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בעיצומה של מערכת , עשרה- יונח על שולחן הכנסת כחודש לפני הבחירות לכנסת הארבעדין וחשבון זה

השתתף בהכרעה מימוש זכותו היסודית של האזרח ל, הבחירות לכנסת הן שיאו של התהליך הדמוקרטי. הבחירות
מינהלית , שומה על כל המשתתפים בתהליך זה לעמוד על המשמר שיהיה תקין מבחינה חוקית. על הנהגת המדינה

 למען -שכן הסמכויות שהוענקו לו, מי שייבחר ודאי יהי ער לכך שתפקידו לא לשלוט בעם אלא לשרתו. וציבורית
תהליך קבלת ההחלטות . הזמן כי הם ראויים לאימון הציבורוכי עליו ועל צוות עובדיו להוכיח כל , הציבור הוענקו

אי תקינות בכגון דא עשויה . של הממשלה וזרועותיה ודרך ביצוען שומה שיהיו כדת וכדין ולפי כללי מינהל תקין
  .בטובת הציבור, לעתים קשות , לפגוע

  
שה בהקשר זה שלא להזכיר ק. קרבנות רבים, למרבה הצער, השנה הנסקרת היתה רצופה אירועים קשים ותבעה

בשעת כתיבת שורות אלה אנו מצויים בעיצומה של פעילות . ל"יצחק רבין ז, את הרצח הנתעב של ראש הממשלה
אולם גם במצבי . מי ייתן והמבצע ישיג את מטרתו להחזיר את השקט ליישובי הצפון". ענבי זעם" מבצע - צבאית

תקין ושל שמירה על נורמות ראויות וטוהר מידות בשירות חירום כאלה אין להמעיט בערכם של כללי מינהל 
  .הנורמטיבי והמוסרי" מצפן"ואין לאבד את ה, הציבורי

  
אחד . נושאים רבים ומגוונים הנוגעים לתחומי הפעולה הנרחבים של המדינה ומוסדותיה, בדוח זה כמו בקודמיו

העיקרון עצמו חשוב אך ש להקפיד שיישומו . מתפקידיה של מדינת רווחה הוא לסייע לאוכלוסיות הנזקקות לכך
כדי שהחלוקה , ובהתאם לקריטריונים שוויונים וראויים, כך שהסיוע אכן יגיע לאוכלוסיה אשר לה נועד, יהא תקין

, בהקצאות קרקע בלא מכרז , בין היתר, דוח זה כולל פרק הדן. של כספי הקופה הציבורית תהיה צודקת והוגנת
בשל מתן . לעתים בשיעור ניכר מהערכת שווי הקרקע, ולרוב אגב מתן הנחה, ערכת שמאיבמחיר הנקבע על סמך ה
כן גדלה ההנחה הניתנת לילמי שרוכש ,  יקרה יותר- כגון באזור מבוקש–ככל שהקרקע , סיוע בשיעור משווי הנכס

. מניחות את הדעתתוצאות אלה אינן . ודווקא מי שמקבל קרקע שערכה נמוך יחסית ייהנה מהנחה קלת ערך, אותה
אם יש . הדרך הנאותה להקצאת מקרקעין היא במכרז שיש בו תחרות ושמבטיח קבלת תמורה מיטבית, ככלל

כך גם ; לאוכלוסיית היעד ובאופן שוויוני, ראוי שתעשה כן במישרין, למדינה עניין לתת לאוכלוסיה מסוימת סיוע
  .יהיה המענק מוגדר ויבוא לידי ביטוי בתקציב

  
הוא נגע תאונות הדרכים שבהן רבים , מכמה וכמה זוויות ראייה, שאים החשובים שדוח זה מתמקד בואחד הנו

לשיפור , ולו אך חלקית, נקווה שיהיה בנאמר שם כדי לתרום.  את בריאותם-המקפחים את חייהם  ורבים עוד יותר
  .המצב הקיים

  
ככלל . נכון להקדיש גם לה את תשומת לבנולכן ראינו ל. קליטת העלייה היא  בלא ספק משימה לאומית חשובה

, בין היתר, ובכך, אך יש לחזק את קליטתם החברתית של העולים, נמצא שהמצב מניח את הדעת והיו הישגים
  .לשפר ולהגביר את הרגשת שייכותם

  
הקצאת כספים : כגון , ויפה שעה אחת קודם, בדוח זה פרקים נוספים החושפים תופעות שמוטב לעקרן משורש

; "דרשני"שלא על דעת הגורמים המקצועיים ובנסיבות האומרות , לרשויות מקומיות בניגוד לכללים המקובלים
  .מינויים משיקולים זרים ועוד

  
  

  .מי ייתן והדוח הבא יפורסם במצב של רגיעה וכי יחול שיפור ניכר בתקינותו של המינהל
  

  
  מרים בן פורת
  מבקר המדינה

  ונציב תלונות הציבור
  
  
  
  ו"ו  בניסן התשנ"כ, ושלים יר

 1996 באפריל 15



  המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

  ריכוז ממצאים

  
. עוסק בתחום ייחודי של רפואה תעבורתית)  המכון-להלן (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאות 

המופנים אליו , הגיםהמכון עורך בדיקות רפואיות ומבדקים פסיכולוגיים למבקשים לקבל רישיונות נהיגה ולנ

ובתקנות שהותקנו , 1961-א"התשכ, ]נוסח חדש[ההסדרים לרישוי נהגים נקבעו בפקודת התעבורה . מגורמים שונים
  .על פיה

