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9 בדצמבר 2021

 לכבוד

 מרב מיכאליגב' 

והבטיחות בדרכים שרת התחבורה

שלום רב,

 המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אגרותהנדון: 

על  יתורו ,( לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[10)70מכוח סעיף  ךאת סמכותשתפעילי על מנת אליך  נו פונותא

של  נהיגה רישיוןבבקשות לטיפול הליך העבור הרפואי לבטיחות בדרכים מכון שירותי הלאגרות ביטול ה

יופחת אלו  נהגיםלגובה האגרות לופין, נבקש כי לח .או מפאת גילם מטעמים רפואייםלכך נהגים הנדרשים 

 ה, או להפחיתבנוסף, נבקשך לפעול לביטול האגרה לבקשת עיון בתיק לצורך הגשת ערר .באופן משמעותי

 . עבור כלל הנהגים הנדרשים לשירותי המרב"ד – באופן משמעותי

 נהיגה, רישיון, במסגרתו מושתות אגרות גבוהות ביותר על הליך הטיפול במרב"ד בבקשות להנוכחי ההסדר

הוא ובפרט כאשר מדובר בעניים.  ,קשישיםשל פגיעה קשה בזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות ו מהווה

 . ועל כן יש לתקנו בהקדם ,מידתיובלתי בלתי סביר 

הדברים. פירוטלהלן 

רקע

ביצוע הוא הגוף המקצועי האמון על  ,(" או "המכון"המרב"ד"מכון הרפואי לבטיחות בדרכים )להלן: ה .1

, רופאים או גופי ציבור במשרד התחבורה על ידי רשות הרישויאליו בדיקות בריאותיות לנהגים המופנים 

תקנות התעבורה, ג' לסימן ), התלייתו או ביטולו רישיוןמתן ללרשות הרישוי על המלצות ו נוספים

מחליטה אם לאמץ את היא הרשות הרישוי  ,אמנם. ("(התעבורה )להלן: "תקנות 1961-התשכ"א

 , אולם)להלן: "פקודת התעבורה"(( לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[ 51המלצות המכון אם לאו )ר' סעיף 

 2-1יפעת שי "אגרות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים", עמ' ר' ) תאמץ את עמדת המרב"ד היא לרוב

  (.(2003מרכז מחקר ומידע, מוגש לוועדה לפניות הציבור( ) –)הכנסת 

( תשלום 10שר התחבורה רשאי להתקין תקנות בענינים אלה: ... )" ,( לפקודת התעבורה10)70לפי סעיף  .2

, בחינה, או כל פעולה אחרת לפי הפקודה או בדיקה, היתר, רישיון, חידוש רישיוןהאגרות בעד רישום, 

אגרה בעד כי " ,לתקנות התעבורה נקבע ב195 בתקנה". תשלום במועד-התקנות וכן דמי פיגור בעד אי

בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור 

לתוספת הראשונה לתקנות מפרט את הבדיקות השונות שנעשות במכון והאגרה  10 פרט". א15בתקנה 

 כדלקמן: ,בגינן

ש"ח.  631תשלום עבור בדיקת כשירות נהיגה הוא  .א

 ש"ח.  325תשלום עבור בדיקה חוזרת הוא  .ב
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 ש"ח.  118תשלום עבור עיון במסמכים הוא  .ג

 ש"ח.  1,073התשלום עבור בדיקה בוועדת ערר הוא  .ד

מבקשי רישיון נהיגה לרכב : נהיגהברישיון  החזקהלצורך מרב"ד הלאישור נדרשות  אוכלוסיותמספר  .3

רכים; דמעורבותם בתאונת  נהגים שמשטרת ישראל דיווחה עלו תנועהב משא כבד; עברייני כציבורי ולר

 . שימוש בהםבומי שהורשעו  ,משתמשים בסמים ובאלכוהול

אנשים עם  תקופתית, ונבדקים המחויבים בבדיקת ביקורתקשישים נוסף עליהם מופנים למרב"ד  .4

