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  ההתמודדות ע  תאונות הדרכי 
 ממצאי מעקב

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
  מעקב מורחב  ההתמודדות ע  תאונות הדרכי  

במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ובמשטרת ישראל נעשה מעקב מורחב 
ב 56לבדיקת תיקו  ליקויי  בנושא הנפקת רישיונות נהיגה שפורסמו בדוח שנתי 

 .תאונות הדרכי של מבקר המדינה על ההתמודדות ע  
באג  התנועה הארצי של המשטרה נבדקו דרכי ההתמודדות ע  נהגי  שאינ  
מצייתי  לחוקי התנועה ועוברי  עברות רבות וע  נהגי  הממשיכי  לנהוג א  

בדיקות השלמה נעשו באג  . שרשות מוסמכת פסלה את רישיונות הנהיגה שלה 
במדור מחשוב תנועה ; מערכות מידע של משרד התחבורה והבטיחות בדרכי 

במחלקת ייעו  וחקיקה של משרד המשפטי  ובהנהלת בתי ; של המשטרה
  .המשפט
 מבוא

, מאות בני אד  נהרגי  בה . אלפי תאונות דרכי  מתרחשות בישראל מדי שנה
. וחלק גדול מ  הפצועי  נדרש לעבור הלי  שיקו  ממוש , אלפי  רבי  נפצעי 

והעלות למשק המדינה מגיעה למיליארדי , הכאב והצער גדולי , הסבל רב
ועל רשויות המדינה , תאונות הדרכי  ה  אפוא מכת מדינה. שקלי  בשנה

 . להיאבק בה  בתקיפות וביעילות
ההתמודדות ע  תאונות  פרס  מבקר המדינה דוח מקי  בנושא 2006בשנת 

שורה ארוכה של ליקויי  במאבק , בהרחבה ובפירוט, ובו נסקרו, הדרכי 
ונות הדרכי בתא

1
עקב החשיבות הרבה שמייחס מבקר המדינה למאבק . 

ונוכח מדיניותו בדבר ביצוע ביקורות מעקב כדי לוודא , בתאונות הדרכי 
עשה משרד מבקר המדינה ג  השנה שתי , שהליקויי  שהתגלו בביקורתו יתוקנו

, ביקורות שהתמקדו בטיפול רשויות המדינה בגור  האנושי לתאונות הדרכי 
 .  בנהגי  בלתי כשירי  המסכני  את הציבור#ינו הי

 אחר תיקו  הליקויי  שהתגלו בדוח הקוד  במעקבהביקורת האחת מתמקדת 
 . הליכי הנפקת רישיונות נהיגהבנוגע ל

__________________ 
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 #הביקורת האחרת עוסקת באחת הסוגיות העומדות בראש סדר היו  הציבורי 

ל עברות תנועה ורישיו   שהורשעו במספר רב שהטיפול בעברייני תנועה מועדי 
 . הנהיגה שלה  נפסל א  ממשיכי  לנהוג ולסכ  את הציבור
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 הנפקת רישיונות נהיגה
 תקציר

 א"התשכ, ]נוסח חדש[ההסדרי  החוקיי  לרישוי נהגי  נקבעו בפקודת התעבורה 
  להל   (1961 א"התשכ, בעיקר תקנות התעבורה, ובתקנות שהותקנו על פיה, 1961

)  רשות הרישוי להל  (רשות הרישוי שבמשרד התחבורה ). התקנות התעבור
על קביעת הנחיות להכשרת  של נהגי רכב מנועי ועל רישו  , בי  השאר, מופקדת

והיא פועלת באמצעות אג" הרישוי וארבע לשכות רישוי , ורישוי של נהגי  וכלי רכב
ניפי  ברחבי  ס22שלה  , בחיפה ובבאר שבע, בחולו , מחוזיות הנמצאות בירושלי 

  .האר&
 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב כדי לבחו  את 2008יוני  בחודשי  אפריל
הפעולות שנקטה רשות הרישוי לתיקו  הליקויי  שצוינו בביקורת שפורסמה במאי 

