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  יםרפואי לבטיחות בדרכה ןוכמה

  מצאיםמ זוכיר

,  במסגרת שירותי בריאות  הציבור  שבמשרד הבריאות, תיצרא הרפואי לבטיחות בדרכים פועל כיחידה ןוכמה
יות למבקשים לקבל  רישיונות נהיגה  ארפו המכון  עורך בדיקות.  ועוסק בתחום ייחודי של רפואה תעבורתית

את כושרם לנהוג בכלל ובסוג כלי הרכב שהם   עבוכדי לק,  רובם על ידי רשות  הרישוי,  ולנהגים המופנים אליו
בעניינים  הקשורים  , בעיקר למשרד התחבורה  ולמשטרה,  המכון גם מייעץ לגורמים שונים. בפרט,  יםמבקש

  .כים מסיבות רפואיותת דרמניעת  תאונו ביעסיבבטיחות בנהיגה במטרה ל
  
אם  תוצאות .  את תוצאות  הבדיקה הרישוי שותרל  המציאולישיון נהיגה   חייב  להיבדק  בידי  רופא  ר שקבמ
רשאית הרשות להורות כי על המבקש לעבור בדיקות ,   הניחו את דעת הרופא של רשות  הרישויאל הקידבה

, א רשאית להעביר את התוצאות  לעיונם  של רופאי המכוןוהי, ואיים נוספיםרפם כינוספות  או  להמציא  מסמ
יר מבחינת בריאותו לנהוג  ברכב  אם  רופאי  המכון  סבורים כי המבקש כש.   לבדיקה במכוןנושרשאים גם להזמי

 ות  כפי שיראולהגבוורשאים  הם  לקבוע  באישור  תנאים  , יתנו לו אישור רפואי לנהיגה, שלגביו הוגשה הבקשה
יעם לגיל זה בעת חידוש גה ביות ואבעלי רישיונות  נהיגה  מגיל  מסוים  ומעלה חייבים לעבור בדיקות רפ. וןלנכ

, אם הן לא הניחו את דעת הרופא של הרשות. המציא לרשות את תוצאות הבדיקותול, רישיון הנהיגה שלהם
מבקשי רישיונות  לרכב  ציבורי  וכן  המבקשים להיות . רשאית  הרשות  להפנות  את בעל הרישיון לבדיקה במכון

  .להמציא אישור רפואי מהמכון חילהכתבוחני נהיגה ומורי נהיגה נדרשים מל
  
עד סיכום התיק , על שלביו השונים, התהליך  של הפנית נבדקים לבדיקה במכון  לכש,  הלעבקר המדינה  המ דרשמ

  .ךושממהוא תהליך , ומתן האישור או ההמלצה
  

נם  יאם  בדקיהנם  למבקשים  לקבל  רישיון  נהיגה  ניתנים במקרים רבים בידי רופאים   שואיי רפאישורים
אך ,  הכלליתבקשים   רבים  המבוטחים בקופת החוליםמל   רושקהר בכל  חל שיפו1989וף   לקראת  ס.בטיפולם

  .מצא פתרוןרם נזו או אחרת טם ליחולמבקשים  שאינם  מבוטחים בקופת .  עדיין  לא  במידה  מספקת
  

 מאבחן אצלו  מחלה וסבור כי אותו אדם אוה  שנים ו16רופא  המטפל  באדם  שמלאו  לו  ,  קודת התעבורהעל פי פ
רופאים רבים אינם  . חייב לדווח למכון על המחלה, ן את עצמו או את זולתו  מחמת אותה מחלהכסל ותגיעלול בנה

בקרב רופאיו ובקרב רופאי קופות ,  נקט פעולות די  הצורך לא שרד הבריאותמ. קשתבכמ, ממלאים  את  חובתם
  .בהתאם לחוק ווחה ידואלכדי ש, החולים

  
 םיגהנ. 1984- וליסטים  נדונה עוד ב ולאלכוה    למשתמשים    בסמיםםשודיחו ן  רישיונות    נהיגה   שאלת  מת

 הייתה עמדת 1989עד סוף . המכורים לסמים מהווים סיכון פוטנציאלי  לעצמם  ולאחרים המשתמשים בדרכים
 ןוישיר תעל  ידי דחיית בקשות להוצא,  עיה זו בדרך מינהליתבשיש  לפתור  ,  המכון  ושירותי  בריאות  הציבור

 ותעדו ונומ 1989-רק ב.   במכון לבדיקותולא   להפנות  כלל  את  המועמדים,   נהיגה או לחידושו בידי אגף   הרישוי
קי וסדר חלהשיהיו בסיס , אמות מידה רפואיות וקריטריונים  להגדרת  המשתמשים בסמיםבוע ולק, ל בנושאטפל

  . תועד מועד סיכום הביקורת טרם הוגשו המסקנ. בנושא
  

, כעבור  פרק זמן,  פואית חוזרת  במכון בדיקה רמכון רשאים   לקבוע   באישור  הרפואי  שעל  הנהג  לעבוררופאי ה
  .שנה או שנתיים, שים של שישה חודלל כרךבד

  
 שיבצעו בדיקה רפואית  חוזרת כעבור שנה יאניון בתישהלים  מעקב אחר נהגים שהמכון המליץ לתת להם רנמ ןיא

יתכן שיש  . ולמרות זאת בידיהם רישיונות נהיגה תקפים, נהגים רבים כאלה אינם  נבדקים כלל, ךכיפל. םייאו שנת
  .ם מהווים סכנה לתנועה בדרכיםוהם ותבהם  הלוקים בבריא

  
שר נהיגה והקשר  של  בריאות הנוהג וכל יים שוגיסיון ומידע רב בדבר ההיבטים הרפואיים והפסיכוללמכון נ

, אינו מנוצל דיו עקב מיעוט המחקרים, נוכח המידע הרב שהצטבר בו, נציאל הקיים בוטופה. םיכלבטיחות בדר
  .עומס העבודה ומחסור בכוח אדם

  



,  1986-המערכת הממוחשבת הופעלה  במלואה  רק  ב. דע  הרפואי על הנבדקים נוהל ידנית המיכל , 1986עד סוף 
הרישומים . גביל את אפשרויות השימוש בהמה  רבד,  10.9.86- בה נתונים רק על תיקים שנפתחו החל  בוטלקנו

  . בנתוניהולא  נעשה  שימוש  מספק,   במערכת   אינם   מלאים
  

  .נת המידע הרפואי מפני אשם הגיקויים בתחוהועלו ל
  

  
  

,  בריאותה  דרשמבשבמסגרת שירותי  בריאות  הציבור  , פועל כיחידה ארצית) המכון: להלן(טיחות בדרכים בל רפואיה ןוכמה
ות  נהיגה  ולנהגים המופנים שיונהמכון עורך בדיקות רפואיות למבקשים לקבל רי. ועוסק בתחום ייחודי של רפואה  תעבורתית

