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בעלי בתי הדפוס נגד הדואר :מתחרים בנו
באופן לא הוגן
התאחדות המלאכה והתעשייה עתרה לבג"ץ • הדרישה :לעצור
מכירת המעטפות המבוילות לעסקים • "חברת הדואר מרסקת את
הענף שלנו"
היאלי יעקבי-הנדלסמן

התאחדות המלאכה והתעשייה ,המייצגת את בעלי העסקים בענף
הדפוס ,הגישה ביום שני האחרון עתירה לבג"ץ נגד דואר ישראל
ומשרד התקשורת.
בעתירה מבקשת ההתאחדות מבג"ץ להורות להפסיק לאלתר את
שירות "ישיר למשרד" שמפעילה חברת דואר ישראל .לטענת
ההתאחדות ,השירות הזה פוגע באינטרס הציבור בתחרות הוגנת
ובזכויותיהם המוגנות של העוסקים בענף הדפוס.
לדבריהם ,חברת דואר ישראל מרסקת את ענף הדפוס המשרדי ומוכרת
מוצרי דפוס מבוילים במחיר הבול בלבד .בהתאחדות
אומרים כי חברת דואר ישראל החלה להיכנס כשחקן חדש
ומרכזי בענף בתי הדפוס ,והיא מתחרה באופן ישיר עם
מאות ואלפי בתי הדפוס באופן שעלול להוביל לקריסתם
ולסגירתם של בתי דפוס קטנים ובינוניים ,שגם כך נאנקים
תחת משבר הקורונה .על פי נתוני הלמ"ס ,מגלגל ענף
הדפוס כ 5.18-מיליארד שקלים בשנה.

רוית גרוס ויוסי אלקובי

בחודשים האחרונים החלה חברת דואר ישראל לספק
שירותים במסגרת "ישיר למשרד" ,הכוללים הדפסה
והספקת מעטפות מבוילות עם לוגו של בתי עסק ,אחד
המוצרים המרכזיים שנמכרים על ידי בתי הדפוס בישראל.
בעתירה שהגישה התאחדות המלאכה והתעשייה,
באמצעות עוה"ד ערן שפינדל ומוריה שלו ממשרד שפינדל ושות' ,נטען כי חברת דואר ישראל ,כחברה
ממשלתית ,פועלת בניגוד לסמכויות שהוקנו לה בחוק הדואר ,ובעשותה כן היא כאמור מתחרה בתחרות
בלתי הוגנת בבתי הדפוס בישראל .את המעטפה המבוילת נושאת ההדפסה לבקשת הלקוחות ,מציעה
חברת הדואר במחיר הבול לבדו ,ללא גביית תשלום נוסף עבעור המעטפה המודפסת ,ואף במחירים
המגלמים הנחה ממשית ומשמעותית ממחיר הבול.
לדברי נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה ,יוסי אלקובי" :זו שערורייה שבעת הזאת ,כאשר העסקים
הקטנים נלחמים על קיומם ,נכנסת חברת דואר ישראל ובדורסנות של מונופול מביאה לריסוק ענף
הדפוס".
מנכ"לית התאחדות המלאכה והתעשייה ,עו"ד רוית גרוס ,הוסיפה כי "חברת דואר ישראל היא חברה
בבעלות המדינה ,שעושה שימוש בריוני בכוח שלה לרמוס את בתי העסק הקטנים .פנינו לחברת דואר
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ישראל ,דנו איתם בנושא ,ולצערנו לא זכינו לאוזן קשבת.
"אנחנו מאמינים שבית המשפט יכריע בסוגיה ויאפשר לשוק להתנהל באופן חופשי".
מדואר ישראל לא נמסרה תגובה.
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