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  2005ב לשנת 56נושאי הדוח השנתי ... 

 דוחות מתחומים מגוונים ונדונים בו עניינים שיש 48הכולל , לפנינו הדוח השנתי של מבקר המדינה
  . להם השפעה על המשק והמינהל הציבורי בכללותו ועל פני החברה הישראלית

  . יבור ממצאים הנוגעים לתפקוד הרשות המבצעתהדוח מציג לפני הכנסת והצ

במשרדי , חמורים ותמוהים בלא מעט מן הגופים המבוקרים, הדוח מצביע על ליקויים משמעותיים
האזרח זכאי לדעת כי עובדי הציבור . המחייבים תיקון מידי, במוסדות ובתאגידים, הממשלה

אלא , אינו תואר בלבד" עובד ציבור ".ערים לביקורת ומפיקים ממנה לקחים, המשרתים את המדינה
מעמדם של . מחובה זו, אל לעובד הציבור להתעלם מעיקרון זה. שליחות בשירות המדינה. שליחות

פעולות הנעשות במינהל בלתי תקין . עובדי הציבור בחברה הוא פועל יוצא של דרך מילוי תפקידם
חוסר אונים כלפי אלו שאצבע הביקורת אולי גם , של זלזול, יוצרות אוירה של זילות, ובלתי יעיל

   ...מצביעה על רשלנותם ומחדליהם

  

  

  ההתמודדות עם תאונות הדרכים

  תקציר

בתאונות הדרכים . המלחמה בתאונות הדרכים היא משימה לאומית בחברה המודרנית וגם בישראל
אלפים נפגעים והנזק הכלכלי שהן גורמות למשק , במדינת ישראל נהרגים מדי שנה מאות בני אדם

  . בשנהח"נאמד במיליארדי ש

במהלך השנים דנו ועדות מקצועיות בדרכים לשפר את יכולת הגופים האחראים לנושא להתמודד עם 
שהגישה את , )לנגנטל' כ נ"בראשות ח(שתי הוועדות האחרונות הן ועדת לנגנטל . תאונות הדרכים

 המלצותיה שהגישה את, )שיינין' ר י"בראשות ד(ועדת שיינין ; 2003המלצותיה לנשיא המדינה בינואר 
המליצו הוועדות להציב את נושא הבטיחות בדרכים כיעד , בין השאר. 2005לשר התחבורה ביולי 

להתאים את , ) הרשות הלאומית-להלן (לשנות את מעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ; לאומי
דים מבֶניָה לתפקידה ולתת לה סמכות לקבוע סדר עדיפויות בכל הנוגע לתקציבי הבטיחות במשר

להגדיל את ; לרכז את נתוני התאונות ולהכין תכנית הסברה מתאימה לקהלי היעד השונים; השונים
לשפר את מערך החילוץ ; להגביר את נוכחות המשטרה בכבישים; ההשקעות בתשתית הבטיחותית

  . וההצלה

לשם ריכוז פעולות הממשלה במאבק בתאונות הדרכים ולתיאום פעולותיהם של משרדי הממשלה 
המינהל לבטיחות , 1981באוגוסט , והגופים האחרים המטפלים בנושא הוקם במשרד התחבורה

 הוקמה במקומו הרשות הלאומית מכוח חוק המאבק הלאומי בתאונות 1997באוקטובר . בדרכים
הגופים העיקריים הנוספים ).  חוק המאבק בתאונות הדרכים או החוק-להלן  (1977- ז"התשנ, הדרכים

התרבות , משטרת ישראל ומשרד החינוך, ק בתאונות הדרכים הם משרד התחבורההעוסקים במאב
  ). משרד החינוך-להלן (והספורט 

הבדיקה .  בדק משרד מבקר המדינה היבטים של ההתמודדות עם תאונות הדרכים2005במהלך שנת 
ף באג, ל התעבורהעבאגף המפקח ,  ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים-נעשתה במשרד התחבורה 

 במכון הרפואי -ובמשרד הבריאות ;  באגף התנועה- במשטרה ; במשרד החינוך; הרכב וברשות הרישוי
  . לבטיחות בדרכים

  

