראוי את חובת השירות האוניברסלי שחלה עליה
ואת ההיתרים לחלוקת דואר כמותי ,כמפורט( :א) בעלי היתר מחלקים
במשך שנים דואר יחידני והדבר מקטין את הכנסות החברה; (ב) כמה
בעלי היתר מאחדים משלוחי דואר על מנת לעמוד בהוראות חלוקת
הדואר הכמותי ,ובכך משתלטים על נתחי שוק של החברה באזורים
רווחיים.
ב .החברה מחלקת דברי דואר במקום בעלי היתר :בעלי היתר
מעבירים לחברת הדואר דברי דואר שהם אמורים לחלק באזורים לא
רווחיים על מנת שהחברה תחלק אותם במקומם .מנתוני החברה עולה
כי בשנת  2017היא העבירה למעלה מ 100-מיליון דברי דואר עבור
בעלי היתר אחרים ובתי דפוס ,וכי מדובר בדברי דואר אשר הועברו
לחלוקה באזורים שמשתלם פחות לחלק בהם דברי דואר  -קרי
בפריפריה ,במגזר הכפרי ,באזורים דלילי אוכלוסין ובמקומות שבהם
קשה לאתר את הנמען .כך נוצר כשל שוק שבעטיו בין היתר לקוח
גדול של חברת הדואר המחזיק בהיתר לחלוקת דואר כמותי העביר
באמצעות החברה בשנת  2017עשרות מיליוני דברי דואר.
יוצא א פוא כי בעלי היתר לחלוקת דואר כמותי מנצלים את חובת
השירות האוניברסלי החלה על חברת הדואר ומסיטים אליה את דברי
הדואר שהם אמורים לחלק באזורים שהחלוקה בהם אינה משתלמת
להם ,באופן שחברת הדואר מחלקת את דברי הדואר במקומם; וזאת
במסגרת הסכמים שבעלי היתר ובתי דפוס חותמים עם גופים עסקיים
גדולים ,בעיקר באזורים שמחולקים בהם דברי דואר מועטים יחסית,
ולרוב בפריפריה ובמגזר הכפרי .הדבר משית על חברת הדואר עלויות
חלוקה גבוהות בתמורה כספית נמוכה ,ומגדיל את הפסדיה מחלוקת
דואר במסגרת השירות האוניברסלי .מנגד ,בעלי היתר מחלקים דברי
ד ואר יחידני באזורים הרווחיים ובכך מגדילים את הכנסתם ומקטינים
את הכנסות חברת הדואר.
זאת ועוד ,החברה מסרה בתשובתה כי בעלי ההיתר אף אינם מחויבים
בתקן שירות הנוגע להחזרת דברי הדואר שהם לא העבירו לנמענים ,ומערך
התפעול בחברה מאתר מדי שנה מאות אלפי דברי דואר האמורים להיות
מוחזרים לשולח בידי בעלי ההיתר; בעלי היתר משתמשים במערך הפצת
הדואר של החברה לשם החזרת דברי דואר לשולח ,והציבור שאינו מודע
לקיומם של בעלי ההיתר מעביר לחברת הדואר מאות אלפי דברי דואר
אשר הגיעו אליו בטעות לשם החזרתם לשולח .מדובר בדברי דואר שבעלי
ההיתר לא חילקו לנמענים ששמם רשום על גבי המכתבים .לדוגמה ,מינואר
 2016עד מאי  2018הגיעו ליחידות הדואר השונות ולבתי המיון כ385,000-
דברי דואר האמורים להיות מוחזרים בידי בעלי היתר.
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מנתונים שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה עולה כי בשנת  2015היה
חלקה של החברה בשוק הדואר הכמותי בכל הארץ כ ,60%-אך חלקה
בשוק הדואר באזורי חלוקה רווחיים עמד על כ 30%-בלבד .באפריל 2018
מסרה חברת הדואר כי בשנת  2018היא מחזיקה בנתח שוק של  20%בלבד
בתחום חלוקת הדואר הכמותי באזורים רווחיים ,הרעה נוספת לעומת .2015
החברה מסרה כי חלקה בשוק הדואר הכמותי באזורים רווחיים יורד בגלל
"הגנת ינוקא" שניתנת לבעלי היתר לחלוקת דואר ,והדבר מחליש אותה.
"הגנת ינוקא" באה לידי ביטוי בין היתר בנושאים אלו( :א) תעריפי חברת
הדואר בשוק הדואר הכמותי קבועים ומפוקחים; (ב) במכרזים לחלוקת
דואר כמותי נדרשים לעיתים המציעים לקבוע בהצעה למכרז מחיר (הכולל
הנחה על מחירון החברה) שיהיה נמוך מהמחיר שחברת הדואר מחויבת בו
על פי חוק הדואר והתקנות מכוחו או ברישיון הכללי; (ג) המכרזים לחלוקת
דברי דואר כמותי כוללים לעיתים דרישה להדפסת דברי הדואר ועיטופם -
דבר האסור על החברה ,וכתוצאה מכך היא אינה יכולה להשתתף במכרזי
דואר כמותי.
עוד מסרה החברה בתשובתה כי מן הראוי שתינתן לה גמישות תעריפים
בשוק הדואר הכמותי אשר תאפשר לה להתחרות במכרזים מול בעלי
ההיתר בשוק זה .החברה ציינה כי נוסף על מגבלה זו קיימים תנאים אחרים
בתנאי המכרזים שמפרסמים בעיקר משרדי ממשלה וגופים ציבוריים ,אשר
אינם מאפשרים לה להתמודד כמתחרה שווה ,כגון מתן שירותי הדפסה של
דברי דואר ועיטופם שכאמור אסורים על החברה.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי בתקופה האחרונה נקט משרד
התקשורת שורה של פעולות למניעת ה״עיוות״ שבו בעלי היתר ובתי דפוס
מעבירים לחברת הדואר דברי דואר כדי שהיא תחלק במקומם בפריפריה
ובאזורים אחרים שבהם אין כל כדאיות כלכלית בחלוקת דואר.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התקשורת כי נוכח הקשר ההדוק
בין מידת איתנותה הכספית של החברה ליכולתה להבטיח את שירותי
הדואר האוניברסליים ,ונוכח חובתו להסדיר את שוק הדואר ,עליו
לבחון את כשל השוק האמור שבו בעלי היתר לחלוקת דואר עושים
שימוש בהוראות הרישיון ובחובת השירות האוניברסלי המוטלת על
כתפי החברה כדי להעמיס עליה עלויות של חלוקת דואר בתמורה
כספית נמוכה ,ומנגד הם לוקחים ממנה נתחי שוק בדואר היחידני
באזורים הרווחיים.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי הוא ער לחשיבות שבשמירה על
יציבותה של חברת דואר ישראל ,ולא רק לצורך שמירה על המשכיות
השירות האוניברסלי.
.3

אי-אסדרה וחוסר אחידות בטיפול בעלי היתר בדברי הדואר :בחוק
הדואר נקבע כי אגף פיקוח דואר רשאי לדרוש מבעלי היתר כל מסמך
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הדרוש לו לשם פיקוח על בעל היתר לחלוקת דואר .עוד נקבע בחוק כי על
כל בעל היתר להגיש לאגף את הנתונים שהוא נדרש להגיש לו.
הועלה כי הפיקוח של האגף על בעלי ההיתר לחלוקת דואר היה רופף
ומינורי ,וטיפול בעלי ההיתר בדברי הדואר שהועברו אליהם לחלוקה היה
לקוי .להלן ריכוז הממצאים:
א.

החוק קובע כי בעל היתר יקבע לעצמו כללים בדבר סדרי העברת
דברי דואר וחלוקתם לנמענים .נמצא כי עד  2016עדיין לא בחן אגף
פיקוח דואר  -האחראי ליישום הוראות החוק  -את יישום הכללים
בידי בעלי ההיתר שנהגו בבחינת "איש הישר בעיניו יעשה" .רק
בספטמבר  2016הוא דרש מבעלי ההיתר שיבהירו לו מהם הכללים
בדבר סדרי העברת דברי דואר וחלוקתם שהם קבעו על פי חובתם
בחוק הדואר.

ב.

במועד סיום הביקורת בשנת  2017עדיין לא גיבש אגף פיקוח דואר
קווים מנחים אחידים לטיפולם של בעלי ההיתר בדברי דואר .עקב
כך ,במועד סיום הביקורת חלוקת דואר בידי בעלי היתר שאינם
חברת הדואר אינה מוסדרת ואינה מפוקחת דייה; מכאן ,נבצר
מבעלי היתר אלה להבטיח כי יספקו לציבור שירותי דואר איכותיים
ושוויוניים.

ג.

האגף לא החיל על בעלי ההיתר כללים החלים על חברת הדואר
הנוגעים ליעדי טיב שירות שנקבעו לה ברישיון הכללי ,לרבות משך
הזמן הנדרש להעברת דברי דואר (מכתבים) בארץ והשיעור הנדרש
של מכתבים רשומים הנמסרים לבית הנמען ,ואף לא בדק את איכות
השירותים שסיפקו.

ד.

במשך שנים הזניח האגף את הפיקוח על בעלי ההיתר לחלוקת
דואר (שאינם חברת הדואר) ,וייתכן שהדבר היה אחד הגורמים
להידרדרות שירותי הדואר שמספקים בעלי היתר המעבירים כ40%-
מדברי הדואר הכמותי ששולחים גופים גדולים במשק לציבור.

ה.

ביולי  2017עדיין לא היה בידי האגף מלוא המידע הדרוש לו לשם
פיקוח הדוק על בעלי ההיתר בנוגע לחלוקת דברי דואר בתחום
השמור ,לרבות חלוקת דואר כמותי בהיקפים נמוכים שלא לפי
החוק .מכאן ,גם בעניין זה הפיקוח עליהם לא היה מלא.

החברה מסרה בתשובתה כי על בעלי היתר אחרים לחלוקת דואר כמותי
לא חלה החובה לחלק את דברי הדואר של הציבור בכל הארץ (חובת
השירות האוניברסלי) ,על כן הם נמנעים מהקמת תשתיות יקרות ויכולים
להציע ללקוחותיהם תעריפי העברת דואר זולים יותר .יתר על כן ,החברה
ציינה כי בעלי היתר אלו מעבירים אליה את חלוקת דברי הדואר באזורים
שאין בהם כדאיות של ממש בחלוקת דואר ,אך הם מחלקים את דברי
הדואר באזור המרכז; לכן ,חברת הדואר איבדה נתח משוק חלוקת הדואר

הפיקוח על בעלי
היתר לחלוקת דואר
כמותי היה מינורי,
ובעלי ההיתר נהגו
בבחינת "איש הישר
בעיניו יעשה" :לא
חלה עליהם חובת
חלוקת דואר בכל
הארץ ,לא חלים
עליהם קווים מנחים
אחידים לטיפול בדברי
דואר ,לא נקבעו להם
תקני טיב שירות ,והם
חילקו דואר רק
באזורים רווחיים
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הכמותי הנאמד בכ 160-מיליון ש"ח מדי שנה .החברה הוסיפה כי המאסדר
לא הפעיל את הסעיף בחוק הדואר ולא גבה סכומי כסף מבעלי ההיתר
האחרים לצורך מימון השירות האוניברסלי שהוא מתן שירותי דואר בסיסיים
בכל המדינה.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי נוכח החשש שהיה בידו לשיבושים
בחלוקת דואר הוא פנה באוקטובר  2016אל בעלי ההיתר לחלוקת דואר
במטרה לגבש כללים אחידים לחלוקת דואר שיחולו על כל בעלי ההיתר.
עוד ציין האגף כי מטבע הדברים תהליך גיבוש הכללים האחידים אורך זמן,
אך הוא יפרסם קווים אלו בקרוב ( .)2018אגף פיקוח דואר מסר כי אין בידיו
מלוא המידע והנתונים על חלוקת הדואר בידי בעלי היתר לחלוקת דואר
בתחום השמור .נוסף על כך ,מצב התחרות בשוק אינו שקוף לציבור,
ומחירון חברת דוא ר ישראל אינו ברור דיו ללקוחות החברה .עוד מסר האגף
כי הוא נדרש לבחון מחדש את מטרות הפיקוח שברצונו להשיג ,ובהן
הגברת הפיקוח והרגולציה על כל בעלי ההיתר לחלוקת דואר ,לצד שמירה
על עקרון השירות האוניברסלי ,שיפור איכות השירותים הניתנים לציבור
והורדת מחירי שירותי הדואר.
משרד מבקר המדינה מעיר כי הימנעותו של אגף פיקוח דואר במשך
שנים מקביעת כללים אחידים אשר יבטיחו רמה מינימלית של שירות
שבעלי ההיתר לחלוקת דואר (שאינם חברת דואר ישראל) מספקים,
היא בגדר ויתור מודע על מימוש חלק מחובותיו .האגף לא מילא את
המטרה שלשמה הוא הוקם  -פיקוח על בעלי היתר לחלוקת דואר כדי
להבטיח שיספקו שירותי דואר איכותיים לכלל מבקשי השירות ,בכל
המדינה וללא קשר למקום מגורים .רק בספטמבר  ,2016לאחר
שנכנס לתפקידו מ"מ סמנכ"ל פיקוח דואר במשרד התקשורת ,הוא
החל לקבוע ביוזמתו קווים מנחים אחידים לחלוקת דואר בידי בעלי
היתר ופנה אליהם לשם קבלת תגובתם ,לפני החלת קווים אלו
עליהם .אולם במועד סיום הביקורת עדיין לא אושרו קווים מנחים אלו.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי כיום ( )2018קיים בידיו מידע מספיק ,אך
לא לגבי כל בעלי ההיתר ,בנוגע לכמויות דברי הדואר שהם מעבירים עבור
לקוחותיהם ולמחירי העברת הדואר ,אף שדרש מכולם את הנתונים כבר
לפני יותר משנה (שלהי  .)2016כמו כן ,ציין האגף כי יש לבחון את הצורך
בקביעת כללי טיב שירות בנוגע לכל בעלי ההיתר לחלוקת דואר .האגף
הוסיף כי פרסם בקרב בעלי ההיתר הבהרה בנוגע לאיסור חלוקת דברי
דואר שאינם מוגדרים כדואר כמותי .עם זאת ,הוא מסר כי לא הפעיל
אמצעי אכיפה כנגד בעלי היתר משיקולים משפטיים.
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משרד מבקר המדינה מעיר לאגף הפיקוח כי אין זה ראוי שמיליוני
דברי דואר כמותי מועברים לציבור שלא לפי כללי טיב שירות אשר
יבטיחו כי הציבור אכן יקבל את כל דברי הדואר הנשלחים אליו,
במועד סביר מיום שליחתם ,ודברי דואר שלא נמסרו יוחזרו לשולח.
על אגף פיקוח דואר לשמור על איכות שירותי הדואר שכל בעלי
ההיתר לחלוקת דואר מספקים לציבור.

אי-השתתפות בעלי היתר במימון שירותי
הדואר האוניברסליים
בחוק הדואר נקבע כי בתנאים מסוימים על בעל היתר לחלוקת דואר הנותן את
שירותי הדואר הבסיסיים שלא לכלל הציבור בכל המדינה ,להשתתף במימון
מתן שירותי הדואר הבסיסיים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי .עוד נקבע בחוק
כי השרים רשאים לקבוע הוראות בדבר אופן מימוש ההשתתפות במימון
והיקפה.
הועלה כי משרד התקשורת לא פעל על פי סמכותו לקביעת תקני שירות
לבעלי היתר ,ואף לא הטיל עליהם חובה להשתתף בעלויות התחזוקה של
מערך חלוקת הדואר באזורים שבחרו שלא לפעול בהם .בשל אופן פעולה
זה ,שבגינו חברת הדואר מחלקת את דברי הדואר במקום בעלי ההיתר
תוך ספיגת עלויות חלוקה גבוהות ,גדלים הפסדיה מחלוקת דואר
במסגרת השירות האוניברסלי ונפגעת איכותם של שירותי חלוקת הדואר
שהיא מספקת לציבור ברחבי המדינה.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי הוא "שוקד על נקיטת מספר פעולות
להגברת השקיפות ואיכות השירות" גם לגבי בעלי היתר ,ובוחן בימים אלו את
הצורך לעדכן את תנאי איכות השירות בהיתר שיינתן (לרבות קביעת תנאים
נוספים) לגבי בעלי היתר בעלי נתח שוק משמעותי.

אי-בחינת תעריפי הדואר שנקבעו לחברה
שוק הדואר הוא שוק דינמי אשר משתנה תכופות .נרשמת ירידה קבועה בכמות
דברי הדואר (מכתבים) המחולקים מדי שנה ,ולכן יש צורך לבצע בחינה שוטפת
של מדדי השוק שיש בהם כדי להשפיע על היקף דברי הדואר המחולקים ועל
התעריפים שייקבעו לנותני השירות.

בעלי היתר לחלוקת
דואר אינם משתתפים
במימון עלויות השירות
האוניברסלי
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משרד מבקר המדינה העיר בעבר 46כי אף שכבר בשנת  2007התחייבו שרי
התקשורת והאוצר דאז לבחון את הנחות העבודה ששימשו בסיס מקצועי
לקביעת התעריפים לשירותי הדואר האוניברסליים ,לא בוצעה כל בחינה
כאמור .אשר לעניינים הכספיים בחברה ,נקבע כי "אין בידי משרד התקשורת
נתונים עדכניים על שוק הדואר ובכלל זה נתחי השוק במגזרי הפעילות של
הדואר הכמותי" ,ולפיכך לא הועמדו לרשות ועדת רייך נתונים כאמור .עוד העיר
משרד מבקר המדינה כי אף שמשרד התקשורת הוא גוף רגולטורי מרכזי ,הוא
אינו מחזיק במידע בדוק על הרמה והעלות של השירות האוניברסלי ועל היקפי
הפעילות של כל ל החברות הפועלות בשוק הדואר ,ונבצר ממנו להסיק מסקנות
על מידת התחרות הקיימת בשוק זה.
בשנים האחרונות הולך ופוחת הביקוש למרבית שירותי הדואר ובנק הדואר.
הדברים אמורים גם בנוגע לשירותי חלוקת מכתבים 47ולשירותי אשנב ,48שבעבר
שיעור ההכנסות מהם היה גדול לעומת כלל הכנסות החברה ,והצפי לגידול
בהם היה אחד השיקולים שלפיהם עודכנו הוראות הרישיון של החברה .שיעור
הכנסותיה של החברה משירותי דואר פנים-ארציים המשמשים מוקד רווח מרכזי
בחברה יחסית לסך הכנסות החברה ,פחת מ 46.3%-בשנת  2015ל40.9%-
בשנת .2017
משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח החובה לספק שירותי דואר איכותיים
בכל המדינה ובמחיר אחיד לציבור ללא תלות במקום מגוריו ,והקשר
ההדוק בינה לבין יכולתה של חברת הדואר לספק שירותים אלו ,חלה
חובה לשמור על איתנותה הכספית של החברה ובכך להבטיח את קיומם
של שירותי הדואר האוניברסליים.
הועלה כי במשך השנים הצטבר הפרש של מאות מיליוני שקלים בין הכנסות
החברה בפועל ממשלוח דואר בשנים  2014עד  492018ובין הכנסותיה
המשוערות לפי הערכות ועדת רייך ,שבהתבסס על המלצותיה נקבעו תעריפי
החברה וכללי האסדרה בשירות האוניברסלי .שיעור ההפסד האמור הוא
כ 18%-מההכנסות שנקבעו בהערכת הוועדה.
מרבית הוצאותיה של החברה שמקורן בין היתר בהוראות הרישיון הן הוצאות
קבועות ,והן אינן תלויות בשינויים בהכנסות החברה .מדובר בהוצאות על
הקמתם ותחזוקתם של מבנים ,על שכר עבודה לאשנבאים ולדוורים ,על
תשלומים לבעלי סוכנויות דואר וכולי .בעקבות המשבר הפיננסי הארגוני
והחשש לחדלות פירעון של החברה החלה החברה בשנת  2015ליישם תוכנית
הבראה שכללה תמיכה ממשלתית בהסכמי פרישה של מאות עובדים ,עדכון
תעריפים ושינוי אסדרתי .מנתוניה הכספיים העדכניים של חברת הדואר עולה כי
46

מבקר המדינה ,דוח שנתי 64א (" ,)2013חברת דואר ישראל בע"מ  -עניינים כספיים בחברה",
עמ' .615

47

לפי נתוני החברה ,בשנים  2013עד  2017פחת הביקוש לשירותים בתחום זה ב.26%-

48

לפי נתוני החברה ,הביקוש לשירותים בתחום זה פוחת בשיעור של  3%מדי שנה.