2006
2

הבדיקה נעשתה ברשות הרישוי ובאג" מערכות מידע ).  הדוח הקוד  להל   (
  . רהבמשרד התחבו

 עיקרי הממצאי 
 החלה רשות הרישוי להשתמש בשירותיה  של זכייני  פרטיי  2008בינואר  .1

לפי מסמכי . שזכו במכרז לש  הפעלת  של מרכזי  למבחני  עיוניי  ממוחשבי 
 מרכזי הבחינה 23  מ16 הפעילו הזכייני  רק 2008עד יוני , משרד התחבורה

ת החודשיות שבה  פתוחי  כל מרכזי מספר השעו, ע  זאת; שהתחייבו להפעיל
  שעות חודשיות 600 מ, הבחינה של הזכייני  לשירות הציבור גדל במידה ניכרת

 . 4.5 פי   2,692 ל
בעיות בניסוח השאלות והתשובות במאגר שאלות ממוחשב חדש למבחני   .2

 . העיוניי  בנהיגה הביאו לעלייה חדה בשיעור הנכשלי 
שנמצאו בדוח הקוד   לא תוקנו ליקויי  מרכזיי בדיקת המעקב העלתה ש .3

ושבמערכת הבקרה על הנפקת רישיונות הנהיגה קיימת פרצה המאפשרת לשדרג 
 . שלא כדי  את דרגת רישיו  הנהיגה של בעל רישיו  נהיגה שלא היו זכאי לכ.

במשרדי הרישוי אי  עדיי  רשימות רופאי  ואופטומטראי  ואי  בודקי  את  .4
  . שורי  הרפואיי  והאופטומטראיי אמתות האי

__________________ 
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 סיכו  והמלצות

לרבות בדר. של שינוי תקנות , א" שתוקנו חלק מ  הליקויי  שצוינו בדוח הקוד 
שמאפשרי  לנהגי  בלתי מוסמכי  לקבל , נמצא כי ליקויי  מרכזיי , התעבורה

 . טר  תוקנו, רישיונות נהיגה
אונות הדרכי  ובהתמודדות ע  משרד מבקר המדינה מייחס חשיבות רבה למאבק בת

יש לראות בחומרה את העובדה שליקויי  המאפשרי  לנהגי  . נהגי  עברייני 
על משרד התחבורה לתק  את . טר  תוקנו, שמסכני  את הציבור הרחב לנהוג

הליקויי  ללא דיחוי כדי למנוע רישיו  נהיגה מנהגי  שמסכני  את הציבור ולהילח  
  .בדר. זו בתאונות הדרכי 

♦  
 מבוא

, )נוסח חדש(בפקודת התעבורה    נקבעו  ההסדרי  החוקיי  לרישוי נהגי  ולרישו  כלי רכב ורישוָי
רשות הרישוי . 1961 א"התשכ, בעיקר תקנות התעבורה, ובתקנות שהותקנו על פיה, 1961 א"התשכ

ת  של מופקדת על קביעת הנחיות להכשר)  רשות הרישוי או הרשות להל  (שבמשרד התחבורה 
הרשות משתמשת במאגר מידע שבו . נהגי רכב מנועי ועל רישו  ורישוי של נהגי  וכלי רכב

מאגר זה מנוהל על ידי האג# לשירותי ).  קוב" נהגי  להל  (מרוכזי  נתוני  על נהגי  בישראל 
והוא משרת את כל יחידות הרישוי המחוזיות ואת משרדי הרישוי בערי  , מידע שבמשרד התחבורה

מעקב אחר בעלות על כלי הרכב וגביית האגרות על , חידוש , ור% הנפקה של כל סוגי הרישיונותלצ
 מערכת מבחני  להל  (רשות הרישוי עורכת רשימה של תלמידי נהיגה , נוס# על כ%. פי החוק

נתוני בתי הספר לנהיגה , לרבות הגבלותיה  הרפואיות, ובה מצויני  פרטי התלמידי , )נהיגה
רשות הרישוי פועלת באמצעות אג# . ו ונתוני הבחינות העיוניות והמעשיות שלה שבה  למד