  המאבק בתאונות הדרכים כיעד לאומי

ראש הממשלה . הגדרה של פרויקט כפרויקט לאומי אמורה לקדם אותו בסולם העדיפויות הלאומי
ק בתאונות הדרכים בישראל הוא אחד היעדים ושר התחבורה הצהירו פעמים מספר כי המאב

שהוא המשרד העיקרי האחראי , למרות זאת לא הגדיר משרד התחבורה. הלאומיים המרכזיים
  . את המאבק בתאונות הדרכים כפרויקט לאומי, לנושא



אשר לפיה כל " גישת היעדים לקידום משימות הממשלה" החלה הממשלה בהטמעת 2003באפריל 
ך לקבוע לעצמו את יעדיו המרכזיים לשנה מסוימת ולדווח על מידת השגתם משרד ממשלתי צרי

  .הוחל בהפעלתו  לא2004- ו2003התברר כי בשנים . למשרד ראש הממשלה

  

  

  המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

. עוסק ברפואה תעבורתית) ד" המרב-להלן (מכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאות ה
, לנהגיםוים פסיכולוגיים למבקשי רישיונות נהיגה יקר בדיקות רפואיות ומבדקעהמכון מקיים ב

לי הרכב שהם מבקשים כובסוג , המופנים אליו מגופים שונים כדי לקבוע אם הם כשירים לנהוג בכלל
הבדיקות הרפואיות שמבקשי רישיונות נהיגה לסוגיהם נדרשים לעבור נקבעו בפקודת . בפרט

רה נקבע גם שרופא המטפל באדם ומאבחן אצלו בפקודת התעבו. התעבורה ובתקנות שהותקנו על פיה
חייב , ת עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלהאהסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן , מחלה

רוב . ד"שר קבע כי הרשות הרפואית לעניין זה היא המרבה. לדווח עליה לרשות שקבע שר הבריאות
טיפל  2005במחצית הראשונה של שנת ). 15%-כ(ל "ומצה) 49%-כ(הפניות למכון הן מרשות הרישוי 

  .הנבדקיםמ 69%-  בכשירותם של כ1 הפניות ומצא פגמים18,000-ד בכ"המרב

יצוין שמשרד מבקר . 1.4%ד מבעלי רישיון הנהיגה במדינה הוא "שיעור הנהגים שמופנים למרב
, "עדים לתאונותמו"שקיום בדיקות לשיעור גדול יותר של נהגים , 2 שנים10המדינה העיר כבר לפני 

עשוי לסייע לאתר בעוד מועד נהגים שאינם , יכוןסשייבחרו על פי קריטריונים שיגדירו קבוצות 
  .נהיגה ובכך למנוע חלק מתאונות הדרכיםהכשירים לנהוג ולמנוע מהם את 

, בעיקר עקב מעורבותם בתאונות דרכים, נהגים שהמשטרה הפנתה אליו, בין היתר, ד נבדקים"במרב
גים שהרופאים המטפלים בהם סבורים שבשל מחלה הם עלולים לסכן את עצמם או את זולתם וכן נה

 4%-  ו1.7%ד היה "שיעור ההפניות של המשטרה ושל הרופאים מכלל ההפניות למרב. בנהיגתם
  .בהתאמה

חלק מהמופנים , ד"ל למרב"עקב שיטת העברת הרשימות מצה. ד חיילים רבים"ל מפנה למרב"צה
  .אף שחלקם לא כשיר לכך, ד"ג פרק זמן ממושך טרם זימונם לבדיקה במרבממשיכים לנהו

ת עצמם או את זולתם גם אמשרד הבריאות עדיין לא החיל את חובת הדיווח על נהגים שעלולים לסכן 
  .ובדים סוציאליים ואחריםע,  פסיכולוגים-על מטפלים נוספים שאינם רופאים 

העיכוב בטיפול . ד ארך לפחות ארבעה חודשים"המרבהטיפול של רשות הרישוי בחלק מהמלצות 
בהמלצות משמעותו שיש נהגים המחזיקים ברישיון נהיגה מסוג מסוים שנקבעו להם תנאים מגבילים 

והם , אך החלטות אלה לא הובאו לידיעתם, או סוג רישיון אחר כדי שלא יסכנו את עצמם ואת הציבור
  .נוהגים כמקודם