  
  .המשטרה ובתי המשפט הוא נמוך ביותר, שיעור ההפניות של נבדקים למכון בידי רופאים

  
להמציא אישור רפואי ) משאיות כבדות( טון 15מעל נדרשים מבקשי רישיון נהיגה ברכב מסחרי , 1995מאז יוני 
אולם אלה שמצוי כבר בידם רישיון נהיגה ברכב כזה . על התאמתם מבחינה רפואית לנהוג ברכב מסוג זה, מהמכון

  . אף לא בעת חידוש הרישיון, אינם נדרשים להמציא אישור רפואי מהמכון
  

רשות הרישוי שבמשרד התחבורה . נאי לקבלת הרישיוןמבקשי רישיון נהיגה נדרשים לעשות בדיקה רפואית כת
על אף שהוא המטפל במבקש ובידיו המידע המלא והעדכני , אינה דורשת שהבדיקה תיעשה בידי רופא המשפחה

  .על מצבו הבריאותי
  

זה זמן רב ידוע במשרד הבריאות ובמשרד התחבורה שבדיקות השמיעה הנעשות לנהגים ולמבקשים רישיונות 
  .אף על פי כן לא הוקמה ועדה לקביעת מדדים חדשים לבדיקות שמיעה;  מיושנותנהיגה הן

  
כדי לקבוע אם , לא גובשו דרכי פעולה בדבר בדיקת נהגים ומבקשי רישיון נהיגה המשתמשים בסמים או באלכוהול

  .וטרם בא על פתרונו,  שנים10- נושא שמטופל כבר למעלה מ- הם ראויים להחזיק ברישיון נהיגה 
  
  . וחסרונו מכביד מאד על עבודת המכון- ה שלוש שנים לא אוישה משרת הפסיכולוג הראשי שפרש לגמלאות ז
  

  . שמונה מעובדי המכון לא חתמו על טופסי הצהרה לשמירה על סודיות

  
  

  
. ד הבריאותבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבמשר, לסירוגין,  עשה משרד מבקר המדינה1995 אוקטובר -בחודשים יולי 

הבדיקה . נבדקו ההסדרים והפעולות הנוגעים לפיקוח על הכשירות הבריאותית של המבקשים לקבל רישיונות נהיגה ושל הנהגים
ובגזברות האזורית שלו )  המשרד-להלן (במשרד הבריאות , נערכה במכון ובמזכירות ועדת הערר הדנה בעררים על החלטות המכון

בדיקה קודמת במכון נעשתה בשנת . ל"בירורים נעשו גם במשטרת ישראל ובצה. במשרד התחבורהוברשות הרישוי ש, בתל אביב
, הבדיקות הרפואיות ורישיונות נהיגה למכורים לסמים או לאלכוהול, בעניין ההפניות למכון. 1) הבדיקה הקודמת- להלן  (1989

  :פים שהועלו במהלך הבדיקהלהלן ממצאים נוס". פעולות למניעת תאונות דרכים"בפרק , ראה בדוח זה
  

  ארגון מחדש של המכון

הוועדה עסקה בעיקר בגיבוש דרכים ". מה השיטה הנכונה להפעלת המכון"ל המשרד ועדת היגוי כדי לבחון " מינה מנכ1993ביוני 
וכן ישמש , יתמקד בקביעת מדיניות וניהול מערך מידע"באוגוסט אותה שנה החליטה הממשלה שהמכון . לייעול ולארגון המכון
המכון יפעיל מערך של קניית שירותים מקצועיים ואדמיניסטרטיביים לקביעת הכשירות הרפואית של . כגורם מפקח ומבקר

  ".מגורמי חוץ, הנבדקים שיופנו על ידי המשרד
  

                                                           
  .239' עמ, 40דוח שנתי  1

  



בתחום המשרד חתם על הסכם עם מכון חיצוני לרכישת שירותים מקצועיים .  הוחל בארגון מחדש של המכון1993בסוף שנת 
שופרה ; זמן ההמתנה לבדיקות ולסיכום תוצאותיהן קוצר במקרים רבים באופן ניכר; עריכת בדיקות למופנים אליו מהמכון

 הוענק 1994בשנת . נחתם הסכם עם ספק חיצוני לאחסן אצלו את התיקים הרפואיים של המכון; המערכת הממוחשבת של המכון
  .ל המשרד"לעובדי המכון פרס מנכ

  

   בהסכמים שנחתמוליקויים

אחדים מהעובדים של : בהם, שתנאים שונים בהסכמים שחתם המשרד עם המכון החיצוני ועם הספק החיצוני לא קוימו, הועלה
קיום סעיפים בנושאי ביטוח בידי ; המכון החיצוני ואחדים מהעובדים של הספק החיצוני לא חתמו על הצהרות לשמירה על סודיות

לא תמיד ; ח" ש100,000-המכון החיצוני לא הפקיד ערבות כספית בסכום של כ; פק החיצוני לקה בחסרהמכון החיצוני ובידי הס
מנהלת המכון מסרה למשרד מבקר . כפי שנקבע בהסכם,  יום30סיכם המכון החיצוני את התיקים הרפואיים של נבדקים אצלו בתוך 

  .כי המכון פועל לתיקון הליקויים, 1995המדינה בנובמבר 
  

 משרד מבקר המדינה כאשר עוסקים בבדיקת הכשירות הרפואית יש משנה חשיבות לשמירה על לדעת
ויפה שעה , ועל המכון לדאוג להסדיר את השמירה על הסודיות, כדי לא לפגוע בזכויות הפרט ובצנעתו, הסודיות

  . אחת קודם

  

  תקציב המכון

ל המשרד תוספת " ביקשה הגזברית האזורית מהמשנה למנכ1995באוקטובר . ח" מיליון ש5.8- היה כ1995תקציב המכון לשנת 
 והעברת חשבונות 1994ח בגלל גירעון תפעולי בשנת "את בקשתה נימקה בחסר של כחצי מיליון ש. ח" ש860,000תקציבית בסך 

