
  2004דצמבר 
  

  :לכל הנוגעי
 בדבר
',הבריאות וכו, הרישוי, נציגי מדינת ישראל במשרד התחבורה  

 
שהיית
 בודקי
 ומנתחי
 , והלוואי.  מפגישותינו הקודמותיאני מבקש להעלות כמה מחוויותי... אנחנו שוב נפגשי
, שלצערי, בהזדמנות זו... 

ואת
 את כל אות
 עברייני
 שעדיי" מסתובבי
 בכבישי
 ; בכבישי ישראל, 2004 מתחילת,  איש480�את אות
 הנהגי
 שרצחו יותר מ
:באותה זכוכית מגדלת בה את
 בוחני
 אותי... ומסכני
 את הציבור  

 
בחוסר , ובנוס' פגעת
. 1995בשנת , כבר בזבזת
 את זמני וכספי. והרי זו לא הפע
 הראשונה. השיטה שלכ
 מעוררת שאט נפש


זה לא . ועוד ענייני
 אינטימיי
, "חיי המי" שלי משביעי
 רצו": "בשאלו" למשפטי
 כמו, יכשחשפת
 אות, י כאד
 דתיברגשותי,רגישותכ
.תתביישו לכ
. ראוי  

).שלא לדבר על רמה דקדוקית נמוכה בניסוח השאלו"(  
 


מה ? מה המטרה. וזה מעליב.  זה לא ענייני.צריכי
 לחלוק איתי את סטיותיו המיניות והפרעותיו הנפשיות של מחבר השאלו"/את
 לא חייבי
. כ בקשתי להוציא רישיו" נהיגה"לעובדה שבסה, "הייתי רוצה להיות זמר"�ו, "אני נהנה מסיפורי בלשי
 או מסתורי""הקשר בי" משפטי
 כמו 
!לא רישיו" לפסיכיאטריה  

  
�מדיטו""היחס שקיבלתי מאחת הפקידות ב, "מבדקי
"ביו
 ה
.עורר גועלהיה דוחה ומ, "אד  

.רמה כזו�שני
 שלא נתקלתי בתת. לקח לי זמ" להתאושש מהגישה המשפילה והמזלזלת לה זכיתי  
.שלכ
" מבדקי
 הפסיכולוגיי
"ב" הנבח""שאני הוא זה שהייתי , המצחיק הוא  

 
".מדינת ישראל"במיוחד לא כשמזמינת המבח" היא .  אסור שיתנו שרות לציבור�סוג כזה של אנשי  
, בזמ" שאנשי
 הגיעו על חשבונ
 הפרטי, א' אחד לא התנצל על העובדה שצוות המשרד איחר ביותר מרבע שעה, אגב. כפני בוחניה, נהפני המדי


.ונאלצו להעדר מעבודה או עיסוקי
 אחרי  
.ממש שערוריה כל העסק הזה  

 
)...לי המילי
 בכדי לתאר ולבטא כראוי את כל התמונהנגמרו ". (פלאפו" ומלווי
, אסור להופיע ע
 נשק: " ההערהאדו
הופיעה ב, על ההזמנה  

.וא' אחד מהמשרד לא ניסה להפסיק את ההפקרות  
.לי"נבח" אחד הגיע ע
 רובה צה!!! אז מה? "אסור להופיע ע
 נשק"  
...פטפט כמעט כל הבחינה, הנבח" שישב לפניי!!! אז מה א
 אסור? "אסור להופיע ע
 פלאפו""  
"
כאילו אי" די" ואי" , שנכנסה ויצאה ושוחחה איתו, הגיע ע
 מישהי, נבח" אחר? מה זה ההגבלות המשונות הללו? "אסור להופיע ע
 מלווי

.דיי"  
 

.הייתה ממש בלתי נסבלת... של הפקידה, יוצאת הדופ" בחריפותה, אבל ההתחצפות המעליבה  
)...כאילו אלו מבדקי קורס טייס(? לבדוק אי/ המועמד מגיב בתנאי לח., "מבדקי
"במסגרת ה, או אולי זה היה רק תרגיל...   

 
אני יודע שהוא קיבל את . 2004 לאפריל 13�מיו
 ה, )ד בחיפה"מנהל המרב(ר קליי" "אני עדיי" מחכה לתשובה למכתב ששלחתי לד, דר/ אגב
.מכתבי  

 
.היחס שלכ
 הוא בלתי נסבל  

 
;...מ נהגתי בשנה האחרונה"כמה ק: באחד הטפסי
 שאלת
 משהו בסגנו"  

ההסעות מתבצעות . עבודתי העיקרית היא קניינות והסעות.  שבועות בעונה8, היה הקי. השביעי שאני עובד במחנה קי. מסוי
, 2004קי. 

נהגתי על רכבי
 מהדגמי
 הבאי.  אל' קילומטר12�נהגתי יותר מ,  שבועות8�ב, בעונה האחרונה.  מקומות15כ בוואני
 של "בדר:  

Chevrolet (Van) Express 3500 

(Minivan) Chrysler Town & Country 

(Minivan) Chevrolet Astro 4X4 

Toyota Camry LE 

Jeep 4X4 Grand Cherokee 

 
.אי" בזה בכלל ספק. הא
 אני כשיר לנהיגה, אני לא צרי/ את הגושפנקא של מדינת ישראל  

. בישראל�) בעיקר לצורכי פרנסה(היגה כ אני רוצה לבטא את מיומנותי בתחו
 הנ"בסה  
 

  ).למעט במוניות צהובות(כ/ שאוכל לנהוג במוניות מיוחדות ושירות , "I"בחודשי
 הקרובי
 אשדרג את רשיוני האמריקאי לדרגה 
 

יואיל נא ,  סמכותדעת ובעל�שמישהו בר, היא תקוותי, ל"סיבה נוספת לפירוט הנ. בעיקר כדי לשחרר לח. ומועקה מהלב, ל"כתבתי את כל הנ
לשדרג ולקבל סופסו' את הרשיו" ) ובזבוז הזמ" והכס', כאבי הלב, מספיק ע
 כאבי הראש(ויאפשר לי כבר , לבדוק ברצינות את הנושא הזה

.ובעתיד לפטור אותי ממבדקי
 דומי
... המיוחל  
 
 

. צילומי
 מהשאלוני
 במוזרי
 שנתבקשתי למלא2, ב"מצ  
".וזניי
טוב מראה עיניי
 ממשמע א"  
 
 

,מהמצפה לישועה  
.....  