 22שלה  , בחיפה ובבאר שבע, בחולו , הרישוי וארבע לשכות רישוי מחוזיות הנמצאות בירושלי 
 . סניפי  אזוריי  המעניקי  שירותי רישוי

יכי הנפקת רישיו  את הל, לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2005 עד אוגוסט 2004ממרס 
 2008יוני  בחודשי  אפריל).  הדוח הקוד  להל   (20063וממצאי הדוח פורסמו במאי , הנהיגה

עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב כדי לבחו  את הפעולות שנקטה רשות הרישוי לתיקו  
  .להל  הממצאי  שהועלו. הביקורת נעשתה ברשות הרישוי. הליקויי  שהועלו בדוח הקוד 

 מבחני  עיוניי  באמצעות זכייני 
 התריע צוות במשרד התחבורה על כשלי  בתהלי% ההכשרה 1997בדוח הקוד  נאמר כי כבר בשנת 

משרד מבקר . של הנהגי  ובמבחני הנהיגה והמלי" שהלי% קבלתו של רישיו  הנהיגה יהיה ממוחשב
, נות נהיגה לא יושמוהמדינה העיר שהמלצות הצוות הנוגעות ללימודי נהיגה ולמת  רישיו

 איתרה רשות הרישוי באקראי 2004 2002צויי  כי בשני  . והליקויי  שעליה  הצביע לא תוקנו

__________________ 
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שעלה מה  חשד למעשי מרמה  )18ל " טופס רש להל  (עשרות בקשות למת  רישיונות נהיגה 
 .ולזיו# חותמות של בוחני נהיגה

ושה זכייני  מער% חדש של מבחני   מפעיל משרד התחבורה באמצעות של2008החל מינואר 
משרד התחבורה , על פי הסכ  ע  הזכייני . עיוניי  ממוחשבי  המיועדי  למבקשי רישיו  נהיגה
 . מספק את מערכת המידע התפעולית הדרושה לביצוע 

 שבה כל נבח  מצול   משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה כי הבחינה במתכונת החדשה 
השאלות וסדר  נקבעי  בידי מחשב והנבחני  מופרדי  , המבח  ממוחשב,  מחשבומזוהה באמצעות

מת  שוחד לעובדי  ושימוש , התחזויות,  העתקות הונאות ורמאויות ,  מונעת זיופי  זה מזה פיזית 
   . שהיו אפשריי  בעבר באמצעי  טכנולוגיי  לזיו# 

 מת  שירות במרכזי בחינה 
על פי נתוני משרד .  מוקדי  למבחני  עיוניי 31ד התחבורה  הפעיל משר2008עד סו# דצמבר 

זאת בגלל שעות .  שעות חודשיות בלבד600התחבורה כל המוקדי  היו פתוחי  לשירות הציבור 
תשעה :  מרכזי בחינה23אחת הדרישות במכרז לזכייני המבחני  הייתה הקמת . פתיחה מצומצמות

 2008נמצא כי עד מאי . חוז ירושלי  והדרו חמישה במחוז המרכז ותשעה במ, במחוז הצפו 
 מספר השעות החודשיות שבה  פתוחי  כל מרכזי ,ע  זאת;  מרכזי בחינה16הפעילו הזכייני  רק 

 . 4.5 פי   2,692  שעות חודשיות ל600 מ, הבחינה של הזכייני  לשירות הציבור גדל במידה ניכרת
כי הוא נקט בצעדי  , 2008 בנובמבר משרד התחבורה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה

הוזלת מחיר , קיצור זמ  ההמתנה למבח  חוזר, להירש  לבחינה בכל ימות השבוע, המאפשרי 
עוד מסר המשרד כי בעקבות קיו  המבחני  . המבח  העיוני וקיצור זמ  המתנה במרכזי הבחינה

