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  ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים-הפניית נכים לבדיקות כשירות על: הנדון

- ןביהיום ה לרגל  בנושא שבנדון2009 בדצמבר 1שתתקיים ביום לקראת ישיבת הוועדה לפניות הציבור 

: להלן(המכון הרפואי לבטיחות בדרכים על רקע להלן , המצוין בכנסת, לאומי לאנשים עם מוגבלות

הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלות העולות מפניית  בנושא  הסוגיותה שלבחינו) ד"המרב

  . לוועדה)הקליניקה: להלן(

חלקו בפרסומי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים באת הדגש  חשוב לציין ,דם לפירוט הדברים שלעילקו

מחזיקי רשיון  רשיון נהיגה וחשיבות כשירות הנהיגה של מבקשיב ו1 בתאונות בדרכיםהגורם האנושישל 

יית כפי שעולה מפנ, עם זאת. של הגורם האנושי בתאונות בדרכיםהרבה מעורבותו לצמצום נהיגה 

ד מנכים להיבדק בדיקות פסיכולוגיות "דורש המרב" כשירות הנהיגה" בשם ,הקליניקה לוועדה

  .בלי שהדבר יפורט בקריטריונים ברוריםהצדקה לכך ולכאורה שיש פסיכיאטריות בלי ו

  ד" מרב–המכון הרפואי לבטיחות בדרכים . 1

בהתאם  רשיון מחזיקי רשיון ו כשירותם הרפואית של מבקשיתקיבדל" הרופא המוסמך"הוא ד "המרב

לרשות הרישוי שבמשרד התחבורה להעביר ד "המרב תפקיד 1961.2–א"תשכ, לקבוע בתקנות התעבורה

התלייתו או ביטולו מסיבה רפואית פיזית או , המלצתו לעניין מתן רשיון נהיגהאת והבטיחות בדרכים 

   3.נפשית

,  רשות הרישוי:ד"ה לבדיקות כשירות של המרברשאים להפנות נהגים או מבקשי רשיון נהיגהגורמים ה

המוסד לביטוח לאומי ורופאים ומוסדות רפואיים , ל"צה, משרד הביטחון, משטרת ישראל, המשפט-בתי

   4.ב לפקודת התעבורה12יבים בדיווח למכון בכפוף לסעיף יהח

 )אבחון בלבדבאו פעמי -טיפול חדגם ב ( של רופא מטפלחובתו, ל משרד הבריאות בנושא"לפי חוזר מנכ

 לדעת ,יםמצב בריאותי העלולממחלה או כמי שסובל מ ומעלה המאובחן 16מגיל ד על אדם "להודיע למרב

                                              
: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהאינטרנט של באתר , מדיניות הסברה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1

aspx.olicyExplanationP/Pages/Explanation/il.gov.rsa.www://http ,2009 בנובמבר 30: תאריך כניסה. 
  .2009 בנובמבר 30, שיחת טלפון,  והבטיחות בדרכיםלשכת היועץ המשפטי למשרד התחבורה, ד נגה גודלניק"עו 2
 16, חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם, 35/09חוזר , ל משרד הבריאות"חוזר מנכ 3

: משרד הבריאותהאינטרנט של באתר . 2009באוגוסט 
pdf.2009_35mk_3589a/forms/download/il.gov.health.www://http ,2009 בנובמבר 29: תאריך כניסה. 

 .2009 בנובמבר 26, מכתב, ר במשרד הבריאות"עמנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ו, מירי כהן 4
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מחזיק רשיון או ה  מבקשחובה זו מוטלת גם על. מן נהיגה את המטופל או את זולתו לסכן בז,הרופא

  . ורשיון עצמה

  רות ה לבדיקות כשיד להפני"הלי המרבונבושקיפות בהירות . 2

יש חשד לליקוי בריאותי או נפשי אם לבדיקות רפואיות פיזיות ונפשיות נבדק ד מוסמך להפנות "המרב

באופן העלול להעלות את הסיכון ,  של נהגתגובה המיידיתבעיבוד המידע וב, לפגוע ביכולת הקליטההעלול 

   5. בתאונת דרכיםולמעורבות

ן נהיגה עם בעיות מחזיקי רשיו/מבקשי"ד כי "ם המרבפרסו לבדמ, כפי שעולה מפניית הקליניקה לוועדה

סוג בדיקות הכשירות שנקבעות למטופל על מידע נוסף ניתן לא , יופנו לבדיקות כשירות" בריאותיות

 מופיעאינו  ם והבדיקות הנדרשות בגינפירוט המצבים הרפואיים 6.והקשר ביניהן לבעיות הבריאות שלו