 מטופלי כמו ,מבקשי רישיון ומחזיקי רישיון שיש להם בעיות בריאותיות מסוימותמוגבלויות שונות וכן 

באופן מדווחים הללו מהאנשים חלק  .מחלות לבחולים בו חולי אפילפסיה בריאות הנפש, מערך

החלה  חובהעל ידי רופאים בהתאם למדווחים  םוחלק ,מופנים על ידםעל ידי גופים שונים, או  אוטומטי

שכותרתו "חובת הודעה  35/09משרד הבריאות חוזר מנכ"ל ; ב)א( לפקודת התעבורה12סעיף ר' )עליהם 

"חוזר משרד להלן )( 16.8.2009על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם" מיום 

 . ((הבריאות"

הרופא המטפל דווח עליו י ,מתאשפז לצורך קבלת טיפולואדם חווה משבר נפשי כאשר לרוב לדוגמא,  .5

. ותלה עד שמצבו ייבחן ע"י המרב"דישיון הנהיגה שלו ירו ,הבריאותבהתאם לחוזר משרד למרב"ד 

 הנהיגה רשיוןאת חדש יוכלו ללבדיקת המרב"ד בטרם נדרשים  70מעל גיל  אזרחים ותיקים בדומה,

 ,חמש שנים מדיעל ידי רופא להיבדק נדרשים הם  לאחר מכן .)ב( לתקנות התעבורה196 תקנהמכוח 

עבור מחדש את ל םהרישוי עשוי לחייב רשותרופא מטעם על בסיס הבדיקה,  .שנתייםמדי  – 80ומגיל 

 נהיגה רישיוןלקבל  יםאשר מבקש יםצעירעבור  .ם אגרהושלבתשוב לשאת כחלק מכך ו ,הליך במרב"ד

הדרישה לעבור את ההליך , היותם על הרצף האוטיסטיבשל ויש להם ליקויים והפרעות שונות, למשל 

 להתחיל בלימודי הנהיגה.  הםיותר לבטרם עוד לעלות במרב"ד עשויה 

 פועל אשר, בחיפה אחד(, חולוןבאחד ו אביבתל בשלושה ) הארץ במרכז"ד שישה סניפים. ארבעה למרב .6

המתגוררים "י גורמי רפואה. ע שהופנה במי מטפלים הסניפים כל. לא שבע בבאר ואחד, בשבוע שעתיים

. הוסיפו לכך בעיה רפואית המקשה דבר שגם הוא כרוך בעלותרחוק נאלצים לנסוע לאחד מהמרכזים, 

מהווה חסם של כשלעצמו על ניידות או על נסיעה ארוכה בתחבורה ציבורית, והרי שמיעוט הסניפים 

מיעוט שעות מתן השירות גורם בנוסף,  ותיהם של נהגים הנזקקים לאישור המרב"ד.ממש למיצוי זכוי

השבת הרשיון ל בבקשה סופית החלטהעד למכך,  כתוצאה. מאוד ארוך ראשונה תור לבדיקההלכך ש

 , רק בשל אי זמינות המרב"ד וועדות הערר. רביםיכולים לעבור חודשים 

, ובממוצע המכון ממליץ שלא לאפשר מתן רישיון מדי שנהעשרות אלפי מקרים מגיעים לפתח המכון  .7

 :יובל מלמד, דני פישר, עדה וינר "המכון הרפואי לבטיחות בדרכיםר' מהמקרים ) 18%עד  15%-בכ

 (.(2005) 132, עמ' 33 רפואה ומשפטבדיקת כשירות נהגים" 

 אדם בזכויות פגיעה

היכולת לעשות שימוש . משכך פרנסה, טיפול בילדים, קבלת טיפול רפואי ועודלצורך מהווה כלי  רכב .8

יאל צטומנת בחובה פוטנמניעת האפשרות לעשות שימוש ברכב  .ברכב היא צורך חיוני עבור רבות ורבים

