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  קער. 1

 לומי אגרה למכו	 הרפואי לבטיחות בדרכי�תשיבה בנושא ישנסת לתכועדה לפניות הציבור מהו

זומ	 למכו	 הרפואי ,  גלגלי�סאי ומרותק לכ100%נכה , הפונה. וועדה הלאעקבות פנייה שהגיעה ב

 �ר בדיקת כשירות בוע, לדבריו.  הוא כשיר להוציא רשיו	 נהיגהא�דוק לב יכדלבטיחות בדרכי

, טענתול. ( 455א נדרש לשל� הו – קות ד2 & יקת עיניי� ובדיקה כללית שארכה כבד – יגהנהל

שלו� שנדרש לשל� אד� התחוד משו� שייב, זהכנ	 מצדיקות תשלו� גבוה אילה האהבדיקות 

הקשר זה יצוי	 כי ב (( 84 & כוא  הת עיניי� שגרתיתיקבור בד עהמעוניי	 להוציא רשיו	 נהיגה

 ישו, ( 60&30א הוופטיקאי� העלתה כי מחיר בדיקת עיניי� עבור רשיו	 נהיגה  אהכמפנייה ל

  ).ושי� זאת בחינ�שעפטיקאי� או

  

 אתו, גרות הנגבות בוהא אתות בדרכי� ויח פעילות המכו	 הרפואי לבטאתמסמ� שלהל	 יציג ה

  .רותאגהגובה  למשרד התחבורה ומשרד האוצר, רד הבריאותמשתגובת 

  

  המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי	: ידע כללימ. 2

פועל מכוח פקודת התעבורה ותקנות ) ד"המרב: להל�(כו� הרפואי לבטיחות בדרכי	 המ

ר" בדיקות רפואיות עוידת סמ" של משרד הבריאות ויחא הומכו�  ה1961.1–א"התשכ, התעבורה

 .מופני	 אליו מגורמי	 שוני	 המבקשי	 לקבל רשיונות נהיגה ולנהגי	 לומבדקי	 פסיכולוגיי	

פי &ל עכי	 אביזרי נהיגה ורכבלנאי	 מתד "רבהמ ,יעת הכשירות לנהיגהקב לעס$ נו

הוא שמשל� עבור ו, מוסד לביטוח לאומי המ	כי� אלו מופני� אליו נ. בלותיה	 הרפואיותמג

� ריעוערור עבו(יקות אלו בד�  .) ישנ�א

מחי� מו ע�ו) "יטו	 אד�מד"מכו	 (� מכו	 חיצוני  עי	 היתר בד מתקשר"המרב, סגרת סמכותובמ

 �  .דיקות הרפואיותהב י לעשות אתכדחיצוניי

גו	 כ(ת מובלות מסויהגהמלצה על כשירות רפואית לנהיגה ע� : פשרויות אהכמ תו� הבדיקה ישב

ירות רפואית לנהיגה בכל סוג כש&ו המלצה על אי א,או בלעדיה	) ביזרי נהיגה או אבדיקת מעקב

 ההמלצה ניתנת לרשות הרישוי והיא המיידעת את הנבדק בדבר זכאותו (י�ומסב רכרכב או בסוג 

  .)זכאותו&אי וא

רער לעאפשר ו, ד בדבר הכשירות הרפואית לנהיגה אינ	 תקפות לצמיתות"כי המלצות המרב	 וייצ

  2.פטמש&י ועדת ערר ולאחר מכ	 בביתפנלעליה	 

  

   3ד"רבלמופני	 המ

  ;א כבדמשב רכקשי רשיו	 נהיגה לרכב ציבורי ולמב &

  ;ברייני נהיגה מועדי� וצוברי נקודותע &

יו שה הונתאב מעורבות� בתאונת דרכי� קטלנית או עלווחה דיטרת ישראל משגי� שהנ &

  ;געי�נפבה 

  ;י משרד הביטחו	כנ &

                                                
1
  .לערו� בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי" רופא המוסמ�ה"ד מוגדר "מרב ה 

2
  .2003אפריל  ב10 ,פקס, ד"מנהלת המרב, ר עדה וינר" ד 

3
  .2003אפריל  ב10, פקס, ד"מנהלת המרב, ר עדה וינר" ד 



  
  

  3  

  ;י�כנ &

�בהמי שהורשעו על שימוש  ובסמי� ובאלכוהול� תמשישמ &;  