   7.מעט מצב רפואי של לקות בראייהל, בתקנות התעבורה העוסקות בנושא

עולה כי יש שורה של , לבדיקות נפשיותמפנה ד "באילו מקרים המרבשאלתנו על מתשובת משרד הבריאות 

 נלוות להם  משרד הבריאות שלתפיסת, ועודC.P, פרקינסון, רועים מוחייםי כגון א,בריאותייםמצבים 

-מלוות פעמים רבות באספקט רגשי מוגבלות גופנית לרוב פגיעות גופניות או"כי ו, רקע נפשיעל בעיות 

 ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מתנגדת בחריפות לתפיסה זו של משרד הבריאות 8".נפשי

, ות שבהן נדרשותהרפואיהנסיבות  לבחון את רשימת הבכוונתפנייתנו בנושא בעקבות כי הודיעה לנו ו

   9.וגיות ופסיכיאטריות בדיקות פסיכול,לדברי משרד הבריאות

בהחלטה להפנות ד "להלן פירוט הקווים המנחים את המרב, כפי שעולה מתשובת משרד הבריאות בנושא

  :בדיקות כשירותלמבקש רשיון או מחזיק רשיון 

ידי ההסתדרות -  היוצא לאור על,ד פועל בהתאם למדריך הקנדי לקביעת התאמה לנהיגה"המרב •

   10;עם בפעםפומתעדכן מדי בקנדה הרפואית 

, שבץ מוחי, קרדיולוגיה(שונים בתחומים ד מקיים כנסים עם רופאים מומחים "המרב, כךעל נוסף  •

לקביעת קריטריונים ללקויות המצריכות ) הפרעות שינה וכדומה, ראייה, סוכרת, אפילפסיה

 ;ד"ל המרבשבדיקות כשירות 

חובה על רופא ש בריאותיים מחלות ומצביםשל יש פירוט ל משרד הבריאות בנושא "מנכבחוזר   •

 11. הסובל מהםרשיון נהיגה או חידושומבקש על ד "מטפל להודיע למרב

                                              
 16, חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם, 35/09חוזר , ל משרד הבריאות"חוזר מנכ 5

: משרד הבריאותהאינטרנט של  באתר ;2009באוגוסט 
pdf.2009_35mk_3589a/forms/download/il.gov.health.www://http ,2009 בנובמבר 29: תאריך כניסה.  

 23, מכתב לוועדה לפניות הציבור, אילן-מנהלת מערך הקליניקות בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר, ד קארין אלהרר"עו 6
 .2009בנובמבר 

 .2009 בנובמבר 30, שיחת טלפון,  והבטיחות בדרכיםועץ המשפטי למשרד התחבורהלשכת הי, ד נגה גודלניק"עו 7
 .2009 בנובמבר 26, מכתב, ר במשרד הבריאות"מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע, מירי כהן 8
  .2009 בנובמבר 29, אלקטרוני דואר, הלשכה המשפטית של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ד טובה רקנטי"עו 9

, מהדורה שביעית, Determining Medical Fitness to Operate Motor Vehicles CMA Driver's Guideלהרחבה ראו  10
: בקנדההסתדרות הרפואית האינטרנט של אתר ב ;2006

copyright#htm.1/id_la/18223/id_ci/cfm.index/ca.cma.www://http   ,2009 בנובמבר 29: תאריך כניסה.  
היפוגליקמיה סימפטומית שהחולה לא ער לה או אינו , אפילפסיה: להלן רשימת המחלות והמצבים הבריאותיים המנויים שם 11

יה מתקדמת עם פגיעה בהתמצאות או דמנצ, לאחר שבץ מוחי, הפרעות בלתי נשלטות בקצב הלב, יודע לזהות את סימניה בבירור
ירידה בכושר , מחלת נפש אקטיבית הפוגעת בשיפוט, דום נשימה בשינה, בסמים או בתרופות, שימוש לרעה באלכוהול, בשיפוט

הפרעות בשיווי , ספיקת לב מתקדמת-מחלות לב חמורות ואי, ידי אביזר עזר-הראייה או השמיעה שאינה ניתנת לתיקון על
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 של משרד הבריאות לנושא בהתייחסות מתחמקתמדובר שתגובת הקליניקה לקווים מנחים אלו היא 

שבגינם אדם עם מוגבלות פיזית בפועל  השיקוליםשל  ומצביםהשל פירוט  אין בקווים מנחים אלושו