 טון 15וכן הכנסות קטנות מהמתוכנן מנבדקים מבקשי רישיון נהיגה ברכב מסחרי מעל ; 1995 לתשלום בשנת 1994משנת 
כי המכון תוקצב ,  הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה1995בדצמבר . 1995שבבדיקתם הוחל רק בספטמבר ) משאיות כבדות(

  . ח" ש350,000 בתוספת של 1995בסוף שנת 
  

כדי שלא תרד , על הנהלת המשרד לבחון את תקציב המכון ולוודא שהוא מתאים לפעולות שהמכון נדרש לבצע
  .ולא יפחתו הפעולות לאיתור הנהגים המסוכנים, ר שהושגה בעקבות הארגון מחדשרמת השירות לציבו

  כוח אדם

והרופא האחראי לשלוחה , הפסיכולוג הראשי פרש לפני כשלוש שנים: בשנים האחרונות פרשו לגמלאות שני אנשי מפתח במכון
ונם של בעלי התפקידים האמורים מקשה חסר. המשרות לא אוישו, 1995עד דצמבר . 1995של המכון בחיפה פרש באמצע שנת 

 משרות לעומת תקן של 4.75 עמדה על 1995שמצבת הפסיכולוגים בסוף אוקטובר , יש לציין.  במכוןמאד על העבודה השוטפת
  ".פער קריטי"הוא ) 27(%פער זה , לדעת הנהלת המכון. 6.5

  
שכל עובדי , על המשרד לוודא. דיותששמונה מעובדי המכון לא חתמו על טופסי הצהרה לשמירה על סו, הועלה

  . המכון יחתמו על ההצהרות המתאימות

  ועדת ערר

שסירב לתת לו אישור לנהיגה או , )המכון(מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטות הרופא המוסמך 
 ימים מיום שנודע לו על 30בפני ועדת ערר בתוך לערור , על פי תקנות התעבורה, רשאי, שנתן אישור שהותנה בתנאים ובהגבלות

המערער . מצב הרישיון של המערער הוא בהתאם להחלטות המכון, עד לקבלת החלטות אחרות בידי ועדת ערר. ההחלטה האמורה
  .אשר מקיימת את דיוניה בקביעות בבית החולים שיבא בשעות אחר הצהריים, מוזמן להיפגש עם הוועדה

  
 צפוי גידול נוסף של 1995 לשנת 57%גידול של , 1,066 - 1994 עררים ובשנת 680 הוגשו לוועדה 1993בשנת , דהעל פי נתוני הווע

נוכח הגידול במספר הפונים לוועדה והגעתם גם ממקומות . בממוצע התכנסה הוועדה כשבע פעמים בחודש.  אחוזים13-כ
  .ולקיים את קצתן גם במקומות נוספים ומרוחקים, ות הוועדהעל המשרד לבחון אם אין צורך להגדיל את מספר ישיב, מרוחקים

  



, בבדיקה נמצא. 1995מבין הבקשות לערר שהוגשו במחצית הראשונה של שנת , 50-משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול ב
ים חלפו אף ובמקרים אחד, מעת הגעת מכתב הערר למזכירות הוועדה ועד לדיון בעררים,  יום90- ל60חלפו בין ) 60(%שברובן 
שמיום הזמנת התיקים הרפואיים של , התברר. יש בכך שיפור ניכר לעומת המצב שהיה בעת הבדיקה הקודמת.  יום90-יותר מ

ובמקרים אחדים אף שישה ושבעה , מגישי העררים מהמכון ועד להגעתם לוועדה חלפו בדרך כלל שבוע עד שלושה שבועות
יש לקצר את , צר את פרק הזמן שבו מוגבל רישיון הנהיגה בהתאם להחלטת המכוןכדי לק, לדעת משרד מבקר המדינה. שבועות

  .פרקי הזמן מיום הזמנת התיקים מהמכון ועד הגעתם לוועדה
  

  ותאונות הדרכים" הישנוני"הנהג 

יכולוגים פס, בהשתתפות רופאים, "הנהג הישנוני ותאונות הדרכים"בנושא , 1995סיכומי הדברים שנאמרו בכנס שהתקיים ביולי 
חיוב בדיקה : בהם, הכנס קרא להגברת המודעות לנושא באמצעים שונים. ל המשרד עוד באותו חודש"הובאו בפני מנכ, ושופטים

הגברת השימוש בשירותים הרפואיים שמעמיד המשרד לרשות ; רפואית לנהגים המובילים חומרים מסוכנים ולמפעילי ציוד עפר
ועידוד ; כושר לנהוג מחמת נטייה להירדם-ה רפואית מעמיקה בכל מקרה של חשד לאיוהפניה לבדיק, המשטרה ובתי המשפט

  .חינוך והסברה, פעולות מחקר
  

בהשתתפותה ובהשתתפות מנהלת , יש למנות ועדת מומחים, לדעת מנהלת המכון.  הנושא לא נדון בפורום כלשהו1995עד דצמבר 
בתשובתה . ל המשרד"ותגיש המלצותיה למנכ"  הישנוני ותאונות דרכיםהנהג"אשר תדון בנושא , אגף הרישוי שבמשרד התחבורה

כי תועבר למכון רשימת נהגים שהיו מעורבים בתקופה , הודיעה משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה,  בעניין זה1996מינואר 
  .כדי שהמכון יזמנם לבדיקה, האחרונה בתאונות דרכים רבות

  