מחלות , חולי אפילפסיה: כגו	(יות בריאותיות בעש לה� שיזיקי רשיו	 מחשיו	 ו רקשיבמ &

  ;)לב ועוד

  ;ישי�שק &

  ).נבדקי� חוזרי�(ד "דקי� המחויבי� בבדיקת ביקורת מטע� המרבבנ &

  

המוסד , ל"צה, משרד הביטחו	, שפטהמ&בתי, וישות הריש ר:ד"גורמי	 המפני	 נבדקי	 למרבה

  4.רופאי משפחה ומוסדות רפואיי�, משטרת ישראל, לביטוח לאומי

  

פקידי� התל בשה מאלה אל וני� שב פרטירכובכב ציבורי ברקריטריוני� לבחינת כושר הנהיגה ה

ת ורפואי הותיבעבי� דל� ג� שוני� אצל נבדקי� שוני� בשל ההבה. השוני� המוטלי� על הנהג

  .ה�של

  

 ירותכשהלצות הממכלל  18%&15% &כ. יש א40,000 &ד כ" הופנו לבדיקות במרב2002נת בש

המלצות שליליות 	  ה85% &כ ,ה	 מ).יש א7,200&6,000(� המלצות שליליות  הואית לנהיגהרפה

לצות שליליות בגי	 ליקוי המ ה	 15% &כ ו,)נפשיות&בעיות פסיכולוגיות(אמה אישיותית הת&בגי	 אי

  5.יגהנהשיו	  רלקבלפשר לנבדק מאנו אי שבריאותי גופני

  

יו	 רש הפי&על ובו של הנבדקמצפי &ל עקי הזמ� לבדיקה חוזרת של כשירות הנהיגה משתני	פר

זרת חועבור בדיקה ). �נבדקי� שרשיונ� מותנה בביקורת כעבור פרק זמ	 מסויש י(שנית	 לו 

  6.)ראה להל	(ל� אגרה נוספת לשרשי� נדבדקי� הנלביקורת 

  

יקי	  ת111&ב: 	מה 455 &בהטיפול הסתי	 ו,  תיקי	562 נבדקו בוועדת הערר 2002מהל" שנת ב

, תשובה היתה חלקית היתר המקרי� ב. תיקי	 הערעור נדחה256 &וב) 24%(הערעור התקבל 

היגה לנשור איית	 אישור לנהיגה במונית אול� לא נית	  נשללמ(דהיינו חיובית למחצה 

  ).באוטובוס

  

דת וע אחר מכ	 ל.ממוצע בושה חודשי	שלש" נמד "יפול בערעור המוגש לוועדות הערר במרבהט

ר דב� חודש ימי� את הנבדק בתובוזו מיידעת ,  החלטתה לידי רשות הרישויאתבירה מעהערר 

  7.לטת הוועדההח

  
התרשי� הועבר לידי (ד "תרשי� זרימה של הלי� הבדיקות הרפואיות במרב: 1' ב נספח מס"מצ

  .)כו	המ מ	הוועדה 

  

                                                
4
� ש .  

5
� ש .  

6
  .2003מאי  ב28, שיחת טלפו	, ד"מנהלת המרב, ר עדה וינר" ד 

7
  .2003יוני  ב1, שיחת טלפו	, מזכירת ועדות הערר במכו	 הרפואי לבטיחות בדרכי�, יגל סמכי ס 
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  תקציבו וי לבטיחות בדרכי	ואכו� הרפהמגרות א. 3

ובע כי תשול� אגרה בעד הבדיקות הרפואיות  ק,1961–א"התשכ, ב לתקנות התעבורה195י0 סע

  .ד"� הנעשי� במרבריעווהער

  

  ובה האגרות ג3.1

  8:ד בעבור בדיקות רפואיות"גרות המשולמות למרבהאל� פירוט לה

  ;/ 486 –שיו	 נהיגה  רד בדיקה רפואית של מבקש רשיו	 נהיגה או בעלבע )1(

  ;/ 250 –ד בדיקה חוזרת בע )2(

 ה	דק נבה	  ה– שהוגשר עות הער אבטל לפשר א כיי	צוי(/  828 –לוועדת ערר ר עוד ערבע )3(