המכון  גם  מייעץ  .  בפרט,   לנהוג  בכלל  ובסוג כלי הרכב שהם מבקשיםםרושת  כ  אכדי לקבוע,רובם על ידי רשות הרישוי, אליו
ם  תאונות  דרכית יעמנבעניינים הקשורים בבטיחות בנהיגה במטרה לסייע ב, בייחוד למשרד התחבורה ולמשטרה, ניםלגורמים שו

מוקדי , 1988מתחילת , ובבאר שבע פועלים שלים רובי;  ושלוחה שלו פועלת  בחיפה, המכון פועל בתל אביב.  יבות  רפואיותמס
  . לרכב ציבורילמבקשי  רישיון  נהיגה,  מטעם  המכון,  בדיקה

  
ובעיקר תקנות ,  פיהו עלת  שהותקנונקתבו, 1961-א "התשכ, )נוסח חדש( לרישוי נהגים נקבעו בפקודת התעבורה ההסדרים
מבקשי . שמבקשי רישיונות נהיגה לסוגיהם נדרשים לעבור, תויואם הוראות בדבר הבדיקות הרפג ןהבו, 1961-א "התשכ, התעבורה

י  ורומה   וכן המבקשים להיות בוחני נהיג-מוניות ורכב אחר להסעת נוסעים בשכר , וסיםבוטוא - יררישיונות נהיגה לרכב ציבו
לפי בחירתו  , ק בידי רופאדבהיייב ל חמבקש רישיון  נהיגה  לסוג  רכב  אחר . נהיגה  נדרשים  להמציא  אישור רפואי מהמכון

ם תוצאות  הבדיקות  לא  הניחו  את  דעת הרופא של רשות הרישוי א. תוצאות הבדיקות יובאו לפני רשות הרישוי). ראה להלן(
כי על  המבקש  לעבור  בדיקות  נוספות  או להציג , אית הרשות להורותרש, תתוצאות הבדיקו  אתןהממיי, ) הרשות-להלן (
). הרופא המוסמך(נתה והיא רשאית להעביר את התוצאות לעיונו של רופא או מוסד רפואי שהיא מי,  ים נוספיםיאוכים רפסממ

כי המבקש כשיר מבחינת  בריאותו  לנהוג  , אם סבור רופא מוסמך, על פי התקנות. לצורך זה מונו רופאי המכון לרופאים  מוסמכים
ורשאי הוא לקבוע באישור תנאים והגבלות  כפי  שיראה ,  אישור  רפואי  לנהיגה  תן לו י,ברכב  מהסוג  שלגביו הוגשה הבקשה

רשאי המבקש לערור בפני ועדת ערר רפואית , או על תנאים  והגבלות שקבע, על החלטת רופא מוסמך שלא לתת אישור. לנכון
, 196על פי תקנה , חייבים,   ומעלה65ונהגי רכב  אחרים  מגיל  ,  ומעלה50בעלי רישיון נהיגה ברכב ציבורי מגיל ). ראה להלן(

אם . ולהביא  את תוצאות הבדיקות לפני הרשות, עת חידוש רישיון הנהיגה שלהםלעבור בדיקות  רפואיות  בהגיעם  לגיל זה ב
  .רשאית הרשות להפנות את בעל הרישיון לבדיקה חוזרת במכון, תוצאות הבדיקות לא הניחו  את  דעת הרופא של הרשות

  
 במכון הארצי בתל םיילהנימ עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על ההסדרים הארגוניים  וה1989 נובמבר - אוגוסט  יםשדובח

קוימו  גם  .  ממוחשבת המופעלת  בוכת הה המכון במערוששעש כן  נבדק  השימו.  אביב ועל אחדים מההסדרים בשלוחה  בחיפה
 קודמות  על  פעולות   ביקורות.ע   במשרד  התחבורה  ובמשרד  הרישוי  בחולוןדיהמרותי שיבירורים  בהנהלת אגף הרישוי ובאגף 

בשנת ,  וכן,)712' מע, 36 תישנח "דו(במסגרת ביקורת  על רישום ורישוי נהגים וכלי רכב , 1985לאחרונה בשנת   וכרענ  המכון
  ).260' עמ, 30ח שנתי "דו (1979

  

  ערכת הממוחשבתמה תמקה

 קשיים לשב. םינשנאסף בתיקים אישיים  ונשמר  במכון  למשך , ידע  הרפואי  על  הנבדקים  נוהל ידניתמה ל  כ1986 ףוס דע
-עקב אי. מים  על הנבדקיםרישול את ניהול היעתי שמערכת ממוחשבת םיקהל 1982- הוחלט  עוד  ב,  שנגרמו עקב הניהול הידני

 - להלן (הוסכם שאגף שירותי המידע של רשות הרישוי , בעצמו טק הפרויאתלבצע  ) להלן המשרד(יכולתו של משרד הבריאות 
 ומהשנה השנייה מממן, הוצאות הקמתה כוסו  בשנה  הראשונה  מכספי הרשות; מערכתה תמקהל יקבל עליו האחריות) מ"אש
  .שוטף את התפעול הרדמשה
  

- שנפתחו החל ב בה נתונים רק על תיקים וטלקנ. 1986-הממוחשבת  הופעלה במלואה רק בהמערכת 

  .גביל את אפשרויות השימוש בהמה רבד, 10.9.86

  
, בתקשורת, ואליה  קשורים,  הממוקם בחולון, מ"ן מבוססת על המחשב המרכזי של אשוכמה תא הממוחשבת  המשרתתהמערכת 

גם  אל ,    בלבדהלקריא, באמצעות  המסופים יש לעובדי המכון גישה.  מסופים המוצבים במכון בתל אביב  ובשלוחתו  בחיפה
לפקידים מורשים . תיהם רישיונוזהותם   ומצב,     נהיגהלבדיקת נתונים   על   בעלי   רישיונות , חלק ממערכת המידע של הרשות



לשם בירור נתונים אישיים של מועמדים לקבלת רישיונות  , המכון  של  מערכות המידע מלקלח, לקריאה בלבד, ברשות יש גישה
  .עובדי הרשות אינם רשאים לקרוא נתונים רפואיים; כוןמהל בטיפו שנהיגה 

  
 בדיקות הקבלה בין הנתונים הרשומים במערכת הממוחשבת וכרענ  אלש,  קר המדינה  העלהבמ דרשמ

שבתכנית המפורטת , עוד הועלה).  ראה גם  להלן(שות ים בקובצי הרומרש השל המכון לבין הנתונים
מהם בגלל שלא  (כללו  כמה  יישומים  שאינם מופעלים כלל נ  תממוחשב השהוגשה בעת הקמת המערכת