49

בשנת  2018ההכנסות ממשלוח דואר מתבססות על הצעת התקציב של החברה.
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מצבה הכספי עלול להשפיע על איתנותה .מדובר בין היתר בגירעון בהון החוזר
( 374מיליון ש"ח לדצמבר  )2017ובשחיקה ברווחיות ובהשקעות לזמן קצר
המשמשים לפעילותה השוטפת.
נמצא כי למרות השינויים המשמעותיים שחלו בשוק הדואר המסורתי
והגידול בהשקעות החברה ,ואף שהחברה יישמה תוכנית התייעלות ,אין
בידי משרד התקשורת נתונים עדכניים על איכות מדדי השירות של כל
בעלי הרישיון מחד גיסא ,ואף אין בידיו רכיבי העלויות הנדרשות מהחברה
למתן השירות האוניברסלי מאידך גיסא .לפיכך ,לאחר שפורסם דוח ועדת
רייך לא נבחן באופן מקיף וממשי הצורך בעדכון המדדים או התעריפים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התקשורת והאוצר כי במשך השנים
הם לא בחנו באופן שוטף את הוצאות החברה על תפעול השירות
האוניברסלי ,שלא לפי התחייבותם של שרי התקשורת והאוצר ,ויש בכך
כדי לפגוע באיתנות הכספית של החברה ,ביכולתה לספק שירות
אוניברסלי איכותי ובקידום התחרות בשוק הדואר.
הביקורת העלתה שבמשך השנים פנתה החברה פעמים רבות 50למשרדי התקשורת
והאוצר בטענה כי היא מתקשה לעמוד בחובת השירות האוניברסלי ,וכי הדבר
משפיע על מצבה הכספי ועל יציבותה הפיננסית לטווח הארוך.
התברר כי רק באוקטובר  ,2017לאחר שקיבלו משרדי התקשורת והאוצר
מחברת הדואר תוכנית אסטרטגית כוללת ,המכילה הצעה לשינויים ארגוניים
ותפעוליים ,הם החלו לבחון את יכולתה של החברה להמשיך ולספק באופן
איכותי את השירות האוניברסלי ואת טיב השירות שניתן לציבור.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי במהלך  2017עמדו משרד התקשורת והאגף
באופן הדוק על מצבה הכספי של חברת דואר ישראל ,ואף נקטו פעולות
למציאת מקורות מימון להמשכיות השירות האוניברסלי ,אך עד כה טרם גובשו
מסקנות אופרטיביות והתהליך נמצא בעיצומו .עוד ציין האגף כי לעניין קביעת
תעריפי הדואר אימצו השרים חלק מהמלצות ועדת רייך .האגף הוסיף שתחזית
הביקוש לשירותי דואר נקבעה על בסיס הנתונים שהיו בידי הוועדה ,ונכון להיום
ובחלוף השנים ניתן לומר כי בחלקים מסוימים היו סטיות מהתחזית.
בתשובתו מיולי  2018מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי יש אזורים
בעלי כדאיות כלכלית גבוהה מאוד שנמצאים בשליטה בלעדית של הדואר.
אזורים אלו ,שבהם נהוג לחלק דואר באמצעות מרכזי חלוקה ,הם נתח
משמעותי מחלוקת הדואר .הותרת אזורים אלו בידי החברה בניגוד להמלצות
ועדת רייך מעניקים יתרון משמעותי לחברת הדואר ומאפשרים לה ליהנות
מיתרונות השירות האוניברסלי ולא רק מחסרונותיו .הוא הוסיף כי על מנת
להתגבר על העיוות הקיים בשוק הדואר יש להשלים את הסדרת גישתם של
בעלי ההיתר אל מרכזי חלוקת הדואר של חברת דואר ישראל .כמו כן ,יש לבחון
את האפשרות לקבוע חובת חלוקה בכל רחבי הארץ לכלל בעלי הרישיונות
50

בנובמבר  ,2010ביוני  2014ובדצמבר .2017

במשך השנים לא
בחנו שרי האוצר
והתקשורת באופן
שוטף את הוצאות
החברה על תפעול
השירות האוניברסלי,
ויש בכך כדי לפגוע
באיתנות הכספית של
החברה ,ביכולתה
לספק שירות
אוניברסלי איכותי
ובקידום התחרות
בשוק הדואר
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וההיתרים ,או לחלופין לבחון את תיקון תעריף חלוקת הדואר הכמותי כך
שיותאם לעלות הכלכלית של אזור החלוקה.
עוד מסר משרד האוצר בתשובתו כי מצבה הפיננסי של החברה נובע מחוסר
יעילות מובנה בפעילותה לצד קושי לפתח פעילויות עסקיות נוספות .הוא הוסיף
כי סוגיית מצבה הפיננסי של החברה נדונה כמה פעמים לאורך השנים ,ולראיה
הסכם ההבראה שנחתם בשנת  ,2015לטובת שמירה על איזון תקציבי וכדי
לסייע לחברה במהלכי התייעלות שיחזקו את חוסנה הפיננסי .עם זאת ,על מנת
לפתח פעילויות עסקיות חדשות ולנצל את יתרונותיה היחסיים של חברה הדואר
הוחלט למכור  20%ממניות החברה למשקיע אסטרטגי פרטי אשר יוכל לפתח
הזדמנויות אלה .בשלב השני מיועדים למכירה  20%נוספים באמצעות הנפקת
מניות לציבור .מכירה זו נועדה לאפשר לחברה לממש תוכניות עסקיות חדשות
לאור השינויים שמתחוללים בשוק הדואר המסורתי ובמגזרי פעילות מתפתחים
כגון משלוח חבילות ,ובתוך כך גם בנוגע לאפשרויות מימון המשך קיום השירות
האוניברסלי.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התקשורת והאוצר כי במועד סיום
הביקורת ,יותר מעשור לאחר פתיחת שוק הדואר לתחרות ,חלה ירידה
באיכות שירותי הדואר הניתנים לציבור .עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי
נוכח החשש ליציבותה הכספית של החברה ,להמשכיות השירות
האוניברסלי ולפגיעה מתמשכת באיכות שירותי הדואר הניתנים לציבור,
יש לבחון מחדש ,ובהמשך אף בתדירות קבועה ,את הנעשה בשוק הדואר;
יש למצוא מודל שיאפשר שמירה על יציבותה הפיננסית של חברת הדואר,
וזאת על מנת להמשיך את קיומו של השירות האוניברסלי שרק היא
מספקת.
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ליקויים במתן שירותים לגופים ציבוריים
משרד מבקר המדינה בחן את שירותי הדואר בשלושה גופים ציבוריים :הנהלת
בתי המשפט ,רשות המיסים ורשות האוכלוסין; וזאת כדי שיוכל לעמוד על טיב
השירות שהחברה מספקת לציבור בנוגע למסירת דברי דואר ששולחים אליו
גופים אלה.

הנהלת בתי המשפט
הנהלת בתי המשפט (להלן  -הב"ה) היא רשות ציבורית המופקדת על הניהול
והארגון המינהלי של בתי המשפט בישראל .הב"ה מפעילה את סמכויותיה
בסיוע מזכירויות בתי המשפט השונים ובאמצעות מערכת נט המשפט  -מערכת
מידע ממוחשבת לניהול בתי המשפט בישראל .הב"ה מעורבת בהליך המשפטי
לכל אורכו ,החל בהגשת כתב אישום ,דרך כל שלבי הדיון המשפטי ,וכלה
בפרסום כל החלטה שהתקבלה ,ובפרט פסקי דין וגזרי דין.
השירותים להב"ה :במשך שנים חברת דואר ישראל נותנת להב"ה שירות של
העברת כתבי בי-דין לנמענים (בעלי הדין) ,לרוב באמצעות שירות דואר רשום
עם אישור מסירה .העברת כתבי בי-דין היא חלק בלתי נפרד מההליך השיפוטי,
ובאמצעותה הב"ה מאמתת את קבלת דברי הדואר בידי הנמען ,דבר המשמש
אמצעי לקביעת המועדים להמשך ההליך המשפטי ולמתן תשובות והתייחסויות
לכתבי תביעה ,וכן ראיה בהליך המשפטי.
משלוח דברי דואר בהב"ה :תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 1984-להלן -
תקנות סדר הדין האזרחי) ,קובעות את הדרכים שבהן יכול בית המשפט לשלוח
כתבי בי-דין לבעלי הדין ,בין היתר במסירה אישית על ידי פקיד בית המשפט
ובדואר .עוד קובעות התקנות כי ההמצאה תהיה לנמען גופו או למורשהו.
משלוח דברי הדואר ייעשה כך( :א) המצאת כתבי בי-דין בדואר תהיה בדואר
רשום עם אישור מסירה; (ב) פקיד בית המשפט ישלח את הכתב חתום וירשום
בתיק התובענה את אופן המשלוח ותאריכו; (ג) אישור המסירה יצורף לתיק
התובענה.
המען למשלוח דברי דואר :תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי כתב תביעה
יכלול את שמו של הנמען ,את מספר זהותו ואת כתובת מגוריו .בהליך פלילי
קובע חוק סדר הדין הפלילי כי בהגשתם של כתב אישום ,של הזמנה לבית
משפט ,של הזמנה בכתב למתן עדות ושל בקשה להמצאת מסמכים מאדם יש
לציין על המעטפה את שם הנמען ומענו .חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה-
 ,1965קובע כי כתובתו של אדם היא כתובת למשלוח דואר כמשמעה בחוק
עדכון כתובת ,התשס"ה( 2005-להלן  -חוק עדכון כתובת) ,דהיינו הכתובת
המופיעה במרשם האוכלוסין.
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שיטת ההתחשבנות בין החברה להב"ה :במסגרת ההתקשרות העסקית בין
הב"ה לחברה הוצבו מכונות ביול אוטומטיות במזכירויות בתי המשפט .מכונות
אלו מרכזות מדי חודש את נתוני משלוח דברי הדואר .בשנים  2015עד 2017
הסתכמו הכנסות חברת הדואר בכ 87.9-מיליון ש"ח ,והכנסות אלו פחתו מ32-
מיליון ש"ח בשנת  2015לכ 27.6-מיליון ש"ח בשנת  .2017להלן בתרשים 15
מפורטים נתונים על כמות דברי הדואר שהעבירה החברה עבור הב"ה בשנים
 2016עד .2017
תרשים  :15דברי דואר שהעבירה החברה עבור הב"ה 2016 ,עד *2017

על פי נתוני הנהלת בתי המשפט בעיבוד משרד מבקר המדינה.
נתוני  2017משוקללים לפי חודשים ינואר-מאי .2017
*

מהנתונים עולה כי בשנים  2016עד  2017העבירה חברת הדואר עבור הב"ה
כ 2.6-מיליון דברי דואר רשום עם אישור מסירה וכ 880,000-דברי דואר רגיל.
נוכח חשיבות חזקת מסירת דברי הדואר להליך השיפוטי ,ונוכח הנזק הכספי
ועוגמת הנפש שעלולים להיגרם לאזרח עקב אי-מסירת דברי הדואר הנוגעים
להליך ,חשוב מאוד שפקידי הדואר ינסו לבצע ניסיון מסירה אמתי של דבר
הדואר בבית הנמען ,יוודאו כי הנמען עצמו קיבל את דבר הדואר לחזקתו,
וימלאו את אישורי המסירה באופן תקין אשר יאפשר את המשך ההליך השיפוטי
ואת ניהול ההליכים מול שני הצדדים.
בעקבות תלונות רבות של הב"ה על שירותי הדואר בדק משרד מבקר המדינה
את איכות שירות העברת דברי הדואר שנתנה חברת הדואר להב"ה בשנים 2014
עד  , 2016במסגרת ניהול ההליכים השיפוטיים ,ובחן את הליקויים בשירות זה
ואת הנזקים שנגרמים לאזרחים מליקויים בשירות.
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שיבושים בהעברת דברי דואר רשומים עם אישור
מסירה
בשנים  2013עד  2015קבלה הב"ה לפני החברה כי יש כשלים בעבודת הדוורים
בחברת הדואר .עוד קבלה הב"ה כי בשנים האחרונות מתרבות התלונות ,ולפיהן
אישורי מסירה מהדואר חוזרים ללא סימון נכון של אופן המסירה (נרשם "לא
נדרש" בטעות או כלל לא צוינה סיבת ההחזרה) .מצב זה פוגע בהליך השיפוטי,
מקשה את עבודתן של מזכירויות בתי המשפט ומשבש את פעולתן.
בחודשים ינואר-יולי  2015קבלה הב"ה לפני חברת הדואר ונציגים מאגף פיקוח
דואר כי דיווחי החברה בנוגע להעברת הדואר אינם אמינים וכי החברה אינה
מוסרת דברי דואר כנדרש ממנה .הב"ה הציגה לחברה כ 1,345-מקרים שבהם
עבודת הדוורים הייתה לקויה ,חלקם בנוגע למסירת דברי הדואר לנמענים
וחלקם בדבר רישום בעייתי על גבי אישור המסירה ובמערכת הממוחשבת
המתעדת את מסירת דברי הדואר הרשומים.
חברת הדואר טענה כי לעיתים הדוורים אינם פועלים כנדרש מהם והיא תבצע
בקרבם ריענון .כמו כן ,החברה הסכימה לזכות את הב"ה בעלויות הדיוור הלא
תקין ובעלויות הנוספות שהושתו על הב"ה .החברה הוסיפה כי חוק הדואר מגן
עליה מפני תשלום בגין נזקים שגרמו עובדיה במסגרת דיוור לקוי של דברי
הדואר .להלן בלוח  6מפורטים הנזקים הישירים שנגרמו להב"ה ממדגם שהיא
ביצעה בנושא חלוקת דואר לקויה של כ 1,345-דברי דואר.
לוח  :6נזקים ישירים להב"ה שעלו במדגם מחלוקת דברי דואר רשום עם
אישור מסירה
עלות
הביול
כמות בתקלות
סוג הנזק

סה"כ (ש"ח)

דואר חזר בלי שהחברה ציינה כנדרש את הסיבה באישור המסירה

580

8,816

אישור המסירה חזר עם שם הדוור והתאריך וללא ציון הסיבה

322

4,894

אישור המסירה חזר עם ציון סיבה אך ללא שם הדוור והתאריך

22

334

מסמכים שהוחזרו לאחר תקופה ארוכה (באיחור ניכר ולאחר המועד) 16

243

11

167

אישורי מסירה שנשלחו לבית הדין הרבני הגבוה או
למטה הארצי של משטרת ישראל וחזרו עם סימון מקום "לא ידוע"
אישורי מסירה שחזרו כנמסר אך בפועל חזר כל החומר עם האישור

20

304

הדיווחים על אישור המסירה כפולים וסותרים

15

228

דיווח בצד שמיועד לבית המשפט בתוספת מדבקה על מס' התיק

58

882

 | 120דוח ביקורת מיוחד

עלות
הביול
כמות בתקלות
סוג הנזק

סה"כ (ש"ח)

דיווח שגוי של הדואר

3

46

אישורי מסירה שחזרו מכפרים ערביים עם סימון "לא ידוע",

267

4,058

אך נמסרו בידי פקידי מסירה של בתי המשפט
מעטפות שחזרו עם כל החומר ללא אישור מסירה

12

182

המען סומן כ"מען לא מספיק" אף שעל דבר הדואר צוינה

19

289

כתובת מלאה
סה"כ 20,444 1,345
המקור :הנהלת בתי המשפט ואגף פיקוח דואר במשרד התקשורת.

בפגישה עם צוות הביקורת ביולי  ,2017שנסבה על השיבושים בהעברת הדואר
מהב"ה לנמענים ,טען מ"מ מנהל אגף פיקוח דואר כי מאז כניסתו לתפקיד
(באוגוסט  ) 2016לא העלתה בפניו הב"ה את טענותיה בדבר שיבוש בחלוקת
דברי הדואר ,ועל כן הוא לא נדרש לעניין.
נמצא כי אגף פיקוח דואר לא בדק כנדרש ממנו את טענות הב"ה
המעידות על שיבושים בהעברת דברי דואר באופן סדיר ,ולא הנחה את
החברה אילו פעולות ייעודיות עליה לנקוט על מנת להבטיח כי דברי
הדואר יועברו באופן סדיר בכל רחבי הארץ.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי במרץ  2014הוא בדק את טענות הב"ה על
שיבושים בחלוקת דואר שעושה עבורה חברת הדואר ,אך החליט באותו מועד
שלא להתערב בסכסוך בין הצדדים ,וכי הוא לא קיבל תלונה נוספת מהב"ה.
משרד מבקר המדינה מעיר לאגף פיקוח דואר כי נוכח צבר הליקויים
והדוגמאות שפרסה לפניו הב"ה ,גם בשנת  ,2015המעידים על שיבושים
כבדים בחלוקת דברי דואר רשום עם אישור מסירה ,והימנעותו מנקיטת
צעדים אשר יבטיחו חלוקת דואר איכותית לציבור ,הוא הפר את ההבטחה
הציבורית שהתחייב לה  -הסדרת שוק הדואר והבטחת מתן שירות דואר
איכותי ,יעיל ומהיר לציבור .בדיקת הטענות והטיפול בהן נדרשות ביתר
שאת מכיוון שמסירת הדואר של הב"ה היא חלק מהליך שיפוטי.
כ( 333-כ )8.5%-מהמשיבים על השאלה טענו כי נגרם להם נזק בכך שנשפטו
בבית המשפט שלא בנוכחותם משום שלא קיבלו את הזימון להליך השיפוטי.