  מחקרים וחינוך

חודי רב בדבר ההיבטים הרפואיים והפסיכולוגיים של כושר נהיגה והקשר בין בריאות הנוהג לבין נהיגה במכון הצטבר מידע יי
" הגורם האנושי"על המשרד והנוגעים בדבר לפתח את חקר . שהפוטנציאל הטמון במידע זה אינו מנוצל דיו, הועלה. בטוחה

שופטים , והגברת המודעות בקרב מורי נהיגה, הדרכה, חינוך,  על ידי דיווח- וכן להציע דרכי מניעה מתאונות , בתאונות דרכים
  .ורופאים

  
  

  
פיקוח נאות על . התאמה אישיותית לנהוג-או אי,  מצב בריאות לקוי של הנהג-בין הגורמים לתאונות דרכים 

כשירותם הרפואית של מבקשי רישיונות נהיגה ושל נהגים הוא אחד האמצעים העיקריים במלחמה בתאונות 
משרד התחבורה , משרד הבריאות: כי הגורמים המעורבים בנושא, מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה. יםדרכ

  .  לא עשו די הצורך בתחום זה-ומשטרת ישראל 
  

הבדיקות שעושה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מאפשרות לקבוע את מידת התאמתו של המבקש לקבל רישיון 
מכלל הנהגים , מספר הנהגים שמפנים הגורמים השונים אל המכון. ון נהיגהנהיגה או של נהג להחזיק בידיו רישי

כדי להפחית את מספרם של , יש למצוא דרך להרחיב את מגזרי הנהגים המיועדים להיבדק. הוא מועט, בארץ
  .נהגים בעלי רישיונות שאינם כשירים לנהוג ואשר בנהיגתם עלולים לסכן את עצמם ואת הזולת

  
את המידע על נהגים ומבקשי רישיון נהיגה המשתמשים בסמים או , באופן שוטף, העביר למכוןיש למצוא דרך ל

לצורך עריכת הבדיקות יש להבטיח למכון מקור . ולאפשר לו לבדוק את כשירותם הרפואית לנהוג, באלכוהול

  .  שנים וטרם בא על פתרונו10-נושא זה מטופל כבר למעלה מ. תקציבי מתאים
  

יש לוודא שהמכון החיצוני ; ן את תקציב המכון ולבדוק באיזו מידה הוא מספק את הצרכיםעל המשרד לבחו
והספק החיצוני המספקים שירותים מקצועיים ואדמיניסטרטיביים למכון ימלאו את כל ההתחייבויות כפי 

  .שנקבעו בהסכמים שנחתמו עמם
  

ים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בדבר באמצעות המידע הייחודי הרב הקי" הגורם האנושי"יש לפתח את חקר 
  .ההיבטים הרפואיים והפסיכולוגיים של כושר נהיגה והקשר בין בריאות הנוהג לבטיחות בדרכים

  



  המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

ן המכו. עוסק בתחום ייחודי של רפואה תעבורתית)  המכון הרפואי- להלן (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאות 
כדי , המופנים אליו מגורמים שונים, הרפואי עורך בדיקות רפואיות ומבדקים פסיכולוגיים למבקשים לקבל רישיונות נהיגה ולנהגים

היחיד בתחום זה , המכון הרפואי גם משמש כיועץ מקצועי. בפרט, בכלל ובסוג כלי הרכב שהם מבקשים, לקבוע את כושרם לנהוג
למשרד , לבתי המשפט, וכן למשטרה, ל"ולצה)  רשות הרישוי- להלן (במשרד התחבורה בעיקר לרשות הרישוי ש, במדינה
; כן עוסק המכון הרפואי בהתאמת אבזרי נהיגה ורכב לנכים בהתאם למגבלותיהם. ולמוסד לביטוח לאומי, לאגד ולדן, הביטחון

חולים לאחר ,  פיהן יותר לחולי סכרתובמתן המלצות על; בבדיקת הסיבות המצדיקות מתן פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות
  .לנהוג' אירוע מוחי וכו

  
במכון . ל המשרד"בכפיפות ישירה למשנה למנכ, בניהולו של רופא, המכון הרפואי פועל כיחידה ארצית של משרד הבריאות

 ואילך 1994שנת מאז . 28תקן המשרות בשנים האחרונות היה ; אחיות ועובדי מינהלה, פסיכולוגים, הרפואי עובדים רופאים
 6,000 נבדקו במכון החיצוני 1994בשנת . נעשים עבור המכון הרפואי בדיקות רפואיות ומבדקים פסיכולוגיים גם במכון חיצוני

  .שלוחה שלו פועלת בחיפה; המכון הרפואי פועל בתל אביב. 9,300 -  1995ובשנת , איש
  

כלולות בהן . 1961-א"התשכ, בעיקר תקנות התעבורה, ותקנו על פיהההסדרים לרישוי נהגים נקבעו בפקודת התעבורה ובתקנות שה
מבקש רישיון נהיגה חייב להגיש מסמך . גם הוראות בדבר הבדיקות הרפואיות שמבקשי רישיונות נהיגה לסוגיהם נדרשים לעבור

יובאו לפני רשות הרישוי תוצאות הבדיקות . תוך פירוט התוצאות, כי הוא בדק אותו, לפי בחירתו של המבקש, שבו מאשר רופא
, רשאית הרשות להורות, אם תוצאות הבדיקות לא הניחו את דעת הרשות. תיתן למבקש אישור רפואי לנהיגה, ואם הניחו את דעתה

וכן להעביר את התוצאות לעיונו של רופא או מוסד , כי על המבקש לעבור בדיקות נוספות או להציג מסמכים רפואיים נוספים
  .לצורך זה מונו רופאי המכון הרפואי לרופאים מוסמכים. א מינתהרפואי שהי