, ושלוא  הופעלו  היו תורמים לייעול הטיפול, )הם  בגלל שהפעלתם הייתה מסובכתומ,  היו  ידועים  למכון
חות המפרטים תיקים שלגביהם דרש המכון מידע "הפקת דו, דק  הנבאילתות לפי שםשקת פה: כגון

מעקב  אודות בדיקות ,  בדיקה אוטומטית בדבר תשלום האגרה, רם  נתקבלט  דעוהמים  מגופים  אחרי
מ לבין "בגלל מגבלות  טכניות  של  מערכת התקשורת שבין מחשב אש). כמפורט להלן(ות רפואיות חוזר

והן מודפסות , אין כיום אפשרות טכנית סבירה להדפסת המלצות במדפסת המוצבת במכון, המכון
  .מ"שבת באוצבמדפסת המ

  

  למכון תוינפה

 הופנו אליו 1988  הכספים תנשב). וינ נתועל פי(מגמה  של  גידול  במספר  המופנים  אל  המכון  תרכינ. 1

  .1985שנת הפניות שהיו בהפר סמ תמועל -70% גידול של כ- םיקדבנ 14,000-יותר מ

  
עליהם נמצאים במערכת של המכון ושהוצאו  נתונים ח על סך כל הנבדקים אשר"משרד  מבקר  המדינה הוכן דוקשת בל.  2

  :לן הנתונים שהתקבלוהל. םתיינממוין לפי מקור הפ, 7.11.89לגביהם המלצות עד 
  

  הפניותה רוקמ  תומכ  םיזוחאב
  ישוי                        רה תושר  35366  78.3%
                                   ל"הצ  2994  6.6%
  ביטוח לאומי                   ל דסומה  2384  5.3%
  שראל                         י תרטשמ  1681  3.7%
  דיקות רפואיות חוזרות        ב - ןוכמה  1283  2.8%
  יטחון                          בה דרשמ  562  1.3%
  רכב                            ה להנימ  152  0.3%
  התחבורה הציבורית               יליעפמ  103  0.2%
  ת חירום                       עשל קשמ  98  0.2%
                             ט  פשמ יתב  72  0.2%
  תעשייתיים                       םיאפור  54  0.1%
  ב לפקודת התעבורה      12' לפי ס םיאפור  48  0.1%
                                   תונוש  391  0.9%

                               לכה ךס  45188  100.0%
  

שיעור  ההפניות  ;    ההפניות אל המכון היו מרשות הרישוילש  עירכשרובן  המ,  ם לעיל מראיםינותנה

ודת פקב ל12'   ההפניות  מרופאים  לפי  סרועישו; )-4%כ(מהמשטרה  ומבתי המשפט היה נמוך 
  ).הלןל הרא) (0.1%(התעבורה נמוך ביותר 

  
, לפי  החלטת  הקצין הבודק,  נית  אולטק  הנו  המשטרה  מפנה  למכון  לבדיקה נהגים שהיו מעורבים בתא- ות המשטרה  הפני) א(

  .תבתאונה אחר
  

,   תיקים של נהגים שהופנו לבדיקה על ידי  המשטרה49קר המדינה  בדק  מדגם מקרי של במ דרשמ
  13-כי  ל,  מהנתונים  עולה.   בעקבות תאונה  קטלנית26ם המ ,בעקבות תאונה, 1989 - 1981שנים ב
קף רישיון תוש ודח, בעקבות הבדיקות שנערכו במכון. תנועה  קודמות  תועשרה אלה היו  םיגהנמ) 26.5%(

או התלייתו ) 22.5%(ואילו לשאר המליץ המכון  על שלילת רישיון , בלבד םיגהנ) 16.3% (8-הנהיגה ל
שהיו להם ,  נהגים13מבין אותם ). 44.9%(בכפוף לביקורת חוזרת , מנית לנהוגז האו הרשא) 16.3%(



הותנה  המשך  החזקת   םירחא  6-ל;  6של , המליץ המכון לשלול את רישיונם, מותדוק העוהרשעות תנ
  .שיך לנהוג בלי הגבלההמרק  לנהג  אחד  אושר ל;  רישיון הנהיגה בעריכת בדיקות  ביקורת

  
של הנהגים בעלי הרשעות קודמות שהמכון  מצא  ליקוי  ) 92%(נוכח השיעור הגבוה ,  יקורתלדעת הב
מן הראוי שרשות הרישוי תשקול  הפנית  נהגים לבדיקה במכון על סמך , הנהיגה שלהם רשוכב כלשהו

אם בבדיקות אלה ימצאו נהגים אשר מסיבות  . הצטברות של הרשעות קודמות  בעבירות תנועה חמורות
  .אפשר שימנעו מבעוד מועד תאונות קשות,  אינם  כשירים  לנהוג  תורפואי

  
נוסח (תעבורה   הדתקוב לפ12 על פי סעיף -ב  לפקודת התעבורה 12עיף  ס  יפ  לעות רופאים  הפני) ב(

צלו מחלה וסבור כי אותו  א  שנים  והוא  מאבחן16מטפל באדם שמלאו לו  ה אפור, 1961-א"התשכ, )חדש
. חייב לדווח למכון  על  המחלה, גתו  לסכן  את  עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלהיהנאדם עלול ב

  . דיווחו על פי סעיף זהיםפארו מקרים ש48פי הנתונים שבמערכת של המכון היו רק  לע, רומכא

  
רופאים אינם  יכלאור פניית שר  התחבורה בטענה : "ןקמל המשרד חוזר בנושא זה ובו ציין כדל" הפיץ מנכ1989 בנובמבר

ש מהוראות הפקודה  שבנדון והחוק קבתמכ, בממלאים את חובתם בכל הקשור בדיווח  על  מחלות  מסויימות  של  נוהגי רכ
הננו  , 1.12.85מיום , 120/85'   בחוזר שרותי אשפוז מסםסרופש,  1985- ה"התשמ) 18' תיקון מס (רהבותעלתיקון פקודת ה

 אפולחוזר  צורפו  הוראות  החוק  וכן דוגמת טופס דיווח שעל הר".  את הוראות החוק האמורבושמוצאים  לנכון להביא בפניכם 
  .אצל נוהג רכב, כאמור, התגלתה מחלהר אש כא ולשלוח  למנהלת  המכון  הרפואי לבטיחות בדרכיםלמל
  

ות בקרב פסווט פעולות  נ אלא לנק,חוזר  כאמורת  על   המשרד   לא  להסתפק  בהפצ,   יקורתבה תעדל
 תדוקפל 62-ו) ה(ב12 םיעל פי סעיפ. כדי שאלה  ידווחו בהתאם לחוק החולים רופאיו ובקרב רופאי קופות

  .נו מקיים את חובת הדיווחאי שמיהתעבורה  נקבעה  סנקציה פלילית ל

  