בדות ימציא כהקובע כי המבקש רישיון נהיגה במשאיות , 1995יוני התיקון בתקנות התעבורה מ
ל המבקשים רישיון מאז עחל רק , ד על כשירותו הרפואית לנהוג ברכב מסוג זה"אישור רפואי מהמרב

זה אינם נדרשים להמציא אישור כנהגים שבמועד התיקון כבר היה בידיהם רישיון ; נעשה התיקון
וזאת למרות מעורבותן הגדולה של משאיות גדולות ,  הרישיוןד אף בעת חידוש"רפואי מהמרב

  . בתאונות

בעוד שגופים אחרים שבידיהם מידע , ד רק בידי המשטרה"נרקומנים ואלכוהוליסטים מופנים למרב
  .על אוכלוסייה זו לא מעבירים אותו לידיעתו

  . כללו משרד התחבורה ומשרד החינוך את המאבק בתאונות הדרכים ברשימת יעדיהם העיקריים

 ואת פריסת מערך 10%- המשרד לביטחון הפנים קבע את צמצום מספר תאונות הדרכים החמורות ב
ואולם אף שכבר . 2003האכיפה האלקטרוני למדידת מהירות הנהיגה בכבישי הארץ כיעדים לשנת 

עד מועד סיום הביקורת לא ,  החלה המשטרה לקדם פרויקט של אכיפה אלקטרונית1999בשנת 
ויקט את היקף הפר, משרד התחבורה והמשרד לביטחון הפנים, הסדירו המשרדים העוסקים בנושא

  .ולכן לא הוחל בהפעלתו, ומקורות המימון שלו

                                                 
או כאשר /ו, לגבי התנהגות בכביש ובחברה" מידת מה של ספק"צורך בבדיקה נוספת לנבדק כעבור שנה או שנתיים במקרה של   1

  .בליקוי בריאותי עם תהליך פרוגרסיבימדובר 
  .754- ו, 244'  עמ46דוח שנתי ראו   2



  מכון הרפואי לבטיחות בדרכיםה

. עוסק ברפואה תעבורתית) ד" המרב-להלן (ואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאות מכון הרפה
לנהגים ויקר בדיקות רפואיות ומבדקים פסיכולוגיים למבקשי רישיונות נהיגה עהמכון מקיים ב

לי הרכב שהם מבקשים כובסוג , המופנים אליו מגופים שונים כדי לקבוע אם הם כשירים לנהוג בכלל
לביצוע מבחנים פסיכולוגיים . נהלהמאחיות ועובדי , פסיכולוגים, מועסקים רופאיםבמכון . בפרט

  .מאשר את תוצאות הבדיקות שעושה הספקוהוא עצמו בודק ; ד בספק חיצוני"ואחרים נעזר המרב

נקבעו , 1961-א"תשכה,  בעיקר תקנות התעבורה- פקודת התעבורה ובתקנות שהותקנו על פיה ב
בדיקות הרפואיות שמבקשי רישיונות נהיגה הוכלולות בהן גם הוראות בדבר , ההסדרים לרישוי נהגים
היגה חייב להגיש לרשות הרישוי מסמך ובו אישור שרופא נמבקש רישיון . לסוגיהם נדרשים לעבור

אם הניחו תוצאות הבדיקות את דעתה של רשות . שהמבקש בחר בדק אותו ותוצאות הבדיקות
היבדק בדיקות להיא רשאית להורות למבקש , אם לא; רפואי לנהיגהיינתן למבקש אישור , רישויה

עיונו של רופא או מוסד רפואי לנוספות או להציג מסמכים רפואיים נוספים וכן למסור את התוצאות 
  . ד לרופאים מוסמכים"ופאי המרברלצורך זה מונו ).  רופא מוסמך-להלן (שהיא מינתה 

ישיון לנהיגה ברכב שמשקלו רממבקשי , )אוטובוסים ומוניות(מבקשי רישיון לנהיגה ברכב ציבורי מ
 גם ממבקשי רישיון לנהיגה באוטובוס 2005ומיוני )  משאיות כבדות- להלן (טון ובגורר  15- יותר מ

  .ד"שות הרישוי מלכתחילה להיבדק במרברזעיר ציבורי דורשת 

בעלי היתר להסעת קבוצות , דותבכבעלי רישיון לנהיגה במשאיות , עלי רישיון נהיגה ברכב ציבוריב
, ויותר 50כב לכיבוי אש ובאמבולנס שהם בני רב, ברכב ביטחון, ילדים ובעלי היתר לנהיגה ברכב חילוץ