  
, כי המבקש כשיר מבחינת בריאותו לנהוג ברכב מהסוג שלגביו הוגשה הבקשה, אם סבור רופא מוסמך, על פי תקנות התעבורה

ת רופא מוסמך שלא לתת על החלט. ורשאי הוא לקבוע באישור תנאים והגבלות כפי שיראה לנכון, ייתן לו אישור רפואי לנהיגה
ממבקשי . רשאי המבקש לערור בפני ועדת ערר רפואית, או על תנאים והגבלות שקבע באישור שנתן, אישור רפואי לנהיגה

 גם מהמבקשים לקבל רישיון 1995 ומאז יוני - ורכב להסעת נוסעים בשכר , מוניות,  אוטובוסים- רישיונות נהיגה ברכב ציבורי 
בעלי רישיון ). המכון הרפואי(דורשת הרשות מלכתחילה להגיש אישור רפואי מרופא מוסמך ,  טון15ל נהיגה ברכב מסחרי מע
אצל , לעבור בדיקות רפואיות, על פי תקנות התעבורה, חייבים,  ומעלה65ונהגי רכב אחרים בני ,  ומעלה50נהיגה ברכב ציבורי בני 

אם תוצאות . ולהביא את תוצאות הבדיקות לפני רשות הרישוי, ייםולאחר מכן בכל שנת, בהגיעם לגיל זה, רופא לפי בחירתם
  .היא רשאית להפנות את בעל הרישיון לבדיקה במכון הרפואי, הבדיקות לא הניחו את דעת הרשות

  

  הפניות למכון הרפואי

 -  37,000- בכ1994- וב הפניות32,000- טיפל המכון הרפואי בכ1993בשנת . מספר ההפניות למכון הרפואי גדל משנה לשנה)  א. (1
הגידול הוא , 1שצוינו בבדיקה קודמת של משרד מבקר המדינה, 1988בשנת ) 14,000(בהשוואה למספר ההפניות . 16%גידול של 

  .164%של 
  
 59%כי לגבי ,  עולה1995מדוח של המכון הרפואי המפרט את התפלגות ההמלצות שהוא נתן במחצית הראשונה של שנת )  ב(

 42%;  נפסלו מלהחזיק ברישיון נהיגה מכל סוג שהוא17: %כון הרפואי מצא פגמים או מגבלות בכשירותם לנהוגמהנבדקים המ
  .בדרך כלל כעבור שנה, נדרשו לחזור למכון הרפואי לבדיקת ביקורת

  
שרוב , עולה, 1995 אוגוסט -  1994בתקופה יוני , המפרט את התפלגות ההפניות למכון הרפואי לפי גורם מפנה, מדוח אחר)  ג(

הרופאים ובתי המשפט היה נמוך , ואילו שיעור ההפניות של המשטרה, )-305כ(ל "ומצה) -43%כ(ההפניות היו מרשות הרישוי 
  ). ראה להלן(בהתאמה , 1.0%, 1.1%, 1.6 %- במיוחד 
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ם)  א.(2 י א פ ו ר ת  ו י נ פ  והוא מאבחן אצלו  שנים16רופא המטפל באדם שמלאו לו , ב לפקודת התעבורה12על פי סעיף :  ה
. חייב לדווח למכון הרפואי על המחלה, וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, מחלה

שיעור ההפניות מרופאים היה נמוך ביותר , כאמור, על פי נתוני המכון הרפואי. הפרת הוראה זו היא עבירה על פקודת התעבורה
המליץ המכון הרפואי שלא , ב לפקודת התעבורה12לפי סעיף , כי למחצית לערך של הנהגים שהופנו בידי הרופאים, יצוין). 1.1(%

  . להתיר לנהוג
  

המשטרה , משרד התחבורה,  משרד הבריאות-לדעת מבקר המדינה על כל הגופים המעורבים בנושא 
ופאים החושדים שמטופליהם אינם ולהביא לכך שיותר ר, לחפש דרכים לשינוי המצב, וההסתדרות הרפואית

רופאים . כשירים לנהוג ועלולים בנהיגתם לסכן את עצמם או את זולתם יפנו אותם לבדיקה במכון הרפואי
מועלים באינטרס , היודעים שהנהיגה מסוכנת למטופלים שלהם או שנשקפת ממנה סכנה לזולת והם מחשים

  .של המטופל שלהם

  
ה)  ב( ר שט מ ה ת  ו י נ פ מכלל הנהגים שהופנו אליו בתקופה , יעור הנהגים שהמשטרה הפנתה למכון הרפואיש, כאמור:  ה

  .הופנו עקב מעורבות בתאונות דרכים) 80(%רובם ). -1.6%כ(היה נמוך ביותר , האמורה
  

עקב ,  תיקים של נהגים שהמשטרה הפנתה למכון הרפואי לבדיקה רפואית ולמבדקים פסיכולוגיים51משרד מבקר המדינה בדק 
מהם המליץ המכון הרפואי שלא לחדש ) 18 (9%-של, הבדיקה העלתה.  עקב תאונה קטלנית17מהם , עורבותם בתאונות דרכיםמ

 27-ל, התייצבות של הנהגים לבדיקות- דרש המכון הרפואי את התליית הרישיון עקב אי) 25% (13-ל, כלל את רישיון הנהיגה
רק .  בתנאי שתיערך בדיקת ביקורת כעבור שנה- רובן , יגה בהגבלות שונותהמליץ המכון הרפואי לחדש את רישיון הנה) 53%(

היה ,  התיקים האמורים51מבין , 26-ב, זאת ועוד. אישר המכון הרפואי את חידוש רישיון הנהיגה בלא הגבלה כלשהי) 4(%לשניים 
  .מורותבהן ח,  מהם היו הרשעות רבות8-ב; תיעוד על הרשעות תנועה או הרשעות אחרות קודמות