 12.להיבדק בדיקות פסיכולוגיות או פסיכיאטריותבקש מת

  ד"סוגיית אגרות המרב. 3

סכומי שאף , וכפי שיפורט, לדברי הקליניקה. ד"סוגיית אגרות המרבגם הועלתה הקליניקה לוועדה פניית ב

אנשים עם מוגבלות  בפרט ל,באגרות מופרזותמדובר , 1961–א"כשת, מופיעים בתקנות התעבורהאגרות ה

 להלן פירוט 13.ם אותןידם אינה משגת לשלשד לבדיקות כשירות שונות "ידי המרב-שלחים עלאשר נ

  14:ד"סכומי אגרות המרב

  סכום האגרה  שם האגרה

   בהתאם לבדיקהנקבעסכום ה  השלמת בדיקות

  ח"ש 562  בדיקות כשירות נהיגה

  ח"ש 289  ביקורת חוזרת

  ח"ש 954  ועדת ערר

  ח"ש 878  כבדלרכב ורי ובדיקות כשירות נהיגה לרכב ציב

  ח"ש 105  עיון במסמכים

מחזיק או רשיון  מבקשהנכה אם , במאות שקלים עבור כל בדיקה ובדיקהכפי שעולה מן הטבלה מדובר 

למצות את זכותו לערער על ההחלטה מעוניין אף הוא קות חוזרות ובדילובדיקות כשירות זקוק לרשיון ב

להלן עיקר הבעיות העולות בעניין  .לפחות ח"ש 1,800אגרות בסך תשלום ב הדבר כרוך ,בלה בעניינוקשנת

  :האגרות

נמסר ,  בנושאלקידום חופש המידע חשיבותשלהם  , הקשורים לנכהאגרת עיון במסמכיםלעניין   )א(

 , העיון במסמכים ניתן ללא תשלום2009 כי מתחילת שנת  והבטיחות בדרכיםממשרד התחבורה

לא עניין זה יש להדגיש כי ,  למרות דברים אלו15. המשרדבהתאם להנחיית הלשכה המשפטית של

 .האמורותשונה בפרסומי האגרות של המכון או בתקנות 

רבים היות ש ו,סכום האגרה הגבוה כמפורט לעילנוכח  יש לציין כי , אגרת ועדת העררלעניין  )ב(

 באופן ,מלהגיש עררלהימנע עלולים נכים , מהאנשים עם מוגבלות מתמודדים עם קשיים כלכליים

שוויונית בכל תחומי החיים בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם ה ם בהשתתפותשיפגע

 מכלל הנבדקים 1.5%-רק כ 2007בשנת  עולה כי נתוני משרד הבריאותמ .1998–ח"תשנ, מוגבלות

                                                                                                                                             
ליקויים , מחלות סרטניות פעילות המשפיעות על כושר השיפוט או המצב הכללי,  להשפיע על כושר נהיגהמשקל העלולות

חובת הודעה , 35/09 'מסל משרד הבריאות "חוזר מנכ; הרכב-אורתופדיים והפרעות מוטוריות המפריעות לתפעול תקין של כלי
   .2009אוגוסט  ב16, על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם

 בנובמבר 29, אלקטרוני דואר, אילן-מנהלת מערך הקליניקות בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר, ד קארין אלהרר"עו 12
 .2009 בנובמבר 30,  שיחת טלפון;2009

 .2009 בנובמבר 23, מכתב לוועדה לפניות הציבור, ל"הנ 13
: משרד הבריאותהאינטרנט של בתוך אתר , יחות בדרכיםהמכון לבט, שירות התשלומים הממשלתי, משרד הבריאות 14
eh=language&marvad=category&1=catalog&1=counter?aspx.homepage/general/Counter/il.gov.ecom://http ,

 .2009 בנובמבר 25: תאריך כניסה
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 מזו שהחליט שונהחליטה החלטה ה מהמקרים ועדת הערר 40%-וכי ב, עררה לוועדת וד פנ"במרב

  16.ד"המרב

 פנתה הוועדה לפניות הציבור של הכנסת 2003 בשנת ,הנחות או ועדת לעניין הקמת ועדת חריגים  )ג(

הנחות ועדת ועדת חריגים או ה שתמונה האגרות ובבקש סכומי נוה שייבחלמשרד הבריאות בבקש

 כפי שנהוג ,אתהנחות כז או ועדת עד היום לא הוקמה ועדת חריגיםבדיקתנו מעלה כי  17. זהנושאב