  בפונים לופיטה

פואי  מהמכון   כרוכה  בתהליכי  רה ברשות הרישוי ועד לקבלת האישור היגהמתנה מיום  הגשת הבקשה לרישיון נהה תפוקת
צרפת מיא  הות מעבירה לטיפול המכון בקשות לרישיון  נהיגה  שרה  רשאכ.   בהם גם  גורמים  חיצוניים שקשורים,עבודה  שונים

 מדובר בבקשה לרישיון  נהיגה  ברכב ר כאש. שעליו חתם מבקש הרישיון,  טופס ויתור על סודיות  רפואית, בדרך כלל, אליהן
  . היא מפנה את המבקשים למכוןבורי מבקשת הרשות מהמשטרה תעודת יושר ומידע על  הרשעות  תנועה  ורק  לאחר  בדיקתם יצ
  

או , רופאו, או את סוגי  המידע  שיהיה על המבקש, גי הבדיקות שיידרש מבקש הרישיון לעבורסות  ארפואי במכון  קובעהצוות ה
מחליט צוות המכון שיש צורך לבצע בדיקה נוספת או , או במהלך ביצוע הבדיקות, יקתב  יש שבמהלך  הטיפול. מוסד אחר לספק

מבקשי  רישיון לרכב . שיון לבצע את הבדיקה הדרושהרי הקשהמכון  מזמן  את  מב,  תוקידבה בהתאם לסוגי. דעימ דוע לקבל
בהתאם  , מידי משרדי הרישוי) הראשונה(קה ידבבע ובירושלים  מקבלים  את הזימון ל שבבאר, ציבורי במשרדי הרישוי בחולון

  .סכמים את תיקומ קדבנבעם  סיום הטיפול .  למועדים  שהמכון  קובע
  

 1989התיקים  סוכמו בחודשים יוני ויולי . שנפתחו במכון בתל אביב םיקית 80-  בוליפהטקר המדינה  בדק  את משך משרד מב
כל . שי רישיון לרכב אחרקבמ  לש 40- ו של מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי ויה  תיקים40. מלץ על מתן רישיון נהיגההוובכולם 

  ). וגיותולורנאאו , אורטופדיות, פסיכולוגיות(בצע בדיקות שונות ל ושרדנהנבדקים 
  

הוא  תהליך  ,   םעל שלביו השוני, שכל התהליך של הפניית נבדקים לבדיקה במכון, העלתה הקידבה
  : שהועלו  העיקרייםםיאלהלן  הממצ.  ממושך

  
מבין ) 52% (םירקמ 36- ב-למכון  מן  שעבר  מיום  הגשת הבקשה לרשות הרישוי ועד הגעתהק הזרפ. 1

) 22%( בקשות 15; הגיעו הבקשות למכון  בתוך חודש ימים מאז הוגשו, יםעדמושלגביהם צוינו שני ה, 69

   -    5;   חודשיים עד שלושה   חודשים ורבע  כ-)  -16%כ(  בקשות  11;  הגיעו כעבור חודש  עד  חודשיים
 ואחת הגיעה למכון לאחר, חר  ארבעה  וחצי חודשיםאל  תחא בקשה;  חודשיםכעבור  שלושה  עד  ארבעה

  . וחצי חודשיםשהמיח

  
.  כב  ציבורירל  היו  בקשות  לרישיון,   לאחר הגשתןתרשהגיעו  למכון חודשיים ויו,  )למעט  אחת(כמעט כל  הבקשות  ש, יצוין

  .ת ממחשב המשטרהומדוקה בטיפול הכרוך בקבלת תעודת יושר ומידע על ההרשעות, כנראה, הסיבה נעוצה



  
, שנשאו תאריך הגעה למכון, 75מבין )  5%(ה תיקים   רק ארבע-למכון ועד לסיכום התיק ה קשהבמן  שעבר  מיום הגעת פרק הז. 2
סוכמו לאחר ) 20%( תיקים 15;  חודשיים לאחר הגעת הבקשה למכון- כמו חודש וס)  35%(  תיקים  26;  כמו בתוך חודש ימיםסו

 שישה -  חמישה  - )  8% (6;  חמישה חודשים- עהרב א- ) 8%  (6;    ארבעה  חודשים- שלושה   -) 15% (11; השולש - חודשיים
  . לאחר הגעת הבקשה למכוןנהיותר מחצי ש ומכוס) 9% (7- ו; חודשים

  

 סוכמו בתוך פרק זמן שלא עלה על שלושה חודשים מאז הגיעו  הבקשות  מהתיקים-60%ש, אופא אצוי
 23, כך למשל. ון לרכב ציבוריירישלשל תיקי הבקשות , יחסית, ובע בעיקר מסיכום מהירנ רבדה. למכון

 שישה -ם סוכמו בתוך ארבעה קי מהתי31%;  חודשיים-סוכמו בתוך חודש ) 30%(תיקים כאלה 
בדיקה . תיקים  סוכמו  כעבור  יותר  משישה חודשים מאז הגעת  הבקשה  למכוןהמ  9%  ;חודשים
שברוב המקרים , העלתה, הינמדשערך  משרד  מבקר  ה,  ת של השלבים השונים בעבודת המכוןמפורט

  .  ארבעה  חודשים  מיום  שהגיעה  הבקשה למכון ועד ביצוע הבדיקה-עברו חודשיים 

  

  רפואיות חוזרות תוקידב

ם  וההגבלות  יכולים להיות יאנתה.  השאים רופאי  המכון  לקבוע באישור הרפואי תנאים והגבלות למתן רישיון הנהיגר, רומאכ
או שהבקשה הייתה , הבקשה הייתה לאוטובוס והמכון אישר רק למונית, למשל(בדבר סוג הרישיון שהמכון ממליץ לאשר 
; )הגה  כוח, כגון  מערכת הילוכים אוטומטית(גה ברכב  עם  אבזרים  מיוחדים  יהנ; )למשאית והמכון אישר לרכב פרטי בלבד

. שנה או שנתיים, דרך  כלל  שישה חודשים  ב-  מתויל הנהג לעבור בדיקה רפואית חוזרת במכון כעבור תקופה  מסקביעה שע
 צריך,  ל   הנהג   לעבור   בדיקה  חוזרתעש או שנקבע  , קין בו אבזרים מיוחדיםהתבמקרים  של  דרישה  לנהיגה  ברכב שיש ל

  . או ההגבלה יאנתה ברישיון הנהיגה קוד מספרי המציין אתלהופיע 
  

  .ון  נוקט לצורך ביצוע הבדיקות הרפואיות החוזרות לנהגיםמכשהת  קר המדינה  בדק  את  הפעולומשרד מב
  

ונרשמים  בה  ,  ערכת הממוחשבתמב, 1986מאז אוקטובר ,  )א"במכון  בת  (יםומי התיקים  נערככיסש ףא
 נתונים(מוגדרת    הפוקתת  כעבור ורזוח   תגם  הנתונים על מי שנקבע שעליו לעבור בדיקות רפואיו