  
יחד עם ההפניות לבדיקה במכון , שאת הפרטים בדבר ההרשעות הקודמות העבירה המשטרה בכמה מהתיקים ביזמתה, התברר
, שלהם הרשעות קודמות, שהיו עוד נהגים בקבוצה זו, שייתכן, הווה אומר.  על פי בקשת המכון הרפואי-ובכמה אחרים , הרפואי

על פי תדפיס מחשב ששלחה , כי לגבי נבדקים אחדים מסרה המשטרה, הועלה: זאת ועוד. ושבמכון הרפואי לא היה על כך מידע
אולם לאחר מכן התברר למכון הרפואי שבמועד הנפקת התדפיס היו להם , שלא היו להם הרשעות תנועה קודמות, למכון הרפואי

  . הרשעות קודמות
  

, משרד הבריאות(בות של המכון הרפואי על הגורמים המעורבים בפעולותיו החשו, לדעת משרד מבקר המדינה
ליזום בדיקה מקיפה בדבר קשר אפשרי בין הכשירות לנהוג לבין מעורבות ) משרד התחבורה והמשטרה

המסקנות של בדיקה . וזאת בעזרת המידע הרב שנצבר במכון הרפואי, בתאונות דרכים והרשעות תנועה קודמות
. ואולי אף להפחית את מספר תאונות הדרכים, ינו כשיר לכךכזאת עשויות לעזור במניעת נהיגה בידי מי שא

שתביא בעקבותיה בטווח "כי הוא מאמץ עקרונית את ההמלצה , המכון הרפואי הודיע למשרד מבקר המדינה
  ".זמן לא ארוך ליכולת התמודדות מיטבית עם מגפת תאונות הדרכים

  
, כי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ד התחבורהבתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה מנהלת אגף הרישוי שבמשר

, ראוי לשקול תיקון לחוק האמור, לדעת מבקר המדינה. אין לרשות הרישוי המידע לגבי הרשעות תנועה של נהגים, 1981-א"התשמ
  .שיאפשר מתן מידע כזה לרשות

  
ה)  ג( צ מ ת  ו י נ פ בעיקר לבדיקת תכונות אישיות , ון נהיגהמהם בעלי רישי, ל מפנה למכון הרפואי חיילים רבים"צה:  ל"ה

מצא המכון , לערך, כי במחציתם, התברר. ל" מכלל המופנים למכון הרפואי הם מצה-30%כ, כאמור. רלבנטיות לבטיחות בנהיגה
  .הרפואי ליקוי בכשירות הרפואית לנהיגה

  
על פי .  לקבלת הודעה אחרת ממשרד הרישויממשיכים להחזיק בו עד, שבידיהם רישיון נהיגה, המופנים לבדיקות במכון הרפואי

ל ההחלטה להפנות "הנאמר בתיעוד שבתיקי המכון הרפואי על נבדקים אלה לא היה ניתן לקבוע כמה זמן חלף מאז נתקבלה בצה
שבמועד הביקורת היתה תדירות , יצוין. את החייל לבדיקה במכון הרפואי ועד להמלצת המכון הרפואי באשר לכושרו לנהוג

שכמה מהמופנים ממשיכים לנהוג אף שאינם , אפוא, לא מן הנמנע. ל פעם בחודשיים בממוצע"רה של שמות המופנים מצהההעב
  .כשירים לכך

  
ומנובמבר יועברו ,  מועברים השמות אחת לחודש1995כי מספטמבר , ל למשרד מבקר המדינה" הודיע צה1995בתשובתו מדצמבר 
  . גם הפרטים הדרושים



  
).  מכלל בעלי רישיון נהיגה0.02(%נמוך מאד , מכלל הנהגים במדינה, הגים שמופנים בכל שנה למכון הרפואישיעור הנ)  ד(

יתכן שעריכת בדיקות , לדעת משרד מבקר המדינה.  מהם מצא המכון הרפואי פגם או מגבלה בכושרם לנהוג-59%לכ, כאמור
היתה מסייעת מבעוד מועד , י קריטריונים שיגדירו קבוצות סיכוןשייבחרו על פ, "מועדים לתאונות"לשיעור גדול יותר של נהגים 

  .ובכך למנוע חלק מתאונות הדרכים, ולמנוע מהם את הנהיגה, לאתר נהגים נוספים שאינם כשירים לנהיגה
  

לדעת משרד מבקר המדינה על כל הגורמים המעורבים בנושא והעשויים להיות מקור אפשרי לזיהוי נהגים 
להיות פעילים יותר בגילוי נהגים שראוי לבדוק אם הם , בהם רופאים והמשטרה, רים לנהוגהחשודים כלא כשי

במערכת השיקולים לקביעת הקריטריונים האמורים ראוי להביא בחשבון גם את נתוני . כשירים לנהוג
 היו כלי רכב מסחריים 1994בשנת , למשל. המשטרה בדבר קבוצות של נהגים שמעורבותם בתאונות רבה

  .14.1 %-בטבלת המעורבים בתאונות , אחרי כלי רכב פרטיים, קום השניבמ

  
את פרקי הזמן שחלפו מיום הגעת ההפניה של הנבדק למכון הרפואי ועד לסיכום ,  תיקים40-ב, משרד מבקר המדינה בדק)  ה(

 תיקים 9-ו,  יום60 בתוך - תיקים 15,  יום30 תיקים סוכמו בתוך 5-ש, הועלה). ל"נבדקים אלה לא הופנו מצה(התיק ומתן ההמלצה 
לעומת פרקי הזמן הממושכים מאד , פרקי זמן אלה מעידים על שיפור ניכר בעבודת המכון הרפואי.  יום90- ל60 בפרק הזמן שבין -