ה גרוחזר סכו� הא מזהכמקרה ב. ]א סבור כי טעה בהחלטתו הראשוניתהו א� [ו	מכה

  ;)רעוששולמה בעד הער

  ;/ 761 –ב ציבורי רכבד בדיקה לבקשה לרשיו	 נהיגה בע )4(

 14,999ב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על רכבד בדיקה למבקש רשיו	 נהיגה בע )5(

  ;/ 761 –ג "ק

מקרי� שאינ� מחייבי� בדיקה ב (/ 90 –ד בדיקת מסמכי� רפואיי� בהעדר הנבדק בע )6(

  .)ופא המטפלהר לחושששר להסתפק בבדיקת המסמכי� הרפואיי� אפק ובדפיזית של הנ

  

ריפי האגרות תע ו,)בתשלומי	ה תוי� אפשרות לשל	 אא (שלו	 אחדבתולמת משגרה האוי� כי יצ

  .דד המחירי	 לצרכ�למי לפ שנה דימתעדכני	 מ

  
  ד"קציב המרבת 2.3

 ל ערקבסס מתהוא  ו,ל בסיס הכנסות מול הוצאות ע"משק סגור"ל כוהד מנ"ציב המרבתק

ציב תק 9).באמצעות שובר תשלו� בבנק הדואר(משלמי� הנבדקי� טר� ביצוע הבדיקה  שגרותהא

  10./ מיליו� 11,101 היה 2002ד לשנת "המרב

  

  תהלי" קביעת גובה האגרות 3.3

ת התערי0  אעבירומורת	 תמ השירות הנית	 על סמ� על גרותהארד הבריאות מתמחר את מש

, וועדה חברי� נציגי משרד האוצרב (משרדית של משרד האוצר&דת האגרות הבי�וע שלה ישורלא

ישור לא מעבירה אות	 ותעריפי האגרותת ובעת בפועל א קוז. ת"מהתרד מששפטי� והמרד מש

  11.ות� עליה	 שר התחבורה חלאחר אישור	. ועדת הכספי� של הכנסת

  

  : חלוקת בנוגע לגובה האגרה מלה כי ישעויה� פנינו במשרדי הממשלה אלשתשובת גורמי� מ

  

                                                
8
, בחינות נהיגה, נהיגה לפרס&תיב, נהיגה, שינוי רישו� בעלות רכב, אגרות רכב", 1/2003וראת נוהל פנימית  ה 

  .2003פברואר  ב10 ,משרד התחבורה: ג0 הרישויא –מינהל התנועה , "רשיו	 סחר ועוד, כפל, בדיקות רפואיות
9
  .  נגבות תמורת שירותי� הניתני� לפונהה	שהיות " אגרות שירות"גרות אלו מוגדרות כ א 

10
  .2003אפריל  ב10 ,פקס, ד"מנהלת המרב, ר עדה וינר" ד 

11
  .2003יוני  ב2 ,שיחת טלפו	, מנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, רה ונסו ש 
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ד "גרות המרב א12,תל משרד הבריאו"יוע5 בכיר למנכ, דברי מר משה דפז ל:משרד הבריאות. א

 לטענתו. חיר הבדיקות הרפואיות והפעולות הנעשות במסגרת	תמ� סמ על ני	 ש7 &ני כלפנקבעו 

 אלירייצג תמחור מינו איגובה האגרות שנקבעו לבסו$  ו, כל דרישות משרד הבריאות התקבלולא

ייבת נוכח העובדה כי תחורכבות הבדיקות מ מ.ינו משק$ את מורכבות הבדיקות הנעשות במכו�וא

. עליה לעמוד במבח	 משפטיופט מש&ד עשויה להיות נידונה בבתי"כל החלטה המתקבלת במרב

לייה העטוי את ביינ� מביאות לידי ואגרות צמודות רק למדד המחירי	 לצרכ� הא, ל כ� עס0נו

  .כר הרופאי	בש

נתה עד נע לאיעת גובה האגרות קבירוט התחשיב שנעשה לש�  פלקבלי כדייה למשרד הבריאות פנ

  13.למועד כתיבת המסמ�

  

ינוי  ש14,מנהל כלכלה ותכנו	 במשרד התחבורה, דברי מר שלמה אלישרל: משרד התחבורה. ב

אז ה	 ומ, ייקרות כל שירותי מערכת הבריאותהת ני	 בגי� ש7 &ני כלפבה האגרות נעשה גו

, ורת	תמהאגרות נקבעו לפי עלויות השירותי� הניתני� , יוברדל. דמדהפי &ל שנה עדימתעדכנות מ