לא נעשה שימוש במערכת הממוחשבת לצורך ביצוע , )ם  במערכת  של  הרשות  גילקב במשנרשמים
  .ותהבדיקות החוזר

העובדים המינהליים את שמות האנשים ומספרי  הזיהוי  שלהם    םיא יש  מחברת  שבה  רושמ"תבמכון ב
זו ת ברמחשב, הוסבר  למשרד  מבקר המדינה.   הבדיקה החוזרתתא רובעלפי  החודש שבו על הנהג ל

אי שיעברו  תנמנהלים מעקב אחר הזמנת  אנשים  אשר  המכון המליץ למשרד הרישוי לתת להם רישיון ב
אבל  התנתה אותו ,  נה  או  אנשים שוועדת ערר אישרה  לתת  להם  הרישיוןש  יבדיקה  חוזרת  אחרי  חצ

  .ה חוזרת כעבור פרק הזמן שקבעה הוועדהבעריכת בדיק
  

אחר נהגים שהמכון המליץ לתת להם רישיון בתנאי שיבצעו בדיקות חוזרות ה  ומ  דלים מעקבאין מנה
ים  כאלה  אינם נבדקים כלל ולמרות זאת בר  קיימת אפשרות שנהגים, לפיכך. כעבור שנה או שנתיים

  .ריאותם והם מהווים סכנה לתנועה בדרכיםבב  םיקויתכן  שיש  בהם  הל.  בידיהם רישיונות תקפים

  
ם  הותנה בבדיקה ונשלפי הרישום במחשב המכון  תוקף  רישי,  שמות של נהגים50דינה  בדק  מדגם  מקרי  של המר קבמשרד מ

  :וללהלן הממצאים שהוע). ברשימת המחשב לא נרשם מתי נקבע הצורך לבצע את הבדיקה  (1989אי מ שרפואית חוזרת בחוד
  . הרישיון מהסוג שבגינו נרשמה ההגבלה שלא היה אוגההי נים ברשימה לא היה כלל רישיוןמושרהמ) 26% (13- ל.   1
  
  .שיון נהיגה תקף בידם רילא נבדקו במכון ולמרות זאת, םריתונה 37-מ, )86% (םיגהנ 32.   2
  
  .ך הם עדיין היו רשומים ברשימהא, 1989 ארורב ובפביטל המכון את הצורך בבדיקה החוזרת כבר בינואר  םיגהנ 2- ל.   3
  
 נהיגה במכונית שיש שלכמו  קוד (לה שקבע  המכון   או ההגב מהנהגים לא היה רשום הקוד של התנאי9נהיגה  של  השיון ירב.   4

  ).על גלגל ההגה ועריכת בדיקות חוזרות הלגו, בה הגה כוח
  



ורשומים במחשב שלו ושלפי  החלטותיו  היו   ךליאו 1986שרוב  הנהגים שהופנו למכון מסוף , ואפא אצוי
גם ; ולמרות זאת בידיהם רישיונות נהיגה תקפים,  בור בדיקות רפואיות חוזרות לא עשו  זאתלעם  כיצרי

שנקובים בה רק שמות שסיכומי תיקיהם  הוכנסו (ים ברשימה מושאם המכון ייערך  להזמנת  כל  הר
ן שבגינו וישירכדי  לוודא  שאכן  מדובר בסוג ה,  נהלית נוספת של כל שםיהיה צורך בבדיקה מי, )למחשב

יגה ההגבלה אינה נהבמקצת רישיונות ה; שאם  לא  כן  יוזמנו  אנשים  שלא  לצורך,  ניתנה ההגבלה
  .רשומה כלל

  
,  לפני הקמת  המערכת, ממוחשבת  של  המכון  אין  רישומים  אודות נהגים שבמועד כלשהו התבמערכ

לגבי ). מ"פיעים  במערכת של אשמון   כנתונים  אלה (ליהם  לעבור  בדיקה רפואית חוזרת עש  עבקנ
 זאת תורת שלא נבדקו כלל בדיקות חוזרות ולמרולפיכך קיימת אפש. נהגים כאלה גם לא נערך  מעקב ידני

  .בידיהם רישיונות תקפים

  
 הם כל הנהגים  שעמדו לפני חידוש רישיונותיח מחשב על"וד ןומ לשלוח למכ"בקר המדינה  התברר  שבעבר  נהג אשלמשרד מ

ממילא , וח האדם  שהמכון מעסיקבכאולם  בשל  עומס העבודה ומגבלות .  יו צריכים לעבור בדיקות רפואיות  חוזרות  במכוןשהו
  . ח"מ להפיק את הדו"ולבקשת עובדי המכון הפסיק אש, אפשר להזמין את כולם לבדיקה הילא ה

  
ח ובו רשימת הנהגים שחידוש  "להפיק דו, 1989בנובמבר ,  מ"מדינה  ביקש  מאשה ר מבקדרשמ

ושלפי הרישומים במערכת  היה  עליהם  לעבור בדיקה רפואית , רישיונותיהם  חל  ביולי  אותה שנה
את  , באמצעות מסוף המכון, משרד  מבקר המדינה בדק.    נהגים975נתקבלה רשימה של  . חוזרת במכון

 -84%שכ, והעלה,  הגים  שברשימההנ כללמ -27%כ (263הרישומים  במאגר  המידע  של  המכון  לגבי  
, ת הרישוי היו צריכים לעבור בדיקה חוזרתשוי רישומי המערכת  הממוחשבת  של רפל רשא, 263-ה ןיבמ

ור בדיקה בעל ךרוממילא לא נמצאו לגביהם רישומים בדבר הצו, ןוכמה לא  היו  רשומים  כלל במערכת של
ואפשר  שחלקם  עברו  בדיקות בהתאם ,  ערכתהמת  עלאפשר שחלקם הופנו למכון לפני  הפ. כזאת

  .ל שיעורם לעמוד עאך  לא  הייתה  אפשרות,  להליכי העבודה   הידנית  שבמכון
  

  ולא  ןת של המכון  לבי הממוחשבקר המדינה   המליץ   לבצע   הקבלה  בין  רישומי  המערכתמשרד מב
 להשלים רישומים חסרים בכל אחת כןו,  תםכדי לבחון את אמינות הנתונים ועדכנו,  מ"ל  אשש

רים קמהנתונים יהיה על המכון לבחון את כל  הלאחר  השלמת .  מהמערכות ולמנוע רישומים  מיותרים
  .ולהחליט כיצד לפעול לגביהם

  
 שמות נהגים לפי המועדים  שבהם  לש תוינהמכון שבחיפה  יש תיק שבו נשמרות רשימות ידבשלוחת 