 333משיבים בתהליך
שיתוף הציבור ציינו כי
חברת הדואר לא
העבירה להם זימון
להליך שיפוטי,
ובעקבות זאת הם
נשפטו שלא בפניהם
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הדיווח על נזקים שנגרמו לציבור בשל שיבוש בחלוקת דואר בהליך שיפוטי היה
בהיקף רחב יותר במגזר הלא יהודי (כ.)24%-
מממצאי הביקורת בנוגע להתקשרות בין הב"ה לחברת הדואר משנת  2014עד
אוגוסט  2017עולים ליקויים בנוגע להעברת דברי דואר ,אשר פגעו בציבור
ובניהול ההליך השיפוטי .להלן הפרטים:
.1

דברי דואר על כל תחולתם או אישורי מסירה המצורפים למכתבים חזרו
להב"ה לאחר שחלף פרק זמן ארוך :לדוגמה ,בדצמבר  2008היא העבירה

לחברת הדואר דבר דואר למשלוח לנמען בשירות דואר רשום עם אישור
מסירה ,אך בנובמבר  , 2014כשש שנים לאחר מכן ,החזירה לה החברה את
המכתב בטענה כי הוא לא נדרש על ידי הנמען .נוסף על כך ,ציינה הב"ה
כי כמה מאישורי המסירה חזרו אליה חודשים רבים לאחר שהחברה נתנה
אותם למסירה לנמענים.
.2

דברי דואר שהדוור ציין כי נמסרו לנמען או למיופה כוחו ,אך דבר הדואר

חזר על כל תכולתו להב"ה :אי לכך ,היא המשיכה את ההליך המשפטי בין
הצדדים וקבעה דיון ביניהם .לאחר מכן ,התברר כי דבר הדואר על כל
תכולתו הוחזר למזכירות בית המשפט בלי שהנמען קיבל את המסמכים
שנשלחו אליו .עוד הציגה הב"ה אישורי מסירה שכביכול נמסרו
לנמענים  -ללא חתימת מקבל דבר הדואר.
 .3חברת הדואר החזירה להב"ה אישורי מסירה של דברי דואר עם הסימון

"מען לא מספיק" בלי שהחברה ניסתה למוסרו בבית הנמען :אף שהב"ה
ציינה את כתובתו המלאה של הנמען על המעטפה .בין דברי הדואר
שהחזירה חברת הדואר להב"ה בטענה כי מדובר ב"מען לא מספיק" נכללו
מכתבים רבים שמוענו לכתובות בערים.
.4

בחלק מאישורי המסירה שהחזירה החברה להב"ה לא הייתה התאמה
בין הסימון שהוזן במחשבי חברת הדואר ובין הסימון שסימן הדוור על
אישור המסירה :כאשר נדרש בירור לגבי המצאת המסמכים לצדדים

בהליך המשפטי ,מתבצעת הבדיקה מול הנתונים הרשומים במחשבי חברת
הדואר ,אשר הוזנו על בסיס הפרטים הרשומים באישור המסירה.
 .5החברה לא מסרה דברי דואר לנמענים אשר שכרו ממנה תיבות דואר
בטענה של "מען לא ידוע" או "מען לא מספיק" :חברת דואר ישראל

מפעילה שירות של קבלת דברי דואר בתיבות דואר שהיא משכירה
ללקוחותיה ,לרבות בעלי עסקים ואנשים פרטיים.
.6

חברת הדואר לא מסרה דברי דואר לנמענים שהם מוסדות ציבוריים:

כגון תחנות של משטרת ישראל ,רשות המיסים בתל אביב ובית הדין הרבני
הגדול בירושלים ,שניתן לאתר את כתובתם בנקל; והכול בטענות שווא כגון
"כתובת לא ידועה" ,הנמען "לא ידוע במען" או "מען לא מספיק".
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מהדוגמאות שצירפה הב"ה לתלונותיה עולים ליקויים רבים בטיפול
החברה בדברי דואר רשום עם אישור מסירה ,ובהם החזרת דברי דואר
ואישורי מסירה בעיכוב ניכר ,דיווחי הדוורים על גבי אישורי המסירה
מצריכים בדיקה ודברי דואר שכביכול נמסרו לנמענים חזרו להב"ה
על כל תכולתם .ליקויים אלו זהים לליקויים שנמצאו בביקורת זו
בעניין העברת דברי דואר רשום ,והם מחזקים את החשש לקיומו של
ליקוי מהותי בשירות זה.
בפגישה בין צוות הביקורת ובין סמנכ"לית התפעול בהב"ה,
שהתקיימה ביוני  ,2017ציינה הסמנכ"לית כי האופן שבו טיפלה
החברה בחלוקת דברי הדואר הרשום לציבור אינו תקין ,רצוף תקלות
וגורם נזקים תפעוליים להב"ה ונזקים רבים לציבור; והתקלות עדיין
נמשכות.
בתשובתה ממרץ  2018מסרה הב"ה למשרד מבקר המדינה כי השיבושים
בחלוקת דברי הדואר שחילקה עבורה חברת הדואר נמשכו עד אוגוסט
.2017
משרד מבקר המדינה מעיר כי כל הליקויים שציינה הב"ה בתלונותיה
לאגף פיקוח דואר ולמשרד מבקר המדינה מאששים את הטענות
בדבר הליקויים שנמצאו בדוחות הפיקוח של אגף פיקוח דואר
ובתלונות הציבור לאגף פיקוח דואר ולנציבות תלונות הציבור .ליקויים
אלו מעידים על ליקוי מהותי בשירותי העברת דברי דואר רשום של
לקוח משמעותי ,ואף שהובא לידיעת החברה ולידיעת אגף פיקוח
דואר ,לא נעשה דבר לתיקון הליקויים ולשיפור עבודת הדוורים .על
החברה ועל אגף פיקוח דואר לבחון את שירות הדואר הרשום
בכללותו ואת הבקרה על עבודת הדוורים ולפעול לשיפור הליקויים
הגורמים לנזק משמעותי לציבור.

העברת דברי דואר מהב"ה לנמענים באמצעות חברה
חיצונית
במקרים שבהם חברת דואר ישראל לא הצליחה למסור את דברי הדואר לנמענים
פנתה הב"ה לחברה חיצונית .הועלה כי באמצעות החברה החיצונית
הצליחה הב"ה למסור את דברי הדואר לנמענים בשיעור מסירה של
כ .98%-להלן בתרשים  16מפורטים הנתונים שסיפקה הב"ה בנושא עלות
העברת דברי דואר באמצעות חברה חיצונית מינואר  2014עד מאי .2017

הטיפול של חברת
הדואר בהעברת דברי
דואר עם אישור
מסירה מהנהלת בתי
המשפט לציבור היה
לקוי וגרם נזק .לעיתים
לא נעשה ניסיון
למסור את דבר
הדואר לנמען ,וחלק
מדברי הדואר או
אישורי המסירה חזרו
להנהלת בתי המשפט
חודשים ואף שנים
לאחר שנשלחו
לנמענים
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תרשים  :16עלויות העברת דברי דואר מהב"ה באמצעות חברה חיצונית,
 2014עד ( *2017בש"ח)

על פי נתוני הנהלת בתי המשפט בעיבוד משרד מבקר המדינה.
נתוני  2017משוקללים לפי חודשים ינואר-מאי .2017
*

חברת הדואר מסרה בתשובתה כי במכרז הקודם עם הב"ה ,שההתקשרות לפיו
הסתיימה באוגוסט  ,2017ביקשה הב"ה לשלוח לנמענים את דברי הדואר
בשירות דואר רשום .במקרים ש בהם לא הצליחה החברה לבצע מסירה
השתמשה הב"ה בשירותים מתקדמים יותר של איתור נמענים .שירותים מסוג זה
שתעריפם גבוה יותר משירות דואר רשום סייעו במסירת דברי הדואר .במסגרת
ההסכם החדש של הב"ה עם החברה נעשה שימוש בשירותים מסוג זה.
הב "ה מסרה בתשובתה כי האמור בדוח ביקורת זה בנוגע לאיכות שירותי הדואר
שהיא קיבלה מהחברה ,ובכלל זה שיבושים בחלוקת דברי דואר לנמענים,
נמשכו במשך שנים עד אוגוסט  .2017הב"ה ציינה כי באוגוסט  2017נכפתה
עליה התקשרות חדשה עם חברת דואר ישראל עד אוגוסט  ,2018אשר
במסגרתה נקבעו כללים חדשים להעברת דברי דואר וכללים בדבר אמצעי
בקרה להבטחת העברת דברי דואר לנמענים.

רשות המיסים בישראל
רשות המיסים היא רשות ציבורית האמונה על גביית המס ,ולשם כך היא
מקיימת קשר עם אזרחי המדינה ועם מייצגים ,בעלי עסקים עצמאים ,חברות,
תאגידים ,משרדי ממשלה ומוסדות אחרים .חלק מקשר זה מתקיים באמצעות
משלוח של כ 13-מיליון דברי דואר בשנה .הרשות משתמשת בשירותי חברת
הדואר לצרכים שונים ומגוונים כגון משלוח הודעות שומה ,בקשה לקבלת מידע,
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התרעות על כוונה לפתוח בהליכי גבייה והודעות על הפעלת אמצעי אכיפה.
לעיתים קבלת מידע זה על ידי הנישומים היא קריטית ובעלת השפעות ניכרות
מהבחינה הכספית .להלן בלוח  7מוצגים נתונים שהעבירה רשות המיסים
למשרד מבקר המדינה ביוני  2017על דברי הדואר שנשלחו באמצעות חברת
הדואר והוחזרו.
לוח  :7דברי דואר של רשות המיסים שנשלחו באמצעות חברת הדואר
והוחזרו לשולח 2015 ,עד ( 2017באלפים)
שנה

נשלחו

הוחזרו

שיעור ההחזרה

2015

13,860.6

799.3

5.7%

2016

13,316.8

726.2

5.4%

עד יוני 2017

4,537.4

199.6

4.3%

המקור :רשות המיסים בישראל.

נמצא כי שיעור דברי הדואר החוזר ברשות המיסים הוא כ ,5%-דהיינו
מאות אלפי הודעות ודרישות ששולחת רשות המיסים מדי שנה ,למשל
הודעות ודרישות הנוגעות לחבות מס ,לקנסות ועיקולים ,או לחלופין
להחזרי מס ,אינן מגיעות ליעדן .הדבר גורם לנקיטת צעדים שלא לצורך
נגד נישומים שכלל לא קיבלו את דרישות התשלום לכתובתם ,שלא
באשמתם ,ואף גורם לכך שרשות המיסים תשקיע תשומות עבודה ועלויות
מיותרות.
יצוין כי כבר בדוח שפרסם משרד מבקר המדינה בנושא מיצוי הטבות המס
והשירות לנישום 51נקבע כי רשות המיסים שולחת הודעות ודרישות לכתובת
דואר שגויה ,בין היתר משום שהיא אינה מיישמת באופן מלא את הוראות חוק
עדכון כתובת ,התשס"ה.2005-
עוד נמצא כי בשנים האחרונות לא ביצעה רשות המיסים עבודה מערכתית
ומקיפה לטיוב ולעדכון של כלל כתובות הדואר שברשותה .הדבר אינו
תקין ,בייחוד נוכח העובדה כי הוא גורם לנקיטת הליכים נגד נישומים שלא
קיבלו את דבר הדואר לכתובתם או לאי-מתן החזרי מס לנישומים אשר
זכאים לקבלם.
מבירור שביצע באוגוסט  2017צוות הביקורת עם סמנכ"ל שירות הלקוחות של
רשות המיסים הועלה כי הרשות טרם החלה לפעול על פי הוראות חוק עדכון
כתובת ,וכי היא שולחת את רוב הדואר בדואר רגיל ולא בדואר רשום .הסמנכ"ל
ציין כי הרשות מתכוונת לבצע בחודשים הקרובים בדיקה נרחבת ומקיפה בנוגע
51

מבקר המדינה ,דוח שנתי 66א (" ,)2015מיצוי הטבות מס והשירות לנישום" ,עמ' .235

רשות המיסים שולחת
לנישומים מאות אלפי
הודעות ודרישות
לכתובת שאינה
עדכנית ואינן מגיעות
ליעדן .הדבר גורם
לנקיטת צעדים שלא
לצורך נגד אזרחים
ומסב להם נזק
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לדואר שחוזר אליה לאחר שלא נמסר לנמענים ,ובהתבסס על ממצאי בדיקה זו
יוחלט אם לאמץ את הוראות החוק בהתאם לכך.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לרשות המיסים על שהיא אינה
פועלת על פי הוראותיו של חוק עדכון כתובת וטרם ננקטו צעדים ממשיים
ליישומו ,וזאת אף שליקוי זה הועלה כבר בשנת  2015והתמשכותו גורמת
נזקים ניכרים לציבור הנישומים.
בתשובתה מפברואר  2018מסרה רשות המיסים למשרד מבקר המדינה כי
היא החליטה על יישום הוראות החוק האמור בנוגע לכל דברי הדואר
שהיא שולחת ללקוחותיה ,אך יישום ההחלטה צפוי להימשך יותר משנה.
היא הוסיפה כי בינואר  2018ערכה ישיבה ראשונה בנושא זה.

רשות האוכלוסין וההגירה
רשות האוכלוסין מופקדת על ניהול מרשם האוכלוסין ואחראית לנושאי מעמד
האזרחים וההגירה ,ל פיקוח על כניסה ויציאה מהארץ ומתן אישורים בנושא,
לטיפול ברישיונות שהייה של זרים בישראל ולמתן שירותי תיעוד (כגון דרכונים,
תעודת זהות ,תעודת לידה ותעודת פטירה) .לצורך מילוי משימותיה מנהלת
רשות האוכלוסין קשר הדוק עם הציבור ,בין היתר באמצעות שירותי העברת
דואר .בשנת  2016שלחה הרשות לציבור האזרחים כ 840,000-מסמכים רשמיים,
ובהם דרכונים ,תעודות זהות ומסמכים חשובים ,אשר ראוי שיטופלו באופן יעיל
ואיכותי וללא ליקויים; וזאת ,משום שלאובדן מסמך כזה עלולות להיות השפעות
כבדות משקל ,ומשום שהדבר עלול לגרום לאזרח נזקים חמורים (לרבות שלילת
זכויות פרט כמו הזכות לבחור ושלילת האפשרות ליציאה מן הארץ בשל היעדר
דרכון) ,נזקים כספיים ועוגמת נפש.
להלן בלוח  8מוצגים נתונים על ריכוז היקף משלוח דואר של רשות האוכלוסין
לפי סוגיו השונים באמצעות חברת הדואר משנת  2014עד אמצע .2017
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לוח  :8משלוח דואר רשום של רשות האוכלוסין באמצעות חברת הדואר,
 2014עד יוני 2017
מחצית
ראשונה
סוג הדואר

2014

2015

2016

של  2017סך הכל

תעודת זהות רגילה

15,894

15,924

13,659

5,017

50,494

אחר

9,693

8,787

8,965

4,648

32,093

מכתב גיל 110

64

88

16

1

169

הארכת תוקף דרכון

3,550

3,464

3,701

1,562

12,277

מסמך נסיעה* ביומטרי

265,620

270,280

174,823

167,434

878,157

מסמך נסיעה* רגיל

449,001

463,424

639,494

242,492

1,794,411

תעודת זהות ביומטרית

0

0

0

110,163

110,163

761,967

840,658

531,317

2,877,764

סך הכל 743,822

המקור :רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.
דרכון או מסמך אחר המאפשר תעבורה למדינות אחרות.
*

דרכון הוא מסמך בעל מעמד של תעודה רשמית שהמדינה מנפיקה עבור
אזרחיה המבקשים לבקר במדינות זרות .בשנת  2017הוחלט כי מדינת ישראל
תעבור להנפקת דרכונים ביומטריים 52המאפשרים זיהוי ודאי ומדויק יותר של
הנושאים אותם .עלותה של אגרת הנפקת דרכון בגין אובדן הדרכון הקודם היא
 540ש"ח ,לפי הנתונים המעודכנים לאוגוסט  ;2017לעומת זאת ,עלות הנפקתו
של דרכון זמני בנמל התעופה בן גוריון בגין אובדן היא  1,090ש"ח .עלות זו
מטילה נטל כספי נכבד על האזרח הממוצע.
מנתונים שהגישה רשות האוכלוסין למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2017עולה
כי מכ 2.68-מיליון תעודות מסע שנשלחו בדואר בשנים  2014עד 1,100 ,2017
(כ )0.04%-מהן הוגדרו כאבודות בדואר בשנים הללו.
החברה ציינה בתשובתה כי מספר תעודות המסע אשר אבדו בעת שהיו
בחזקתה של חברת הדואר זניח ,וכי קיים שיעור של תקלות שירות בכל ארגון
אשר העבודה בו מבוססת על עבודה אנושית.

52

דרכון המכיל נתונים אלקטרוניים של טביעות האצבעות ,תמונות פנים וכדומה.
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי נוכח חשיבותן של תעודות המסע
והנזק העלול להיגרם לאזרחים מאובדן של תעודות אלו ,עליה לעשות כל
שניתן לצמצום מקרים כאלו ,ובמקרה הצורך לסייע לאזרח באיתור תעודת
המסע או בהנפקת תעודה נוספת מול רשות האוכלוסין.
בתהליך שיתוף הציבור בסוגיית הנזקים שנגרמו ללקוחות דואר ישראל ניתנה
למשיבים גם האפשרות לציין בשאלון המקוון נזקים נוספים שלא נכללו
ברשימה הסגורה 4,219 .משיבים ענו על השאלה וציינו בתשובתם נזקים מסוגים
שונים 44 .מהמשיבים דיווחו על איחור בקבלת דרכון או תעודת זהות .לדוגמה,
אחד המשיבים כתב" :דרכון הגיע אלי באיחור ,ולכן נאלצתי לבטל טיסה
שהוזמנה וכן שילמתי דמי ביטול".
חברת הדואר מוסרת דרכונים לציבור בשני מסלולים עיקריים( :א) העברת
דרכונים ישירות מרשות האוכלוסין לכתובת הנמען באמצעות שירותי הדואר.
(ב) העברת דרכונים הכוללים ויזה לארה"ב מהשגרירות האמריקנית לבית
הנמען באמצעות שירות העברה מאובטח של דרכונים בידי יחידת קו-עסקים
(דואר שליחים) .כמו כן ,דרכונים ומסמכים רשמיים אחרים נשלחים באופן פרטי
באמצעות השירותים השונים שחברת הדואר מספקת לציבור ,לרבות באמצעות
משלוח דבר דואר יוצא לחו"ל.
בשנים  2013עד  2016הגיש הציבור  20תביעות בסכום כולל של כ260,728-
ש"ח נגד החברה בשל נזקים שנגרמו לו מאובדן דרכון כשהיה בחזקת החברה.
לדוגמה ,החברה שילמה פיצוי לתובעים בין היתר( :א)  1,070ש"ח בגין נזקים,
הוצאות ועוגמת נפש שנגרמו בשל אובדן דרכון שנשלח בדואר רשום; (ב) 1,120
ש"ח בגין נזקים שנגרמו בשל אובדן דרכון; (ג)  600ש"ח בגין נזקים שנגרמו
בשל אובדן דרכון שנשלח בדואר רשום; (ד)  632ש"ח ו 1,501-ש"ח בגין נזקים
שנגרמו לתובעת בשל אובדן דרכון הכולל ויזה לארה"ב; (ה)  1,800ש"ח בגין
נזקים שנגרמו בעקבות גניבת דרכונים וסכום של  400ש"ח מתוך מעטפה
שנשלחה לסין.
נמצא כי מסמכים רשמיים שרשות האוכלוסין מנפיקה אובדים או
שמסירתם לנמענים מתעכבת כאשר חברת דואר ישראל מעבירה אותם
מרשות האוכלוסין לנמענים.
הועלה כי בגלל אופן פעילותה של חברת הדואר בכמה תחומים נפגעים איכותו
וטיבו של השירות הניתן לאזרחים הנזקקים לשירותי רשות האוכלוסין .להלן
הפרטים:
.1

אובדן דרכונים הנמצאים בחזקת חברת הדואר :רשות האוכלוסין
התחייבה לסיים את הטיפול בהנפקת דרכונים ובמשלוחם לאזרח בתוך
עשרה ימי עבודה.
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עולה כי מדי שנה אובדים דרכונים הנמצאים בחזקת חברת הדואר,
והציבור נאלץ לפנות לחברה לשם בירור העניין ומציאת הדרכונים;
הליך זה אורך לעיתים זמן רב ולפעמים החברה אינה מוצאת את
הדרכון שאבד .לדוגמה ,שק דואר שהכיל יותר מ 100-דרכונים אבד
ביוני  2015כשהיה בחזקתה של חברת הדואר.
גם נציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה ביררה תלונות בנושא
רשות האוכלוסין ,ובכלל זה תלונות בנושא דרכון שאבד ,פיצוי לקוחות בגין
הנפקת דרכון ואי-מסירת דרכון במועד .לדוגמה ,במאי  2016טיפלה
הנציבות במתלונן אשר חודש לפני חג הפסח הזמין דרכונים לעצמו ,לאשתו
ולבנם ,ולאחר שנאמר לו שיקבלם בתוך עשרה ימי עסקים לווה כסף והזמין
טיסה ונופש בחו"ל .בפועל ,הדרכונים לא הגיעו אף שביצע בדיקות
ובירורים בנושא ,והם התקבלו אצלו רק שבוע לאחר החג.
.2

זמן ארוך למתן האישור על אובדן דרכון :אם הדרכון לא הגיע לביתו
של האזרח הוא נדרש לשלם אגרה בגין הנפקת דרכון חדש ,אלא אם הוא
המציא לרשות האוכלוסין אישור כתוב מחברת דואר ישראל המאשר כי
הדרכון אבד כשהיה בחזקתה של החברה .כיום ,החברה נותנת את האישור
רק  30ימים לאחר מועד המשלוח ,ועקב כך אירעו מקרים רבים שבהם
הדחיפות לקבלת הדרכון הייתה קצרה מ 30-הימים הנדרשים .אולם
החברה לא נתנה אישור על אובדנו בעת שהיה בחזקתה ,והאזרחים שילמו
את האגרה העודפת מכיסם משום שעדיין לא היו זכאים לקבל את האישור
הנדרש מחברת הדואר.
נמצא כי חברת הדואר לא פעלה לקיצור הזמן למתן האישור על
אובדן דרכון כשהוא בחזקתה כדי להקל על הציבור את חידושו ללא
עלות נוספת ולקצר את זמן ההמתנה לקבלת הדרכון החדש .יובהר
כי רשות האוכלוסין פנתה לחברת הדואר על מנת לקצר את מספר
הימים הנדרש למתן האישור מ 30-ל 15-ימים ,אך החברה עדיין לא
יישמה שינוי זה.