שכ  על פי השיטה הישנה , י העיוניי  בידי זכייני  התקצרו ג  זמני ההמתנה למבחני נהיגה מעשי
וכיו  ה  התפנו יותר ועוסקי  א% ורק ,  בוחני נהיגה הועסקו ג  בהפעלת המבחני  העיוניי 20 כ

   . במבחני נהיגה מעשיי 
 מאגר שאלות חדש למבחני  העיוניי  

 התבסס המבח  העיוני בנהיגה על מאגר שאלות יש  של משרד 7.7.08המעקב העלה כי עד 
 הוא מתבסס על שאלות ממאגר ממוחשב חדש שהכינה המוציאה לאור 8.7.08 מו, התחבורה

 . והמפיצה הבלעדית של ספר מאגר השאלות למבחני  העיוניי  החדשי  של משרד התחבורה
לאחר התחלת היישו  של מתכונת הבחינות , על פי נתוני האג# למערכות מידע במשרד התחבורה

בחני  העיוניי  המבוססי  על מאגר השאלות החדש החדשה היה שיעור הנכשלי  הממוצע במ
 גבוה הרבה יותר משיעור הנכשלי  במבחני  העיוניי  המבוססי  על מאגר 2008בחודש יולי 

 בנבחני  בשפה 67% לעומת 93% ו,  בנבחני  בשפה העברית67% לעומת 78%: השאלות היש 
 .כמפורט להל ,  הנכשלי נתו  זה מעיד על בעיות בשאלו  החדש שהעלה את אחוז. הערבית

הסביר , שריכז את פרויקט מחשוב המבחני  העיוניי , מנהל משרד הרישוי במחוז ירושלי  והדרו 
 למשרד מבקר המדינה כי לאחר התחלת יישומה של מתכונת הבחינות החדשה התברר 2008ביולי 

ות לא הוצעו לכמה מ  השאל: שחלק מ  השאלות נוסחו בצורה שהיה בה כדי להכשיל את הנבח 
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לשאלות אחרות הייתה יותר מתשובה אחת נכונה א% על פי המחשב הייתה לה  , תשובות נכונות

מסיבה זו . ושאלות אחרות נוסחו בדר% שאינה מובנת או בדר% מטעה, תשובה נכונה אחת בלבד
לאחר שהוצאו השאלות ). 23%( השאלות שבמאגר החדש 1,680  מ392נפסלו או הוקפאו 

  ול76%  ל2008 מ  המאגר ירד שיעור הנכשלי  בכל השפות בחודשי  יולי ואוגוסט הבעייתיות
 .בהתאמה, 69%

 הסביר משרד התחבורה כי כל שינוי ומעבר למתכונת חדשה מצרי% 2008בתשובתו מנובמבר 
ולכ  אי  לשפוט את מאגר השאלות החדש על פי נתוני חודש אחד אלא על פי תקופה , תקופת מעבר
 שיעורי ההצלחה במבחני  העיוניי  2008על פי נתוני חודש אוקטובר , לדבריו. תרממושכת יו

   .דומי  לשיעורי ההצלחה במתכונת הבחינה הישנה
 שדרוג רישיונות נהיגה

מממצאי הדוח הקוד  עלה כי במערכת הממוחשבת המשמשת את משרד הרישוי הייתה פרצה 
  רישיו  של בעל רישיו  נהיגה שאינו זכאי לכ% שאפשרה להנפיק רישיונות נהיגה ולשדרג שלא כדי

 . מאחר ולא עמד בקריטריוני  הנדרשי  לשדרוג הרישיו 
עוד העלתה הבדיקה כי המערכת אינה חוסמת . בדיקת המעקב העלתה כי עדיי  אפשר לעשות זאת
 .מורשי  הכנסת הגבלות לרישיו  הנהיגה והסרת  בידי בלתי

 למשרד מבקר המדינה 2005 ומדצמבר 2005 הקוד  מנובמבר בתשובותיו לממצאי דוח הביקורת
שבקוב" התלמידי  העתידי יירשמו כל הנתוני  של כל נבח  במבח  העיוני , הודיע משרד התחבורה