 פטשהמת בי. ולקיום בכבוד אחרות כמו הזכות לחופש עיסוקאדם וכן בזכויות  חופש התנועהפגיעה בל

חסן נ' המוסד לביטוח  10662/04בג"ץ בכיר בחיוניות רכב פרטי לשם מימוש זכויות אדם ההעליון 

 :מפי הנשיאה ביניש ,. כך(2012) 782( 1פ"ד סב) לאומי,
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פגיעה זו חמורה במיוחד במקרים בהם משמש הרכב את בעליו )או את המשתמש בו( "
. ישנם אזורים רבים בארץ בהם ללא רכב לא ניתן להגיע ..לצרכים יום יומיים בסיסיים

לחנות המכולת, לקופת החולים, או למוסדות חינוך. בהקשר זה יצוין, כי אף שרכב אינו 
בהכרח מוצר בסיסי, הכלול בזכות לקיום מינימאלי בכבוד, הרי שלמן הראוי לראות 

לתושביה. חובה זו, בזכות זו כמקימה חובה על המדינה לספק אמצעי תחבורה כלשהם 
שהיא הפן החיובי של הזכות לחופש תנועה, מטילה נטל כבד במיוחד מקום בו מבקשת 
המדינה לשלול את יכולת השימוש ברכב מתושבים אשר אין להם כל אמצעי תחבורה 
אחר. משכאן, ששלילת האפשרות להשתמש ברכב באזורים אלו היא פגיעה חמורה 

  (.879עמ' ב ,שם) ".ביותר

 השופט רובינשטיין הוסיף: ו

סבורני כי יש מקום להקדיש דברים קצרים לעניין הרכב ומקומו בהויה האנושית "
בישראל דהאידנא. חיים אנו במציאות דינמית, שאמנם גם המחוקק ער לה, ואשר בה 

וקשה  ...מה שנתפס בעבר כמותרות שרק יחידי סגולה נתברכו בהן, הופך נחלת הכלל. 
, לא רק של בעלי יכולת אלא של מעגלים רחבים הרבה יותר, בלא אלה. לתאר את חיינו

  .(865-864; כן ר' עמ' 863בעמ'  ,שם" ).הרכב שבו ענייננו דומה לכך במידה רבה

 והבריאות הרווחה, העבודה ועדת"ר יו, טל דוד"כ חה שלפסק הדין צוטטו בהסכמה אף דבריו  במסגרת

 : באומרו הכנסת של

במקרים מסוימים הבעלות על הרכב אף הינה חיונית לקיום, גם אם מדובר במשפחה "
בפריפריה, שהרכב מהוה עבורן האפשרות עניה מאוד, למשל במשפחות המתגוררות 
 (.865בעמ' , שם" ).היחידה להגיע למקום העבודה ולשמור עליו

זכות לשוויון של חברי הקבוצה ב גם פוגעת מסוימת אוכלוסייה לקבוצת ברכב שימוש על מגבלות הטלת .9

 רישיוןנפקת הלאגרה בעבור  מתווספת, האגרה על שירותי המכון ראשית שנכפית עליה בדיקה במרב"ד.

שנדרש  ,ובכך יש כדי להפלות אנשים הנדרשים לעבור את ההליך במכון לעומת שאר הציבור ,נהיגה

 .("(רוטה"עניין  :להלן) (2000) 716, 707( 4, פ"ד נד)רוטה נ' נצבטייב 6857/00לשלם אגרה אחת )ר' ה"נ 

כמו אנשים  ,במיוחד פרטים מקבוצות שזכאיות להגנה מוגברת מפני הפליההנוכחי מפלה  ההסדר, שנית

-. ההסדר הקיים חותר תחת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חעם מוגבלויות וקשישים

על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להגן לו: " 2, אשר מטרתו, כאמור בסעיף 1998

להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן 

. בין יתר שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו"

ל השתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ובעצמאות, העקרונות שנועדו לממש מטרה זו ש