כך  שעדיין  אי  אפשר להיעזר ,  1989י התיקים במחשב החלו רק באוקטובר  ומיכ ס. סוכמו  התיקים
מי צריך לעבור בדיקה רפואית חוזרת כעבור   תואמנם הרשימות הידניות מפרט. ב מפיקחשברשימות שהמ

 ריכוז של כל השמות  לפי  החודש  שבו עליהם לבצע את אך מאחר שאין, שנה  או  שנתיים,  חצי  שנה
משרד מבקר המדינה בדק . שה מאוד לעקוב אחר  המהלכים הננקטים כדי לזמנם לבדיקותק, קהיהבד
שלאף  אחד  מבעלי  ,  ומצא) שנה ושנתיים, י שנהצח, ערר( תיקים מכל הקבוצות 23קרי של   ממדגם

  .התיקים  לא נעשו בדיקות חוזרות

  

  נהיגה לנרקומנים ולאלכוהוליסטים שיונותיר

שיונות רי בנושא מתן 1984דנו עוד  במארס  , רובם מנהלי מחלקות ופסיכיאטרים בכירים, בדים במכון העויכיאטריםספ תווצ
אדם תחת השפעת סמים בדרך  כלל  בהכרה  : "בין המסקנות של הצוות נכתב. ים  לסמיםרנהיגה לאנשים שידוע שהם מכו

מסיבות אלה יש לראות בו סכנה פוטנציאלית  . תיובוגובתלוקה בשיפוטו ובריסון  עצמו ואטי , לט ביצריווש  אל,  תמעורפל
הטיפול : "הצוות  המליץ".  וה  סכנה  ממשיתוהמבמצב של חוסר סם  המתמכר  ... תמידית  לעצמו  ולאחרים  הנמצאים  בכבישים
  ".רצוי סטטוטורי,   להיות  בדרג ובמישור אדמיניסטרטיביבנושא  רישוי  נהיגה  אצל  מתמכרים  חייב

  
ר  חקהמ.  ל משרד הבריאות לערוך מחקר על בעיות נהיגה אצל נרקומנים"יע המכון למנכצה 1984 יאמב

נהגים הידועים  כמכורים  לסמים  ויחד  עם זאת הם בעלי רישיונות  לשנועד לקבל מידע על כושר הנהיגה 
.  ם  בנושאעימצ אתוצאות המחקר אפשר שהיו משמשות בסיס לנקיטת. עיהבה תרמוולעמוד  על ח, נהיגה

  .ל משרד הבריאות את ההצעה"בנובמבר  אותה שנה דחה מנכ
  



שעמדת  המשרד  היא  שעל  , הל אגף הרישוינמלאש  שירותי  בריאות  הציבור  דאז   רדיעה הו1987במאי 
 ידושו  למשתמשים  בסמים  ולאלכוהוליסטיםחל  וא   ןאגף  הרישוי  לדחות את הבקשות להוצאת רישיו

 מנהלת המכון הציעה למנות ועדה. ולא  להפנות  כלל  את  המועמדים לבדיקות במכון,  יתהלני מבדרך
  ". הצעה אופרטיביתשבגל"כדי שיעזרו , תכלול מומחים בנושאש
  

והבטחת  הבטיחות   םיכרדהבנושא המלחמה בתאונות ,  7.5.89  מיום  444'  הממשלה  מסבהחלטת 
וביניהן  הצעה  בדבר  פסילת  מכורים  לסמים , ד התחבורהשר מלהאושרו הצעות שונות שהע, בדרכים

, הבריאות, למשרדי התחבורה תפרטי  הביצוע ייקבעו בידי ועדה משותשפ,  הוחלט. ולאלכוהול לנהיגה
  .המשפטים והמשטרה

  
ן  שיש לקבוע קריטריון  ברור הנית1.8.89יטה ביום לחהש, תימשרד-החלטה זו  הוקמה  ועדה ביןבעקבות 

ל סמך ועועל פיו כל הנגוע  בסם או באלכוהול ישלל רישיונו לאלתר , נה רפואית ולהוכחה משפטיתבחלא
להסעת  נוסעים  או  , ש  למנוע בכל מקרה מתן רישיונות לרכב כבדיש , כן  הוחלט;  קביעה מינהלית

 גם זה -יפול  טם  בימוכר כמשתמש וכצורך סם או אלכוהול  ואפילו  כאלה  הנמצאלרכב  מיוחד לכל מי ש
יש  למצוא  , "יםליגבו"אשר  למשתמשים שרמת צריכתם והשפעת הסם עליהם הם ;  באופן מינהלי

  .ת מידת הסיכון ולתת בידו כלים לשלול או למנוע קבלת רישיון נהיגהא ןמנגנון  אשר  יאבח
רדית  להקים  ועדת  מש-ןביפואיות  וכדי  לעגן אותן בחוק החליטה הוועדה הר  הדימ  קביעת אמות ךרוצל

על  הוועדה הוטל לעסוק גם .  תשתקבע נורמה רפואית לצורך אבחון ומניעת  מתן  רישיונו,  מומחים
 הוועדה   נתבקשה .  בו ולהשתמשרי המידע   בתחום  הרפואי  והיכולת  להעביר  מידע  זהגאמבנושא 

  . משרדית-ן נוסף במליאת הוועדה הביןיו דרךשלאחר מכן ייע והוחלט ,10.8.89את  עבודתה  עד    םייסל
  

דעית  או  מ,   השאין בשלב זה הגדר, הוועדה סיכמה. ימה  ועדת  המומחים  את  עבודתה סי15.8.89ביום 
מכור ", "סמיםל  רוכמ "ובעלת  תוקף  משפטי  למונחים , זה לעניין שמישה,  אופרטיבית,  מינהלית
ועדת  המומחים הציעה למנות ועדה   מקצועית   ".    סמיםעתשפ הנהיגה  תחת /הימצאות"ו" לאלכוהול

  .יקוק בנושאחזה שיהיו בסיס לכל דבר  בעניין ניםיושעליה  יוטל  להגדיר  קריטר
  
ומיהו  "  םימסל רומכ"ר  התחבורה  ועדה מקצועית אשר מתפקידה להגדיר מיהו ש  הנימ 10.9.89-ב
ולקבוע  מהי  מידת  ההתמכרות הפוסלת את כשירותו , ברכבג הולנמבחינת  כשירותו ,  "מכור  לאלכוהול"

עד סיום פעולת הוועדה ומ. 1.1.90התבקשה לסיים את עבודתה עד ה  הוועד.  של המכור לנהיגת רכב
  .1.4.90נדחה עד 

  
לפי הפקודה ה ירעבונקבע כי  אם  הורשע  אדם  ב, 1973 - ג "התשל, )שדח חסונ( תוקנה פקודת הסמים המסוכנים 1989 באוגוסט