.3

ססטוס משלוח דבר הדואר אינו מתעדכן באופן מיידי :במסגרת
המעבר להנפקת דרכונים ביומטריים מעבירה רשות האוכלוסין את
הדרכונים הללו במרוכז לבית המיון בירושלים .עם קליטתם של הדרכונים
במערכות המידע של חברת הדואר אמור המספר הסידורי המלווה את
המשלוח שלהם להיות מעודכן באתר המרשתת של החברה ,באופן שרשות
האוכלוסין והאזרחים יוכלו לעקוב אחריו .לטענת נציגי רשות האוכלוסין,
פעמים רבות התעכבה חברת הדואר יתר על המידה בעדכון הנתונים הללו,
ועקב כך מידע חשוב זה לא היה זמין במשך שלושה ימים ואף יותר.
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נמצא כי החברה לא עדכנה במחשביה באופן מיידי ויעיל את נתוני
המשלוח של המסמכים הרשמיים שהעבירה אליה רשות האוכלוסין
לשם חלוקה לציבור ,ולפיכך הרשות והציבור אינם יכולים להתעדכן
באופן שוטף בסטטוס המשלוח ,ומידע חשוב זה אינו זמין להם.
החברה מסרה בתש ובתה כי היא מעבירה עבור רשות האוכלוסין מאות
אלפי דברי דואר בשנה ,וכי "סביר כי יהיה שיעור נמוך של טעויות אשר
עלולות להיגרם מסיבות שונות כגון ניתוב שגוי ,כתובת לא ברורה במען,
טעויות אנוש ועוד" .החברה הוסיפה כי היא פועלת מתחילת ינואר  2017על
פי מכרז למסירת תעודות זהות ביומטריות בתהליך דואר רשום מיוחד.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברת הדואר על אופן תפקודה ,כפי
שהוא בא לידי ביטוי באופן שבו טיפלה במסמכים הנשלחים מרשות
האוכלוסין  ,שאינו עולה בקנה אחד עם אמות המידה הנדרשות ממנה
בתחום היעילות והבקרה ,בין היתר באופן שבו ניטרה את דברי
הדואר ,ובפרט דברי דואר הכוללים מסמכים רשמיים שאובדנם יכול
לגרום נזקים ,גם כספיים ,ועוגמת נפש .על החברה לתת דעתה על
הצורך לקצר את זמן מתן האישור על אובדן דרכון .על החברה
לפעול על מנת לצמצם את המקרים של אובדן דברי דואר אלו .עוד
מעיר משרד מבקר המדינה כי איבוד של שק דואר שהכיל יותר מ100-
דברי דואר מנוטרים (דרכונים) ,אשר החברה התקשתה למוצאו
במשך ימים רבים ,מעיד על תקלה בתהליך העברת דברי הדואר
ובתהליך תיעוד העברת דברי הדואר בין יחידות החברה.
החברה מסרה בתשובתה כי היא מייחסת חשיבות רבה להעברת מסמכים
רשמיים של רשות האוכלוסין ,ובין היתר אף הגדירה לשם כך תהליכים
ייעודיים ומרכיבי בקרה על פי ההסדרים שסוכמו מול הרשות.

בכל שנה אובדים
מסמכים רשמיים,
ובהם דרכונים,
הנמצאים בחזקת
חברת הדואר
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בעיות ייחודיות לערים ולכפרים במגזר
הלא יהודי
מתן שירות לקוי בסניפים ובסוכנויות הדואר
כאמור ,על פי הרישיון ,מספטמבר  2015יהיה זמן ההמתנה הממוצע היומי בכל
יחידת דואר כ 10-דקות ,למעט יומיים בחודש  -ימי תשלום מע"ם ותשלום
קצבאות ביטוח לאומי  -שבהם יהיה זמן ההמתנה  15דקות .זמן ההמתנה ייקבע
באמצעות מנת"מים המותקנות בכל יחידות הדואר ,לרבות סוכנויות הדואר.
זמני המתנה ארוכים ביחידות הדואר :משרד מבקר המדינה בחן בין היתר
נתונים שמסרה החברה בנושא הפעלת מנת"ם ביחידות הדואר במגזר הלא יהודי
בשנים  2015עד .2016
הביקורת העלתה כי בחלק היישובים הערביים יש תורים ארוכים לקבלת
שירותי דואר ,וזמני ההמתנה חורגים מהזמן שנקבע ומתארכים עד כדי
שעה ויותר .יתרה מזו ,בחלק מהיישובים הערביים אף לא מותקנת עדיין
מנת"ם .להלן דוגמאות:
.1

רהט :מנתוני החברה עלה כי על פי רישומיה ,בשנת  2015היה זמן ההמתנה
של כ 84,649-מלקוחות החברה שהמתינו לקבלת שירות בבית הדואר
ביישוב הבדואי רהט כ 44-דקות בממוצע (כ 38,500-לקוחות (כ)45%-
המתינו יותר מ 30-דקות לקבלת השירות) ובשנת  2016הוא היה כ 37-דקות
בממוצע (משך זמן ארוך יותר מאשר בשאר יחידות החברה) .כמו כן ,בשנת
 2016שירת בית הדואר ברהט כ 93,860-לקוחות כאשר כ( 35,798-כ)38%-
מהם המתינו יותר מ 30-דקות; לעומת זאת ,יותר מ 66,000-לקוחות העדיפו
ל"נטוש" את התור ולא להמתין זמן רב לקבלת שירות.
באוגוסט  2017ביקר צוות הביקורת בסניף הדואר ברהט ומצא כי זמני
ההמתנה לקבלת שירותי דואר בסניף זה היו ארוכים מכפי שנקבע בהוראות
הרישיון של חברת הדואר .בביקור זה נמצא כי סניף הדואר היה עמוס
בקהל ,ועל פי המנת"ם המתינו  126לקוחות לקבלת שירות .בתלונה
שהוגשה למשרד מבקר המדינה במאי  2016נטען כי זמני המתנה ארוכים
הם תופעה רווחת בסניף הדואר ברהט ,ולעיתים הלקוחות ממתינים אף
שעות בתור.

.2

לקייה :באוגוסט  2017ביקר צוות הביקורת בסוכנות הדואר שביישוב
הבדואי לקייה בדרום הארץ ומצא שהיא שוכנת במתחם החצר של המועצה
המקומית .בסוכנות הדואר לא מותקנת מנת"ם והתור מתנהל באמצעות
מספרים ידניים; מסיבה זו נוצרים לעיתים עימותים ומחלוקות בין ציבור
הממתינים לקבלת שירותי הדואר .בשיחה עם ראש המועצה התברר כי

בחלק מהיישובים
הערביים יש תורים
ארוכים לקבלת
שירותי דואר ,וזמני
ההמתנה מתארכים
עד כדי שעה ויותר
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אדם שמבקש לקבל שירות מהדואר נאלץ להמתין בימים רגילים כשעה
ובימים עמוסים במיוחד כשעתיים ויותר.
כדי ללמוד על הבעיות שמקורן בשירות חברת הדואר במגזר הלא יהודי
נפגש צוות הביקורת עם כמה נציגים מהמגזר הלא יהודי .בין היתר,
באוגוסט  2017התקיימה פגישה עם מנכ"לית ארגון חברתי ערבי הפועל
בשנים האחרונות לחיזוק רשויות מקומיות ערביות בהיבטים שונים .בפגישה
הועלו טענות כי במגזר הלא יהודי יש תורים ארוכים בסניפי הדואר וכי זמני
ההמתנה בתור ממושכים .בשיחה נאמר כי לעיתים זמני ההמתנה בסניפי
הדואר ביישובים הלא יהודיים ארוכים פי שלושה מזמני ההמתנה בסניפי
הדואר ביישובים היהודיים .לדוגמה ,המנכ"לית טענה כי זמן ההמתנה בתור
לקבלת שירות בתקופת הביקורת בסניף הדואר בנצרת עילית הוא כ10-
דקות ,ולעומת זאת זמן ההמתנה בסניף הדואר בנצרת הוא יותר מ 50-דקות.
בבדיקת נתוני המנת"ם לשנת  2015עולה כי יש פער בין נתוני זמן ההמתנה
השנתי הממוצע ביחידת הדואר בנצרת ( 21דקות) ובין זמן ההמתנה השנתי
הממוצע בסניף בנצרת עילית ( 13דקות) .מנתוני החברה לשנת 2016
התברר כי פער זמני המתנה בין יחידות אלו הצטמצם ,אך בשנת 2017
קובלים התושבים הלא יהודים על זמני המתנה ממושכים בהרבה מאלה
שהמערכת מציגה.
החברה ציינה בתשובתה כי בניתוח שערכה לגבי משך זמן ההמתנה
ביחידות הדואר במגזר הלא יהודי עולה כי זמן ההמתנה הממוצע לקבלת
שירות ביחידות אלו בשנת  2017עומד על כ 10-דקות בממוצע ,והוא נמוך
מזמן ההמתנה בתור ביישובים היהודיים העומד על כ 12-דקות בממוצע.
משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח הפערים הקיימים בין נתוני
המנת"מים לדיווחי התושבים בחלק מהיישובים במגזר הלא יהודי ,על
החברה לוודא כי נתוני המערכת אמינים וכי לא אירעו תקלות חיבור,
תקשורת ומחשוב שהשפיעו על נתוניה.
תנאים פיזיים ירודים ללקוחות חברת הדואר :חברת הדואר ,כחברה המספקת
שירותים ,אמורה לקבוע תנאים נאותים ללקוחות המקבלים שירות מהחברה,
וזאת בייחוד כאשר זמני ההמתנה ארוכים וחורגים מהנורמה שנקבעה .בין
התנאים המינימליים שחברות הנותנות שירותים נוהגות לספק ללקוחות הם
מחסה מפני תנאי מזג האוויר ומקומות ישיבה.
נמצא כי לא זו בלבד שזמני ההמתנה בתור ארוכים וממושכים ,אלא
שבחלק מהיישובים במגזר הלא יהודי התנאים אינם נאותים ואף אינם
מכבדים את מקבלי שירותי הדואר ואת נותני השירותים.
החברה מסרה בתשובתה כי מרבית יחידות הדואר במגזר הלא יהודי הן סוכנויות
דואר אשר המבנה המשמש אותן אינו בבעלות החברה ,ואין לה יכולת לבצע
שינויי מבנה בנכס .החברה ציינה כי היא נתקלה בקשיים לאתר נכסים ראויים

בחלק מהיישובים
במגזר הלא יהודי
התנאים הפיזיים
למבקשי שירותי
הדואר אינם נאותים
ואף אינם מכבדים את
נותני השירותים
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שישמשו יחידת דואר עקב בעיות רישום שאינן בשליטתה ,וכי הרישיון שניתן לה
מחייב אותה לפתוח יחידות דואר לפי מרחק מבתי התושבים ,ולכן היא נאלצה
לפתוח יחידות גם במבנים קטנים.
למשל ,בביקור של צוות הביקורת בלקייה נמצא כי המבנה של סוכנות הדואר
כולל רק חדר קטן ובו דלפק אחד שנועד לקבלת קהל .במבנה זה אין חדר
המתנה והלקוחות נאלצים להמתין ברחבה הפתוחה שמחוץ למבנה ,חשופים
לתנאי מזג האוויר .כמו כן ,ברחבה אין מקומות ישיבה תקינים ואין די מקומות
ישיבה לכל הממתינים ,על כן חלקם נכנסים לבניין המועצה הסמוך כדי
להמתין ולחסות מפני תנאי מזג האוויר ,והדבר פוגע גם בעבודת המועצה .להלן
בתמונה  7יחידת הדואר ורחבת ההמתנה בלקייה.
תמונה  :7יחידת הדואר ורחבת ההמתנה בלקייה

המקור :משרד מבקר המדינה.28.8.17 ,

גם בביקורת שביצע משרד מבקר המדינה ברהט נמצא כי בסניף הדואר אין
תנאים נאותים ללקוחות ,ואולם ההמתנה למקבלי השירות קטן מכדי להכיל את
כל קהל הממתינים לשירות ,ורובם עמדו מחוץ למבנה .גם בסניף דואר זה אין
תנאים נוחים לעמידה בתור ,והתושבים נאלצים לעמוד ברחוב שמחוץ לסניף
תחת כיפת השמיים וללא מחסה מתנאי מזג האוויר .להלן בתמונה  8מוצג סניף
הדואר ברהט.
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תמונה  :8סניף הדואר ברהט

המקור :משרד מבקר המדינה.28.8.17 ,

אי-פתיחת סניפים וצפיפות ביחידות הדואר :על פי הוראות הרישיון של
חברת הדואר ,ביישובים שמספר תושביהם גדול מ 10,000-המרחק האווירי בין
כל יחידת דואר ובין  90%מבתי האב שהיא משרתת צריך להיות  1,500מטרים
לכל היותר .אולם כדי שהחברה תעמוד בהוראה זו עליה לפתוח לפחות 10
יחידות דואר בשנה ביישובים אלה .עוד נקבע כי עליה להשלים את חובת
הפריסה ביישובים אלו לכל היותר בתוך שלוש שנים ,עד פברואר .2018
הביקורת העלתה כי לעיתים קריטריון זה אינו מתקיים והמרחק האווירי בין
יחידות הדואר ובין בתי התושבים גדול מ 1,500-מטרים .עוד עלה כי
החברה לא פתחה את כל יחידות הדואר החדשות כקבוע ברישיון.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי בפברואר  2017הוא נתן לחברה דחייה
נוספת לנדרש ממנה לפי הרישיון בנוגע לפריסת יחידות דואר.
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על חברת הדואר לבחון אם שירותי הדואר ביישובים ובשכונות של המגזר
הלא יהודי ניתנים לפי הוראות הרישיון ועל פי כללי מינהל תקין ,בין היתר
בכל הנוגע לפתיחת סניפים ,לזמני המתנה בתור ולמתן תנאים נאותים
ללקוחות הממתינים .בהתאם לכך ,על חברת הדואר לפתוח יחידות
נוספות אשר יעמדו בהוראות הרישיון הנוגעות למרחק בין יחידות הדואר
לבתי הלקוחות .כמו כן ,על חברת הדואר לדאוג לכך כי יחידות הדואר
יספקו תנאים ראויים לקהל המשתמשים בשירותי הדואר ,כמו מקום מרווח
שבו יוכלו להמתין ומספר נאות של מקומות ישיבה.

קשיים במסירת דברי דואר
הועלה כי כאשר יש דברי דואר שמחלק הדואר לא איתר את נמעניהם הוא
מחזיר את דברי הדואר ליחידת הדואר ומסמנם כ"לא ידועים".
במסגרת תהליך שיתוף הציבור נבדקו בשאלון המקוון בין היתר הפערים בין
האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הלא יהודית;  210משיבים ציינו שהם אינם
יהודים . 53מהנתונים עלה באופן מובהק כי המשיבים הלא יהודים דיווחו במידה
פחותה מהמשיבים היהודים כי הדואר שהם שולחים או שנשלח אליהם מגיע
ליעדו .להלן בתרשים  17מובאים נתונים על שביעות רצונם של המשיבים משני
המגזרים  -היהודי והלא יהודי  -בנוגע להגעת מכתבים וחבילות בדואר בשנת
 ,2017בסולם של  1עד "( 5הכול לא הגיע" עד "הכול הגיע" ,בהתאמה).
תרשים  :17שביעות הרצון של המשיבים מהגעת מכתבים וחבילות
בדואר ,לפי מגזרים2017 ,

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי 2017
 131 53מוסלמים 51 ,נוצרים ו 28-דרוזים.
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מתהליך שיתוף הציבור עלה באופן מובהק כי המשיבים הלא יהודים דיווחו
במידה פחותה מהמשיבים היהודים כי הדואר שהם שולחים או שנשלח אליהם
מגיע ליעדו .עוד עלה כי כ 42.4%-מהמשיבים לשאלון מהמגזר הלא-יהודי
תיארו בלשונם נזקים שנגרמו להם משירותי דואר לקויים.
זאת ועוד ,שיעור דיווחיהם של המשיבים הלא יהודים על נזקים שנגרמו להם
בגין איחור בקבלת דואר או אי-קבלתו היה גדול משיעור הדיווחים שמסרו
המשיבים היהודים בנושא זה .להלן בתרשים  18מפורטים הנזקים שנגרמו
למשיבים היהודים ולמשיבים הלא יהודים.
תרשים  :18נזקים שעליהם דיווחו המשיבים מהמגזרים היהודי והלא
יהודי ,שמקורם באיחור בקבלת דואר או אי-קבלתו( 2017 ,באחוזים)

על פי נתונים מתהליך שיתוף הציבור שעשה משרד מבקר המדינה ביולי .2017

מהנתונים האמורים לעיל עולה כי שיעור המשיבים הלא יהודים שדיווחו על
נזקים שנגרמו להם מליקויים במשלוח הדואר היה גדול בהרבה משיעורם בקרב
המשיבים היהודים.
אי-איתור כתובת הנמען :כלי בסיסי לצורך עבודת חלוקת הדואר הוא
מערכת מסודרת של שמות התושבים וכתובות מדויקות .האחריות למתן שמות
לרחובות ולעדכון הכתובות מוטלת כאמור על הרשות המקומית באישור של
משרד הפנים.
בפקודת העיריות [נוסח חדש] נקבע כי העירייה "תקרא שמות לכל הדרכים,
הרחובות ,הסימטאות ...ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבנינים
במקומות אלה במספרים" .בדומה לכך ,נקבעה הוראה דומה בפקודת המועצות
המקומיות [נוסח חדש] .גם תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות
וסימון בתים במספרים) ,התשל"א ,1971-עוסקות בנושא זה.
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בביקורת הועלה כי במגזר הלא יהודי מספר דברי הדואר המסומנים כ"לא
ידועים" שהוחזרו ליחידת הדואר בשל אי-איתור כתובת גדול מאשר במגזר
הכללי ,ומדובר בבעיה מערכתית הנוגעת בין היתר למתן שירותי דואר
במגזר זה.
לדוגמה ,חברת הדואר ספרה את דברי הדואר שנועדו לחלוקה באזורי החלוקה
בירושלים במשך שבעה ימים במהלך יוני  ,2016והעלתה כי דוור המחלק דברי
דואר במערב ירושלים קיבל לחלוקה בממוצע  2,036דברי דואר ביום ו106-
( )5.2%מהם חזרו כ"לא ידועים" .לעומת זאת ,דוור המחלק דברי דואר בשכונות
הערביות במזרח ירושלים קיבל לחלוקה בממוצע  1,285דברי דואר ומהם הוחזרו
 )24.8%( 319כ"לא ידועים".
ראשי רשויות מקומיות הלינו כי חל עיכוב ניכר במסירת דברי הדואר מטעם
הרשות המקומית .לדוגמה ,הועלתה טענה כי יחידות דואר מקומיות מקבלות
דברי דואר מבית הדואר בבאר שבע ,אך הן אינן מטפלות בהם במשך כמה
שבועות עד שמצטברת כמות גדולה של דברי דואר ,ורק אז הן מוציאות אותם
לחלוקה .התנהלות כזאת גורמת לעיכובים גדולים בקבלת דואר אצל תושבי
הרשות המקומית ,ופוגעת לעיתים ברשות המקומית ששולחת באמצעות הדואר
גם דרישות תשלום.
נמצא כי חלק ממחלקי הדואר במגזר הלא יהודי אינם מאתרים עד כ25%-
מכתובות הנמענים ,והם רושמים "מען לא ידוע" על דבר הדואר .כמו כן,
יחידות דואר במגזר הלא יהודי מעכבות את מיון דברי הדואר במשך
תקופה ארוכה ,והדבר גורם נזקים גדולים יותר לאוכלוסייה ממגזר זה.
החברה מסרה בתשובתה כי "במגזר הערבי קיימות בעיות ייחודיות אשר מקשות
על העברת דברי הדואר לנמענים ,ובראשן היעדר שמות לרחובות ומספרים
לבתים" .החברה הוסיפה כי היא מתקשה לאתר נמענים משום שיש נמענים
רבים עם שמות זהים באותו יישוב.
אגף פיקוח דואר ציין בתשובתו כי למיטב ידיעתו בחלק מן היישובים הלא
יהודיים קיימת בעיה של היעדר שמות לרחובות ומספרים לבתים ,וכן קיים היצע
נמוך ואף מוגבל של מקרקעין העומדים בהוראות הדין לצורך מתן שירותי דואר;
בשל האמור ,קיים קושי אובייקטיבי לספק שירותי דואר.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את עיריית ירושלים אשר פעלה בשנים
האחרונות למתן שמות לרחובות בשכונות הערביות במזרח ירושלים ,לשילוט
הרחובות ,להצבת מספרי הבתים ואף להתקנת השלטים בחזיתות הבתים (אף
שהתושבים אמורים לעשות זאת בעצמם).

