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 8872802-076 בפקס:

 

 שלום רב,

 

 בירושלים המזרחיתלשכונת צור באהר לאלתר השבת שירותי דואר הנדון: 

לשכונת צור באהר השיב לאלתר את שירותי הדואר, לרבות בנק הדואר, פונים אליכם בדרישה לאנו 

הותרתם של תושבי השכונה ללא בתחילת ינואר. ף הדואר שבה נסגר י, אשר סנבירושלים המזרחית

, וסותרת את חובותיה של לשוויוןפוגעת בזכותם לכבוד ואינה סבירה, חיוניים ונגישים שירותי דואר 

 , והכל כמפורט להלן:רת הדואר מכוח המשפט הציבוריחב

ות חדשה. אלמצי המזרחית ירושליםבתושבי שכונת צור באהר  והתעורר 2019בינואר  2רביעי יום ב .1

ליסון לשכונות אום טובא ואום גם ים סניף הדואר, המשרת את אלפי תושבי השכונה ומספק שירות

ר לתושבים כי הסניף נסגר לתקופה בלתי שבכתב יד, המבעל דלתו נתלה שלט הסמוכות, היה סגור. 

 מוגבלת.

 כמהנסגר בעקבות מעצרם של כי הסניף התקשורת למדו התושבים  יסמו בכלרמידיעות שהתפ .2

במסגרת   . בנק הדוארח מלקוחות "ש 300,000בהם אב ושני בניו, בשל חשד לגניבת ו, מעובדי

חשד: עובדי בנק של החשודים )ישי פורת,  הםיועל בתהדואר המעצר פשטו השוטרים על סניף 

 (. מאז סגור סניף הדואר.Ynet ,2.12019 שקל מלקוחותיו, 300,000הדואר גנבו 

תושבים . הצמוד לסניף בעקבות פניות תושבים נפתח לאחר מספר ימים אזור תיבות החלוקה .3

, עמוסים דין-סלאח אשני עובדים מסניף הדואר ברחוב מדי כמה ימים מגיעים אליו סיפרו כי 

במכתבים וחבילות, ומנסים למיינם ולהכניסם לתיבות החלוקה מצדן החיצוני. תושבים בצור 

דואר  עם התושבים, ובשל כך שעל דברישל עובדים אלה באהר העידו על כך שבשל חוסר היכרותם 

מגיעים  רבים לא מצוין מספר תיבת הדואר אלא שם הנמען וכתובתו, דברי דואר רבים אינם

 ליעדם.
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אולם גם לו היו השניים בקיאים בשמו ובמענו של כל תושב ותושב בשכונה ובשכונות הסמוכות,  .4

לא היה בכך לפתור את מצוקת התושבים. שירותי הדואר אינם מתמצים בחלוקתו. סגירתו של 

ם החל בתשלום חשבונות וקנסות, דרך שליחת מכתבי –הסניף משמעה שעל מנת לבצע כל פעולה 

קצבאות הביטוח הלאומי, כדי לפדות את ובפרט והעברת בעלות על רכב, חבילות , רשומים

נאלצים התושבים, בהם קשישות וקשישים, לשרך את דרכם לסניף  –המופקדות בבנק הדואר  

 דואר אחר.

סניף הדואר הקרוב לצור באהר הוא סניף ארמון הנציב, המצוי במרחק רבע שעת נסיעה באוטובוס  .5

כי  ,תושבים עולהת יומעדו .אף בתשלום כרטיס נסיעהכמובן  ו כרוכהי, ואשר ההגעה אלונהמהשכ

התורים בשל העלייה החדה במספר לקוחותיו. פיפות קשה, ימים האחרונים נרשמה בסניף זה צב

עבור רבים מתושבי ירושלים שעה תמימה. ארוך אף מתארכים, ועשויים להשירות  לדלפקי

הן בשל כך שהאפילקציה . אינו ריאלי, השימוש באפליקציית הדואר לשם הזמנת תור המזרחית

בעיקר א פעם מדובר במי שאין לו טלפון סלולרי או מחשב, אינה מופיעה בערבית, והן בשל כך של

