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  ותריםמטעם הע הודעה מעדכנת

 מתכבדים העותרים להגיש הודעה מעדכנת ,1.4.2012בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

  :הלןלמטעמם כד

הן במישור , הוא המחסור החמור בשירותי דואר בירושלים המזרחיתהעתירה דנן עניינה של  .1

 .  דוארבתיחלוקת הדואר והן במישור שירותי הדואר הניתנים לתושבים באמצעות 

השתתפותם  עדכנו העותרים אודות ,25.3.12מיום המעדכנת מטעמם ההודעה במסגרת  .2

העותרים  .משרדי ועל מצב שירותי הדואר בשכונות ירושלים המזרחית-בישיבות הצוות הבין

ציינו כי הם שמחים על מוכנות המשיבים לשמוע את טענות העותרים בדבר הבעיות בשירותי 

פעילות המשיבים הם סבורים כי שאך , חיתהדואר בשכונות השונות בירושלים המזר

 כוללים לבעיות שהועלו במסגרת  למציאת פיתרונותהמתנהלת לאיטה ואינה חותרת די

 .העתירה
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גרירת  אתשבות ומדגימות רק  7.6.2012 מיום 2-  ו1המשיבים המעדכנות מטעם הודעות ה .3

-צוות הביןהרגליים המאפיינת את פעילות המשיבים עד כה והתנהלותו האיטית של ה

אליהן גם מפנה הודעת , ) להודעה3סעיף  (2ת המשיבה הודעהעדכונים ב, למעשה. משרדי

,  מחזרה על אותן החלטות שהתקבלו כבר לפני למעלה מחודשייםהן לא יותר ,1המשיבה 

  : ממשיתטרם ננקטה לגביהן כל פעולהשאך  , חודשיםארבעהלפני  אף ןובחלק

 בית צפאפהו ראח'ג' שייח ,כפר עקבניין השכונות  בע היבטים שוניםם לבחוןהסיכו  .א

למעלה לפני , 20.3.12ביום שהתקיימה  משרדי-ת הצוות הביןהתקבל כבר בישיב

  .אך אין בהודעות המשיבים עדכון בדבר פעולות שננקטו בעניין, מחודשיים וחצי

 14.2.12משרדי מיום -כבר בישיבת הצוות הבין, טור-וא עמוד- ראס אל תושכונבנוגע ל  .ב

ארבעה לפני דהיינו , )11.3.2012 מיום 2עולה מהודעת העדכון מטעם המשיבה שכפי (

 ימרכזהקמת  ליםס סיור למציאת נכמויייקנציגי המשיבים סוכם כי  ,חודשים

 .אך אין בהודעות המשיבים עדכון בדבר פעולות שננקטו בעניין, חלוקה

 התקבל בית חנינאלוקה ב תעביר חוות דעת בנוגע למרכז הח3הסיכום כי המשיבה   .ג

עולה מהודעת העדכון מטעם שכפי  (14.2.12משרדי מיום -כבר בישיבת הצוות הבין

 .חודשיםארבעה לפני , )11.3.2012 מיום 2המשיבה 

 התקבל כבר )הורדוססניף ( דין- ברחוב צאלח אסניף לבחינת שינויים בהסיכום בנוגע   .ד

אך אין בהודעות , לפני שלושה חודשים, 7.3.12משרדי מיום -בישיבת הצוות הבין

 .המשיבים עדכון בדבר פעולות שננקטו בעניין

עבור ,  שועפט'פ' פעולות למציאת נכס למרכז חלוקה ליד מחסום מבנוגע להסיכום   .ה

-בישיבת הצוות הביןהתקבל ) תא החדשהנע (סלאם-דחיית או ראס חמיסת ושכונה

 זה נראה כי ענייןבנוגע ל .שים וחצילמעלה משלושה חודלפני , 20.2.12משרדי מיום 