  ותולפסול  א,  נוסף על כל עונש  אחר, פטרשאי בית המש, או קבע בית המשפט כי אדם עבר  עבירה  כאמור  ולא  הרשיעו
על פי  נתוני  . להגן על הציבוראם הוא סבור שהדבר דרוש כדי , מהחזיק  ברישיון נהיגה או ברישיון רכב לתקופה שיקבע

ר התיקון אמנם קבע מכשי. ישיון נהיגהר ילעב 8,000- הורשעו בשימוש  בסמים  כ1989אי מעד  1982בתקופה ינואר ,  המשטרה
אולם עדיין לא נמצא פתרון כולל לבעיית מתן ,  וימת זו של מי שהורשעו בעבירות  סמיםסמ  לשלילת  רישיון  נהיגה  מאוכלוסייה

  .ת נהיגה וחידושם לכלל המשתמשים בסמיםונוישיר
  

ערנות לבעית הנהגים המשתמשים  בסמים   התייה 1984-כי  למרות  שכבר  ב,  לעיל עולה רומאהמ
אמנם  המכון בודק נהגים .    לא  נעשו פעולות ממשיות להתמודדות  עם  הבעיה1989עד  ,  ולחומרתה

  הם משתמשים בסמים אולם אין בכך כדי להוות  תחליףש םידושהמופנים אליו על ידי גורמים  שונים כח
 נתוני פיעל . שכן המכון אינו ערוך לבדיקת ציבור  רחב  של  נהגים  כאלה, ון  כולל  של הבעיהרלפת

ם ישמתשמ 200,000- מויותר,    לסמיםםירוכ  מ20,000-ארץ   כב   שי,   המשרדים המטפלים בנושא
  .ןמדזמ בסמים באורח חד פעמי או

  

  יגהנהן יוורים  רפואיים  לצורך  הבקשה  למתן ריששיא ןתמ

ווקא  רופאו    דלאו, תקנות  קובעות  כי  המבקש  רישיון  נהיגה  חייב להיבדק בידי רופאה, רומאכ
שהתקנה  המקורית  בדבר  החובה  לערוך ,  צוין,  719' עמ,  של מבקר המדינה36ח  שנתי "בדו.  האישי

חר שהנהלת   קופת  מא. שקב המשהבדיקה  תיערך  בידי  רופאו  האישי  של,   התייה תיבדיקה רפוא
לא איפשרה , היגה  והנהגיםהנל מבקשי  רישיונות   הגדול ששבה  חברים  הרוב,  החולים  הכללית



  לששר את כשירותו   רשאי לאשכל   רופא,   נקבע    בתיקון    לתקנה   המקורית,  אישוריםתתללרופאיה 
כי הנהלת אגף הרישוי ,  ח"וין  בדו  צודע.   הסדר שיש בו כדי לגרוע מאמינות הבדיקה-ק אצלו דבנה

ללית   כה ולים  קופת החכדי   להביא  להסרת  התנגדותה  של,   פנתה מפעם לפעם להנהלת   המשרד
,   כך כדרושלע  חוודופאים המטפלים  במבקשים  וי בידי הרשבדיקות   כושר  רפואיות  לנהיגה  ייערכו

  . על סידורויןניהעאולם עד מועד סיכום הביקורת לא בא 

  
ות  דוקהציבור  שבמשרד  נתבקשה  להבהיר  נת וראש שירותי בריאו, זה הגיש חבר כנסת שאילתא לשרת הבריאות דאזבעניין 

רפואיים  לצורך  הבקשה  םירושי  היא  אישרה שאכן רופאי המשפחה נמנעים ממתן א3.3.88במכתבה מיום . אחדות  בנושא
רופאים אלה אינם בודקים את המבקשים .  לרופאים אחרים  הגובים מהם תשלום גבוהיםקשמבלמבחני נהיגה ומפנים את ה

היא ציינה שבעניין זה היו . דבר  שיש בו סיכון בריאותי,   בדבר מצבם הבריאותיםיקם על עדותם של הנבדיכמתסמאלא ,  ותביסודי
כדי  שהבדיקות  ייעשו בידי רופאי ,  ח הכללית"הופ קויות  בין הנהלת המכון ורשות הרישוי לבין הנהלתבתכת  והפגישות

שטופסי הבדיקות ,  כל שנתיים היא ציינהתרו שעוברים ביק65  לנהגים  מעל  גיל שרא.  המשפחה המכירים אישית  את  הפונים
,  תיכללהח  " המשרד מוסיף לעמוד על דרישתו לביצוע הבדיקות בקופה;שלהם אינם ממולאים במידה מספקת בידי הרופאים

  .המכון  ורשות  הרישוי אף הכינו טופס לבדיקה רפואית על פי הצעת הנהלת הקופה
  

שלגבי מבקשים רבים המבוטחים  ,  בקר  המדינהמ  ד מסרה  מנהלת  המכון  למשר1989 רבטמספב
ם הבעיה  לא  נפתרה  לאלה שאינ.   לא במידה  מספקתןיידע ךא, ח  הכללית  חל  לאחרונה שיפור"בקופה

  .חים והטיפול בעניינם טרם הסתייםוטמב

  
ש ובו על הרופא הבודק לציין האם דכי לאחרונה הוכן טופס  ח, ר המדינהבקמנהל של  רשות  הרישוי  הודיעה  למשרד  מסגנית ה

  שוקל משרד   התחבורה  הסמכת, לדבריה. ותו אישיתא ריכמ  והאם  הוא,  הוא רופא הקופה שבה מבוטח  מבקש  הרישיון
  .לפנות מבקשי  רישיונות  נהיגה  שאינם חברים בקופת חולים זו או אחרת יחויבו שאליהם,  ם  רפואייםניכומ
  

  ררע תודעו

אישור לנהיגה או   ול  תתלשסירב  ,  נהיגה  או  בעל  רישיון  נהיגה  הרואה  עצמו  נפגע מהחלטות הרופא  המוסמך ןושייר שקבמ
ו  ל  ימים מיום שנודע30לערור בפני ועדת  ערר  בתוך  , על  פי תקנות התעבורה,  רשאי,  ותבלהגשנתן אישור שהותנה בתנאים  וב

מתוך  רשימת  רופאים שאישר שר התחבורה  בהתייעצות  עם  שר ,  שלושה  רופאים  הנועדת הערר  מו. על ההחלטה האמורה
. או להורות על בדיקה חוזרת בידי הרופא המוסמך,  טלהבל,  לשנותה,  והיא רשאית לאשר את החלטת הרופא  המוסמך, הבריאות

וברישום תשובת הוועדה , ער לוועדהרעממסתכמת בהעברת  התיק  הרפואי  של הו למכון אין קשר לעבודת הוועדה ופעולת
  .במחברת ובמחשב