 ,קובעו לחוק זה 19( לחוק זה(. סעיף 2)א()6היא התאמתם של שירותים לאנשים עם מוגבלויות )ר' סעיף 

כי "מי שעיסוקו במתן שירות ציבורי, בהפעלת מקום ציבורי או בהספקת מוצר, לא יפלה אדם מחמת 

ן המונעים או המגבילים, במישרין או י( לא יקבע תנאי שלא ממין העני2ה... )מוגבלותו בכל אחד מאל

בעקיפין, שימוש בשירות ציבורי או במקום ציבורי, או הנאה משירות ציבורי, ממקום ציבורי או 

חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות , בדומהבהספקת מוצר". 

. אם כן, גם אם יש מקרים ()א(3איסור הפלייה מטעמי גיל )סעיף  גם, קובע 2000-"אתשסהציבוריים, 

או הנפקתו, למשל בשל מוגבלות כלשהי או גיל  רישיוןאישור מיוחד לשם חידוש  הליךשמצדיקים 

בשל מצבם  רק מוגבלות עםאנשים  בפני חסם הצבתמשמעה  מבוגר, השתת תשלום עליהם כתנאי לכך

 הכלכלי.
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 גובה האגרות בלתי סביר ובלתי מידתי 

החזקה ברישיון נהיגה כפופה בין היתר, למצבו הבריאותי של האדם. הליך שבוחן את כשירותו של אדם  .10

להחזיק ברישיון נהיגה נחוץ כדי לשמור על שלום הציבור ועל שלומו של הנהג. עם זאת, המכשול הכלכלי 

ובך של הבדיקה במכון מהווה כשלעצמו פגיעה בלתי שמציבות האגרות הגבוהות וההליך הארוך והמס

 סבירה בזכויות.

האגודה לזכויות עניין " :להלן) (15.6.2011) האגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים 2651/09בג"ץ ב .11

יש משקל מכריע בבחינת  אגרה על שירות חיוני, אשר מגביל מימוש זכות יסוד, לשיעור נקבע כי ("האזרח

שימוש בשירותי המכון, בענייננו,  .לפסק דינו של כ' השופט דנציגר( 13)פסקה  ותומידתיוסבירותו 

 נכפה על חלק ניכר מן הנזקקים לו, עלול להגיע לסכומים של אלפי שקלים. ש

מן  13.6%אך בכך אין הדבר מסתיים. ₪,  631בסך כרוכה בתשלום גבוה  לבדה כאמור, פנייה ראשונית .12

₪  1,822של  גבוהסכום  ישלמושבקשתם סורבה והם מבקשים לערור על ההחלטה,  ,הנבדקים במרב"ד

ישראל,  למרבית תושבימדובר בעלות גבוהה . חוזרותככל שיידרש לעבור ועדות  ,ואף יותר ,על כל ההליך

לאדם  ,למשלכך  למימוש זכויות. , זהו סכום שמהווה חסם משמעותיאלא שבכל הנוגע לאנשים עניים

 ,לקצבת זקנה ת הכנסהשלמהמקבל ה שנאלץ להפסיק לעבוד בשל משבר רפואי או נפשי, או לאזרח ותיק

  .החודשית ומהכנסת מחצית כדי כמעט לעלות שעשוי בסכום מדובר בורושבע

הנפקת אגרות עלות לבנוסף  הנזקקים לשירותיומרב"ד מושתת על אגרות ב נבהיר, כי העלות שלונשוב  .13

 ,₪ 94משולמת אגרה בסך רישיון נהיגה לנהג חדש עבור ₪,  140א יכך, עלות מבחן נהיגה ה. רישיון

  ₪. 93 עולהואגרת רישיון נהיגה לשנתיים לנהג חדש 

 השתת אגרות גבוהות עשויה להתקבלשביה, הרי שומדובר בשירות שהמדינה מחויבת לתת לתש שעה .14

או לשם עיצוב התנהגות  י התנהגות לא רצויהמטרתן היא הרתעה מפנואם  ,מאד במקרים מוגבלים רק