והוא פועל לחסו  אפשרות להונות אותו בהנפקת רישיו  הנהיגה ג  , המקו  והתוצאה, כולל המועד
 .  גבוהותלבעלי רישיו  המבקשי  רישיו  לדרגות

 הוכנס 2005 הודיע משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי בינואר 2008בתשובתו מנובמבר 
ומשמעות הדבר היא כי , למערכת הממוחשבת ממשק בי  מערכת מבחני הנהיגה ובי  קוב" הנהגי 

בלי להזי  את כל הפרטי  למחשב ובכלל זה תארי% ) B) 02אפשר להנפיק רישיו  נהיגה לדרגה  אי
המוז  על ידי (נתוני כשירות רפואית והגבלות רפואיות ומעבר מבח  מעשי בהצלחה , המבח  העיוני

 94% המהוות יותר מ, Bפעולות אלה מונעות אפשרות של הנפקת רישיו  נהיגה לדרגה ). הבוח 
ע  זאת שדרוג . בלא שהנהג עמד בכל הדרישות, מס% ההנפקות של רישיונות הנהיגה החדשי 

משרד התחבורה .  מתבצע עדיי  בלא חסימה במערכת הממוחשבתB  לדרגות גבוהות מרישיונות
הודיע כי אג# הרישוי והאג# למערכות מידע במשרד מפתחי  כעת את הלי% השדרוג של רישיונות 

ולמרות האמור מתקיימת בקרה על פעולות פקידי הרישוי כדי לוודא , B נהיגה לדרגות גבוהות מ
 . כדי שהרישיונות שודרגו 

 ˙ÓÈÒÁÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ÈÎ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Âˆ¯Ù‰ .   
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 בדיקות רפואיות
המבקש ללמוד נהיגה נדרש להציג אישור על כשירותו הרפואית , על פי נוהלי רשות הרישוי .1

ה חייב להיבדק בידי רופא המשפחה הדוח הקוד  העלה כי מבקש רישיו  נהיגה לא הי. לעשות כ 
ולכ  נבדקי  רבי  הציגו טופסי בדיקה שנחתמו בידי רופאי  מזדמני  ולא מוסמכי  , שלו

רופא שאינו רופא , לדעת משרד מבקר המדינה. שהועסקו במרכזי קניות או ליד בתי ספר לנהיגה
יסטוריה הרפואית המשפחה של המבקש לנהוג עלול שלא לאתר בעיות משו  שאינו מכיר את הה

משרד מבקר המדינה המלי" אפוא לדרוש שהבדיקה תיעשה בידי רופא המשפחה . של הנבדק
א% משרד הבריאות התנגד לכ% בטענה שיש בכ% כדי להטיל דופי ברופאי  ולפגוע בחופש , הקבוע
בתשובתו . משרד מבקר המדינה המלי" למשרד הבריאות לשוב ולשקול את עמדתו. העיסוק

כי בעקבות הדוח הקוד  הוא ניסח ,  למשרד מבקר המדינה מסר משרד התחבורה2005 מנובמבר
תיקו  לתקנות התעבורה שלפיו על הרופא הבודק להכיר את עברו של הנבדק לפחות חמש שני  או 

 . לראות את תיקו הרפואי של הנבדק המפרט את עברו הרפואי בפרק הזמ  האמור
  לתקנות התעבורה שלפיו הבדיקה תיעשה בידי 192נה  פורס  ברשומות תיקו  לתק1.5.06 ב

הוא מטפל בנבדק דר% )  1:   (רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתו% אחת מאלה"
עיו  בתיקו הרפואי בכל קופת חולי  שבה היה חבר )  2(;   זה שלוש שני  לפחות, קבע

 ; אי הצבאי של הנבדקעיו  בתיקו הרפו)  3(;   בשלוש השני  שקדמו לבדיקה, הנבדק
וטר  חלפו שלוש שני  ממועד , 216א  הנבדק הוא עולה חדש כמשמעותו בתקנה )  4(