  . שרות להוריד את מחיר	אפ	 איערכתו להו

  

 15,סג	 בכיר לממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר, דברי מר בועז סופר ל:משרד האוצר. ג

י לפקבעת הנ ות השירותעליסוי כ –רה אמורי� להיות כלכליי� אגהקריטריוני� לקביעת גובה ה

 ידוע לו כיצד לא, בכל הנוגע לאגרה הנגבית עבור בדיקת כשירות נהיגה, ע� זאת. שיבי� שוני�תח

י	 ומאז הוא שנ רעשמתר יוהסכו	 הבסיסי של האגרה נקבע לפני . הגיעו לגובה אגרה זו

  16. שנהדימתעדכ� מ

  

ועדה הוקמה הו. כו� הרפואי לבטיחות בדרכי	המקודו של תפדיקת לבדה וע הוקמה 1999נת בש

  .ד" המרבעלעקבות תלונות רבות  באזל משרד התחבורה "נכ מידי&לע

,  המחירי�אתהוריד ולבדוק את האפשרות להפריט את הבדיקות הרפואיות  ליכדועדה מונתה הו

ד מקצועיות המכו	 וכ	 לבחו	 את נגלבדוק את הטענות , ירותי� הנדרשי�השלהמלי5 על 

  .יקות במכו	בדב �יביחיפר המסהאפשרות להרחיב או לצמצ� את 

  .ועדה היו חברי	 נציגי משרד האוצר ונציגי משרד התחבורהבו

  

  2000:17אי במציאה הושח ורסמו בדושפקנות הוועדה מסמ

נית	 , תזא ...מהווי	 נטל כבד על הציבור ללא כל צור", ד ועלותה"ירוקרטיה במרבהב" •

פרק הזמ	 שעובר בי	 בדיקה , להסיק ללא כל קושי מהאגרות שנגבות בהתא� לבקשה

  ".לבדיקה וכ	 חיוב בבדיקות לא הכרחיות

                                                
12

  .2003מאי  ב27 ,שיחת טלפו	, ל משרד הבריאות"יוע5 בכיר למנכ, שה דפז מ 
13

  .וב ותמחור במשרד הבריאותקצל ת"סמנכ, מיה מוהילבר' פנייה נעשתה לגב ה 
14

  .2003מאי  ב27 ,שיחת טלפו	, מנהל כלכלה ותכנו	 במשרד התחבורה, למה אלישר ש 
15

  .2003מאי  ב26, שיחת טלפו	, סג	 בכיר לממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר, ועז סופר ב 
16

מאי  ב26 ,ד חווה ראובני מהלשכה המשפטית במשרד התחבורה בשיחת טלפו	"וברי� דומי� עלו בשיחה ע� ע ד 
2003.  

17
  .2000מאי  ב9, הוועדה לבחינת המכו	 הרפואי לבטיחות בדרכי�ח דו, רד האוצר ומשרד התחבורהמש  
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 כי המכו� ששלה החעו. "זמ	 לבדיקת ביקורת כעבור שנהמודקי� נבק ניכר מהלח •

  ".בכדי ליצור תזרי	 הכנסות גבוה יותר, עצמו עבודה ל'יצרמי'

ד "א נחקר ולא הוכח שקיי� קשר בי	 מבנה האישיות בכלל ובי	 המבחני� של המרבל" •

  ".לבי	 שכיחות תאונות הדרכי�, בפרט

: גרות שנגבות כיו	 ממבקשי רשיו� נהיגה גבוהות יחסיתהאוועדה מצאה כי ה" •

  ". למכו� הרפואי החיצוני נמו" יחסית לאגרה הנדרשתירתשלו	 הישה

  

י כדנציג משרד הבריאות הוזמ	 להשתת0 בוועדה כחבר מ	 המניי	 או , חוי	 כי לדברי מחברי הדויצ

בתגובה לכתבה . רובו של המשרדסיל בשאול� הדבר לא יצא אל הפועל , יהפנללהשמיע את דבריו 

 ובניגוד לבקשתו מו התייעצות עלאבבריאות כי הוועדה הוקמה  הרדמשע	  טשפורסמה בעניי	

  18.עצמו בלבחו� את הנושא
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  .2000מאי  ב9 ,ר1הא, "נהגי� עברו מבח	 אישיות כדי לממ	 מכו	 ממשלתי: הועד", מוחא וחיי� שדמי&וסי בר י 
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  קורותמ. 4

  .1961–א"התשכ, קנות התעבורה ת&

מאי  ב9 ,הוועדה לבחינת המכו	 הרפואי לבטיחות בדרכי�ח דו, רד האוצר ומשרד התחבורהמש &

2000.  

