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לתושבים שלום,

משולחנו של ראש המועצה
דיווח בנושא סוכנות דואר

לנוכח העובדה שסוכנות הדואר בכפרנו הפכה לכלי לפרסום וניגוח במערכת הבחירות
שבאופק הקרוב ,להלן דיווח מסודר המשקף את מצב העניינים.
בכפרנו פועלת כידוע סוכנות דואר ולא סניף דואר .המופעלת ע"י סוכנת/קבלנית ,ששכרה
מגיע מעמלות שהיא מקבלת על העבודה שהיא מבצעת ,לפי מפתח תשלומים של חברת
דואר ישראל .מבלי לנקוב בסכום המדויק שהמפעילה מקבלת ,בשל צנעת הפרט ,אציין כי
אין לאל ידה של המפעילה להעסיק עובדת נוספת ולממן זאת מהכנסותיה מעבודה זו ,מה
עוד שהיא נושאת גם בתשלומי הארנונה למקום.
הפתרון לנושא זה הוא לא מעבר למקום גדול יותר שיוסיף על הוצאותיה ,אלא פתיחת
סניף דואר בכפרנו ,שיופעל ישירות על ידי הדואר .אך לכך לא בשלה עדיין העת בגלל
היקף הפעילות אצלנו ע"פ מדיניות חברת הדואר ,לכן להערכתי זה יקרה רק בעוד כחמש
שנים או יותר .לכן עלינו לגלות סבלנות ,ולקוות שהשיפוץ הקרוב שיבוצע במקום וכן
העברת חלק מהחבילות לחלוקה במקומות נוספים ,כמו שמבוצע כיום ברחבי הארץ ,יקלו
מאוד על מצב העניינים .מתוקף תפקידי כראש המועצה בדקתי ובחנתי נושא זה לא פעם,
ומעומס העבודה הקיים בסוכנות ,איני יכול שלא להביע הערכה רבה ,לגברת מזל כהנא
הסוכנת הנמרצת העושה נאמנה את עבודתה הסזיפית עד לעייפה ,מול צבא הלקוחות
המגיע מכל הסביבה.
כמו כן אציין ,כי המידע שנמסר שהסוכנות תעבור בקרוב למרכז המסחרי החדש ב"כרמי
בנימין" אינו נכון ,ומעולם לא נוהל משא ומתן עם מנהלת המתחם בנושא זה ,והמידע לכן
אינו מדויק (בדקתי זאת אישית עם מנהלת המקום) .בנוסף בתוספת תיבות דואר ,שיוצבו
בקרוב בשכונת "כרמי בנימין" מטפל מהנדס המועצה זה למעלה משנה ,ולשם כך כבר הכנו
לפני כ 4 -חודשים משטח מיוחד ,כהכנה להתקנת התיבות ,אותו ניתן לראות בשצ"פ
הגדול בשכונת "כרמי בנימין" ,ותיבות אלו יסופקו בקרוב ויותקנו ע"י חברת דואר ישראל.
ללא ספק ,נושא זה כמו אחרים ,מנוצלים וינוצלו לצערי בשנה זו לתעמולת בחירות .לכן
אני ,עבדכם הנאמן אבהיר מידי פעם את מצב העניינים ,בכל מידע שגוי שיפורסם לציבור,
אם יהיה כזה ,בהמשך להודעתי לחברי מליאת המועצה באופן רשמי.
בברכה,
יוסי דולה
ראש המועצה

