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دمة
المق ّ
ُتعرّف خدمات البريد في
إسرائيل على أنّها خدمات
ضروريّة

للجمهور

دم
وتُق ّ

باألساس بواسطة شركة
بريد إسرائيل .مل ًقى على
دم في
عاتق شركة البريد أن تق ّ
األوقات

العاديّة

وفي

أوقات

الطوارئ خدمات بريديّة ومصرفيّة
ي
جب عليها أن توفّر توزيعًا على مست ًوى قطر ّ
حد .كما يتو ّ
كثيرة في البالد وبسعر مو ّ
ل منزل .الكثير من مستهلكي خدمات البريد
دد من ك ّ
لوحدات البريد على بعد مح ّ
متعل ّقون بوحدات البريد على ضوء مكان سكناهم ،وذلك لتشغيل مصالحهم أو بسبب
ن خدمات البريد العالية الجودة ،المتاحة
ي ،وعليه فإ ّ
ي أو االقتصاد ّ
وضعهم الشخص ّ
والناجعة من شأنها تحسين جودة حياتهم.
في أعقاب التطوّرات التكنولوجيّة ،مرّ قطاع البريد في السنوات األخيرة في البالد
والعالم بتغيّرات كبيرة انعكست في انخفاض إرسال الرسائل مقارنة بالزيادة المتواصلة
في إرسال الطرود .هذه التغيّرات وغيرها ،إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز المنافسة،
ددتها الدولة في الترخيص الذي منحته
أث ّرت في معايير الخدمة والتعرفة التي ح ّ
لشركة البريد في مطلع سنة .2015

דוח ביקורת מיוחד

في السنوات األخيرة وصلت إلى ديوان مراقب الدولة معلومات ،من بينها معلومات من
شكاوى الجمهور ،أشارت إلى تدهور مستمرّ في جودة الخدمات البريديّة .ونتيجة
رت فحص عدد من الخدمات الرئيسيّة في مجال البريد وكذلك الخدمات
لذلك ،قرّ ُ
دمة للفئات السكّانيّة الخاصّة.
المق ّ
في ضوء حيويّة الخدمات البريديّة المقدمة للجمهور ،وجدت أنّه من المناسب أن أضيف
إلى وسائل الرقابة التقليدية عمليّة مشاركة الجمهور التي تهدف إلى االستماع
لمواقف جمهور ،متنوّع قدر اإلمكان ،من الخدمات البريديّة الشائعة واألضرار التي
لحقت بهم بسبب النواقص في هذه الخدماتُ .أجريت عمليّة مشاركة الجمهور من
خالل استبيان عبر اإلنترنت نُشر على موقع ديوان مراقب الدولة على شبكة اإلنترنت
ي  .Facebookاط ّلع على هذا العمليّة حوالي
وعلى شبكة التواصل االجتماع ّ
 300،000شخص ،من بينهم  9600استكملوا تعبئة االستبيان المحوسب.
ُتظهر نتائج هذا التقرير صورة محزنة يتبيّن منها أنّه في العقد الذي تال افتتاح سوق
ي للمنافسة ،كانت جودة خدمات البريد متدنّية ،ووجدت الشركة صعوبة
م ّ
البريد الك ّ
في توفير خدمات البريد في جميع أنحاء البالد ووف ًقا لشروط الترخيص الممنوحة لها.
تبيّن نتائج الرقابة المفصّلة في هذا التقرير الشامل نواقص ،منها ما هو خطير ،في
معالجة الرسائل المنقولة عبر البريد وتوزيعها على الجمهور .وقعت هذه النواقص
ي التابعة لوزارة االتّصاالت
بسبب اإلشراف غير السليم من جانب إدارة اإلشراف البريد ّ
على الشركة وعلى أصحاب التراخيص اآلخرين لتوزيع البريد أي ً
ضا ،ووصلت األمور إلى
ل شخص ما يروق له.
درجة أن يفعل ك ّ
انبثقت عن إجراء مشاركة الجمهور الذي نُ ّفذ ،درجات تعبّر عن مست ًوى منخفض من
جهات الجمهور في البريد -
دمها وحدات الشركة :قسم تو ّ
الرضا عن الخدمات التي تق ّ
دمها
 1.64درجة (من  ،)5خدمات شركة 2.48 -؛ وعن الخدمات الرئيسيّة التي تق ّ
لعمالئها :الطرود القادمة من خارج البالد 2.09 -؛ خدمة البريد المتع ّقب  2.38 -أشار
 ٪80من المجيبين عن أسئلة االستبيان أنّه قد لحق بهم ضرر ما ،مثل :عدم استالم
م شراؤه من شركة من خارج البالد ( ٪80من المجيبين عن السؤال) ،دفع
منتج ت ّ
ي (حوالي .)٪ 49
غرامة عن التأخر في الدفع أو تفويت فرصة المشاركة في حدث عائل ّ
دمة للجمهور هو حجم الشكاوى بشأن الخدمة ومدى
أحد
مؤشرات جودة الخدمة المق ّ
ّ
صدق هذه الشكاوى .معظم الشكاوى التي تل ّقاها مندوب شكاوى الجمهور في
ديواني بشأن الخدمات البريدية كانت شكاوى صادقة.

השירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"מ

دة مجاالت:
يبيّن التقرير نواقص كبيرة في ع ّ
نظام توزيع البريد :ال تتقيّد الشركة بالتواريخ المحددة المنصوص عليها في
خرت عند
ترخيصها .إذ إ ّ
جل و "بريد  "24تأ ّ
ي والبريد المس ّ
ن مراسالت عبر البريد العاد ّ
نقلها بين وحدات الشركة ،وكان هناك تأخير في فرز البريد في وحدات الشركة
المرسل إليهم .باإلضافة إلى ذلك ،غالبًا ما تضيع مراسالت خالل
وتسليمه إلى
ُ
وجودها بمسؤوليّة الشركة التي ال تملك القدرة على العثور عليها أو تحديد المكان
الذي فُقدت فيه ،وذلك ألنّه ال يوجد نظام متابعة وحفظ للمراسالت البريديّة وأكياس
خاص عندما يتعل ّق بخدمة
البريد كما تتطل ّب تعليمات الترخيص .األمر خطير بشكل
ّ
جل الذي يدفع الزبائن مقابل تع ّقبه.
البريد المس ّ
متها وال تشكّل في الواقع خدمة إرسال بريد سريع.
خدمة "بريد  "24ال تفي بمه ّ
ن وصف الخدمة على موقع اإلنترنت التابع
ي من أ ّ
ونتيجة لذلك ،هناك قلق حقيق ّ
للشركة واالسم الذي تحمله "بريد  - "24يضل ّالن الجمهور.
ددة
الخدمة في وحدات البريد :لم تتقيّد الشركة بهدف أوقات االنتظار في الطابور المح ّ
في الترخيص .في الكثير من الفروع أوقات انتظار طويلة تدفع بعض زبائن الشركة إلى
ي ،تبيّنت
مغادرة الطابور قبل تل ّقي الخدمة .في بعض البلدات في المجتمع غير اليهود ّ
خاص في هذا المجال :الظروف في وحدات الخدمة ليست الئقة،
نتائج خطيرة بشكل
ّ
دميها ،وفي بعضها تصل أوقات
م عن احترام لمتل ّقي الخدمة البريديّة ومق ّ
بل إنّها ال تن ّ
االنتظار للحصول على الخدمة إلى ساعة أو أكثر.
ي معطيات في وقت حقيقي على فترات االنتظار في مئات وحدات
ال تمتلك الشركة أ ّ
البريد ،وبالتالي تتضرّر قدرة إدارة الشركة على تحديد الفروع التي يكون فيها وقت
ً
ي ،وتحسين خدمة الزبائن
االنتظار
طويال لتعمل على تقصيره ،حتّى في وقت حقيق ّ
الشركة والتقيّد بتعليمات الترخيص.
خدمة السكان في المناطق البعيدة عن المركز :عبى مدار سنوات أهملت الشركة
خدمات البريد التي تقدمها عبر خطوط "البريد الجوّال" لسكّان المناطق البعيدة عن
ي الذين يبلغ عددهم حوالي  1.2مليون نسمة في حوالي 1100
المركز والقطاع القرو ّ
ن عدد
بلدة الذين لم يتل ّقوا سلة خدمات البريد التي يستح ّقونها كسائر المواطنين .إ ّ
مرّات الرقابة التي أجرتها الشركة على خدمة البريد في خطوط البريد الجوّال وعلى
ً
دا.
مقاولي التوزيع في المناطق البعيدة عن المركز والقرويّة
قليال ج ً ّ

