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 לכבוד

 יעקב טסלרח"כ 

 "ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבוריו

 שלום רב,

עמדת  – )מרב"ד( דיון מעקב בדרכיםמכון הרפואי לבטיחות נהלים ואגרות ב – 29.6דיון הנדון: 

 האגודה לזכויות האזרח

אנו מודים לוועדה על המעקב אחר זכויות הנהגים המופנים למכון , 29.6לקראת הדיון בנדון מחר 

 הרפואי לבטיחות בדרכים )מרב"ד(. 

הדגיש שתי שוב ולאנו מבקשים ל ,3.12.17ולפנייתנו מיום עדה, ובהמשך לשני הדיונים הקודמים בו

הרפואי לבטיחות בדרכים, וזאת כדי נקודות משמעותיות שיש לתקן בהקדם בהתנהלותו של המכון 

להימנע מהמשך הפגיעה הקשה בנהגים שבשל מצבם הבריאותי, רופאים דיווחו עליהם למכון 

 הרפואי לבטיחות בדרכים.

 הטלת אגרות גבוהות על מי שהופנה למרב"ד ע"י רופא .1

 קשבשי אדם .למרב"ד גבוהות מאוד מי שבעקבות דיווח של רופא הופנההאגרות המוטלות על 

ובמקרה ₪,  636אגרה גבוהה בסך יאלץ לשלם  ולנסות להחזיר את רשיונו לברר את ענייניו

המרב"ד  ₪.  1080בסך אגרה גבוהה במיוחד לשלם  על החלטת המרב"ד, יאלץ רוערל שיבקש

ממומן באופן בלעדי באמצעות האגרות, לפונים לא ניתנות הנחות. המשמעות היא שמי שממן 

האגרות הגבוהות מהוות חסם ממשי למיצוי חולים ובעלי מוגבלויות.   את פעילות המכון הם

, לא פעם בשל אובדן רעועבמצב כלכלי  למכון מצוייםנים פמורבים מה .זכויות מול המכון

הכנסה כתוצאה ממצבם הרפואי או בשל הוצאות גבוהות על טיפול רפואי ועלויות התאמות 

 במקרים רבים אבדן הרישיון עצמו הוא הפוגע ביכולתו של אדם להתפרנס. נחוצות למוגבלויות.

, לעיתים אף ללא ידיעתו, נכנס בו אדם מופנה למרב"ד ע"י רופא מדובר במצב אבסורדי,

גם עלויות גבוהות שאינו  ,הולמערכת ייסורים שמטילה עליו, בנוסף לכל הקשיים אותם הוא חו

  יכול לעמוד בהן.

עלותו , וככזה מן המעלה הראשונה אינטרס ציבורישל אדם שחלה היא לנהיגה בדיקת כשירותו 

  .הציבורצריכה להיות מושתת על 

חשוב לציין שעניין גובה האגרות במרב"ד היה גם מושא לביקורת של מבקר המדינה, בדוח 

. גם המבקר מצא שעלותן הגבוהות של האגרות יכולים להרתיע נהגים 2016א משנת 67שנתי 

 נות למרב"ד או מהגשת ערר על החלטותיו.מלפ

 .נהג שדווח ע"י רופא למרב"ד צריך להיות פטור מתשלום אגרה באופן גורף
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 ת המרב"דהנמקת החלטאי  .2

קביעות וכוללות  דיין מנומקות ןאינ לנהגים מסרותשנ וועדות הערר החלטות המרב"דא אחת ל

"אי  שיונו בחזרה בשלילהעניק לו את רעצמו עם סירוב למשל, עלול אדם למצוא . כך, סתומות

 . וללא פרוטוקול מצורף ללא כל הסבר ונימוק ",לנהיגה התאמה אישיותית

התנהלות זו של המרב"ד ממשיכה אף כי נפסק לא פעם בבתי המשפט, כי כתיבת סיבה כללית 

 1609-04-11עמ"נ )נצ'( )למשל  בחובת ההנמקה ע"י המרב"ד או ע"י ועדות הערר אינה עומדת

עומד בכללים הבסיסיים  ואינ . היעדר נימוק(22.08.2011)פורסם בנבו,  חג'בי נ' מדינת ישראל

או לפנות  ביותר של משפט מנהלי, ומסכל את יכולתו של הפונה לערור על ההחלטה של המרב"ד

 . שפט בעקבות החלטת הועדהלבית המ

  החלטה מנומקת ומפורטת.לנהגים יש להנחות את המרב"ד ואת ועדות הערר למסור 

 בברכה,

 רוני פלי, עו"ד
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