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  המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

  

5  
  ליקויים בזימון לבדיקה רפואיתליקויים בזימון לבדיקה רפואית

  

  התלונה
אי לבטיחות בדרכים המכון הרפו תלונה על 2005נובמבר ב)  הנציבות-להלן (המתלונן הגיש לנציבות תלונות הציבור 

  :ואלה פרטי התלונה).  המכון- להלן (

מאחר .  כדי לקבוע אם הוא כשיר לנהוג11.7.05- קיבל מהמכון זימון לבדיקה רפואית ל, 80כבן , המתלונן  .1
 פקס למכון ובו הודיע שלא יוכל להתייצב 23.6.05-הוא שלח ב, ל"שבמועד האמור הוא היה אמור לשהות בחו

הוא לא , אף שקיבל אישור שהפקס התקבל במכון, ואולם. 15.7.05אמור וביקש לזמנו לבדיקה לאחר לבדיקה במועד ה
  .קיבל מענה לפנייה זו

 קיבל המתלונן הודעה ממשרד התחבורה שרישיון הנהיגה שלו בוטל מאחר שלא התייצב לבדיקה 6.9.05-ב  .2
ובה חזר וביקש לזמנו , ירף העתק מפנייתו הקודמתואליה צ, בו ביום שלח המתלונן בפקס בקשה נוספת למכון. במכון

 . לבדיקה רפואית כדי שיהיה אפשר לחדש את תוקף רישיון הנהיגה שלו
בשתי הפעמים .  הוא התקשר למכון פעמיים כדי לקבוע בדחיפות תור לבדיקה2005בספטמבר , לטענת המתלונן  .3

 . לא נשלחה לביתוואולם כל תשובה , השיב לו מענה קולי שתישלח לביתו תשובה
לאחר ששמעה המנהלת את טענותיו .  ודרש להיפגש עם מנהלת המכון1.11.05-בצר לו התייצב המתלונן במכון ב

 .המתלונן נבדק במכון ולאחר מכן חודש תוקפו של רישיון הנהיגה שלו. נקבעה לו בדיקה רפואית למחרת היום
כמו כן נגרמו . דיקה הרפואית גרם לו טרדה ועגמת נפש רבההמתלונן טען שטיפולו הלקוי של המכון בזימונו לב  .4

  . לו הוצאות כספיות בשל הצורך לנסוע במוניות בפרק הזמן שבו נשלל רישיונו

 
  בירור התלונה

קובעת כי רשות הרישוי , ) תקנות התעבורה-להלן  (1961-א"התשכ, לתקנות התעבורה) א(212תקנה   ) א(  .1
  . שיון נהיגה לבדיקה רפואיתרשאית בכל עת להזמין בעל רי

 כאמור חייב להתייצב במקום ובמועד לבדיקהשיון שהוזמן יבעל רלתקנות התעבורה קובעת כי ) א(215תקנה   )ב(
  . לתו להתייצבויכ- סיבה סבירה לאי, לפני המועד הקבוע, נתן לרשות הרישויכן אלא אם , הנקובים בהזמנה

לרשות הרישוי להתלות את תוקף רישיון הנהיגה של בעל רישיון שלא לתקנות התעבורה מאפשרת ) ב(215תקנה   )ג(
  .יכולתו להתייצב-התייצב לבדיקה במועד הנקוב בהזמנה ולא נתן לרשות הרישוי סיבה סבירה לאי

  :  השיבה מנהלת המכון באותה עת לנציבות כדלקמן24.11.05-ב  .2

בעקבות . אם המתלונן כשיר לנהוג היה הכרח לבדוק  התקבל במכון דיווח רפואי על המתלונן ולפיו3.5.05-ב  )א(
   .11.7.05-הדיווח האמור זומן המתלונן לבדיקה ב

אולם לפי רישום הודעת הפקס המצוין , 23.6.05בתיקו של המתלונן נמצאה פנייתו למכון הנושאת את התאריך   )ב(
ן לבדיקה מודיע למכון שאין כשמוזמ, מכל מקום. 6.9.06- על הפנייה היא לא התקבלה במועד האמור אלא ב



המזכירות משבצת . באפשרותו להתייצב לבדיקה במועד שנקבע מועבר תיקו למזכירות המכון לשם קביעת מועד חדש
  .את התיק ברשימת ההמתנה לבדיקות ורק לאחר שנקבע מועד בדיקה חדש נשלחת לפונה הודעה בעניין זה

ונן למכון שלח המכון הודעה למשיבון של המתלונן ובה נאמר בעקבות כל אחת מפניותיו הטלפוניות של המתל  )ג(
  . יצוין שהמתלונן הכחיש שקיבל הודעות כאלה. שיישלח לביתו זימון חדש לבדיקה רפואית