אך אין עדכון בדבר ,  אכן נקט בפעולות מסוימות לקידום העניין3נציג המשיבה 

 .1פעולות מצד המשיבה 

בל 'גהסיכום בנוגע לניסיון להעביר את סוכנות הדואר ומרכז החלוקה בשכונת   .ו

לפני , 7.3.12משרדי מיום - למרכז השכונה התקבל כבר בישיבת הצוות הביןמוכבר

 .אך אין בהודעות המשיבים עדכון בדבר פעולות שננקטו בעניין, שלושה חודשים

 עלה בהם אשר הצורך ,בחון היבטים שונים לשם קידום פיתרונותמדובר בהחלטות ל, דגשווי .4

וכן אף קודם , 8.6.2010ביום , לפני שנתייםאשר הוגשה לבית המשפט הנכבד , כבר בעתירה

 המשיבים עם אשר קיימו העותרים ,ת אינטנסיבית בת מספר שניםבמסגרת הידברו, לכן

-51ראו סעיפים  (בניסיון להביא לפתרון בעיית המחסור בשירותי דואר בירושלים המזרחית

ראו (הבעיות בשירותי הדואר בירושלים המזרחית טרם נפתרו מרבית , חרף זאת .) לעתירה56

 המזרחית המופיעה בהודעה המעדכנת הטבלה המסכמת את מצב שירותי הדואר בירושלים

 ).25.3.2102מטעם העותרים מיום 

 בירושלים המזרחית עלה דוארסניפי המחסור החמור בחרף העובדה שטענות בדבר , בנוסף .5

וכן באופן ספציפי לגבי , בהודעות המעדכנות מטעם העותרים, במסגרת העתירה, שוב ושוב

אין כל התייחסות בהודעות שהרי , משרדי- השכונות השונות במסגרת ישיבות הצוות הבין

וככל הידוע , )הורדוסהדואר סיכום לעדכן בנוגע לסניף ה למעט (המשיבים לנושא זה
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לעותרים לא ננקטות פעולות מצד המשיבים לשיפור השירות הניתן בירושלים המזרחית 

 . במישור זה

 במסגרת ישיבות חברת הדואר אף חזרה והצהירה, כפי שכבר ציינו העותרים, יתרה מכך .6

בטענה שהיא עומדת ,  כי אין בכוונתה לפתוח סוכנויות דואר נוספות,משרדי- הצוות הבין

באשר . בתנאי הרישיון וכי אין היתכנות כלכלית לסוכנויות נוספות בירושלים המזרחית

נציגי חברת , חרף טענות נציגי השכונות בדבר עומסים בלתי נסבלים, לסוכנויות הקיימות

- מלבד בסניף ברחוב צאלח א,  כי ברוב הסוכנויות בירושלים המזרחית,ענו בישיבותהדואר ט

משרדי לקבל מידע על -מ במסגרת ישיבות הצוות הבין"בקשת הח. יש פעילות דלילה, דין

 .טרם נענתה, תוך השוואה לסוכנויות אחרות, היקף הפעילות בסוכנויות אלו

בית המשפט הנכבד בדבר פעולותיהם לשיפור  יבקשו העותרים כי המשיבים יעדכנו אתלפיכך  .7

כי ימי הפגרה יובאו במניין ו, חודשיםשלושה תוך בשירותי הדואר בירושלים המזרחית 

גם  כי הודעות עדכון אלו יכללו התייחסות מצד המשיבים ,יםבקשמ העותרים .הימים

. אר הקיימים בירושלים המזרחית ולעומס בבתי הדוי דוארסניפבנוגע למחסור בלפעולותיהם 

כן מבקשים העותרים לחייב את המשיבים לקבוע לוח זמנים להשלמת כל הצעדים עליהם 

 . הוחלט ועוד יוחלט

  

  

  

  _______________                                               2012  ביוני12

  ד"עו,  מיכל פומרנץ

  כ העותרים"ב    

 