להיבדק בדיקות , על פי תקנות התעבורה, חייבים,  ויותר65ובעלי רישיון לכלי רכב אחרים שהם בני 
ועליהם ,  בכל שנתיים- ולאחר מכן , בהתאמה, 65 או 50חירתם בהגיעם לגיל ברפואיות אצל רופא לפי 

מופנה , אם לא הניחו תוצאות הבדיקות את דעתה. רשות הרישויללמסור את תוצאות הבדיקות 
   .ד"אשר רשאי להפנות את בעל הרישיון לבדיקה במרב, הטופס לרופא ממיין של הרשות

רכב מהסוג בת בריאותו לנהוג אם סבור רופא מוסמך כי הנבדק כשיר מבחינ, ל פי תקנות התעבורהע
אישור תנאים והגבלות כפי בורשאי הוא לקבוע , ייתן לו אישור רפואי לנהיגה, שלגביו הוגשה הבקשה

  . שיראה לנכון

 של 46ד וממצאי הביקורת פורסמו בדוח שנתי " עשה משרד מבקר המדינה ביקורת במרב1995בשנת 
 נעשתה 2005ובשנת , ד"ה ביקורת נוספת במרב עשה משרד מבקר המדינ1999בשנת . 3מבקר המדינה

  ). הביקורת הנוכחית- להלן (עוד ביקורת 

  

  פניות למכוןה

 67%-  בכשירותם של כ4 הפניות ומצא פגמים45,000- ד בכ" טיפל המרב2004בשנת   .1
ד "מרבל נדרשו לחזור 54%-ו,  נפסלו מלהחזיק ברישיון נהיגה מכל סוג שהוא13%: הנבדקיםמ

 הפניות ומצא פגמים 18,000-ד בכ"טיפל המרב 2005במחצית הראשונה של שנת . תלבדיקת ביקור
 נדרשו 55%-ו,  נפסלו מלהחזיק ברישיון נהיגה מכל סוג שהוא14%: הנבדקיםמ 69%-בכשירותם של כ

  ).15%-כ(ל "ומצה) 49%-כ(רוב ההפניות למכון הן מרשות הרישוי . ד לבדיקת ביקורת"מרבללחזור 

. 1.4%ד מבעלי רישיון הנהיגה במדינה היה "ת עלה ששיעור הנהגים שמופנים למרבבביקורת הנוכחי
יותר של דול ג שייתכן שקיום בדיקות לשיעור 5 שנים10יצוין שמשרד מבקר המדינה העיר כבר לפני 

היה מסייע לאתר בעוד , יכוןסשייבחרו על פי קריטריונים שיגדירו קבוצות , "מועדים לתאונות"נהגים 
ובכך למנוע חלק מתאונות , נהיגהה נהגים נוספים שאינם כשירים לנהוג ולמנוע מהם את מועד

בקרת המדינה המליצה אז שכל הגופים הנוגעים בדבר והעשויים לזהות נהגים החשודים מ. הדרכים
ם הם כשירים איפעלו יותר לגילוי נהגים שראוי לבדוק , בהם הרופאים והמשטרה, לא כשירים לנהוגכ

ת נתוני המשטרה בדבר א צוין כי בקביעת הקריטריונים האמורים ראוי להביא בחשבון גם ;לנהוג
  . קבוצות של נהגים שמעורבותם בתאונות רבה

ה מהמשטר ת  ו י נ פ גם בביקורת הנוכחית התברר ששיעור המופנים מהמשטרה היה דומה : ה
-  וכ1.5%-  כ2005של  ובמחצית הראשונה 2004בשנת ): 1.6%- כ(לשיעור שהועלה בביקורת הקודמת 

  .  בהתאמה1.9%

                                                 
  .754'  ועמ244' עמ  3
או כאשר /ו, לגבי התנהגות בכביש ובחברה" מידת מה של ספק"צורך בבדיקה נוספת לנבדק כעבור שנה או שנתיים במקרה של   4