 . המשפט ועוד- בתי, הדין הרבניים-בתילמשל , ומות אחרים שלשירותיהם נלוות אגרותבמק

מתשובת משרד הבריאות בנושא עולה כי המשרד אינו מתנגד להקמת ועדה לבדיקה חוזרת 

,  שיהיו בה נציגים ממשרד הבריאות,האגרות למימון בדיקות כשירות לנהיגהסכומי ומקיפה של 

חשוב להדגיש כי משרד הבריאות , במקביל.  והבטיחות בדרכיםורהתחבממשרד האוצר וממשרד ה

משרד הבריאות הוסיף בהקשר זה כי . ידו- הנחות שתנוהל על או ועדת  להקמת ועדת חריגיםמתנגד

ואם ,  ללא מטרות רווח,ד מתקיים כמשק סגור שהוצאותיו מאושרות בהתאם להכנסותיו"המרב

   18.ד"בעיה בפעילות המרביגרום ל תקציבי שיווצר מחסוריהאגרות לא ישולמו במלואן 

, רעון תקציבייגאם נוצר אך , ידי גורם כלשהו- ד אינו גוף שמתוקצב על" המרבחשוב לציין כי

 ומהתנגדות משרד הבריאות להקים ועדת מעובדה זו 19.ידי משרד הבריאות-רעון מכוסה עליהג

שהוא אפשר להסיק וכן  ,שא זהמשרד הוא הכתובת בנוה שניתן להסיק ,הנחות או ועדת חריגים

בלי ו – לקח מתקציב משרד הבריאותמאחר שהמימון לכך יי הנושאלהקים ועדה לבחינת מנמנע 

  .ם בנושאאחרי שיקולים ,במידה מספקת, הביא בחשבוןש

                                                                                                                                             
  .2009 בנובמבר 30, מכתב,  והבטיחות בדרכיםמנהל אגף תקציבים במשרד התחבורה, יהושע-הרצל בן 15
, 2007 באוקטובר 15, הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל, להרחבה ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת 16

  .doc.01967m/docs/data/mmm/il.gov.knesset.www://http: הכנסתשל האינטרנט  באתר , כתבה שלי לוי
 יישום המלצות –פניות הציבור לגבי אגרות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , להרחבה ראו פרוטוקול הוועדה לפניות הציבור 17

  .2003 באוקטובר 27,  2003ביוני   3הוועדה מיום 
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5

  המלצות לדיון

נדרשים שבהם בריאותיים המצבים של הפירוט בחוק או בפרסומי משרד הבריאות מאחר שאין  .1

מומלץ כי הוועדה תפנה למשרד הבריאות , ור בדיקות פסיכולוגיות או פסיכיאטריותלעבנהגים 

 באופן שיקדם , בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל, מצבים בריאותיים אלושייבחנוה בבקש

הוועדה תבחן אם לחייב פרסום מצבים בריאותיים אלו שמומלץ , כמו כן. את השקיפות בנושא

 .מצבים של לקות בראייהשבה מתוארים רוט פימידת הבתקנות התעבורה ב

משרד הבריאות ידאג שראוי , ל מופיעים במקומות שונים"הואיל והמדריך הקנדי וחוזר המנכ .2

  .לקדם את השקיפות בנושאכדי , ד"להפנות לפרסומים אלו בקישור של המרב

דחתה שנהרשיון מחזיקי  הרשיון או מבקשיכלל נוכח שיעור הפונים הנמוך לוועדת הערר מ .3

הוועדה שמומלץ , )40%(קיבלה את ערעורם ועדת הערר וש הגבוה ונוכח שיעור הפונים, בקשתם

להקים  )א (:תובקששתי שר הבריאות בל ו והבטיחות בדרכיםשר התחבורהל, תפנה לשר האוצר

-תוך התחשבות מיוחדת באוכלוסיות מרקע סוציו, ד"לבחינת שיעורי האגרות של המרבועדה 

ידי - מחזיקי רשיון שבקשתם נדחתה על רשיון באופן שיקל על מבקשיו , בכללאקונומי נמוך 

 או ועדת ועדת חריגיםלהקים ) ב (.בפרט עדת ערר כדי למצות את זכויותיהםד לפנות לוו"המרב

 . להנחות ועדה זומקורות התקציבולבחון את ,  בהתאם לקיים במקומות שוניםהנחות

 והבטיחות חיית הלשכה המשפטית של משרד התחבורהנוכח הנ, מסמכיםבלעניין אגרת עיון  .4

הוועדה תבקש ממשרד הבריאות לשנות את הדברים באופן שמומלץ ,  שלא לגבות אגרה זובדרכים

 .השינוי בתקנות התעבורהאת רשמי בפרסומי האגרות המופיעים באתר המשרד וכן לקדם 
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