דוח ביקורת מיוחד

الخدمة لألشخاص ذوي القدرات المحدودة :لسنوات ،أهملت الشركة مسألة
إتاحة وحداتها لألشخاص ذوي القدرات المحدودة كما هو مطلوب بموجب القانون .إذ
لم تقم الشركة بإرشاد جميع مزوّدي الخدمات بالنسبة إلى أنواع المحدوديّات
حا إلتاحة وحدات
ج ِر مس ً
ل نوع منها ،وعلى مدار سنوات لم ُت ْ
والمالءمات المطلوبة لك ّ
البريد لذوي المحدوديّات ،بهدف الحصول على صورة الوضع في هذا المجال في جميع
وحداتها.
مة :ترسل الهيئات العامة مثل إدارة المحاكم سلطة
خدمة البريد للهيئات العا ّ
ميّة كبيرة
السكّان والهجرة وسلطة الضرائب في إسرائيل بانتظام رسائل بريد ذات أه ّ
ن هناك نواقص كبيرة في خدمات نقل البريد
المرسل إليهم .لقد تبيّن أ ّ
بالنسبة إلى ُ
من الهيئات العا ّمة الها ّمة.

ال تتوافق هذه النواقص مع المعايير التي يتعين على

ميّة هذه
الشركة التقيّد بها في مجال النجاعة والمراقبة ،ال سيما في ضوء أه ّ
الرسائل التي يتسبّب ضياعها في أضرار للجمهور ،أضرار ماليّة وخيبة أمل أي ً
ضا.
تشير مجمل النتائج في التقرير ،بما في ذلك النواقص في نشاطات وزارة االتّصاالت،
ن الوزارة فشلت في دورها كمنظ ّم لسوق خدمات البريد ولم تتصرّف كما هو
إلى أ ّ
ددت لها في مجال الخدمة
ح ّ
مطلوب منها لضمان أن تح ّقق الشركة األهداف التي ُ
دمها .على مدار سنوات لم يقم قسم اإلشراف على البريد في وزارة
التي تق ّ
االتّصاالت بدوره على الوجه األكمل في ضوء الضرر الذي يلحق بجودة خدمات البريد
التي تقدمها الشركة.
كما يشير التقرير أي ً
ي للمنافسة قبل
م ّ
ضا إلى أنّه منذ فتح سوق خدمات البريد الك ّ
أكثر من عقد ،لم تفحص وزارتا االتّصاالت والماليّة بانتظام نفقات شركة البريد على
حد  -وهو ما
تشغيل الخدمة الشاملة  -أي توزيع البريد في جميع أنحاء البالد بسعر مو ّ
ي للشركة وبقدرتها على توفير خدمة شاملة
قد يؤدي إلى اإلضرار باالستقرار المال ّ
عالية الجودة والنهوض بالمنافسة في سوق خدمات البريد.
يتطل ّب ضمان خدمات البريد الجيّدة للجمهور بأكمله في جميع أنحاء البالد تجميع
الموارد الوطنيّة واالستعداد الشامل للعديد من الهيئات ،بما في ذلك شركة البريد،
هيئات اإلشراف والتنظيم والوزارات المسؤولة عن ضمان تمويل هذه الخدمات .قد
يضمن االستعداد السليم لجميع الهيئات ذات الصلة توفير خدمات بريد جيّدة للجميع،
د من األضرار المباشرة وغير المباشرة للجمهور وخفض أسعار خدمات البريد.
والح ّ
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أودّ أن أشيد بأنّه منذ بداية الرقابة اتّخذت الشركة خطوات إلصالح النواقص ،بما في
ي ومراكز توزيع الطرود ومراكز التوزيع اإلقليمية.
ذلك إنشاء وتشغيل مركز الفرز القطر ّ
ن هذا ال يكفي ،ويجب على الوزارات المعنيّة وشركة البريد دراسة نتائج التقرير
لك ّ
والعمل بحزم ،كل هيئة في نطاق مسؤوليّتها ،لتحسين خدمات البريد وزيادة اإلشراف
حدة وأهداف جودة خدمة تضمن أن
على أصحاب تراخيص توزيع البريد ولوضع قواعد مو ّ
يحصل الجمهور بأكمله في الدولة ،بما في ذلك سكّان المناطق البعيدة عن المركز
ن
ي على خدمات بريد عالية الجودة من جميع أصحاب التراخيص .كما أ ّ
والقطاع القرو ّ
عليها ضمان حصول األشخاص ذوي المحدوديّات على خدمات البريد في األماكن التي
يتل ّقى في عا ّمة الجمهور الخدمة.

يوسف حاييم شفيرا ,قاض (متقاعد)
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