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 .הפנייה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים –עור על גודל רכב מאושר ער: הנדון

 

 

 תקציר

 .בניידות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים יםמוגבלשל ת והפניהפחית את מספר הלמטרת חוזר זה היא 

  תישאר תקפה גם אם , החלטת ועדה לגודל רכב של המכון הרפואי, מיום הוצאת חוזר זההחל

בין אם הרכב  (שבהקשר אליו ניתנה החלטת המכון)את הרכב שברשותו המוגבל בניידות מחליף 

 :אלה כל הכל אם מתקיימים . נרכש עם הלוואה עומדת ובין אם לאו

 .י המכון לא היה רכב עם מושב נשלף"הרכב שאושר לאחרונה ע .1

 .י המכון עדיין משווק"הרכב שהומלץ לאחרונה עדגם פקיד התביעות בדק ש .2

י החלטת המכון והוא חתם על הצהרה שהרכב שאושר "ש לקבל הטבות עפהמוגבל בניידות מבק .3

 הנדרשים לוכולל אבזרים מיוחדים  עונה על כל צרכיו מבחינת המוגבלות בניידות והוא י המכון"ע

 .או שניתן להתקין ברכב את האבזרים הדרושים לו והוא מתחייב להתקינם

 

 

 

 כללי .1

 .ההטבות למוגבל בניידות ניתנותאשר לפיו הרכב הקובע  את , להסכם' בתוספת גהסכם הניידות מגדיר 

או מבחינה , אינו מתאים לו מטעמי בריאות, בתוספת כאמורמוגבל בניידות הסבור כי הרכב הקובע לגביו 

רשאי לפנות באמצעות פקיד התביעות בסניף , והוא זקוק לרכב מיוחד הגבלותיו בנהיגה גופנית או מפאת

 .ת בדרכיםלמכון הרפואי לבטיחו

הזול בסיוע רופא ומומחה טכני את הרכב  ,בודק הבקשה ואם היא נראית לו מוצדקת הוא קובע המכון

 המצויים בשוק במועד הרכבים הרכב נבחר מבין. אדם עם מוגבלות בניידותל מבין הרכבים המתאימים

 .רכב מיוחד –להלן , הבדיקה

 לפיכך. 'וכד האבזור המותקן בהם, מחיריהם ,הרכביםדגמי שוק הרכבים הוא שוק דינמי בו משתנים 

בניידות פנה למכון  ותמוגבלבתנאי שהאדם עם רק  ,מיוחד בעת החלפת רכבאשר רכב ל, עד עתהנהגנו 

 .להתאים לו רכב מבין הרכבים הקיימים בשוק הרכביםחוזרת בבקשה 
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ולהבדק שעליהם לפנות  הלינו על כך בניידות אשרמוגבלים אנשים קיבלנו מספר תלונות של לאחרונה 

 .הטיפול בתביעתם ומכבידה עליהםאת הפניה למכון מעכבת  .במכון הרפואי  בכל החלפת רכב

 .מצאנו לנכון שיש מקום לשנות את ההליך ולפשט אותו, לאחר שבחנו את התלונות

 

  הפנייה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים בעת החלפת רכב .     2

בין אם הרכב  ,למכוןבעת החלפת הרכב אין להפנות את המוגבל בניידות , ממועד פרסום חוזר זה החל

 :התנאים המפורטים להלן כל אם מתקיימים  , נרכש עם הלוואה עומדת ובין אם לאו

 ,בעבר המכון אישר להסיע ברכב בו הותקן מושב נשלף –אישר רכב עם מושב נשלף  לאהמכון  .1

לאחרונה המכון בחן אבזר . גלים ומשתמשים בובניידות הזקוקים לכסא גל ותמוגבלאנשים עם 

משום שהוא מצא שמושב זהו , התקנת מושב נשלף ברכבל וצמצם מאד האישוריםזה מחדש 

 . בניידות הזקוק ומשתמש בכסא גלגלים  ותמוגבלאדם עם אינו מתאים להסעת 

 .יש בתיק החלטת ועדה לגודל רכב .2

 .שניתנה לגביו לאחרונה החלטת המכון הטבות לפי קבלבניידות מבקש ל ותמוגבלאדם עם ה .3

הרכב  דגם ש, או מול סוכנות הרכב/לאחר בדיקה בחוברת לוי יצחק ופקיד התביעות בדק ומצא  .4

 .האמור חל גם אם קוד הרכב שונה .י המכון הרפואי קיים בשוק הרכבים "ע שאושר

מצא הוא ו ןעל ידי המכולו שאושר  בדק את הרכבהוא מצהיר שהאדם עם מוגבלות בניידות  .5

 .מתאים לו הרכבש

 מצהיר הוא ,ברכב אבזרים מיוחדים להתקיןהאדם עם מוגבלות בניידות קבע שעל אם המכון  .6

ולמוגבלות שלו בנהיגה ושלא החמרה החמרה  י המכון מתאימים לצרכיו"שהאבזרים שאושרו  ע

צוי עתה ידי המכון  ומ–ניתנים להתקנה בדגם הרכב שאושר עלשהאביזרים ובמצב בריאותו 

 .והוא מתחייב להתקין אבזרים אלו ברכב שירכוש בשוק הרכבים

 

האדם עם במקרים בהם , שבוצעה לפני קבלת חוזר זהה למכון ילבטל הפני פקיד התביעות רשאי

 .והוא מבקש לבטל את ההפנייה שבוצעה לעיל המפורטיםעונה לתנאים מוגבלות בניידות 

 

על פקיד התביעות למלא הנתונים . בלות בניידות לחתוםהאדם עם מוג העלישב נוסח  הצהרה "רצ

 , דגם הרכב שאושר וכו, הידועים למוסד  כגון מועד ההחלטה

 י דיצה נחמדי"החוזר נכתב ע

 

 בברכה

 
 עירית פלדמן 

 מנהלת אגף נכויות
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 הצהרה

 

 ______________:מספר זהות         

 

 

_______________________ :ק"סמ____________ :ידות לפי רכב מסוגאני מבקש לאשר לי גמלת ני

 ________________________: בועדה לגודל רכב מיום, י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים"שאושר לי ע

 :אני מצהיר

 ומצאתי שהוא מתאים לצרכיל "נבדקתי בימים אלו את הרכב  ה. 

 

 ת שלישלא חלה החמרה במצב הבריאו אני מצהיר  

 

 האבזרים שאושרו  על או נוספים /שהאבזרים שאישר לי המכון עונים לצרכי ואינני זקוק לאבזרים אחרים  ו

 .י המכון"על  "לי בהחלטה הנ

 

 קין אבזרים אלו ברכב שאישר המכון  ואני מתחייב להתקין אבזרים אלו ברכב בדקתי ומצאתי שניתן להת

 .שארכוש

 

 

 

 _________________: חתימה_________________                                   _________________: שם

נא לסמן ב- X  במקום המיועד לכך. 