ל "אף שהודיע שישהה בחו, לא היה אפשר לדחות את מועד זימונו של המתלונן לבדיקה, למרות האמור לעיל  )ד(
  . קבל במכון על מצבו הרפואיעקב הדיווח שהת, ביום הבדיקה

הצוות הרפואי במכון שוקל אם להמליץ לרשות הרישוי להתלות , אם נהג אינו מתייצב לבדיקה שהוזמן אליה  )ה(
-בהתאם לכך המליץ המכון ב. לתקנות התעבורה) ב(215לפי סמכותה מתוקף תקנה , את רישיונו עד שיבורר עניינו

  והרשות אכן ביטלה את רישיונו , יונו של המתלונן לרשות הרישוי להתלות את ריש31.7.05
  . 30.8.05-ב

בירור הנציבות העלה כי לפי נוהלי העבודה במכון פקיד הקבלה במכון מעביר מדי יום ביומו לידי אחות המכון   .3
באפשרותה של האחות להמשיך את הטיפול בתיק באחת מארבע הדרכים . רשימה של מוזמנים שלא התייצבו לבדיקה

להמליץ להתלות את רישיונו או לבקש מידע נוסף , לשלוח לו זימון נוסף בדואר, לסגור את תיקו של המוזמן: להלןש
  . עליו

, שכן היעדרותו מהארץ במועד הבדיקה, המכון לא הבהיר מדוע המליץ דווקא על התליית רישיונו של המתלונן
הייתה יכולה להיחשב לסיבה סבירה להיעדרותו , שהמתלונן דיווח עליה למכון כשבועיים לפני מועד הבדיקה

 . לתקנות התעבורה) ב(215כנדרש בתקנה , מהבדיקה
וכן העתק , 23.6.05- עובד הנציבות שעיין בתיקו של המתלונן במכון מצא בו את פנייתו המקורית של המתלונן מ  .4

  . 6.9.05-ממנה ששלח המתלונן למכון ב

כון כי ייתכן שפנייתו הראשונה של המתלונן לא טופלה מפני שהוא לא ציין בתגובה לאמור לעיל טען סגן מנהלת המ
כתובתו ומספרי הטלפון והפקס שלו ולפיכך היה אפשר , ואולם בפנייה צוינו שם המתלונן. בה את מספר הזיהוי שלו

  . לאתרו על נקלה

ורק לאחר שבא , בתוך זמן סבירלא טופלה , 6.9.05-שהתקבלה במכון ב, גם פנייתו השנייה של המתלונן, יתרה מזו
  . המתלונן בלית ברירה למכון כדי לטפל בעניינו נקבע לו מועד חדש לבדיקה

ללא חתימת הגורם שהחליט להתלות את " התליה"עוד העלה העיון בתיק המתלונן שבתיק הוטבעה חותמת   .5
  . הרישיון וללא ציון הנימוקים להחלטה

נה בדבר דחיפות זימונו של המתלונן לבדיקה אינה מתיישבת עם דרך הנציבות הטעימה לפני המכון שהטע  .6
-התקבל במכון ב, לטענת מנהלת המכון, שחייב את זימונו המידי לבדיקה, הדיווח על המתלונן, כאמור לעיל; פעולתו
  . יותר מחודשיים לאחר מכן, 11.7.05- ולמרות זאת המתלונן זומן לבדיקה רק ל3.5.05

  להתלות את רישיונו של המתלונן נמסרה לרשות הרישוי רק ההמלצה , יתרה מזו
מהמועד שבו התקבל המידע הרפואי , כלומר. 30.8.05- וההודעה על ביטול הרישיון נשלחה למתלונן רק ב31.7.05-ב

  . על המתלונן ועד שהוא קיבל את ההודעה על התליית רישיונו עברו כארבעה חודשים

לא הייתה הצדקה לסרב לבקשת המתלונן לדחות את הבדיקה בכמה ימים עד שובו נראה לכאורה ש, נוכח האמור לעיל
  .ל"מחו

  

  תוצאות הבירור
ת  .1 ק ד צ ו מ ה  נ ו ל ת ה ת  א א  צ מ ר  ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ב  י צ   .נ

הצביע נציב תלונות , שגרמו עגמת נפש וטרחה מיותרת למתלונן, נוכח הליקויים שהעלה בירור התלונה כאמור לעיל
 .ח" ש3,000הצורך להתנצל לפני המתלונן ולפצותו בסכום של הציבור לפני המכון על 

   .הנציבות עוקבת אחרי יישום הצבעת הנציב  .2
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