  
  ם ברוב  המקרי-ן ההחלטה של ועדת הערר ממושך מאוד תמל דע  היה פרק הזמן1988י בשנת כ, הלעוה
בין , יםברוב המקר,   פרק  הזמן היה- חל שיפור  ניכר  1989בשנת . ו  חמישה עד שמונה חודשיםרעב

  .  היו  מקרים לא מעטים שפרק הזמן היה שלושה עד חמישה חודשיםןייאך  עד,  חודש לשלושה חודשים
  

  םירקחמ

. והקשר של בריאות הנוהג לבטיחות בדרכיםה יגנהב בדבר ההיבטים הרפואיים והפסיכולוגיים של כושר ר עדימויסיון נ ןוכמל
סיכולוגיים  לצורך  אבחון  פ םכולוגי ונעשה בהם שימוש לפיתוח כליסיבמכון בוצעו מחקרים אחדים בתחום הרפואי והפ

  ). בדיקות,  מבחנים,  שאלונים(
  

  בו  אלפי  יםוימצ,  כך למשל. אינו מנוצל דיו, מידע הרב שהצטבר בוה חכונ ,אל הקיים  במכוןיצנטופה
יבות מהצורך להגן על חיבמגבלות המת,  טפסים של בחינות פסיכולוגיות היכולים לשמש למחקר  בנושא

  .צנעת הפרט

  
אך  לדברי  מנהלת  ,  יגולוכ היקצה משרד התחבורה כספים לביצוע מחקר בתחום  הפסי1987שבשנת  ,  ם שבמכון  עולהמכיסמהמ

  .והוא לא בוצע, הכספים לא הועברו למבצעי המחקר, שבמשרד התחבורהי שוריהמכון וסגן הממונה על אגף ה
  



לל המכון במסגרת  מינהל  המחקר כי 1990כי משנת , הודיע המדען הראשי של המשרד, הביקורת תובקעב
  \.הרפואי ואז יוכל המינהל ליזום מחקר במכון

  

  זייםיפ הםיאהתנ

  אש תוחיטב
  
  10,000-שכילתה כ,  כתוצאה מהצתה,  א  שריפה"  פרצה במכון  בת1987בקיץ .  םיקית 130,000-א  ובחיפה יותר מ"  בתםינוכמב
הותקנו סורגים  חיצוניים  על החלונות והותקנה  מערכת  , נרכשו בשביל המכון אמצעי בטיחות שונים, השריפהבעקבות  . םיקית

  .ית לגילוי אשטמוטוא התראה 
  

שבו שמונה חדרים , אחראי על הבטיחות שבמשרד ביקורת בטיחות  במכון  בחיפה הרךע, לאחר השריפה,   אותה שנהבאוגוסט
ליד פתח המעלית בכל קומה  אין  דלת  או : שהגיש נאמר בין השאר ח"בדו. והוא מצוי בקומה השביעית של בניין  משרדים

דלתות החדרים אינן עמידות ; מכון  הריחדלה להתפשט במהירות  בין  הקומות  ולהגיע  גם  לולע שאהלכן בעת שריפה , מחיצה
ם לוח חשמל מיושן בלי מפסק ג ןמותק, ציוד וחומרים כימיים,   רביםיםשמאוחסנים בו תיק, באחד החדרים; מפני אש או פריצות

שר לנעול י אפא, אינו  במצב תקין,  המשותף  לכל  דיירי  הקומה, נייןחדר  החשמל של הב;  ונורות  הניאון  חסרות  כיסוי,  ראשי
  . חיונייםיםבכמה ארונות כיבוי אש שבמסדרון חסרו אבזר. אותו ולכל  עובר ושב יש גישה אליו

  
, תוריינהעל  הבטיחות  לקבוע  חדר  אחד שישמש ארכיון ובסוף כל יום עבודה יועברו לחדר זה כל   יאח דרש  האחר"הדובסיכום 

קבע שיש  לבצע  תחזוקה  שנתית  לציוד  ; של  דרישות טכניות ואחרותה  ור  שהוא  פירט;  המסמכים והתיקים מהחדרים  האחרים
  .המכון  לקבל תדרוך שנתי בנושא כיבוי אש  ידושעל  עוב,  השלים האבזרים  החסרים לשיש, לכיבוי  אש

  
שלא בוצע דבר מהמלצות האחראי  , התלעה 24.9.89שעשה משרד  מבקר  המדינה  ביום  תרוקיב

בחדר  שבו .  בכמה תחומים אף הוחמר המצב ונוספו  ליקויים  בטיחותיים, ה  מזוירית.  שלבטיחות  א
, שיש גם חדר נוסף, עוד נמצא;  גם מיכלי נפטשישומר המשרדי והמכשירים השונים נמצא החמצוי 
ים ימצו ובו) 'וכו' ג.א.א,  נוירולוגים, וגיםלוכיספ (ם  השוניםהמשמש  חדר  עבודה  של  המומחי,   שלישי

  .מאות תיקים ללא הגנה מפני אש
  

,  מלצותיו של האחראי על הבטיחות  במשרד הת משרד  הבריאות  לפעול לאלתר כדי ליישם אתעל הנהל
  .םאף  כי  המכון  בחיפה  שוכן בחדרים שכורים ולכל תוספת או שינוי נדרשת הסכמת הבעלי

  
כשירים וציוד רב ומספר תיקים גדול  מבום אף שמצויי, א לא  נערכה ביקורת של האחראי"תבמכון ב

  .בהרבה מזה שבחיפה

  
מבדיקת .  גים  הוא אחד האמצעים הבולטים במלחמה בתאונות  הדרכיםהנהקוח נאות  על  בריאות  יפ םויק

  .כי לא נעשה די בתחום זה, משרד מבקר המדינה עולה
  
טיפול במבקשי  רישיונות  נהיגה ובנהגים  הוזירהמטפלים  בנושא  לנקוט פעולות שיבטיחו ייעול וז םיגורמה לע

שלהם הותנה  הנהיגה זרות  לכל  הנהגים  שחידוש  רישיונותוח וכן ביצוע בדיקות רפואיות  , המופנים אל המכון
  .בכך

  
בעיה ,  למשתמשים בסמים  ולאלכוהוליסטיםםשודיחופעול לאלתר  להסדרת  נושא  מתן  רישיונות נהיגה ל שי ןכ

  .אה על פתרונהב םרטו 1984- בוד עשהועלתה
  
.  רצונו של  הפרט  להחזיק  ברישיון נהיגה עומד הצורך להגן על חייהם ושלומם  של  המשתמשים  בדרכים לומ לא

מן  . ירות בריאותייםשכ יאנתובהם , לצורך זה נקבעו תנאים שבהם צריך לעמוד  מי  שמחזיק  ברישיון נהיגה
 של נהגים בלתי טןההכרח לנקוט את הפעולות הדרושות כדי למנוע המשך המצב הקיים שבו  עלול  ציבור לא ק

  ת שלום הציבורא םכשירים לסכן בנהיגת
  

 