בענייננו ברי, כי . לפסק דינו של השופט דנציגר( 40-31, סעיפים האזרח לזכויות האגודהעניין  הציבור )ר'

בשל נסיבות ך האנשים הפונים למרב"ד נדרשים לעשות כ שכןאין מדובר בהכוונת התנהגות או בהרתעה, 

 או גיל.שאינן תלויות בהם, כגון מחלה 

הוועדות הרפואיות הופעה בפני  לדוגמא, .אינם כרוכים בתשלוםכלל שנותנת המדינה  דומיםשירותים  .15

אף מוצעת אפשרות להחזר נסיעות , ודרישה כספית כלשהיבלוות באגרה או בביטוח הלאומי אינן מ

החלטות של המוסד ולינה, בכפוף לתנאים מסוימים )כמו מגורים מרוחקים ממקום הוועדה(. גם ערר על 

  לביטוח לאומי לשלילת קצבה אינו כרוך בתשלום כלשהו.

 מיצוי הליכים מחייב בטרם פנייה לערכאותבחלק מן המקרים היא הגשת ערר לוועדת ערר  –ויודגש  .16

רק על החלטתה ניתן להשיג בפני ערכאות שיפוטיות. סכום האגרה עבור כן שנקיטת הליך משפטי, לשם 

מהווה חסם משמעותי ואף  ,בזכות להליך הוגן פוגע בעלות כזו ךערר שכרו. ₪ 1,073ל עכאמור ערר עומד 

  .לעיל( רוטה)ר' עניין  בפני גישה לערכאות

הכירו דיונים שהתקיימו בכנסת בנושא  מספר במסגרת ידועה מזה שנים.במרב"ד בעיית גובה האגרות  .17

משרדי  2020בדיון האחרון ביוני  .בהקשר זה משרדי הממשלה בבעייתיות של הסכומים הגבוהים

כפתרון לסוגיית  "פרימיוםפמי "חלק מהשירותים לחברת  תהפרט הציגו אתהבריאות והתחבורה 

כי תינתן הנחה של אף הוצע ואחוזים,  40-30-בלהפחיתן עתידה  ההפרטהכי  ,נטען .האגרות הגבוהות

הוועדה לפניות הציבור, של  3 על האגרות עבור אוכלוסיות מוחלשות )פרוטוקול ישיבה מספר 80%



5 

 

סכומי האגרות נותרו  ,חרף הכוונות המוצהרותלמרבה הצער, (. (24.6.2020) 9-8, עמ' 23-הכנסת ה

  .גבוהים כשהיו

פתרון מספק  ועבור אוכלוסיות מוחלשות אינ ותהנח ןמנגנוכי כינונו של  ,נבקש להדגיש בהקשר זה .18

נמשך ההליך  (,ענייםולא רק לאנשים )סכום האגרה גבוה מדי לכל נפש  לבעייתיות המדיניות הנוכחית.

רק יאט אותו יותר  זכאות להנחה בחןשימנגנון ועיגון חודשים ארוכים וכרוך בבירוקרטיה סבוכה, 

מטיל עומס בלתי סביר על אנשים מוחלשים  מנגנון פטור שכזה, בנוסף .יעה בזכויותגויעמיק את הפ

; דלי ממד משפילזו, בעצם הגשת בקשה לפטור עבור שירות חיוני כרוך יתרה מ .במצבי מצוקה

 716, רוטההאמצעים נדרשים "להתפשט" מבחינה כלכלית בפני הרשות על מנת לזכות בפטור )ר' עניין 

- 717.) 