חלק ממחלקי הדואר
במגזר הלא יהודי
אינם מאתרים עד
כ 25%-מכתובות
הנמענים
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משרד מבקר המדינה מעיר כי הנתונים שלעיל מעידים על פער בין איכות
השירות שחברת הדואר נותנת לאוכלוסייה היהודית ובין איכות שירותיה
לאוכלוסייה מהמגזר הלא יהודי ,ובייחוד בחלוקת דברי הדואר בידי דוורי
החברה .על כן ,על החברה להגביר את הפיקוח ,את הבקרה ואת
האכיפה הפנימית על עבודת הדוורים במגזר הלא יהודי .עליה לבחון את
טיב חלוקת הדואר במגזר הלא יהודי ,גם נוכח בעיית מיפוי הכתובות ,וזאת
בין היתר באמצעות משלוח מכתבי ניסוי הנושאים אמצעי מעקב כדי
לבדוק מהו מקור הכשל בחלוקת דברי הדואר.
על משרד הפנים לפעול בתיאום עם ראשי הרשויות המקומיות במגזר הלא
יהודי למיפוי כל הרחובות ביישובים שבתחומן ולקבוע שמות לרחובות
ומספרים לבתים .נוסף על התרומה העירונית ,דרך זו תאפשר לחברת
הדואר לחלק את דברי הדואר כראוי ועל פי תפקידה ולהפחית באופן ניכר
את דברי הדואר שהנמען שלהם אינו מאותר.

ליקויים באתר חברת הדואר בשפה הערבית
על פי סעיף  82לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל 1922 ,עד  ,1947השפות
הרשמיות בישראל הן עברית ,ערבית ואנגלית .בהתאם לכך ,על גופים ומשרדים
ממשלתיים ,ובכלל זה רשויות מקומיות ,לפרסם את כל הפקודות ,המודעות
הרשמיות והטפסים הרשמיים בעברית ובערבית ,ומוכרת זכותו של הפרט לפנות
אל רשויות השלטון ואל משרדי הממשלה בעברית או בערבית.
ביולי  2018התקבל חוק יסוד :ישראל  -מדינת הלאום של העם היהודי ,ובו בוטל
מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית ,ותחת זאת נקבע כי לשפה הערבית
מעמד מיוחד במדינה .עוד קובע חוק היסוד כי השימוש בשפה הערבית
במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק.
דוח קודם של משרד מבקר המדינה 54עסק באתרי מרשתת של גופים ומשרדים
ממשלתיים ובחן אם הם כוללים מידע מעודכן וזמין על הגוף ועל השירותים
שהוא נותן .בדוח נאמר כי אף שהשפה הערבית היא שפתו של המיעוט הגדול
במדינה והיא בעלת מעמד מיוחד ,במרבית אתרי המרשתת של גופים ומשרדים
ממשלתיים לא הוצג מידע ולא ניתנו שירותים בשפה הערבית .משרד מבקר
המדינה העיר כי יש להבטיח שוויון ולספק שירותים ראויים גם למגזר הלא יהודי.
לנוכח ממצאי הדוח האמור לעיל החליטה ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה
בישיבתה ביוני  2003כי אתרי המרשתת של משרדי הממשלה יכללו ,משנת

54

מבקר המדינה ,דוח שנתי 53ב לשנת  2002ולחשבונות שנת הכספים ,)2003( 2001
" השימוש בטכנולוגיית התקשוב למתן שירותים ממשלתיים לציבור  -אתרי מרשתת בגופי
ממשלה" ,עמ'  210עד .212
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התקציב  ,2004מידע בשפות עברית ואנגלית ובשפות נוספות לפי הצורך .ביולי
 2003קיבלה החלטה זו תוקף של החלטת ממשלה.
נמצא כי אתר המרשתת של חברת הדואר מאפשר לכאורה לבחור בין
שלוש שפות :עברית ,אנגלית וערבית ,אך כאשר מבקשים לפתוח את
האתר של חברת הדואר בשפה הערבית ,כ 33%-מהדפים שנפתחים לפי
הקישורים בתפריט האתר נפתחים בשפה העברית.
החברה מסרה בתשובתה כי היא רואה חשיבות רבה במתן שירותים לאוכלוסייה
הערבית במדינת ישראל ,והיא תפעל בהקדם לתרגום של דפי המרשתת שטרם
תורגמו לשפה הערבית.
משרד מבקר המדינה מעיר כי על חברת הדואר לפעול לגיבוש פתרון
לבעיות הייחודיות של האוכלוסייה הלא-יהודית .הדבר יבטיח כי התושבים
יוכלו לממש את זכותם לקבל שירות חיוני מגורמים ציבוריים ופרטיים
הנסמכים על חברת הדואר .על החברה לפעול לשיפור אתר המרשתת
שלה ולתרגם לשפה הערבית את כל הקישורים שמופיעים בתפריט.
החברה מסרה בתשובתה כי בעבר כונס פורום של כל משרדי הממשלה ושל
גופים ציבוריים נוספים על מנת למצוא פתרון לבעיות הייחודיות במגזר הלא
יהודי ,אך הפורום עדיין לא גיבש החלטה בנדון .החברה הוסיפה כי היא תבדוק
אפשרות של הקמת צוות חשיבה משותף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ועם
לקוחותיה הגדולים ,הממענים דברי דואר למגזר הלא-יהודי.

השירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"מ | 139

ליקויים בפעילות מערך שירות הלקוחות
על פי הוראות הרישיון שניתן לחברת הדואר ,עליה לקיים שירות קבוע ללא
תשלום לטיפול בפניות הציבור לעניין שיבושים בקבלת שירותי החברה ,ולשם
כך עליה להפעיל מוקד מאויש לקבלת הודעות ותלונות מהציבור ,לרבות
באמצעות טלפון ופקסימיליה .כאמור ,בתהליך שיתוף הציבור עלה כי אגף
פניות הציבור של הדואר הוא השירות ששביעות הרצון ממנו הייתה הנמוכה
ביותר.
הקמת מוקד שירות לקוחות מרכזי :עד סוף  2015מערך פניות הציבור של
חברת הדואר היה פרוס ברחבי הארץ ולקוחות הופנו למספרי טלפון שונים לפי
מרחבי הדואר שהם משויכים אליהם .מתחילת  2016העמידה חברת הדואר
לרשות לקוחותיה את מרכז שירות הלקוחות (להלן  -מוקד  )171שאמור להיות
זמין לכל פונה .המוקד נדרש לתת מענה בעל פה ובכתב על כל פניות הציבור
במגוון ערוצי התקשורת הישירה בממשקי הלקוחות :טלפון ,דואר אלקטרוני,
פקסימיליה ,פייסבוק ,שירותים דיגיטליים ומכתבים .נמצא כי באוגוסט 2017
טרם העבירה החברה למוקד  171את מוקד שירות הלקוחות של דואר
שליחים .להלן מוצגים נתונים על פעילות המוקד בשנת :2017

החברה ציינה בתשובתה כי היא תאחד את מוקד השליחים עם מוקד  171כחלק
משינוי המבנה הארגוני הצפוי במהלך .2018
משרד מבקר המדינה בדק את פעילות המוקד הטלפוני בכמה מישורים:
(א) זמני המתנה לקבלת מענה אנושי; (ב) יצירת קשר טלפוני עם הפונים
שהשאירו פרטים לצורך קבלת שיחה חוזרת; (ג) נגישות המוקד ללקוחות
שאינם דוברי השפה העברית; (ד) התאמת המוקד לאנשים עם מוגבלות;
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(ה) מענה באמצעים דיגיטליים;
להלן פירוט הליקויים שנמצאו:
.1

(ו) ליקויים במערכות המחשוב של המוקד.

זמני המתנה ארוכים לקבלת מענה אנושי במוקד הטלפוני :לתקשורת
טלפונית יתרונות רבים ובהם נוחות ,יעילות וחיסכון בזמן .אף שהשיחה
מתבצעת שלא בנוכחות פיזית של בן השיח נשמר היחס האישי בין הצדדים
לשיחה .המתנה לקבלת שירות או עיכוב בקבלתו נתפסים בעיני הלקוח
כמטרידים ופוגעים בחוויית השירות.
בשנת  2015קבעה ועדת משאבי אנוש ,ארגון ושיפור השירות של
דירקטוריון החברה כי משנת  2016לא יעלה זמן ההמתנה הממוצע לקבלת
מענה אנושי במוקד  171על שלוש דקות ,וכי שיעור הנטישה יהיה כ8%-
(לקוחות אשר החליטו לנתק את השיחה לפני קבלת מענה אנושי) .להלן
נתונים על זמני ההמתנה לקבלת מענה אנושי במוקד בשנת :2016

נמצא כי שיעורי הנטישה גדולים בהרבה משיעורם לפי היעד שהוגדר,
וזמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי במוקד בשנת  2017היה כשבע
דקות ,והוא אינו כולל את משך הזמן שבו הלקוח בוחר את האפשרות
המתאימה בנתב השיחות ,תהליך שאמור להימשך כ 47-שניות.
הנהלת המוקד הגדירה את זמן ההמתנה המקסימלי בעתות עומס ,דהיינו
מצב שבו יש לקוחות רבים הממתינים לקבלת שירות יותר מכחמש דקות.
משרד מבקר המדינה דגם את זמני ההמתנה המקסימליים ומיפה את זמני
ההמתנה של הלקוחות שהמתינו על הקו לצורך קבלת מענה אנושי .להלן
בלוח  9מוצגים נתונים על זמני ההמתנה המרביים ביולי .2017
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לוח  :9זמני ההמתנה המרביים במוקד  ,171יולי 2017
תאריך

יום בשבוע

מספר השיחות

זמן המתנה מרבי

9.7.17

ראשון

15,398

1:12:27

10.7.17

שני

13,132

1:04:03

11.7.17

שלישי

13,348

2:00:05

12.7.17

רביעי

12,235

1:25:59

13.7.17

חמישי

12,135

1:17:24

14.7.17

שישי

3,227

2:00:02

המקור :חברת דואר ישראל.

מנתונים אלו ניתן להסיק כי זמן ההמתנה המרבי הוא שעה עד
שעתיים ,וזאת גם ביום שישי כאשר מספר השיחות המתקבלות קטן
בהרבה ממספרן בימי חול.
כפועל יוצא מזמן ההמתנה לקבלת מענה אנושי ,מספר לא מבוטל של
אנשים מחליטים לנתק את השיחה ולא להמתין עד קבלת מענה .למשל,
בבדיקה שבוצעה בשנת  2017נמצא כי שיעור הנוטשים הממוצע היה
כ ,28%-וזאת שלא לפי היעד שהגדירה החברה  .8% -להלן נתונים על
שיעורי הנטישה של הפונים למוקד לקבלת מענה טלפוני בשנים  2016עד
.2018
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נמצא כי שנה אחר שנה לא הצליח המוקד הטלפוני לעמוד ביעדים
שהגדיר לו דירקטוריון החברה .למרות זאת ,הנהלת הדואר לא ביצעה
בקרה כדי לברר מדוע המוקד אינו מצליח לאורך זמן לעמוד ביעדים
שהוגדרו לו .כמו כן ,מאז הקמת המוקד לא ביצעה חברת הדואר סקר
שביעות רצון בקרב לקוחותיה שפנו אל המוקד לקבלת שירות.
החברה ציינה בתשובתה כי הנהלת המוקד פועלת כל העת לקידום ושיפור
של תהליכי עבודה ולמענה באמצעות ערוצי מידע דיגיטליים .החברה
הוסיפה כי שיעור ה"נטישה" ירד מכ 63%-מהפונים בנובמבר  2016לכ21%-
במרץ .2018
על החברה לשקול לבצע סקר שביעות רצון בקרב לקוחותיה כדי
להעריך את מידת שביעות רצונם מרמת השירות של המוקד; לזהות
חולשות וחוזקות של המוקד; לזהות תחומים הטעונים שיפור ושימור
ולהגדיר את הפעולות הנדרשות כדי לשפר או לשמר את רמת
שביעות הרצון בעתיד; לזהות צרכים ודרישות בלתי מסופקים; וליישם
שיפורים נוכח ממצאי הסקר .על דירקטוריון החברה לוודא כי אגף
פניות הציבור עומד ביעדים שהוא הציב לו.
.2

אי-יצירת קשר טלפוני עם פונים שהשאירו פרטים לצורך קבלת
שיחה חוזרת ( :)call backבמסגרת המתנה לקבלת נציג שירות מופעלת
הקלטה ממוחשבת המאפשרת ללקוחות להשאיר שם ומספר טלפון
לקבלת שיחה חוזרת מהמוקד.
בחקיקה הצרכנית 55נקבע כי אם הצרכן בחר לעבור לשירות השארת הודעה,
הוא ישאיר את שמו ומספר הטלפון שלו להתקשרות .במקרה זה על העוסק
לחזור לצרכן במענה אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת
ההודעה .יוער כי חובה זו חלה על כל עוסק המנוי בחקיקה ,56כגון חברות
שירותי טלפון נייח ,חברות סלולר וחברות כבלים ולוויין.
נמצא כי האפשרות להשארת מספר טלפון במוקד  171ניתנת רק
לאחר דקות רבות של המתנה ולא בתחילת השמעת המענה המוקלט.
עוד נמצא כי המערכת אומנם מאפשרת ללקוח להשאיר מספר
טלפון ,אבל היא אינה מחייגת אליו אוטומטית בהגיע תורו .עוד נמצא
כי לא תמיד המוקדנים יוצרים קשר עם הלקוחות באותו היום שבו
השאירו את פרטיהם בהקלטה כאמור ,עד ליצירת קשר עם אחרון
הפונים.

55

תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) ,התשע"ב .2012-

56

התוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א.1981-
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בישיבה שהתקיימה במרץ  2017בין נציגי אגף פיקוח דואר ונציגים מהנהלת
המוקד מסרו נציגי ההנהלה כי הם "משתדלים לחזור תוך שלוש שעות
באותו היום וגם במהלך יום העבודה ...לכ 80%-מהשיחות" .משרד מבקר
המדינה ביקש למפות את מספר הפונים שהשאירו מספר טלפון לצורך
קבלת שיחה חוזרת ולברר אם הם אכן קיבלו שירות .להלן בתרשים 19
מוצגים הנתונים הנוגעים לימים נדגמים בינואר .2017
תרשים  :19הפניות שטופלו באמצעות שיחה חוזרת מתוך השיחות
שהתבקשה בהן שיחה חוזרת ,ינואר 2017

המקור :חברת דואר ישראל ואגף פיקוח דואר במשרד התקשורת.

מנתונים אלה ניתן לראות כי בשבוע אחד בינואר  2017השאירו 8,411
לקוחות מספר טלפון לחזרה ,אך הוחזר מענה רק ל 3,261-מהם (כ.)38%-
נמצא כי החברה לא חזרה לכל הפונים אשר השאירו את פרטיהם .גם
צוות הביקורת השאיר הודעות כמה פעמים ובמועדים שונים עם ציון
מספר טלפון ,אך עד מועד סיום הביקורת טרם קיבל מענה בחזרה.
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החברה ציינה בתשובתה כי בימים אלה מוטמעת טכנולוגיה חדשה
שתאפשר חזרה מלאה ללקוחות שהשאירו פרטים לחזרה ,ובאמצעותה
ישופרו באופן משמעותי השירות ורמת הזמינות ללקוחות.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה ולהנהלת מוקד השירות הטלפוני
כי העובדה שבאופן שיטתי לא ניתנים שירותי שיחה חוזרת לכל
הלקוחות המבקשים זאת לאחר שהמתינו זמן רב ,גורמת לפגיעה
ניכרת הן ברמת שירות הלקוחות והן בתדמית חברת הדואר.

חוסר נגישות מוקד  171ללקוחות שאינם דוברי עברית
כאמור ,בחוק יסוד :ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי בוטל מעמדה של
השפה הערבית כשפה רשמית ,ותחת זאת נקבע כי לשפה הערבית מעמד
מיוחד במדינה.
בהיעדר שירותים זמינים בשפה הערבית מתקשים אזרחים לקבל שירות ,אך אין
מדובר בעניין טכני בלבד אלא בחסם ממשי ומהותי שלא כדין .שיפור השירותים
הניתנים במוקד המידע והנגשתם באופן הולם ,איכותי ושוויוני לאזרחים דוברי
השפה הערבית ,בשפתם ,שפה בעלת מעמד מיוחד במדינת ישראל ,נחוץ לשם
מתן השירותים שבחלקם הם שירותים בסיסיים ,והוא שלב הכרחי בקידום
השילוב והשוויון הנדרש כדין.

נמצא כי בעת החיוג למוקד שירות הלקוחות לא ניתן לבחור את השפה
הרצויה ,ותהליך קבלת המידע ניתן כולו בעברית; רק בעת ההגעה לנציג
שירות ,הדובר עברית ,ניתן לבקש העברה ידנית לנציג שירות הדובר שפה
אחרת הנפוצה בישראל (אם נציג שירות כזה עובד באותה משמרת).
החברה ציינה בתשובתה כי היא מעמידה לרשות הפונים למוקד  171נציגים
דוברי ערבית כשפת אם ,אך ייתכנו מקרים פרטניים שבהם לא יהיה עובד דובר
ערבית במוקד .היא הוסיפה כי מקרים כאלו אינן מייצגים את אופן מתן השירות
במוקד באופן כללי .עוד ציינה החברה כי מרבית השיחות המתקבלות במוקד הן
בשפה העברית ,והיא לא מצאה כי יש מקום או דרישה מצד לקוחות החברה
לבצע הקלטה של נתב השיחות בשפות נוספות.
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מן הראוי שבמסגרת מתן שירותי המוקד לאזרחים תתחשב החברה
במאפייניה הייחודיים של אוכלוסיית הלקוחות ובהרכבה הדמוגרפי,
ובהתאם לכך תשקול לתת שירות חיוני גם בשפות נוספות השגורות
במדינה עבור אלה שאינם דוברים את השפה העברית .ראוי ששירותי
המוקד (לרבות הודעת הפתיח והניתוב במערכת הקולית) יינתנו בשפות
נוספות.

