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  בדרכים הקובע כשירות לנהיגה דו"ח חריף על תפקוד המכון לבטיחות/  תחבורה

  ממשלתי ועדה: נהגים עברו מבחן אישיות כדי לממן מכון

  מוחא וחיים שדמי-יוסי בר
  
  
  

אליו, כדי את רישיונות הנהיגה של המופנים  המכון לבטיחות בדרכים (מרב"ד) ממליץ לפסול

מהחשדות שמעלה דו"ח ועדת זה רק אחד  נוספת שייאלצו לעבור. ת האגרה על בדיקה להרוויח א

  ומתפרסם כאן לראשונה. חודש וחצי למנכ"ל משרד התחבורה, בדיקה שהוגש לפני כ

  

המסקנות, לא לפי  ועיות הבדיקות שעורך המכון. בנוסף, הדו"ח מותח ביקורת חריפה על מקצ

הבודקים את מבנה מבחנים  -ירות לנהיגה המכון כשהוכח כל קשר בין הדרך שבה קובע 

   ונות דרכים. לשכיחות תא -האישיות 

  ' נמתחה ביקורת על תפקוד המכון. 96מבקר המדינה משנת יצוין כי כבר בדו"ח 

  

פסיכולוגיים , ועורך בדיקות רפואיות ומבדקים המרב"ד אחראי על תחום הרפואה התעבורתית

באנשים שנמצאה אצלם בעיה מדובר  ם המופנים אליו. ולנהגי למבקשים לקבל רישיונות נהיגה

קע ציבורי וכבד, חיילי צה"ל שהשתחררו על רייבת בדיקה, מבקשי רישיונות רכב רפואית המח

נהגים המעורבים בתאונות דרכים, וכן עברייני תנועה שעברו את רפואי או נפשי, מורשעי סמים, 

  סף הנקודות.

   

למשרד אבל הוא כפוף מקצועית ומינהלית  ית של משרד התחבורה,המכון מהווה זרוע ביצוע

  הבריאות. 

  

הורה ביולי כון על שירותיו ועל אי נגישותם, בעקבות תלונות רבות על המחיר הגבוה שגובה המ

בראשות פרופ' עזרא זוהר, דוד בן אבו, על הקמת ועדת בדיקה ' מנכ"ל משרד התחבורה אז, 99

בהמשך עזב זוהר את תפקידו כיו"ר הוועדה, פואי בתל השומר. קר רחוקר בכיר במכון הלר למח

  אך המשיך לייעץ לה.

   

נמצאות מגבלות מהנבדקים  60%אצל  אלף איש.  40-כמדי שנה מופנים למכון לבטיחות בדרכים 

הדו"ח מציין כי כיום  שונים. לעתים הם נדרשים להמשיך בהליכים נהיגה, לעתים נשלל רישיונם ו

לנהיגה, ומספר הנפסלים מסיבה זו גבוה לות המכון באי התאמה אישיותית רבית פעימתרכזת מ

מה מהם בשל אי התא 85%אלפים איש,  6,000של : המכון המליץ לפסול את רישיונם מאוד



לפי הדו"ח,  לות. מהערעורים על הפסי 30%של המכון קיבלה ואולם, ועדת הערער  אישיותית. 

 מקצועיות הבדיקות".  שאלות לגבינתון זה "מעורר 

  

דעת חיצוניות נית: במרב"ד לא מסתמכים על חוות בדו"ח מוסבר עוד כי מדובר בבעיה עקרו

ק את מבחנים שאמורה לבדולנהיגה, ולכן פותחה שם מערכת של באשר לכשירותו של אדם 

ואולם, חברי הוועדה מציינים כי למיטב ידיעתם ישראל היא  מאפייני האישיות של הנבדק. 

של ת אחרות נהוג לפנות לרופא המטפל בארצו בעולם בה נערכות בדיקות כאלה. ה היחידה המדינ

בדו"ח מודגש כי  מבקש רישיון הנהיגה כאשר מתעוררות בעיות פסיכיאטריות או אישיותיות. 