  .אותי עם תהליך פרוגרסיבימדובר בליקוי ברי
  .754- ו, 244'  עמ46דוח שנתי ראו   5



, ובמיוחד משטרת ישראל ומשרד התחבורה, על הנוגעים בדבר, לדעת משרד מבקר המדינה
ד מקרב "לבוא בדברים זה עם זה כדי להגדיל את מספר הנהגים שנשלחים לבדיקה במרב

  .הנהגים המעורבים בתאונות דרכים

ם י א פ ו ר מ ת  ו י נ פ  16מלאו לו שרופא המטפל באדם ,  התעבורה לפקודתב12על פי סעיף )  א   (:ה
ת עצמו או את זולתו מחמת אהסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן , שנים ומאבחן אצלו מחלה

שר קבע כי הרשות הרפואית לעניין זה ה. חייב לדווח עליה לרשות שקבע שר הבריאות, אותה מחלה
  . ד"היא המרב

ד "המרב. תעבורהה לפקודת ב12ד בידי רופאים לפי סעיף " מן ההפניות למרב4%-  ניתנו כ2004בשנת 
  ).ל ראו בהמשך"בעניין דיווחים מצה(קבע שיש לאסור את הנהיגה על כמחציתם 

משרד מבקר המדינה העיר כי נוכח החשיבות הציבורית של הדיווח על מחלות מסוימות של 
 להגדיל את היענותם מן הראוי שמשרד הבריאות ומשרד התחבורה יבחנו דרכים כדי, נהגים

  .של רופאים למילוי חובת הדיווח

ל המוסד לביטוח לאומי וביקש לחזור "למנכ, כ מאיר שטרית"ח, בעקבות הביקורת פנה שר התחבורה
את החשיבות בהקפדה על "ולהבהיר לציבור הרופאים הפועלים בשמו של המוסד בוועדות רפואיות 

וכך נהגים המקבלים גמלאות , בה איננה מתקיימתהחו", לדבריו]". חובת הדיווח[קיום חובתם 
וממחלות הפוגעות בתפקוד , ממחלות נפש, הסובלים ממחלות הפוגעות בכושר נהיגתם, מהמוסד
  ".אין כל דיווח למכון הרפואי אודותם, הגופני

שקול את החלת חובת למשרד מבקר המדינה העיר למשרד התחבורה בעבר כי ראוי   )ב(
, פסיכולוגים: צב הרפואי של נהגים גם על מטפלים שאינם רופאיםהדיווח למכון על המ

  .ואולם עד תום הביקורת לא חל שינוי במצב. עובדים סוציאליים ואחרים

בעקבות דוח הביקורת " הודיע משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי 2005בתשובתו מנובמבר 
התחבורה יפעל להרחבת חובת הדיווח  משרד -ולאור העובדה כי עשויה להיות לכך תרומה לבטיחות 

  )".תיקון תקנות(של מטפלים שאינם רופאים 

ה מצ ת  ו י נ פ לבדיקת תכונות , כולל בעלי רישיון נהיגה, ד חיילים רבים"ל מפנה למרב"צה: ל"ה
 ובמחצית 2004בשנת . אישיות והשפעות אפשריות של ליקויי בריאות גופניים על הבטיחות בנהיגה

ד מצא ליקויים בכשירות "והמרב, ד" מכלל המופנים למרב15%- ל כ"נה צה הפ2005הראשונה של 
  . מתוכם54%-הרפואית לנהיגה של כ

משמעות הדבר הייתה שחלק מהם . ד את שמות המופנים פעם בחודשיים"ל העביר למרב"צה
  . בלא שהיו כשירים לכך, לעתים חודשים מספר, מן ממושךזהמשיכו לנהוג פרק 

ל למשרד מבקר המדינה כי בשלב הראשון יעביר נתונים על גבי " הודיע צה2005בתשובתו מנובמבר 
" כולל יצירת ממשק ממוכן, כאשר בהמשך נפעל למיסוד שיטה ממוחשבת, מדיה מגנטית באופן ידני"

ד דוח נתונים עדכני על "ל כי בתחילת נובמבר הועבר למרב"עוד הודיע צה. ד"ל ובין המרב"בין צה
  .2005רפואיות קבעו להם סעיפי ליקוי פוסלים לנהיגה עד אוקטובר חיילים שוועדות 