עובדי סניף רבים מלקשיים אלה מתווספת העובדה ש. ומוחלשת יה מבוגרתיאוכלוסדובר בכשמ

 אינם דוברי ערבית.הדואר בארמון הנציב 

מנהל תחום  10.1.2019תשובה לשאלת האגודה לזכויות האזרח בדבר פתיחת הסניף, השיב ביום ב .6

חברת הדואר לא תוכל להפעיל כי פיקוח ורישוי במינהל הדואר במשרד התקשורת, מר הדי נבואני, 

". תשובה זו אינה מתקבלת על הדואר סוכן בבעלותהנכס את סניף הדואר בצור באהר, בשל כך ש"

 סגירתו של סניף דואר המשרת אלפי תושבים הנזקקים לשירותיו בפעולות יומיומיתהדעת. 

 בתה של חברת דואר ישראל, המעוגנתחוטא לחו, ללא כל צפי לפתיחתו מחדש, אינו סביר, וחיוניות

, ים, ללא אפליהלספק שירותי דואר תקינים וסדירים לכלל התושב 1966-הדואר, תשמ"ובחוק 

 . זאת בין אם היא עושה זאת בעצמה, ובין אם באמצעות סוכנים וזכיינים

עמד זה מכבר על כפיפותה של חברה ממשלתית, המספקת שירות חיוני עליון בית המשפט ה .7

, בע"מ מיקרו דף נ' חברת החשמל לישראל 731/86בג"צ (בורי )לציבור, לעקרונות המשפט הצי

לפעול בהגינות, , על חברת הדואר בקיימה את חובותיה על פי דין. ((1987)  463, 449( 2מא)פ"ד 

הסניף נסגר ללא שניתנה לתושבים חלופה אלה אינם מתקיימים כאן. תנאים  ,בסבירות ובשוויון

אנו בספק, שמספק סניף דואר. יומיומיים והחיוניים המלאה ומיידית, שתספק את כלל השירותים 

 תה מתאפשרת בשכונה יהודית.אם סיטואציה דומה היי

העובדה כי סניף הדואר בשכונת צור באהר מופעל על ידי זכיין )או סוכן, כלשון הודעתו של מר  .8

נבואני(, אינה פותרת את חברת הדואר מאחריותה ומחובתה לספק לתושבים שירותי דואר 

 רציפים ומלאים, ובוודאי שהיא אינה מכשירה את המשך הפגיעה הקשה בתושבי 

ליסון. חברת הדואר אינה רשאית לשבת בחיבוק ידיים שכונות צור באהר, אום טובא ואום 

המשטרתית או עד להוצאת מכרז חדש להפעלת הסניף. עליה לספק קירה חלסיום העד ולהמתין 

לתושבים פתרון מיידי, בין באמצעות הפעלתו על ידי עובדי חברת הדואר, ובין באמצעות פתרונות 

  מת הצבת קרוואן דואר בשכונה.אחרים, כדוג
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בשכונת צור לאלתר בשל כל אלה, אנו מצפים כי תדאג לכך ששירותי הדואר במלואם ישובו לפעול 

 .באהר

 על מנת לשקול את המשך צעדינו. הדחופה ךלהתייחסותנודה 

 בכבוד רב ובברכה,

 טל חסין, עו"ד

 :יםהעתק

  02-6290738פקס ב, היועץ המשפטי, חברת דואר ישראל, עו"ד דן כרמלי

 @moc.gov.il   lavineoמר אורן לויאן, מנהל מינהל הדואר, משרד התקשורת, במייל

נבואני, מנהל תחום פיקוח ורישוי, מינהל הדואר, משרד התקשורת במייל הדי מר 
adin@moc.gov.il 

 nahib@justice.gov.ilעו"ד נחי בן אור, מחלקת בג"צים, פרקליטות המדינה, במייל 
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