התאמת מוקד  171לצורכי אנשים עם מוגבלות
כ 20%-מכלל האוכלוסייה בישראל הם אנשים עם מוגבלות .57שירות נגיש לאנשים
עם מוגבלות מאפשר להם לצרוך את השירות באופן דומה לאנשים בלי
מוגבלות .על פי חברת דואר ישראל ,היא פועלת להתאמת כל נכסיה ושירותיה
לפי רוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנח ,1998-והוראותיו.
משרד מבקר המדינה בדק את אופן היערכותה של החברה להנגשת מוקד
שירות הלקוחות לאנשים עם מוגבלות ואת מידת עמידתה בדרישות החוק.
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,התשע"ג-
( 2013להלן  -תקנות התאמות נגישות לשירות) ,קובעות כי כאשר השירות או
המידע על השירות ניתנים באמצעות מידע מוקלט ומערכת לניתוב שיחות ,הוא
יונגש באחד האמצעים האלה( :א) הקלטה בשפה פשוטה ובקצב איטי ,ללא
מוסיקת רקע ,שתושמע עם תחילת מסירת המידע המוקלט ובכל השפות שניתן
בהן המידע לכלל הציבור; (ב) הפניה בתחילת שיחה לקבלת שירות באמצעות
מוקדן.
עוד קובעות התקנות כי אם נותן השירות משתמש במגוון אמצעי התקשורת ,ואין
באופי השירות כדי למנוע את מתן השירות ללקוח באחד מאמצעים אלו ,עליו
להיענות לבקשתו של הלקוח ולתת לו שירות באמצעים אלו ,ועל הנהלת המוקד
להתאים את סוג השירות לאדם עם מוגבלות.
נמצא כי בניגוד להוראות הדין המידע המוקלט במוקד שירות הלקוחות
ניתן בשפה העברית בלבד ,ולא ניתן לקבל הפניה לשלוחה ייעודית למתן
שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות דוברי שפות אחרות .עוד נמצא כי אף
שחברת דואר ישראל מעניקה שירותים באמצעי תקשורת מגוונים ,היא
אינה מאפשרת למבקש השירות לבחור את סוג השירות המתאים
למוגבלותו.
לדוגמה  ,מתלונן עיוור הלין לפני משרד מבקר המדינה כי הוא טילפן למוקד
המידע של הדואר והמתין יותר מ 60-דקות עד שענה לו נציג שירות .על מנת

57

אתר המרשתת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/About/Pages/DvarHanziv.aspx
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להימנע מההמתנה בתור מציע המוקד אפשרות שנציג דואר ישראל יחזור
ללקוח ,וכשהלקוח בחר בכך ,החברה שולחת לו הודעה במסרון .אמצעי
תקשורת זה אינו רלוונטי למתלונן שכן אין ברשותו טלפון נייד נוכח מוגבלותו.
בישראל מתגוררים אנשים רבים ששירות טלפוני לא נגיש עלול לפגוע
ביכולתם לקבל שירות .על הנהלת הדואר לקבוע מדיניות כוללת לצורך
הנגשת מוקד  171לכלל האוכלוסייה ,ובכלל זה לאנשים עם מוגבלות,
שיתרום תרומה חשובה לשילובם המלא בחברה ויאפשר להם לקבל
שירות איכותי כמו שמקבלת כלל האוכלוסייה (ראו גם בפרק "הנגשת
יחידות חברת דואר ישראל לאנשים עם מוגבלות").

היעדר מענה בשירות צ'ט
תוכנות צ'ט ותוכנות מסרים מיידיים ( )Instant Messagingהן תוכנות מקוונות
המאפשרות לתקשר עם לקוחות באמצעות טקסט וכן באודיו ובווידאו .היתרון
של סוג תקשורת זה הוא ש"השיחה" מתקיימת בזמן אמת .צוות הביקורת ניסה
כמה פעמים לפנות לחברת הדואר באמצעות תוכנת הצ'ט לצורך קבלת שירות.
בכל הניסיונות התקבלה ההודעה הזו" :המוקד מטפל בפניות קודמות ...אנא
פנה אלינו בעוד מספר דקות ונשמח לעמוד לשירותך".

נמצאו תקלות רבות וחוסר זמינות בתוכנת הצ'ט באתר המרשתת של
החברה שמונעות מלקוחות חברת הדואר לקבל שירות .מבדיקת משרד
מבקר המדינה בינואר  2017עולה כי שיעור השיחות שלא נענו וננטשו
בשבוע האמור בינואר  2017הוא כ 27%-בממוצע.

ליקויים במערכות המחשוב של מוקד 171
מערכת ניהול קשרי לקוחות (( )Customer Relationship Managementלהלן -
מערכת ( CRMמסייעת בהבנת צורכיהם של לקוחות קיימים ושל לקוחות
פוטנציאליים) .מערכת  CRMמאפשרת לנהל את פניות הציבור באמצעות ערוצי
התקשרות ואת הפנייתן לנציגי השירות המתאימים ביותר ,לרבות באמצעות
"הקפצת מסך" לנציג השירות ,המציג את נתוני הלקוח וכן נתונים המסייעים
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לנציג לשער מהי מטרת הפנייה ,לפי תסריטים שהוגדרו במערכת .הדבר
מאפשר לנהל שיחה יעילה ואפקטיבית עם הלקוח ומשפר את חוויית השירות.
מערכת המחשוב שבה המוקד הטלפוני בחברת הדואר משתמש היא מערכת
מיושנת (מערכת ה . )Clarify-המערכת משרתת את כלל מערך שירות הלקוחות
בחברה ,לרבות יחידת פניות הציבור שתפקידה לתת מענה על פניות הציבור
בנושא השירות שקיבלו מהחברה.
נמצא כי מערכת המחשב הקיימת במוקד הטלפוני (שאינה מערכת )CRM
מיושנת ,מסורבלת ופוגעת ביכולת העבודה במוקד ובאיכותה .לדוגמה,
המערכת אינה מאפשרת למוקדנים לטפל במהירות וביעילות בפניות
הלקוחות ,וזאת בין היתר בשל קושי לנווט בין התפריטים השונים .כמו כן,
החברה אינה יכולה לנתח את נתוני פניות הציבור ולמדוד את זמן הטיפול
בהן.
כבר בינואר  2015במסגרת דוח ביקורת פנימית שהכין המבקר הפנימי של
חברת הדואר בנושא מוקד  ,171אחד הליקויים המהותיים שנמצאו נגע לנושא
מערכות המחשוב הישנות במוקד הטלפוני .בתגובה על דוח הביקורת ציין
סמנכ"ל מערכות מידע בחברה כי "מדובר בתוכנה ישנה ללא אחריות ספק
ותחזוקה ויש לבחון דרכים להחליפה במערכת  CRMייעודית ומתקדמת ,בשנים
האחרונות הנושא נדון אך נפל מסיבות תקציב".
על הנהלת החברה לבחון את האפשרות להחלפת המערכת הקיימת ,שכן
מערכת ניהול קשרי לקוחות היא המערכת הנדרשת לצורך ניהול פניות
לקוחות במוקד שירות הלקוחות ,המאפשרת תקשורת טובה יותר עם
הלקוח ושיפור השירות לציבור.
החברה ציינה בתשובתה כי בימים אלה מוטמעת מערכת  CRMחדשה ,וזאת תוך
ראייה מלאה של הלקוח באופן יעיל מקצועי ומהיר .עוד ציינה החברה כי
המערכת תאפשר להנהלת המוקד להפיק ולנתח נתונים העולים מפניות לקוחות
בכל ערוצי התקשורת.

היעדר אסדרה בדבר טיב השירות במוקד הטלפוני
בהוראות הרישיון
בחקיקה הצרכנית הוכר הצרכן כמי שזכאי לקבל שירות נאות ויחס הולם
וכפועל יוצא גם כמי שזמנו אינו הפקר . 58תכלית התיקונים השונים היא שיפור
איכות השירות ,מניעת תחושת תסכול ובזבוז משאבים אצל הצרכן ומניעת
השחתת זמנו של הצרכן לריק.

58

תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) ,התשע"ב  ;2012-חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א.1981-
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ביולי  2017שלח ממלא מקומו של סמנכ"ל פיקוח דואר במשרד התקשורת דאז
למנכ"ל חברת הדואר מכתב בנושא המענה ללקוחות החברה .הסמנכ"ל ציין
במכתבו כי לאחרונה גדל מספר התלונות שהתקבלו במשרד התקשורת בנוגע
לשירות שניתן לציבור במוקד  ,171לרבות תלונות חוזרות ונשנות על זמני
המתנה ארוכים מאוד ,על חוסר מיומנות ומקצועיות של נציגי המוקד המטפלים
בפניות הציבור ועל אי-מתן שירות "שיחה חוזרת".
נמצא כי אף שהגיעו למשרד התקשורת תלונות חוזרות ונשנות בנושא
שירות הלקוחות והמוקד הטלפוני ,אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת לא
קבע יעדי שירות ממשיים ולא הסדיר את טיב השירות ,למשל באמצעות
קביעת זמני המתנה מרביים ,זמן המתנה ממוצע עד קבלת מענה אנושי
ומועד לחזרה ללקוח שהשאיר פרטים להתקשרות.
על מנת לשפר את השירות ,ונוכח ריבוי התלונות בנוגע למוקד שירות
הלקוחות ,על אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת לקבוע יעדים
שבאמצעותם תימדד איכות השירות של המוקד הטלפוני וייקבע אם הוא
עומד בתנאי רישיון החברה.
אגף פיקוח דואר מסר בתשובתו כי הוא יבחן אם לקבוע הוראה רגולטורית
בנוגע לטיב השירות שמוקד פניות הציבור בחברת הדואר (מוקד  )171מספק
לציבור.

איכות הטיפול בפניות הציבור במוקד הטלפוני
איכות השירות של מוקד טלפוני תלויה לא רק בעמידה ביעדים כמותיים (כגון
מספר השיחות הננטשות ,משך זמן המתנה ממוצע וזמן המתנה מקסימלי) אלא
גם ביעדים איכותיים  -סיום הטיפול בשיחה אחת ,מקצועיות ,אחידות במתן
השירות והשריית אווירה נעימה ותחושת שביעות רצון מהשירות .איכות השירות
קשה יותר למדידה ובקרה מאשר איכות מוצר המיוצר פיזית ,אך היא מצריכה
מענה מהיר ומלא ללקוח.
הביקורת העלתה כי משך הזמן בטיפול בפניות הציבור ממועד קבלת
הפנייה עד סגירתה ארוך ,וחלק מפניות הציבור נסגרו רק לאחר שחלפה
שנה ואף יותר .נציבות תלונות הציבור 59במשרד מבקר המדינה העירה כי
איכות הטיפול בפניות הציבור אינה מיטבית ,והדבר בא לידי ביטוי במסירת
מידע לא מדויק ולא מלא ,בחוסר מקצועיות וחוסר ידע של עובדי המוקד
ובהיעדר "תסריטי שיחה" שעל פיהם נציגי השירות אמורים לענות לקהל
הלקוחות ,שבעטיו אין אחידות במתן התשובות ללקוחות.

59

נציבות תלונות הציבור ,דוח שנתי  ,)2016( 43עמ' .61
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אגף פיקוח דואר במשרד התקשורת הלין על איכות הטיפול בפניות הציבור כי
"בחלק לא מבוטל מהמענים ישנה התייחסות חלקית לתלונות הפונים".
החברה ציינה בתשובתה כי עד  2017היא הפעילה כמה מוקדי שירות לקוחות
תוך שימוש בכלים מיושנים כאשר בכל מוקד ניתן שירות ברמה שונה .החברה
הוסיפה כי כחלק ממערך השינויים שיזמה היא החליטה לאחד את מוקדי
השירות והטמיעה כלים טכנולוגיים חדשניים .לדעת החברה ,שינויים אלו יביאו
לירידה ניכרת בזמן ההמתנה לקבלת שירות ויאפשרו להנהלת החברה לקבל
נתונים עדכניים אשר ישמשו בידיה כלי ניהולי.
משרד מבקר המדינה מעיר להנהלת החברה כי איחוד המוקדים היה צעד
חשוב והכרחי .על הנהלת החברה להמשיך ולפעול נמרצות לשיפור גם
באיכות הטיפול בפניות הציבור כדי לעמוד בדרישות הנוגעות לטיב
השירות המצופה ממנה כחברה המספקת שירות חיוני לציבור.
במאי  ,2018בעקבות הביקורת ולאחר סיומה ,מסרה החברה למשרד
מבקר המדינה כי היא פועלת לשיפור עבודת מוקד פניות הציבור האחוד
במגוון דרכים; בין היתר ,בפברואר  2018התחילה החברה להטמיע מערכת
 CRMחדשה אשר תקושר למערכות המחשוב האחרות בחברה ותאפשר לה
לתעד באופן מלא את פניות הציבור ,לוודא שהפנייה תטופל במלואה ,לקצר את
זמני התגובה של החברה בטיפול בפניות הציבור ,לקצר את משך זמן השיחה
עם הפונה ולתת לפונים מידע מלא .כמו כן ,החברה יוזמת הרחבתו של המידע
בערוצים הדיגיטליים ושיפורם.
החברה ציינה כי בעקבות הביקורת היא נקטה צעדים נוספים לשיפור עבודת
המוקד ,ובהם הקמת פורום לשיפור השירות במוקד ,הטמעת תהליך לגיוס
והכשרה של נציגי שירות לקוחות ,בניית "תסריטי שיחה" עם הלקוחות לפי
המידע המצוי בידה ,שדרוג המידע באתר המרשתת ושקיפותו ללקוח ובקרה
יומית על עמידת המוקד ביעדי טיב השירות שהוגדרו לו.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את השינויים המקיפים שהנהלת
החברה עושה לשיפור עבודת מוקד פניות הציבור ,ואת נכונותה לפעול
באופן מיידי לתיקון הליקויים שעלו בביקורת זו וליישום המלצות משרד
מבקר המדינה .על החברה להשלים את הצעדים לשיפור עבודת המוקד
ולקבוע יעדי טיב שירות אשר יבטיחו שיפור בשירות לאורך זמן.
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הנגשת יחידות חברת דואר ישראל
לאנשים עם מוגבלות
מבקר המדינה מדגיש את נושא ההגנה על זכויות האדם במדינת ישראל ,ובכלל
זה הזכויות החברתיות והכלכליות של השכבות המוחלשות בחברה ,שכן אחד
המבחנים המרכזיים להגשמתן של זכויות האדם הוא ההגנה על זכויותיהן של
השכבות הללו .החובה להגנה על זכויותיהם של החלשים בחברה היא חובה
מך ולזקן" אינה בגדר
בסיסית ויסודית ,וכבר במשפט העברי נקבע שהעזרה "ל ָ
חובה מוסרית בלבד אלא היא חלק בלתי נפרד ומרכזי במשפט המחייב.
בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן  -חוק הנגישות),
מוגדר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיסית ,נפשית או שכלית ,...קבועה
או זמנית ,אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי
החיים העיקריים" .כאמור ,שיעור האנשים עם מוגבלות בישראל הוא כ20%-
מכלל האוכלוסייה .אף על פי כן ,לא פעם הם נתקלים בסביבה לא נגישה או
מפלה שאינה מאפשרת את מימוש זכותם הבסיסית והטבעית להיות חלק ממנה
בזכות ולא בחסד .סביבה זו מונעת מהם לא פעם לקבל שירות כשאר האזרחים.
חוק הנגישות הוא החוק המרכזי המסדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.
החוק קובע כי יש לקדם שוויון ,למנוע אפליה ולעודד את השתלבותם
והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה .עוד קובע החוק הוראות
בדבר הנגשה פיזית של מבנים ומקומות המשמשים את ציבור האנשים עם
מוגבלות ,ובדבר הנגשת השירותים הניתנים להם במקומות אלו .כמו כן ,נקבעה
בחוק זכותו העקרונית של אדם עם מוגבלות לקבל שירותים ככל אזרח אחר עם
כלל מקבלי השירות ובמקומות המיועדים לכלל מקבלי השירות .החוק אף
הסדיר את הקמת הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן  -הנציבות
לשוויון) האמונה על יישומו.
לצורך יישומו של החוק נקבעו בשנת  2011תקנות להתאמת נגישות מבנים,60
תשתיות וסביבה קיימים לאנשים עם מוגבלות (להלן  -תקנות מבנה קיים או
מתו"ס) .כמו כן ,בשנת  2013נקבעו תקנות להתאמת השירות הניתן לאנשים עם
מוגבלות( 61להלן  -תקנות נגישות השירות).

60

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים),
התשע"ב .2011-

61

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,התשע"ג.2013-
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מבנה נגיש הוא מבנה המאפשר לאנשים עם מוגבלות ,כמו לכל
האוכלוסייה ,להתמצא ,לנוע ולהשתמש במתקניו באופן שוויוני ,מכובד,
עצמאי ובטיחותי ,בין במבנה המשמש את כלל הציבור בין במקום עבודה
בין במבנה מגורים .שירות נגיש הוא היבט של שירות איכותי ויצירת חוויה
שירותית טובה בקרב לקוחות ,המתחשב בצורכי הלקוחות ,ובמקרה זה
לקוחות עם מוגבלות .שירות נגיש עוסק בהתאמת אופן הפעילות של
ספקי השירות החל בנוהלי העבודה וכלה באינטראקציה הבין-אישית בין
נותן השירות ללקוח.
כאמור ,חברת דואר ישראל נותנת שירות ציבורי לכלל אזרחי המדינה בכ790-
סניפים וסוכנויות דואר .כמו כן ,החברה נותנת שירות באמצעות מרכזים למסירת
דברי דואר לציבור ,תאי דואר (מרכזים) לחלוקת דברי דואר וקישוריות דואר
המוצבות ביישוב ים ובערים ,ובהם מקבל חלק מהציבור את דברי הדואר
שנשלחים אליו.
משרד מבקר המדינה בדק בשנים  2015עד  2017את אופן היערכותה של
החברה בשנים  2010עד  2016להנגשת מתקניה לאנשים עם מוגבלות ואת
מידת עמידתה בדרישות החוק ,לרבות ביצוע התאמות נגישות בסניפי דואר,
בסוכנויות דואר ,במרכזי חלוקה ,במרכזי מסירה ובקישוריות דואר המותקנות
62
באזורים מרוחקים או ביישובים קטנים .בשנת  2012קיבלה החברה את האישור
המכיר בה כ"רשות ציבורית" לעניין חוק הנגישות; מכאן ,עמדו לרשותה יותר
משש שנים לביצוע התאמות אלו .להלן בלוח  10מפורטים לוחות הזמנים
לביצוע התאמות נגישות במבני יחידות הדואר ובשירות הניתן בהן ,נכון למועד
הביקורת.
לוח  :10לוחות זמנים לביצוע התאמות הנגישות 63ביחידות חברת הדואר
שיעור היחידות שבהן יושלמו

מועדי השלמת התאמות הנגישות הקבועות בחוק

כל התאמות הנגישות

הנגשת מתו"ס (מבנה)

הנגשת שירות

10%

22.6.15

25.10.15

20%

22.6.16

25.10.16

30%

22.6.17

25.10.17

100%

1.11.18

1.11.18

המקור :תקנות נגישות מבנה קיים ותקנות נגישות שירות.

62

אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

63

לאחר מתן אישור לכך שהחברה מוכרת כ"רשות ציבורית" לעניין חוק הנגישות.
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כפי שיפורט בהמשך ,הביקורת העלתה כי במשך שנים רבות החברה לא
עשתה כמעט דבר להנגשת יחידותיה .רק בסוף  ,2015בתחילת הביקורת
של משרד מבקר המדינה ,עם מינוי מנכ"ל חדש לחברה ובעקבות
דרישתה של הנציבות לשוויון לקבל מידע על מצב הנגישות ביחידות
בחברת דואר ישראל ,החל אגף הלוגיסטיקה בחברה לבצע את
ההתאמות הנדרשות ביחידותיה לפי דרישות החוק.
החברה השיבה כי בשנים  2011עד  2015היא נקלעה למשבר כספי חמור עד
כדי חשש ממשי לחדלות פירעון ,ולא היו לה מקורות תקציביים להשקיע
במימוש המחויבות להנגשת יחידותיה ,אך היא פעלה לביצוע התאמות הנגישות
לפי יכולותיה התקציביות באותה תקופה .היא הוסיפה כי היא עומדת בהוראות
הנגישות ,והיא מתכוונת להשלים את ביצוע התאמות הנגישות בכל יחידותיה עד
המועד הקבוע בחוק ,דהיינו עד נובמבר .2018
בתשובתה מפברואר  2018מסרה הנציבות לשוויון למשרד מבקר המדינה
כי חברת דואר ישראל מספקת שירותים חיוניים לציבור ,ועל פי התקנות
היא חייבת להנגיש את השירות הניתן ביחידותיה לציבור ,לרבות לאנשים
עם מוגבלות .עוד ציינה הנציבות לשוויון כי על פי הוראות החוק ,ביחידות
דואר הממוקמות במבנים שהוקמו לפני אוגוסט  2009חלה חובת התאמות
נגישות לפי תקנות מבנה קיים ,והנגישות בהם צריכה לכלול נגישות
לציבור מקבלי השירות .סניפים חדשים חייבים לספק את כל דרישות
הנגישות (מתו"ס ושי רות) מרגע פתיחתם .הנציבות לשוויון ציינה כי על גוף
נותן שירות מוטלת החובה להכין תוכנית להנגשה הדרגתית של המקומות
ש בהם הוא נותן שירות לציבור ,עד להנגשה מלאה במועד הקבוע על פי
חוק .על הרשימה להיות ערוכה כמפורט בתקנות ועל הגוף החייב למסור
אותה לנציבות לפי דרישתה.