ובלבד שהבדיקה תיער% בידי רופא בקופת החולי  ,  בכל דר% שתניח את דעתו עלייתו 
 ". ידיעותיווהוא יפרט בטופס הבדיקה את מקור, שבה חבר הנבדק

¯‰ È„¯˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙Â˙ÈÓ‡ ˙‡ ÌÈ˜„Â· ÔÈ‡ ÈÂ˘È .
ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙ÂÓÈ˘¯ Ì‚ Ì‰· ÔÈ‡ , ˙‡ ˙Ó‡Ï Ì˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡Â ÌÈ‡¯ËÓÂËÙÂ‡Â ÌÈÈ ÈÚ È‡ÙÂ¯

Ì‰È˙ÂÓÈ˙Á. 
 ˙˜È„·Ï ‰ÏÈÚÈ Í¯„ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ˘ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓ‰Â ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

·‰ ÏÚ ÌÈÓÂ˙Á‰ ÌÈ‡¯ËÓÂËÙÂ‡‰Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ Ì‰È¯‡Â˙ ˙Â˙ÈÓ‡˙Â˜È„ , Ì‡ ‡È‰ ˙Á‡Â
¯Á‡ Ì¯Â‚ È„È· Â‡ ÂÈ„È· ‰˘ÚÈ˙ ‰˜È„·‰. 

א  , רשות הרישוי רשאית לתת רשיו  נהיגה",  לפקודת התעבורה11על פי הוראת סעי#  .2
האישור החתו  בידי רופא ואופטומטראי הוא אחד ". שוכנעה שמבקש הרשיו  כשיר לנהוג

 . המרכיבי  שעל פיה  נקבעת הכשירות לנהוג
·Ó·Â · ¯2007‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ‰ ÂÏ˙ ÈÂ˘È¯‰ Û‚‡· ÌÈ ÁÂ·‰ „Á‡ ˘È‚‰  , Ï‰ Ó Ô‚Ò ‰ÈÙÏÂ

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ÈÂ˘È¯‰ Û‚‡ , ÔÁ·Ó ‰ÁÏˆ‰· ¯·Ú˘ ‚‰ Ï ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ ˙˜Ù ‰ ¯˘È‡
 ¯·ÓËÙÒ· È˘ÚÓ2007 ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÓ˙ÂÁ‰ ÛÂÈÊÏ ˘˘Á ˘È ÈÎ ÔÈÂˆ ‰ ÂÏ˙·˘ ˙Â¯ÓÏ 

˘È‡‰ ÏÚ ÌÈÓÂ˙Á‰ ˙È‡¯ËÓÂËÙÂ‡‰Â ‡ÙÂ¯‰ ˙Â¯‰ˆ‰Â ÔÁÂ·‰ È Ù· Â¯È‰ˆ‰ Ì‰˘ ¯Á‡Ó ÌÈ¯Â
Ô ÂÏ˙‰˘ , Ô È‡ ‰ ÈÁ·‰ ÒÙÂË È·‚ ÏÚ ˙ÂÓ˙ÂÁ‰Â ˙ÂÓÈ˙Á‰ ÈÎÂ ÔÁ· ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÓ Ì È‡ ÈÎ

Ì‰Ï˘ . 
  את התלונה ואת המסמכי  שצורפו אליה לקופת חולי 2007משרד מבקר המדינה העביר בדצמבר 

לתה כי חתימת הרופא אכ  ט של שירותי בריאות כללית הע"בדיקת הקב. שירותי בריאות כללית
 פנה משרד מבקר המדינה למשרד התחבורה בעניי  זה ונענה כי כל עוד איש 2008במרס . מזויפת

 .לא התלונ  במשטרה המשרד אינו מעכב הוצאת רישיו  נהיגה
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 È ÂÈ·2008 Ï˘ ÈÏÈÏÙ ‰˘ÚÓÏ „˘Á ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯È·Ú‰ 

È¯ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈÎÓÒÓ ÛÂÈÊ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈËÏÂ Â ÂÈÚÏ ‰‚È‰  ÔÂÈ˘ ,
 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ14)‚ (‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ· ,È˘˙‰"Á-1958) ·ÏÂ˘Ó ÁÒÂ  .( ıÚÂÈ‰

 ‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÏ ‰ ˘Ó‰ ÏÂÙÈËÏ ˜È˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ ÈËÙ˘Ó‰)ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ ÈÈ Ú ( ¯È·Ú‰ ¯˘‡
 ÈÏÂÈ·2008Ë˘Ó Ï˘ Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ· ˙Â¯È˜Á ¯Â„Ó ˘‡¯Ï ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ Ï‡¯˘È ˙¯. 