והמבחנים של המרב"ד בפרט, קיים קשר בין מבנה האישיות בכלל "לא נחקר ולא הוכח ש

 כים".לשכיחות תאונות דר

   

ביטול מבחני ויות להמשך תפקודו של המכון היא אחת ממסקנות הדו"ח היא כי אחת האפשר

בעיקר במטרה למענה במקרה כזה, יעסוק המכון  בעולם.  האישיות, ומעבר לשיטה הנהוגה

 45%-הדו"ח מתייחס עוד לעובדה ש נים על הקשר בין מחלות לתאונות. הוקם: מחקר וניתוח נתו

וב חלקם מוזמן אחר כך ש ביקורת כעבור שנה. מוזמנים לבדיקת  -אלף איש  18 - מהנבדקים 

בעבור ערעור נדרש הנבדק    שקל.  500- ראשונית יכולה להגיע לוחוזר חלילה. האגרה על בדיקה 

  שקל.  700לשלם 

 

יותר", נכתב , בכדי ליצור תזרים הכנסות גבוה "עולה החשש שהמכון 'מייצר' לעצמו עבודה

כמה שנים, על רקע אי מומלץ לפסילה לבסוף, לעתים לאחר "חלק ממוזמנים אלה  בדו"ח. 

שום נתונים המלמדים על סיבת ההחלטה גם לגבי אוכלוסייה זו לא הוצגו   התאמה אישיותית.

הדו"ח   חוזרות, בהקשר של מניעת תאונות דרכים".מכון לפסילת כשירות לאחר בדיקות של ה

נכתב, מהוות נטל כבד כלית. הבירוקרטיה במכון ועלותה, קיום כל קובע עוד כי אין למכון זכות

את   פיזיות במסגרת ממשלתית.רך ויש לוותר על בדיקות רפואיות על הציבור ללא כל צו

 במכרז מטעם משרד התחבורה. ץ, יש להפנות למכון רפואי שיזכה הנבדקים, מומל

  

בין משרד הבריאות למשרד ואולם למרות המסקנות החד משמעיות של הוועדה, שוררת 

- קנותיה עד ללמעשה, הוועדה היתה אמורה להגיש את מס מחלוקת קשה על עבודתה. התחבורה 

ות התעכבה לאור בדברי הפתיחה של הדו"ח נכתב כי "הגשת המסקנ', אבל 99בספטמבר  1

ה, שמר, שלא לשתף פעולה עם הוועדשל מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' יהושע הנחייתו המפורשת 

משרד  לטרנטיוויים". דבר שגרר עיכוב רב בעבודתה, לאור הצורך למצוא מקורות מידע א

 לבחון את העניין.לא התייעצות אתו ובניגוד לבקשתו הבריאות טוען כי הוועדה הוקמה ל

   

שנפקד ממנה כי הרכב הוועדה לא מאוזן, משום  ' אף כתב פרופ' שמר לבן אבו99באוגוסט 



המשטרה ונציבות תלונות טים והבריאות, רשם מאגרי המידע, די המשפמקומם של נציגי משר

עובדתי להקמתה רחוקים והבסיס הין עוד כי כתב המינוי של הוועדה שמר צי הציבור. 

הורה שלא לשתף פעולה עם הוועדה, עם זאת, בתגובה לטענות כי משרד הבריאות  מהמציאות. 

שמר ביקש להיות הוא ציין עוד כי  נחיה כזו. יתה האומר דובר משרד הבריאות כי מעולם לא ה

הדובר אף ערער על מקצועיות  ואף נפגש פעמיים עם פרופ' זוהר. מעורב בכל שלבי הבדיקה 

כון על ידי חברי הוועדה. הוא אף הוסיף כי נרו כי באופן מוזר הדו"ח לא חתום הדו"ח באומ

בוועדה, הסכים לחתום על שפרופ' זוהר, הרופא היחיד לכתיבת התגובה, לא היה ידוע 

 המלצותיה. 

  

של מסקנות המשרד בוחן בימים אלה את יישומן דובר משרד התחבורה מסר בתגובה כי "מנכ"ל 

דיון בין מנכ"ל משרד כמו כן נערך  ת מקצועי של המשרד. והמלצות הוועדה בשיתוף צוו

ש פרק זמן כדי פרופ' שמר ביק הבריאות לבחינת יישום ההמלצות.  התחבורה למנכ"ל משרד

 התחבורה לקבל החלטה בנושא בקרוב".  ללמוד את מסקנות הוועדה. בכוונת מנכ"ל משרד

  

   

 