 ובזכות הגישה לערכאות הטיעוןפגיעה בזכות עבור עיון במסמכים מהווה גבוה תשלום 

בחוסר סבירות. אף הוא המשית עלות בלתי סבירה על עיון במידע השייך לאדם, לוקה  ,הנוכחיההסדר  .19

ו של אדם לקבל מידע הנוגע לו, שהוא מעיקריה של הזכות למידע ושל הזכות לקבל פוגע בזכותהוא 

הוא  ((.2003) 369( 1, פ"ד נח)לאומי לביטוח המוסד' נ כרמי 10629/02שירות מרשויות המדינה )ר' בג"ץ 

, ובתורו אף פוגע דם המבקש לערור על החלטת הוועדה ובזכותו להליך הוגןשל א הטיעוןגע גם בזכות פו

 .בזכות הגישה לערכאות, שכן החלטת ועדת ערר היא, כאמור, הבסיס לנקיטת הליך משפטי

ראשית, לא יש לעיין במסמכים שמבססים אותה.  רישיוןעל מנת לערור על החלטה לדחות את הבקשה ל .20

אינם  ,כלל מדוע המידע שעומד בפני הוועדה, וכן פרוטוקול הדיונים והחלטותיה המנומקות ברור

 ,האגרה עבור העיון במסמכי המרב"ד. שנית, , אף בלי שיבקש זאתנמסרים לידי האדם שבעניינו היא דנה

. השתת במכון שכבר שולם על הבקשה הראשונית גבוהמתווספת לסכום ה₪,  118עומדת כיום על ה

 1786/12)ר' עע"ם  למימוש זכות העיון והטיעוןחסם  תיוצרעלויות כאלה על עיון במידע, ששייך לאדם, 

לא רק אם כן,  .((20.11.2013ארז )-לפסק דינה של השופטת ברק 29פסקה ג'ולאני נ' מדינת ישראל, 

תשלום מדובר בש, אלא לעילשיש ספק בדבר חוקיות דרישת אגרה במקרה כזה, מן הטעמים שפורטו 

 השמור בידי רשויות המדינה. שלו  אישיבמידע של אדם עיון ב לעלויות הכרוכותביחס חריג בגובהו 

"מידע שאדם מבקש על אודות עצמו ש, קובעת 1999-"טהתשנ)אגרות(,  המידע חופש לתקנות)א( 6 תקנה .21

)יושם אל " שעות עבודה החל בשעה הרביעית 4מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד  פטורוזכויותיו, 

ועוד לאותן תקנות(.  1לפי תקנה ₪,  20לב, שניתן פטור אף על פי שהאגרה עבור בקשת חופש מידע היא 

לקבל מהמטפל או מהמוסד  זכאיכי "מטופל  ,קובע 1996-"והתשנ)א( לחוק זכויות החולה, 18סעיף  –

תקנות זכויות החולה הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה, המתייחס אליו". 

קבלת מידע ש קובעות ,2019-תשע"טה)תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה(, 

נעשתה  המידע קבלתאם הבקשה להבקשה נעשתה על ידי הרופא המטפל. אם  ,היה בחינםתרפואי 

 באופן(. אלקטרוניתשמור בצורה  המידע כאשר)₪  10היא  בהן העלות המקסימלית הקבועה פרטי באופן

 ם קבלת מידע סוציאלי מרשויות הרווחה אינה כרוכה בעלות כלשהי.ג, דומה

 הפחיתהמצער ל, או ללכלל הפונים לשירותי המרב"ד על רקע האמור לעיל נבקשך לפעול לביטול אגרה זו .22

ת יו, בדומה למקובל בנוגע לעיון במסמכים השייכים לאדם ומצויים בידי הרשובאופן משמעותי

 .בהקשרים דומים

קבוצת ורק על  ,גבוה בתשלום ,חיוני, שהוא תנאי למימוש זכויות יסודשירות מתן  תתנייה לסיכום,

 . לפעול כאמור בראש מכתב זה ךנבקשלאור האמור לעיל,  .ואסורה היא פסולהאוכלוסייה מסוימת, 
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 .נודה על מענה לפנייתנו

  
  בברכה,

 
 משכית בנדל, עו"ד     רוני פלי, עו"ד

 ניצן הורוביץ, שר הבריאותמר  :העתק