יוחדות הוא מפרק הזמן המרבי לסיכום תיקים שאינם דורשים בדיקות , ד"על פי נתוני המרב  .2
והוא , שרדי הרישוימהמשך הטיפול ברישיון הנהיגה של הנבדק הוא בידי . 6בין חודש לחודשיים

  . לה בעניינםשמוסר לנבדקים את ההחלטה שהתקב

 ד המליץ לשלול"מרכז העלתה שהטיפול ברישיון שהמרב-הביקורת ברשות הרישוי במחוז תל אביב

ד הן בעיקר המלצות "ההחלטות האחרות של המרב .7 חודשיים- נעשה בדרך כלל בפרק זמן של חודש 
הגבלת ;  נוסעים באוטובוס זעיר15שתכליתן להגביל את הנהגים כגון אישור למבקש להסיע רק עד 

התניית מתן ; הרישיון של הנבדק לפרק זמן של שנה או שנתיים ואז תיבדק שוב כשירותו לנהוג
; )רכב בעל הגה כוח, כגון רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית(הרישיון בנהיגה ברכב מסוג מסוים 

י שסובל למ(נשיאת מכשירי שמיעה ; )כגון טבעת או גולה על ההגה(התקנת אביזר טכני חיוני ברכב 
הטיפול של רשות הרישוי בהחלטות אלה ממושך ). לחולי סוכרת(או מוצרי סוכר ) מליקוי בשמיעה

                                                 
כי בפרק הזמן שחלף מאז הביקורת הקודמת גדל , ד"עם זאת ציינה מנהלת המרב. יוחדותממדובר בתיקים שאינם דורשים בדיקות   6

יקות לנהגים קשישים שמספרם מספר התיקים שדורשים בדיקות מיוחדות וזאת עקב בדיקת נרקומנים ואלכוהוליסטים וכן בגלל הבד
  .גדל מאוד

 - תהליך זה נמשך כשבועיים . לפני שרשות הרישוי מפעילה את סמכותה לפסול אדם מלהחזיק רישיון נהיגה היא מקיימת שימוע   7
  .שלושה



מרכז של רשות הרישוי החלטות של - א" היו במחוז ת26.9.05- ב(יותר ואורך לפחות ארבעה חודשים 
  ).ד שהגיעו עוד בחודש מאי אולם טרם הוחל לטפל בהן"המרב

ותו שיש נהגים המחזיקים ברישיון נהיגה מסוג מסוים העיכוב בטיפול בהמלצות משמע
אך , שנקבעו להם תנאים מגבילים או סוג רישיון אחר כדי שלא יסכנו את עצמם ואת הציבור

משרד מבקר המדינה העיר למשרד . והם נוהגים כמקודם, החלטות אלה לא הובאו לידיעתם
הגבלת רישיון הנהיגה יועברו התחבורה שעליו לעשות את כל הדרוש כדי שההחלטות בעניין 

  .לנהגים באופן מיידי

  

  בדיקות לבעלי רישיון

בדות ימציא כהקובע כי המבקש רישיון נהיגה במשאיות , 1995התיקון בתקנות התעבורה מיוני 
ל המבקשים רישיון מאז עחל רק , ד על כשירותו הרפואית לנהוג ברכב מסוג זה"אישור רפואי מהמרב

זה אינם נדרשים להמציא אישור כשבמועד התיקון כבר היה בידיהם רישיון נהגים ; נעשה התיקון
  .ד אף בעת חידוש הרישיון"רפואי מהמרב

  מעורבותן של המשאיות הגדולות , 2004יצוין שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 
של כלי רכב בתקופה ' קילומטרז( מחלקן בְנסּוָעה 2.8בתאונות קטלניות גדולה פי )  טון ויותר16(

  ).מסוימת

על משרד הבריאות , ל משאיות כבדות בתאונותשלנוכח מעורבותן הרבה , שרד מבקר המדינהמלדעת 
חייב גם את מי שקיבלו רישיון נהיגה במשאיות כבדות לפני לומשרד התחבורה לשקול אם אין מקום 

   ).העיר מבקר המדינה גם בעברעל עניין זה (ד "המציא אישור רפואי מהמרבלמועד תיקון התקנות 

   .בביקורת הנוכחית התברר כי אף שחלפו מאז כעשר שנים לא חל עדיין כל שינוי בעניין

  