בהם אחדים שהסיכום שלהם , פרקי הזמן היו ממושכים יותר) 11(שבשאר התיקים , עם זאת יש לציין. 2שהועלו בבדיקה קודמת
כי מקובל עליה שיש , בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה מנהלת המכון הרפואי. שה לאחר חמישה ואף שבעה חודשיםנע

  .מקום לשיפור נוסף
  
  

   טון15רישיונות נהיגה ברכב מסחרי מעל 

  )                     משאיות כבדות(

  
 15נהיגה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על ונקבע כי מי שמבקש לקבל רישיון ,  תוקנו תקנות התעבורה1995ביוני 

הוראות . על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב מסוג זה, עליו להמגיש אישור רפואי מהמכון הרפואי, )משאיות כבדות(טון 
 אינם נדרשים ,נהגים שבמועד תחילת התיקון כבר היה בידיהם רישיון כזה; אלה נוגעות רק למבקשים רישיון מאז התיקון ולהבא

  . גם לא בעת חידוש הרישיון, להמציא אישור רפואי מהמכון הרפואי כאמור
  

על משרד , לנוכח הקטל בכבישים ומעורבותם של כלי רכב כבדים בתאונות, לדעת משרד מבקר המדינה
האם אין מקום לחייב גם בעלי רישיון להמציא אישור רפואי מהמכון , הבריאות ומשרד התחבורה לשקול

  .המכון הרפואי ערוך לביצוע המטלה, לדבריה. מנהלת המכון הרפואי סבורה שיש לקבל החלטה כזו. רפואיה

  

  בדיקות רפואיות

  
א.  1 פ ו ר י  ד י ב ה  ק י ד שאינו נמנה עם אלה אשר נדרשים מראש להיבדק במכון הרפואי , מבקש רישיון נהיגה, כאמור:  ב

הרופא הבודק מסור לבחירתו של . נבדק על ידו, המבקש, ו מאשר רופא שהואחייב להגיש מסמך שב, כתנאי לקבלת רישיון הנהיגה
אולם ברור שרופא . ולא חלה על המבקש חובה להיבדק דווקא בידי רופא המשפחה הקבוע שמכיר את מצבו הרפואי; המבקש

  .העשוי שלא לאתר בעיות שידועות לרופא המשפח, גם אם יבדוק אותו ביסודיות, שאינו מכיר את הנבדק
  

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין המכון . יש לדרוש שהבדיקה תיערך בידי רופא המשפחה הקבוע, לדעת משרד מבקר המדינה
נטען שיש בה ; במשרד התחבורה הובעה התנגדות להמלצה זו. כי ההמלצה מקובלת עליו ויש ליישמה בזמן הקצר ביותר, הרפואי

מן הראוי שמשרד . טענות אלה אינן מקובלות על משרד מבקר המדינה. העיסוקכדי להטיל דופי ברופאים ולפגוע בחופש 
  .התחבורה ישוב וישקול את עמדתו

                                                           
  .244' עמ, 40דוח שנתי  2

  



  
ה.  2 י י א ר ת  ו ק י ד   אגף הרישוי מאשר בדיקות של חדות ראייה ושדה ראייה שנעשו בידי רופאי עיניים או :ב

י העיניים לבין מנהלת אגף הרישוי ומנהלת המכון קיימים חילוקי דעות בין יושב ראש איגוד רופא. אופטומטריסטים מורשים
. אם ניתן להסתפק בבדיקה שנעשית בידי אופטומטריסט או שהיא צריכה להיעשות בידי רופא, הרפואי לגבי בדיקת שדה ראייה

 מנהלת אגף. משרד מבקר המדינה הביע עמדתו בפני משרד הבריאות ומשרד התחבורה שיש לקבל החלטות ברורות בסוגיה זו
כי הנושא הוא רפואי ויש לבחון אותו עם גורמי משרד הבריאות האחראים לקבלת החלטות ולהנחות את רשות , הרישוי מסרה

  .  לא נתקבלו כל החלטות בנושא1995עד אמצע דצמבר . הרישוי ואת ציבור הרופאים בהתאם
  
ה.  3 ע י שמ ת  ו ק י ד  לפי התקנות יש לערוך את הבדיקה על .  תקנות התעבורה קובעות את דרך הבדיקה של כושר השמיעה:ב

ובארצות , תוצאות הבדיקה אינן מדויקות, דרך בדיקה זו מיושנת. ידי לחישת קולות בעוצמות שונות וממרחקים מסוימים מהנבדק
, תקנות התעבורה, גם לדעת מנהלת המכון הרפואי. שתוצאותיהן מדויקות יותר) אודיומטריה(מתקדמות הונהגו בדיקות אחרות 

  .אינן ברוח הזמן ויש לשנותן, גבי אופן הבדיקה והסטנדרדים לכושר שמיעתיל
  

למנות ועדה של רופאים שתבחן מחדש את , ל משרד הבריאות" ביקשה מנהלת אגף הרישוי ממנכ1994שכבר בפברואר , יצוין
  .הוועדה לא הוקמה, 1995ר עד אמצע דצמב. תקנות התעבורה המתייחסות לכושר שמיעה הנדרש מהנהגים בדרגות רישיון שונות

  

  רישיונות נהיגה למכורים לסמים או לאלכוהול

כבר אז היתה עמדת המכון הרפואי כי . 1984-נדונה עוד ב, וחידושם, שאלת מתן רישיונות נהיגה למכורים לסמים או לאלכוהול.  1
 היתה עמדת המכון הרפואי 1989ף עד סו. נהגים המכורים לסמים הם סיכון פוטנציאלי לעצמם ולמשתמשים אחרים בדרכים