אי-היערכות החברה לקידום הנגשת
יחידותיה בשנים  2010עד 2015
כאמור ,החברה נדרשה לבצע התאמות נגישות באלפי יחידות דואר הפזורות
ברחבי הארץ .במצב זה היה על החברה להכין תוכנית עבודה רב-שנתית אשר
תכלול קביעת יעדים שנתיים ואבני דרך שיאפשרו לה לוודא כי היא תשלים
במועד הקבוע בחוק את ביצוע התאמות הנגישות ביחידותיה .כמו כן ,היה עליה
להקצות משאבים ייעודיים ,למנות יועץ נגישות המומחה בתחומו ,לפנות לרשויות
מקומיות ולמועצות אזוריות שבתחום שיפוטן מוצבות יחידות הדואר ,לשם הגשת
בקשות להיתרי בנייה בעת הצורך ,ולבקש מאותן רשויות להסדיר עבור אנשים
עם מוגבלות חניות ודרכי גישה נאותות אל יחידות הדואר .רק השלמת מכלול
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פעולות אלו יכלה להבטיח את ביצוע התאמות הנגישות במועד .הביקורת
העלתה כמה ליקויים בנושא ,כמפורט להלן:
.1

הצוות הבין-אגפי לביצוע התאמות הנגישות ביחידות הדואר לא
קידם את טיפול החברה בנושא :בתחילת  2010הקימה חברת דואר
ישראל צוות היגוי בין-אגפי להטמעת תקנות נגישות לאנשים עם מוגבלות,
כבר לפני שנקבעו תקנות אלו .רק באוקטובר  ,2013יותר משלוש שנים
לאחר הקמתו ,התכנס הצוות לישיבת עבודה.
נמצא כי מיום הקמתו קיים הצוות רק שתי פגישות בנושא הדרכת
נגישות .עוד נמצא כי משנת  2013חברי הצוות אינם מעורבים בנושא
זה .כמו כן ,הצוות לא הכין דוח סיכום או דוח ביניים במהלך עבודתו.
64

בפגישה שקיים משרד מבקר המדינה ביוני  2016עם סמנכ"ל לוגיסטיקה
דאז בחברה ועם רכז הנגישות באגף הלוגיסטיקה צוין כי הסמנכ"ל והרכז
אינם מכירים את הצוות הזה והם אינם יודעים מי היה נציג אגף הלוגיסטיקה
בצוות .כמו כן ,אגף הלוגיסטיקה אינו יודע אם הצוות קיים ישיבות ואם הוא
הכין פרוטוקולים ,דוחות מצב נגישות ,דוח סיכום ,הצעות לפעולה או כל
מסמך אחר .סמנכ"ל לוגיסטיקה דאז אמר כי למיטב ידיעתו החברה כלל
לא עסקה בעבר ביוזמתה בביצוע התאמות נגישות ביחידותיה.
נמצא כי פעילותו של צוות ההיגוי הבין-אגפי להתאמת הנגישות
בחברה הייתה זניחה ,שכן במשך השנים חברי הצוות נפגשו פעמיים
בלבד בלי שקידמו תחום זה ,ופעילותו של הצוות הופסקה בלי שהוכן
דוח שסיכם את עבודתו.
.2

סקרי הנגישות שערכה החברה היו חלקיים והחברה לא פרסמה
מידע על נגישות יחידות החברה :על פי תקנות הנגישות ,החברה הייתה
אמורה לפרסם במרשתת מידע פרטני לגבי נגישות המבנה ונגישות השירות
עד יולי  .2014כמו כן ,עד מועד זה הייתה החברה אמורה לאפשר לאנשים
עם מוגבלות לקבל באמצעות אתר המרשתת שלה מידע באמצעים נוספים
כמו דפוס נגיש ,קובץ קול או קובץ טקסט.
סקר נגישות פנימי ביחידות דואר :בסוף  2013ובתחילת  2014ביצעה
חברת דואר ישראל סקר נגישות פנימי בכ 200-מיחידותיה (מתוך כ800-
יחידות דואר) באמצעות טופס מובנה שמילאו מנהלי יחידות הדואר .נכון
למועד תחילת הביקורת בדצמבר  2015לא ידעה החברה לציין לפני משרד
מבקר המדינה ,בתשובה על שאלותיו ,אילו מיחידותיה נגישות לאנשים עם
מוגבלות משום שהיא לא ריכזה את ממצאי הסקר שביצעה בחלק
מיחידותיה.

64

בספטמבר  2015מונה לחברה סמנכ"ל לוגיסטיקה ולימים הוא התפטר מתפקידו בטרם הושלמה
המשימה.

 | 154דוח ביקורת מיוחד

נמצא כי החברה ביצעה סקר נגישות פנימי בכ( 200-כ 25%-בלבד)
מיחידות הדואר .בשל היקף היחידות המועט שנדגמו בסקר זה,
החברה לא מילאה את חובתה לבצע סקר מקיף ביחידותיה .כמו כן,
נמצא כי החברה לא השתמשה בסקר זה כבסיס להכנת תוכנית
להנגשת נכסיה ,ולא עמדה בדרישות החוק לבצע הנגשת מבנה
בכ 20%-מנכסיה עד יוני .2016
עוד נמצא כי בפברואר  2017עדיין לא השלימה חברת הדואר את
ביצועם של סקרי נגישות מבנה וסקרי נגישות שירות בכל יחידות
הדואר ,אף שהייתה אמורה לעשות כן.
בשנת  2017החליטה חברת הדואר למנות יועץ נגישות חדש שיסייע לחברה
במגוון תחומים ,כגון המשך ביצוע סקרי נגישות בכ 120-יחידות שבהן עדיין
לא בוצע סקר ,וכן פיקוח על ההנגשות המבוצעות במבנים של יחידות
החברה ומתן אישור להתאמות שבוצעו כראוי; הכול על מנת שהחברה
תוכל לעמוד בדרישות התאמות הנגישות שנקבעו בחוק ובתקנות.
נמצא כי בפברואר  2017עדיין לא הכינה החברה את מסמכי המכרז
להעסקתו של יועץ נגישות חדש ,ומאחר שלא הועסק יועץ כאמור לא
עלה בידי החברה להשלים את ביצוע סקרי הנגישות בכ 120-היחידות
שבהן עדיין לא בוצע סקר .עוד נמצא כי עיכוב זה אינו מאפשר
לחברה לקבל אישור בדבר ביצוע תקין של התאמות הנגישות
ביחידותיה.
מהנתונים שהגישה החברה לפי דרישת משרד מבקר המדינה ,המעודכנים
לפברואר  , 2017עולה כי החברה אמורה להעלות למרשתת באמצעות אתר
החברה נתונים על מצב הנגישות בכ 584-יחידות דואר (סניפי דואר
וסוכנויות דואר) עד יוני ( 2017פיגור של כשלוש שנים) ,אך אין לחברה
נתונים על  117יחידות אחרות שעדיין לא בוצע בהן סקר נגישות .כמו כן,
החברה לא ריכזה את המידע שברשותה הנוגע למצב הנגישות במרכזים
לחלוקת דברי דואר.
נמצא כי החברה לא פרסמה את המידע בנושא מצב הנגישות
ביחידותיה כנדרש בתקנות הנגישות ,והיא לא אפשרה לאנשים עם
מוגבלות לקבל מידע בנושא באמצעים המותאמים להם .חמור מכך,
במשך שנים לא ביצעה החברה סקר נגישות לשם קבלת תמונת מצב
בנושא הנגישות ביחידותיה.
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.3

נגישות ירודה ביחידות הדואר :סקרי נגישות מאפשרים לחברת הדואר
לקבל תמונת מצב עדכנית על התאמתם של יחידותיה לשימושם של אנשים
עם מוגבלות ,לפי דרישות חוק הנגישות והתקנות ,ולאפשר לה להיערך
להנגשת יחידות שאינן מותאמות.
נגישות ירודה במרכזי חלוקה ובקישוריות דואר :בשנת  2015הכין רכז
הנגישות החדש באגף הלוגיסטיקה סקר נגישות על מצבם של מרכזי
החלוקה והקישוריות והתאמתם לשימושם של אנשים עם מוגבלות .לפי
הנתונים המעודכנים לפברואר  ,2017מדובר על יותר מ 2,500-מרכזי חלוקה
וקישוריות המאופיינים בכך שהם מאפשרים לציבור לקבל את דברי הדואר
בתאים פרטיים המוצבים במתקנים אלו.
לצורך התאמתם של יחידות דואר או של המתקנים לשירות הציבור
לשימושם של אנשים עם מוגבלות ,יש צורך להנגיש את כל הדרך ממקום
חנייתו של הלקוח אל יחידת הדואר .כל מכשול בדרכו של אדם המוגבל
בתנועתו אינו מאפשר לתת לו את השירות המבוקש על ידו.
בעיבוד שערך משרד מבקר המדינה לנתוני הסקר לגבי כ 90-מרכזי
חלוקה וקישוריות נמצא כי אף לא אחד מהם היה מותאם לשימושם
של אנשים עם מוגבלות .בכ 64%-מהם המדרכה הייתה גבוהה ולא
התאפשר לאנשים עם מוגבלות להגיע אל תיבות הדואר ,בכ39%-
מהם היו מכשולים בדרך אל תיבות הדואר ,בכ 17%-מהם הדרך
הייתה צרה ולא התאפשרה ניידות באמצעות כיסא גלגלים ובכ41%-
מהם הדרך אל תיבות הדואר הייתה משובשת.
להלן בתמונה  9מוצגת קישורית דואר שהוצבה בשבט אל-אטרש.
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תמונה  :9קישורית דואר בשבט אל-אטרש

מקור :חברת דואר ישראל ,מרחב דרום ,צולם בדצמבר .2015

עוד נמצא כי נכון לפברואר  2017השלימה החברה את הנגשת
המבנים רק בכ 4%-ממרכזי החלוקה ,ומאז שבוצע סקר הנגישות
הפנימי של אגף הלוגיסטיקה בחברה היא ביצעה התאמות נגישות רק
ב 20-מרכזי חלוקה .זאת ועוד ,הפיילוט שבמסגרתו ביצעה החברה
הנגשה של כמה מרכזי חלוקה  -באחריות יחידות הבינוי במרחבים
השונים  -לא הביא להנגשת המבנים כנדרש.
נגישות ירודה ביחידות דואר (סניפים וסוכנויות) :העקרונות המנחים
את ההנגשה לאנשים עם מוגבלות הם( :א) עקרון ההכלה  -עיקרון הקובע
כי אדם עם מוגבלות שצריך לקבל שירות ציבורי יגיע אל המבנה וינוע בתוכו
באופן שכלל הציבור משתמש בו; (ב) עקרון הרציפות  -עיקרון הקובע כי
יש להבטיח רציפות של דרכים נגישות מכל מקום שאליו מגיע אדם אל
מבנה לשם קבלת שירות ציבורי ,ולהנגיש את הדרכים מכל מקום  -כגון
תחנת הסעה ,מדרכה ,שביל ציבורי או מקום הורדתם והעלאתם של נוסעים
 עד הכניסה הנגישה למבנה שבו ניתן השירות.לצורך ביצוע סקרי הנגישות במאות יחידות דואר פרסמה החברה באוגוסט
 2013מכרז להעסקת יועץ חיצוני .בדצמבר  2013נבחרה חברה חיצונית
לשם ביצוע סקרים כאמור ,אשר ערכה סקרי נגישות בכ 584-יחידות דואר.
באפריל  2016קבע סמנכ"ל לוגיסטיקה בחברה כי יש צורך בהארכת החוזה
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עם הח ברה החיצונית לשם השלמת ביצוע סקרי הנגישות ביחידות החברה,
והחוזה הוארך והסתיים בדצמבר .2016
מניתוח הנתונים שביצע משרד מבקר המדינה עולה כי בעת ביצועו
של הסקר כ( 570-כ )98%-מיחידות הדואר שנדגמו אינן עומדות
בעקרונות ההכלה והרציפות ,ואנשים עם מוגבלות אינם יכולים לקבל
בהן שירות ככל אדם אחר .כמו כן ,אין דרך נגישה רציפה ממקומות
ההגעה אל יחידת הדואר .עוד עולה כי רק בשמונה מהן הדרך
המשמשת את כלל הציבור נגישה לכל אורכה ומותאמת לשימושם
של אנשים עם מוגבלות .המסקנה העיקרית מניתוח נתוני המדגם היא
שמצב נגישות המבנים של יחידות החברה ירוד ומקורו בהזנחה רבת
שנים בטיפול בהתאמתן של יחידות אלו לשימושם של אנשים עם
מוגבלות ,מיום פרסום תקנות נגישות מבנה עד מועד תחילת
הביקורת .עקב כך ,אנשים עם מוגבלות אינם יכולים לקבל שירות
ככלל הציבור.
.4

היעדר תוכנית רב-שנתית להטמעת הנגישות ביחידות החברה
ולעמידה בהוראות החוק :הכנת תוכניות עבודה רב-שנתיות ושנתיות
חיוניות להשגת היעדים במרב היעילות .בתוכנית עבודה רב-שנתית
ובתוכנית שנתית הנקבעת לפיה מוגדרים היעדים ,אבני הדרך ,המשאבים,
המקורות התקציביים ולוחות הזמנים ליישומן.
בשנת  2010הפיץ משרד ראש הממשלה גרסה עדכנית של המדריך לתכנון
הממשלתי ,שנועד לשמש כלי עזר לתכנון העבודה במשרדי הממשלה
וליצירת תשתית מושגית משותפת בגיבוש תוכניות העבודה למשרדים
השונים .בדצמבר  2011החליטה הממשלה כי יחידות הממשלה ומשרדיה
יבססו את פעולתם על תוכניות עבודה שנתיות .בישיבה באפריל  2016קבע
מנכ"ל החברה כי יש להכין תוכנית ארוכת טווח כדי שהחברה תוכל לעמוד
בכל דרישות החוק לביצוע התאמות הנגישות.
בישיבה בפברואר  2017הציג אגף האסדרה בחברה מצגת ולפיה החברה
אינה עומדת ביעדי הנגישות הקבועים בחוק .בישיבה זו קבע מנכ"ל החברה
כי יש להשלים את איסוף החומר על מצב הנגישות ביחידות החברה ,לקבוע
לוחות זמנים ולמנות אחראים להשלמת ביצוע התאמות הנגישות ביחידותיה.
אף שהחברה הוכרה כ"רשות ציבורית" לעניין חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,וכפועל יוצא התאפשר לה לדחות את השלמת
ההתאמות עד נובמבר  ,2018היא לא נערכה מבעוד מועד בשנים
 2010עד  2016לביצוע התאמות נגישות ביחידותיה ,ולא הכינה לשם
כך תוכנית עבודה רב-שנתית הכוללת קביעת יעדים שנתיים ואבני
דרך ,אשר יאפשרו לה להבטיח כי יבוצעו התאמות הנגישות
ביחידותיה .כפי שיפורט בהמשך ,בפברואר  2017עדיין לא השלימה
החברה את ביצוע סקרי הנגישות בכל יחידותיה.
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.5

אי-הקצאת תקציבים ייעודיים להנגשת יחידות החברה :במהלך
הביקורת ,בשנים  2015עד  ,2017פנה משרד מבקר המדינה כמה פעמים
לגורמים שונים בחברת הדואר כדי לברר אם הוקצו תקציבים ייעודיים
בשנים  2010עד  2015לביצוע הנגשות  ,ואם הוקצו מה היו גובהם ,וכן אם
נקבעו סעיפים תקציביים שאפשרו לחברה להיערך במועד לביצוע סקרי
נגישות ולביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ביחידותיה .אולם במועד סיום
הביקורת בשנת  2017עדיין לא הצליחה החברה לאתר נתונים אלו ,ובפועל
היא לא ייעדה אף לא תקציב ייעודי אחד לביצוע התאמות נגישות
ביחידותיה.
הקצאת התקציבים נועדה לאפשר לחברה להשיג את יעדיה.
מהעובדה שלא נקבעו תקציבים ייעודיים להתאמות הנגישות עולה
שהחברה לא קבעה זאת כיעד שעליה לפעול להשגתו.
בישיבת צוות ההיגוי הבין-אגפי באוקטובר  2013שנסובה על נושא הטמעת
הנגישות בחברה הועלה כי "ההנהלה תתבקש לאשר תקציבים ייעודיים
לצורך נושא הנגישות (כפי שנעשה עם תקציבים לנושא בטיחות) ,גם
במסגרת התקציבים במרחבים" .בישיבה בפברואר  2016עלה כי התקציב
שהקצתה החברה לנושא ביצוע התאמות נגישות יחידות דואר בשנת 2016
הסתכם בכ 1.6-מיליון ש"ח .בישיבה באפריל  2016קבע סמנכ"ל
לוגיסטיקה דאז בחברה כי אין בידיו תקציב לביצוע התאמות הנגישות לשנת
 2016בכל היחידות הכלולות במכרזים שפורסמו .עוד קבע כי לאגף
הלוגיסטיקה יש תקציב חלקי לביצוע התאמות נגישות מתו"ס ,אך אין בידיו
כל תקציב לביצוע התאמות שירות ביחידות החברה .סמנכ"ל הכספים
בחברה קבע בישיבה זו כי נבצר מהחברה לתקצב כספים לביצוע התאמות
נגישות ביחידותיה.
נמצא כי במשך שנים הזניחה החברה את נושא הנגשת יחידותיה
לשימושם של אנשים עם מוגבלות כנדרש בחוק .גם בשנת ,2016
השנה שבה החברה הייתה אמורה להשלים את הנגשתם של המבנים
ושל שירותי הדואר ב 20%-מיחידותיה ,היא לא ביצעה את ההתאמות
ולא הקצתה לכך משאבים ייעודיים ראויים.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי על פי החוק עליה להשלים את
התאמות הנגישות במתקניה ובשירות עד נובמבר  ,2018ולכן עליה
להיערך כראוי ליישום הוראות החוק המחייבות את הנגשת יחידותיה.
כמו כן ,היה על החברה להקצות משאבים ייעודיים להנגשת
יחידותיה.
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אי-הנגשת מרכיבי נגישות מבנה לאנשים עם
מוגבלות
מבנה נגיש הוא כאמור מבנה אשר מאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל שירות
ככל אדם אחר ,וכל מרכיבי הנגישות בו הותאמו לשימושם של אנשים עם
מוגבלות .להלן הפרטים בנוגע למרכיבי נגישות המבנה ביחידות הדואר בעת
עריכת סקר הנגישות המלא ביחידות החברה:
מעיבוד נתונים שערך משרד מבקר המדינה עולה כי בעת ביצוע הסקר לא
נמצאה בשנים  2014עד  2016אף לא יחידה אחת שהמבנה שלה מותאם
באופן מלא לשימושם ,לנוחיותם ולביטחונם של אנשים עם מוגבלות.
לדוגמה ,החברה לא הסדירה מול הרשויות המקומיות לא חניה נגישה ולא
דרכי גישה אל יחידות הדואר לאנשים עם מוגבלות; החברה לא פעלה
להתאמת דרכי הגישה עצמן אל יחידות הדואר; במאות יחידות דואר היו
מכשולים שניצבו בדרכי הגישה אל היחידות ובתוך היחידות ,שלא איפשרו
לאנשים עם מוגבלות תנועה בטוחה בקרבתם; דלתות כניסה ליחידות
הדואר לא היו מתאימות לשימושם של אנשים עם מוגבלות ולא סומנו
כנדרש; בבתי שימוש ציבוריים נגישים שהתקינה החברה לשימוש אנשים
עם מוגבלות נמצאו ליקויים בהתקנתם.
רק בנובמבר  2016החליטה החברה כי רכז הנגישות בחברה יפנה לרשויות
המקומיות על מנת להסדיר את הנגשת החניות בקרבת יחידות הדואר שבתחום
אחריותן .על פי מסמכי החברה ,בפברואר  2017עדיין לא פנתה החברה
לרשויות המקומיות בבקשה להסדיר חניות נגישות ודרכי גישה המותאמות
לשימושם של אנשים עם מוגבלות.
נמצא כי בשנים  2010עד  2016לא פנתה החברה לרשויות המקומיות לשם
הסדרת חניות נכים ודרכי גישה אל יחידות הדואר ,ובכך מנעה מציבור
גדול של אנשים עם מוגבלות ,אשר ממילא מתקשה להתנייד באופן
עצמאי ,לקבל שירות ככל אזרח; וזאת אף שהטיפול בנושא אינו כרוך
בהוצאה כספית מצד החברה.
החברה ציינה בתשובתה כי באפריל  2017היא פנתה לכלל הרשויות המקומיות
במדינת ישראל בבקשה לבצע עבודות הנגשה באזורים בתחומן אשר נמצאים
בסמוך למתקני החברה ומחוץ לגבול השטח שבאחריות החברה .החברה
הוסיפה כי בסוף  2017היא שלחה תזכורות לאותן רשויות שטרם ענו לפנייתה.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברת הדואר על שהתעלמה מהוראות הדין
ועל שהזניחה במשך שנים את נושא הנגשת יחידותיה לאנשים עם
מוגבלות ,וכי עליה לפעול לקידום הסדרת הנגישות ליחידותיה.