ל "סמנכ, למר עוזי יצחקי,  הודיעה מנהלת אג# מערכות מידע במשרד התחבורה2008בספטמבר 
הדיווח יבוצע ; כי המשרד פועל למחשוב דיווח האופטומטראי , בכיר לתנועה במשרד התחבורה

על פי רשימת האופטומטראי  , באינטרנט לאחר שהאופטומטראי יזוהה באמצעות כרטיס חכ 
הדבר נעשה בשיתו# ע  פרויקט המחשוב של משרד האוצר , לדבריה. משרד הבריאותשתתקבל מ

עוד הודיעה כי בכוונת משרד התחבורה .  יחל השימוש בתכנה2009ובאמצע שנת " ממשל זמי "
 . לפעול לקבלת דיווחי  ממוחשבי  מקופות החולי 

 מאמצי  ומשאבי  רבי  כי רשות הרישוי משקיעה,  ציי  משרד התחבורה2008בתשובתו מנובמבר 
וכעת על , תוקנו תקנות התעבורה, בי  השאר, ולכ , במניעת הזיו# והמרמה של הבדיקות הרפואיות
 . הרופא הבודק להכיר את מבקש רישיו  הנהיגה

 ˙Â˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÌÈ‡¯ËÓÂËÙÂ‡‰ ÁÂÂÈ„ ·Â˘ÁÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ıÈ‡‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰ÏÂ ‰‚È‰  ˙Â ÂÈ˘È¯ È˘˜·Ó Ï˘ ‰È‡¯‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÌÚ ÌÎÒ‰Ï ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÚÈ‚

˙Â ÂÈ˘È¯‰ È˘˜·Ó Ï˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙¯·Ú‰Ï . ÍÎ
ÌÈÙÂÈÊ‰ „Â‡Ó ÂÓˆÓÂˆÈ Â‡ ÂÚ ÓÈÈ.   

 סיכו 
 ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÔÂ˜È˙Ï ıÓ‡Ó ‰˘Ú ˘ Û‡ ‰ÏÂÚ ÈÂ˘È¯‰ Û‚‡· ‰˙˘Ú ˘ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„·Ó

Ì„Â˜‰ ÁÂ„· Â ÈÂˆ˘ ,· ˙Â·¯Ï‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â ˜˙ ÈÂ È˘ Ï˘ Í¯„ ,ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÈÎ ‡ˆÓ  ,
‰‚È‰  ˙Â ÂÈ˘È¯ Ï·˜Ï ÌÈÎÓÒÂÓ È˙Ï· ÌÈ‚‰ Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó˘ ,Â ˜Â˙ Ì¯Ë . 

 ÔÂÈ˘È¯‰ ˙‚¯„ ‚Â¯„˘ ˙¯˘Ù‡ÓÂ ‰ˆÂ¯Ù ÔÈÈ„Ú ‰‚È‰  ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙˜Ù ‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙Î¯ÚÓ
˙ÂÎÓÒ ‡Ï· ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ· Ï˘ .·‚‰ ˙¯Ò‰ ˙ÓÒÂÁ ‰ È‡ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏ

‰‚È‰ ‰ ÔÂÈ˘È¯· . 
Â ˜Â˙ ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

ÌÈ ÈÈ¯·Ú ÌÈ‚‰  ÌÚÂ ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· . ÏÚ
 ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ‰ÓÁÏÓ· ÚÈÈÒÏ È„Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó

ÚÂ ÓÏÂ,¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ Ì‰Ï ˜È Ú‰Ï ÔÈ‡˘ ÈÓÓ .  