שיש לדחות בקשות של מכורים לסמים או לאלכוהול להוצאת רישיון נהיגה או , ושירותי בריאות הציבור שבמשרד הבריאות
מכור " לטפל בנושא ולהגדיר מיהו  מונו ועדות1989-רק ב. ולא להפנות כלל את המועמדים לבדיקות במכון הרפואי, לחידושו
ולקבוע מהי מידת ההתמכרות הפוסלת את כשירותו של המכור , מבחינת כשירותו לנהוג ברכב, "מכור לאלכוהול "ומיהו" לסמים

  .לנהיגת רכב
  

, הוועדה הצביעה על הקשיים במציאת הגדרה מתאימה.  הגישה אחת הוועדות האמורות את ממצאיה ומסקנותיה1990בפברואר 
 מי שרשום במאגר -הוא כל אחד מאלה , לצורך עניין נהיגה, ו באלכוהולמשתמש בסמים א: והמליצה להשתמש בהגדרה הזאת

כגון הבטחת הכנסה מן , מידע בו כלולים משתמשים בסמים או באלכוהול לצורך קבלת טובת הנאה כלשהי הנובעת מהגדרה זו
י ששמו נמצא במאגר מידע מ; קבלת סיוע חומרי משירותי רווחה לסוגיהם וכיוצא באלה, ל"פטור משירות בצה, הביטוח הלאומי

מי ששמו נמצא במאגר מידע המופעל באחריות רוקח מחוזי או גוף ; פלילי או ביטחוני כמשתמש פעיל בסמים או באלכוהול
מי שהורשע בעבירה על פקודת התעבורה ותקנותיה כאשר ; מינהלי מוסמך אחר לצורך קבלה שוטפת בחוק של תחליפי סם

  .עת סמים או אלכוהולהעבירה נעברה בהיותו תחת השפ
  
 משתמשים בסמים או באלכוהול מבין 1,300- נעשה ניסוי שבמהלכו נבדקו במכון הרפואי כ1995 יולי -  1990בתקופה יולי .  2

, מנהלת המכון הרפואי הודיעה למנהלת אגף הרישוי. 1995הניסוי הסתיים ביולי . אלה שהיו רשומים במאגרי המידע האמורים
והמליצה " בעלת אפיוני אישיות שהם בהחלט רלבנטיים לבטיחות בנהיגה"היתה שמדובר באוכלוסייה שהמסקנה מהניסוי 

  .לצורך זה דרשה להקצות את המשאבים הדרושים. שקבוצה זו תימנה עם האוכלוסייה המופנית למכון הרפואי באופן שוטף
  

לבדיקה , אלה הרשומים במאגרי המידע האמוריםמ,  לא הופנו משתמשים בסמים או באלכוהול נוספים1996עד תחילת פברואר 
  . שוטפת במכון הרפואי

  
, 1973-ג"התשל, ]נוסח חדש[הצביעה מבקר המדינה על כך שפקודת הסמים המסוכנים ) 247' עמ (40כבר בדוח שנתי .  3

 נותנת פתרון כולל איננה, מי שהורשע בעבירה מלהחזיק ברישיון נהיגה, בנסיבות מסוימות, המסמיכה את בית המשפט לפסול
  .לבעיית מתן רישיונות נהיגה וחידושם לכלל המשתמשים בסמים

  
הציג את , "כל הקשור בסמים ובנהיגה"משרדי שנתבקש בידי ועדת הכנסת למלחמה בנגע הסמים לבדוק את -צוות בין.  4

הצוות המליץ . נהיגה בהשפעת סמיםנהגים שנמצאו חשודים ב)  א:  (הצוות דן בשני סוגים של נהגים. 1993המלצותיו בינואר 
אשר יאפשרו לשוטרים , משאבים וכוח אדם, לשם כך יש להקצות מתקנים. כדי לאמת או לשלול חשד זה, לערוך להם בדיקות
שלא נתפסו , משתמשים בסמים בעלי רישיון נהיגה) ב.  ( יום30להעמידם לדין בתוך , ואם יוכח החשד נגדם, לעשות את הבדיקות

המשטרה ומשרד הבריאות להצליב , להמריץ את משרד התחבורה, בין היתר, לגביהם המליצה הוועדה. גים בהשפעת סםכשהם נוה



 למשרד מבקר 1996מתשובת המשטרה מינואר . מידע ממוחשב על המעורבים בתאונות דרכים עם המידע על המשתמשים בסמים
  .1996ה בתכנית העבודה של מדור סטטיסטיקה לשנת וכי בחינת הנושא כלול, כי ההמלצות לא יושמו, המדינה עולה

  
  
  
  

  
כמו כן .  הרוגים18,700-ובהם כ,  תאונות דרכים עם נפגעים570,000- אירעו בישראל כ1995 ועד סוף 1949מתחילת 

  .גרמו התאונות נזק של עשרות מיליארדי שקלים למשק הלאומי
  

הצפיפות , נוכח העלייה במספר כלי הרכב במדינהבייחוד ל, למלחמה בתאונות דרכים נודעת חשיבות רבה
גופים רבים במדינה פועלים . והמספר הרב של תאונות הדרכים הקשות שבהן הרוגים ונפגעים רבים, בכבישים

גופים אלה משקיעים . רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים שונים, משרדי ממשלה: למניעת תאונות דרכים
  .ח בשנה"עת תאונות סכומים בהיקף של מאות מיליוני שבפעולותיהם לפיתוח כבישים למני

  
   

  