שינוי , רות רכבאג – 20031/ראת נוהל פנימית הו, ג0 הרישויא –מינהל התנועה , רד התחבורהמש &

רשיו	 סחר , כפל, בדיקות רפואיות, בחינות נהיגה, נהיגה לפרס&בתי, נהיגה, רישו� בעלות רכב

  .2003פברואר  ב10, ועוד

, ר1הא, "נהגי� עברו מבח	 אישיות כדי לממ	 מכו	 ממשלתי: ועדה", מוחא יוסי ושדמי חיי�&בר &

  .2000מאי  ב9

  .2003מאי  ב27, שיחת טלפו	, מנהל כלכלה ותכנו	 במשרד התחבורה, אלישר שלמה &

  .2003 ילאפר ב10 ,פקס, ד"מנהלת המרב, נר עדהוי &

  .2003מאי  ב27, שיחת טלפו	, ל משרד הבריאות"יוע5 בכיר למנכ, דפז משה &

  .2003יוני  ב2, שיחת טלפו	, מנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, ונסו שרה &

  .2003מאי  ב26, יחת טלפו	 ש,סג	 בכיר לממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר, סופר בועז &

  .2003יוני  ב1, שיחת טלפו	, מזכירת ועדות הערר במכו	 הרפואי לבטיחות בדרכי�, סמכי סיגל &

  .2003מאי  ב26, שיחת טלפו	 ,הלשכה המשפטית במשרד התחבורה, ד ראובני חווה"עו &

  .2003מאי  ב27, שיחת טלפו	, "בזכות"בארגו	 " פניות ציבור"אחראית , רג רחלנברוז &
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  ר הוועדה וחברי הכנסת"עיני יול – ו�דיודות לנק

ירותי� הניתני� הש סמ� עלהאגרות נקבעו , לדברי גורמי� ממשלתיי� שוני�, מורכא •

   –/  486 – גרה הנגבית עבור בדיקת כשירות נהיגההאנראה כי , � זאתע. ורת	תמ

כלוסיית הנכי	 או שלושק בכלל המל ש ב הכלכלי הקשהמצבחוד ייב, חסית יוההגב

  .בפרט

 משרדית&דת האגרות הבי	ועובה שני� האחרונות לא נעשת העשבהל� במחות לפ, מוראכ •

 האגרה א�חלוקת  מיש ו,ל גובה האגרה הנגבית בעבור בדיקת כשירות נהיגה שחינהב

אה כי יש לפנות למשרדי הממשלה נר. ורתהתממשקפת נאמנה את השירות הנית	 

ועדת לו ו– ריאותהברד משחבורה והתרד מש, וצרהארד מש – האחראי	 על הנושא

   .ורתהתמדש את גובה האגרה והשירות הנית� מח חו�לבבקשה  במשרדית&האגרות הבי�

בדקי	 במכו� הרפואי לבטיחות בדרכי	 הנש � ועדת חריגי	איחינת הנושא עולה כי בב •

ש לשקול הקמת ועדה מעי� זו י. פחית את סכו	 האגרהלהקשה בבולי	 לפנות אליה יכ

   .לו	 זהתשל	 לש לתת מענה לאנשי	 המתקשי	 כלשתו

 עלגרה  או	כגבוהות שבה	 הג� ג (ד"י	 אפשרות לשל� את האגרות שנגבות במרב או�יכ •

 לשקול לאפשר לנבדקי	 לשל	 את האגרות האמורות יש. לומי� חודשיי�תשב) רעוער

  .לומי	תשב

 בוה של הערעורי	הג השיעור עלסית ויח� קט	 הריעורהע פרמסלתת את הדעת על ש י •

   ).24% &כ(מצאי	 מוצדקי	 הנ

 יעודד נבדקי� א0ר דבה. בעבור ערעור שהתקבל, ואפילו חלקי,  לשקול מת	 החזרשי •

נעו מנ לות הגבוהה של הערעורהעל בשבדקי� ש נייחודב, ד"לערער על החלטות המרב

  . ערערמל

  

  

  

  