חברת הדואר
התעלמה מהוראות
הדין והזניחה במשך
שנים את נושא
הנגשת יחידותיה
לאנשים עם מוגבלות,
ועד  2016לא הייתה
יחידת דואר אחת
שהמבנה שלה
מותאם באופן מלא
לשימושם ,לנוחיותם
ולביטחונם של אנשים
עם מוגבלות
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי כנותנת שירות חיוני לציבור מוטלת
עליה האחריות לבחון את דרישות הדין להתקנת שירותי נכים באופן
המקל על אנשים עם מוגבלות ,וכי עליה לפעול לכך שבכל יחידה גדולה
המשרתת אנשים רבים יותקנו שירותים שישמשו אנשים עם מוגבלות ויקלו
עליהם ,בפרט כאשר מתן השירות כרוך בהמתנה ממושכת בתור.
ליקויים בשירותים נלווים נוספים :במסגרת מערך השירותים של החברה
היא מספקת גם שירותים נלווים לשירותי חלוקת דואר .גם שירותים אלו אמורים
להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות ,לדוגמה החברה מעמידה לרשות הציבור
תיבות חיצוניות למשלוח דואר; החברה מציבה תיבות דואר שגוי כדי שהציבור
יוכל להשיב לה דברי דואר שהגיעו אליו בטעות; החברה מציבה תיבת תלונות
לשימוש כלל הציבור; החברה מאפשרת לציבור לקבל את דברי הדואר
באמצעות תאי חלוקת דואר ,לעיתים ליד סניפים וסוכנויות דואר ,והציבור משלם
בעבורם דמי שכירות.
משרד מבקר המדינה ניתח את נתוני המדגם ומצא כי בכל היחידות
שנדגמו בסקר החלקי ,השירות המוצע לאדם עם מוגבלות לא היה תקין,
בין היתר ,ב 423-יחידות הייתה חסרה תיבת תלונות לשימוש הציבור או לא
התאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע אליה ,וב 333-יחידות לא התאפשר
לאדם עם מוגבלות להגיע בנקל וללא מכשולים לתאי חלוקת הדואר
שבהם ניתן לקבל דברי דואר מחוץ ליחידה.
במשך שנים טיפלה החברה באופן כושל בהנגשת יחידותיה לאנשים עם
מוגבלות .במועד סיום הביקורת בפברואר  ,2017כחמש שנים לאחר
שפורסמו תקנות נגישות מבנה ,אנשים עם מוגבלות עדיין נאלצים לקבל
שירות ירוד שאינו מתאים לצורכיהם ,והם עדיין מופלים לרעה בבואם
לקבל שירותי דואר ביחידות החברה .החברה אינה משקיעה משאבים
ראויים לצורך זה; בכך היא מונעת מאנשים עם מוגבלות לממש את זכותם
הבסיסית והטבעית  -קבלת שירות כמו יתר האנשים.
על הנהלת החברה והדירקטוריון לעשות בדק בית על מנת לאפשר
לאנשים עם מוגבלות לקבל שירות ציבורי חיוני זה כמו כלל הציבור .על
החברה לפעול בנחישות ובעקביות מול הרשויות המקומיות להסדרת חניה
נגישה לאנשים אלה.
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אי-הנגשת שירותי הדואר לאנשים עם
מוגבלות
כאמור ,הנגשת שירות היא אספקת שירות באופן המותאם לצורכי אנשים עם
מוגבלות ,כדי שיוכלו לצרוך את השירות באופן עצמאי ומכובד במקום ובמועד
שבו הוא ניתן לכלל הציבור.
שירות נגיש כולל כמה היבטים( :א) התאמה של המקום שבו ניתן השירות
לצורכי האנשים עם מוגבלות ,לרבות הנגשתם של ריהוט ,שלטים ,עמדות
מודיעין ,דלפקי שירות ,קופות ,מכשירים לקביעת תורים ,תצוגה של תורים
ועמדות המתנה ,וכן התקנת אמצעי הגברה ללקויי שמיעה; (ב) התאמה של
נוהלי מתן השירות באופן שיאפשרו למלא באופן הולם את צורכיהם של אנשים
עם מגוון רחב של מוגבלויות; (ג) הסברה והדרכה לעובדים הן אחד המהלכים
החשובים ביותר בהנגשת השירות; (ד) התאמה של האמצעים למתן השירות
והמידע.
להלן בלוח  11מובאות כמה דוגמאות לשירותים שלא היו מותאמים לאנשים עם
מוגבלות במועד סיום הביקורת והשלמת נגישותם אמורה להסתיים לאחר
הביקורת בנושא ,ונמנעו במשך שנים מאנשים עם מוגבלות.
לוח  :11דוגמאות לשירותים שהתאמתם לא הושלמה במועד הקבוע
בדין*.
תאריך לסיום לפי זמן הפיגור

שירות

המועד

תוכנית העבודה

הקבוע

של החברה

בתקנות לשנת 2017

בעמידה
ביעד
השירות

אפשרויות הצגת מידע לציבור

1.7.14

ספטמבר 2017

מעל שלוש שנים

הנגשת מידע באמצעים

1.7.14

יוני 2017

שלוש שנים

המותאמים לאנשים עם מוגבלות
התאמת אתר המרשתת של החברה
הסדרת אמצעי תקשורת

 25.10.16יוני 2017
1.7.14

יוני 2017

תשעה חודשים
שלוש שנים

חלופית לכל סוגי השירותים
הנגשת תוכן קיים באתר החברה

 25.10.16יוני 2017

תשעה חודשים

לאנשים עם מוגבלות
המקור :על פי נתוני חברת דואר ישראל.
ומועד השלמתם צפוי לאחר סיום הביקורת בנושא לפי תכנית העבודה של החברה לשנת .2017
*

בפברואר  2017קיבל משרד מבקר המדינה מחברת הדואר נתונים חלקיים על
מצב נגישות השירות ב 421-יחידות דואר .משרד מבקר המדינה למד על מצב
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נגישות השירות ביחידות הדואר לאחר שניתח את נתוניהם של סקרים אלו ,וכן
ממסמכים אחרים.
מעיבוד נתונים שערך משרד מבקר המדינה עולה כי בעת ביצועו של
הסקר לא נמצאה אף לא יחידה אחת בשנים  2014עד  2016שהייתה
מותאמת באופן מלא לשימושם ,לנוחיותם ולביטחונם של אנשים עם
מוגבלות .בממוצע ,כ 23-היבטים שונים בשירות שהיו אמורים להיות
מותאמים לשימושם של אנשים עם מוגבלות הוגדרו "לא תקינים" ,ורק
כשבעה היבטים בשירות נמצאו מותאמים .לדוגמה:
הכשרת עובדים והדרכתם :תקנות נגישות השירות קובעות כי עד אוקטובר
 2014על החברה להכשיר את כל עובדיה לטיפול באנשים עם מוגבלות ,ובין
היתר על החברה להביא לידיעת כל העובדים את חובותיהם על פי החוק בכל
הנוגע לאיסור אפליה ,להדריך אותם בעניין סוגי המוגבלויות השונים ,כללי
ההתנהגות הנאותים והפעולות שעליהם לנקוט במסגרת הטיפול באנשים עם
מוגבלות.
מעיבוד נתוני הסקר הגולמיים עולה כי במועד ביצועו בכל יחידות הדואר
שנדגמו (כ )421-נמצא בין היתר כי החברה לא הדריכה את כל העובדים
נותני השירות בנושא סוגי המוגבלויות וההתאמות הנדרשות לכל אחד
מהם; בחברה לא הייתה תוכנית הדרכה מאושרת בידי מורשה לנגישות
שירות; החברה לא ניהלה רישום של העובדים שהשתתפו בהכשרה ושל
מועד ההכשרה; והחברה לא הדריכה בנושא זה עובדים חדשים עם
תחילת עבודתם בחברה.
בפברואר  2017נמצא כי החברה הכשירה כ 4,500-מעובדיה ועליה להכשיר עוד
כ 700-עובדים ו 120-סוכני דואר .בינואר  2017הוציאה הנציבות לשוויון לחברת
הדואר צו נגישות ובו הובהר לחברה כי המועד לביצוע הדרכת העובדים לפי
החוק היה עליה להכשיר את עובדיה עד אוקטובר  ,2014וכי עליה להשלים את
הכשרת עובדיה עד יולי .2017
הנציבות לשוויון ציינה בתשובתה כי נוכח העובדה שהחברה לא עמדה בתקנות
נגישות השירות בנוגע להכשרת עובדיה ,היא הוציאה לחברה בינואר  2017צו
נגישות ובו הבהירה לה כי המועד הקבוע בחוק להכשרת עובדיה חלף.
החברה ציינה בתשובתה כי במהלך  2017היא השלימה את הדרכת עובדיה
בכל הנוגע להוראות הנגישות ,לרבות התנסות חווייתית.
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עוד עולה מעיבוד נתוני הסקר כי במועד ביצועו נמצאו בשנים  2014עד
 2016ליקויים בהתאמת שירותים נוספים לשימושם של אנשים עם
מוגבלות; בין היתר בהצבת שלטי "כניסה נגישה" ושלטי הכוונה ביחידת
הדואר; חוסר בעמדות שירות לקבלת שירות בעמידה; חסרונם של
מושבים נגישים לשימושם של אנשים עם מוגבלות; חוסר במדפים
מתקפלים בעמדת השירות בעמידה; והיעדר מערכות כריזה קולית וכריזה
חזותית לשירות הציבור.
מניתוח הנתונים המרוכזים שהעבירה החברה למשרד מבקר המדינה
בפברואר  2017עולה כי בסקר הנגישות שבוצע ביחידות החברה בשנת
 2014נמצאו ליקויי שירות בכל היחידות שנדגמו בו ,והם מעידים כי נושא
נגישות השירות בחברת דואר ישראל הוזנח במשך שנים.
בכל היחידות נמצאו ליקויים אלו( :א) לא ניתן היה למסור מידע בעל פה לאדם
עם מוגבלות באמצעי המתאים לו ,לרבות מערכת עזר לשמיעה ,תרגום לשפת
סימנים או כל דרך אחרת המותאמת לאותו אדם; (ב) מידע כתוב ,כגון טפסים,
מכתבים ,חוברות מידע ,עלונים ופרסומים הנמסרים לכלל הציבור ,אינו נמסר
לאדם עם מוגבלות באמצעי המותאם לו; (ג) המידע בדבר התאמות הנגישות
הנדרשות לא פורסם באופן נגיש לאדם עם מוגבלות; (ד) נוהלי העבודה,
הנהלים הכתובים ותהליכי השירות לא הותאמו לאנשים עם מוגבלות; (ה) לא
נקבע נוהל לחילוץ ופינוי של אנשים עם מוגבלות בעת הצורך .בפברואר 2017
עדיין לא תוקנו חלק מליקויים אלו.
לאחר פברואר  2017מסר רכז הנגישות בחברה למשרד מבקר המדינה נתונים
עדכניים על מצב הנגישות בכ 3,482-יחידות דואר  433 -סוכנויות דואר עצמאיות,
 203סניפים 342 ,מרכזי מסירה 19 ,אשנבים למתן שירותי דואר בסניפי "מנטה",
 3יחידות דואר ,ו 2,482-מרכזי חלוקה .משרד מבקר המדינה בחן את האופן שבו
הוחל בהנגשת השירות בכ 1,000-יחידות דואר (ללא מרכזי חלוקה) האמונות על
מתן שירותים לציבור.
בעיבוד הנתונים האמורים שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי רק
באחת מ 1,000-היחידות הוצבו כל ארבעת האמצעים המותאמים לשימוש
אנשים עם מוגבלות המאפשרים להם לקבל שירות ככל אזרח (מנת"ם
נגישה ,אמצעי עזר לשמיעה ,מדף מתקפל ומושבים נגישים) .עוד נמצא כי
באפריל  2017עדיין לא החלה החברה בביצוע התאמות נגישות השירות
באופן מלא בכל אחת מיחידותיה ,ועדיין לא עמדה בדרישות החוק לעניין
השלמת הנגשתו של השירות ב 20%-מיחידותיה.

עד פברואר 2017
הוצבו רק באחת
מ 1,000-יחידות
הדואר בארץ כל
ארבעת האמצעים
המותאמים לשימוש
אנשים עם מוגבלות
אשר מאפשרים להם
לקבל שירות ככל
אזרח (מנת"ם נגישה,
אמצעי עזר לשמיעה,
מדף מתקפל ומושבים
נגישים)
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי במשך שנים סבלו אנשים עם
מוגבלות משירות ירוד ביחידות החברה שאינו מותאם לצורכיהם ופוגע
בשוויון זכויותיהם .החברה הזניחה נושא זה ונקטה סחבת בכל הנוגע
לביצוע התאמות השירות ולא פעלה להשלמתן .ספק אם החברה תוכל
להשלים פערים אלו עד נובמבר  - 2018המועד הקבוע בחוק להנגשת כל
יחידותיה.
החברה ציינה בתשובתה כי היא מעריכה כי תשלים את ביצוע התאמות הנגישות
במלואן עד המועד הקבוע בחוק ,נובמבר  .2018עם זאת ,חלק גדול מהרשויות
המקומיות כלל לא השיבו לחברה בנוגע לחלקן בביצוע התאמות הנגישות.
החברה הוסיפה כי חסר בידיה מידע מלא לגבי מצב הנגישות וחובות הרשויות
המקומיות בכל הנוגע לביצוע התאמות הנגישות במרכזי החלוקה והמרכזים
למסירת דברי דואר ,וכי היא מטפלת בפערים אלו.
בתשובתה מסרה הנציבות לשוויון כי באפריל  2017שלחה אליה חברת הדואר
תוכנית עדכנית לביצוע התאמות נגישות מבנים ושירות בכ 1,045-סניפים
שהחברה הצהירה כי במועד הגשתה הם נגישים לשימושם של אנשים עם
מוגבלויות; אולם מדובר היה בתוכנית לא תקנית אשר עסקה בביצוע התאמות
נגישות ברכיבים ספורים ,בלי שבוצעה התאמה מלאה של כל רכיבי המבנה
והשירות ביחידת הדואר .הנציבות הוסיפה כי היא ערכה פיקוחים מדגמיים
בחודשים נובמבר-דצמבר  2017ביחידות החברה .התברר כי נמצאו ליקויים
בהתאמתן של  17יחידות דואר לשימושם של אנשים עם מוגבלות הן מבחינת
נגישות המבנים והן מבחינת נגישות השירות.
משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החברה כי עליו לפקח ביתר שאת
על החברה ולוודא כי היא עומדת בתקנות הנגישות הנוגעות לציבור
לקוחות רחב הנזקק לשירותיה .עליו להסתמך על בדיקתה של הנציבות
לשוויון שהיא הגורם המאסדר האמון על יישום החוק בעניין נגישות מבני
ציבור לשימושם של אנשים עם מוגבלות .על החברה להקצות את
המשאבים הנדרשים להשלמת הפערים שעליהם עמד דוח זה ושידועים
לה זה מכבר .משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי לפי תקנות הנגישות,
גם מרכזי המסירה שנפתחו כיחידות חדשות היו אמורים להיות נגישים
לציבור בעת התקשרות החברה עימם בהסכם .כמו כן ,פנייתה אל
הרשויות המקומיות לשם הסדרת מפגעי הנגישות הייתה מאוחרת ,והיא
מעמידה בספק את יכולתה של החברה לעמוד בהוראות החוק ולהשלים
את ביצוע התאמות הנגישות באופן מלא בכל יחידותיה.
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סיכום
חברת דואר ישראל היא חברה ממשלתית המספקת שירותים חיוניים
לתושבים בכל הארץ ,ובכלל זה לתושבי הפריפריה ,לאנשים עם מוגבלות
ולבעלי עסקים ,כאשר חלק משירותים אלה היא נותנת באופן בלעדי.
זכותו של הציבור במדינה מתוקנת לקבל שירותי דואר הולמים מחברת
הדואר ,ולפיכך השי רותיות חייבת להיות נר לרגליה .עליה לתת שירות
איכותי ,שוויוני ,יעיל ומסביר פנים לציבור ולקבוע מתן שירות שכזה כאחד
מיעדיה.
מממצאי הדוח עולים ליקויים רבים ,חלקם אף חמורים ,במגוון רחב של
תחומים .לצורך תיקונם נדרשים שיפורים משמעותיים בשירותי חלוקת
דואר ,בשירות ביחידות הדואר ,בשירותי הדואר הנע ,בשירות הניתן
לגופים ציבוריים ,בשירות במגזר הלא יהודי ,בשירות שנותנות סוכנויות
הדואר העצמאיות ובשירות במוקד שירות הלקוחות .כמו כן ,יש לפעול
במשנה מרץ לביצוע התאמות נגישות מבנה ושירות של יחידות הדואר
לאנשים עם מוגבלות .הפג יעה באמון של הציבור גורמת גם לפגיעה
במוניטין ובמצבה הכספי של החברה.
על הדירקטוריון והנהלת החברה לפעול לשיפור מערכת היחסים בין
החברה ובין סוכני הדואר ,ובכלל זה ליישב את הסכסוך הכספי ביניהם,
על מנת לשפר את השירות שהחברה נותנת לציבור .על משרד התקשורת
ודירקטור יון החברה לבחון את הסיבות לנטישתם של סוכני דואר רבים
ולהיות ערים לחשש ממשי לסגירתן של סוכנויות דואר רבות ,ועקב כך
לפגיעה בשירות חיוני לציבור .על החברה לפעול להסדרת הבעיות
הייחודיות הנוגעות למתן השירות למגזר הלא יהודי.
בחברה עובדים רבים העושים כמיטב יכולתם לספק שירותי דואר
איכותיים ,והנהלת החברה בראשות המנכ"ל פועלת מסוף שנת 2015
לשיפור וייעול חלוקת דברי הדואר וזמני ההמתנה בתור ביחידות הדואר,
אך שיפור השירות שהוא משאת נפשו של ציבור גדול הינו תהליך ארוך
וקשה וכרוך בשינוי התרבות הארגונית בחברה .על הנהלת החברה
להתמיד בשיפור השירות בכך עד שהדבר יחלחל לאחרון העובדים
בארגון .על הדירקטוריון של החברה ועל האגף לפיקוח על הדואר
במשרד התקשורת להגביר את פעולות הפיקוח כדי להבטיח שהחברה
עומדת ביעדי טיב השירות שנקבעו ברישיונה ,וכן עליהם לוודא כי החברה
תשיג יעדים אלה ,כדי שתוכ ל לספק שירות איכותי לכל ציבור לקוחותיה.
זאת ועוד ,על אגף הפיקוח לוודא כי כל הציבור יקבל שירותי חלוקת דואר
איכותיים ,ועליו להחיל על בעלי ההיתר האחרים לחלוקת דואר קווים
מנחים אחידים ,ויעדי טיב השירות לטיפול בדברי דואר ,ואם יימצא כי מי
מהם אינו עומד בהוראות אלה ,יש לנקוט נגדו את הצעדים הנדרשים.
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משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הצעדים אותם נקטה החברה
לתיקון הליקויים ויישום ההמלצות במגוון שירותי הדואר שעלו בדוח
הביקורת .עם זאת ,הצעדים אותם נקטה החברה לא הושלמו ,וטרם
הבשילו לכדי שיפור מהותי בחלק משירותי החברה.

