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 שלום רב,
 לשיקול מחדשבקשה  הנדון:

                 ת"ז  ,כראמה               גב'  נהיגה בישראל עבורלהיתר מתן 
לפי נוהל "הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלס' תושבי איו"ש 

  ורצ"ע"
ומיום  25.11.2018,  4.11.2018, 25.10.2018נו מיום ימכתב 104107שלנו: 

24.2.2019 
 1.4.2019מיום  159359-שלכם: מכתבכם הנ

 
                קבלנו את מכתבכם שבנדון ובו הודעתכם כי בקשתה של גב'  1.4.2019  ביום .1

נוהל "הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי כראמה לקבלת היתר לנהיגה בישראל לפי 
טיפולים )ב(מסורבת, בנימוק כי "לא הוצג כל טעם  לפלס' תושבי איו"ש ורצ"ע"

 .דחופים/תכופים המצדיק את מתן ההיתר"

, תושב ירושלים.     כראמה, ת"ז                           גב' כראמה נשואה למר  ,כזכור .2
שבירושלים. הגב' כראמה שוהה               לבני הזוג שלושה ילדים והם מתגוררים ב

משנת  בישראל מכוח הליך לאיחוד משפחות אשר בו היא נוטלת חלק עם בעלה
2012 . 

בשל , סובל מבעיות רפואיות רבות מאז לידתו.          2017, יליד       ,בנם הפעוט .3
נאלץ לעבור טיפולים רפואיים מרובים ותכופים,     אי המורכב, הפעוט מצבו הרפו

אחד  –יש ארבעה תורים לרופאים בשבוע       על פי רוב, ל. על בסיס יומיומי
במרפאת אף אוזן גרון, אחד לבדיקת מערכת העיכול, אחד במרפאת גנטיקה ואחד 

יו הרפואיות, הפעוט בשל בעיותלרופאת תזונה. לעתים יש לו גם תור לנוירולוג. 
 הופנה לגן טיפולי.

הוא עבר את ניתוח החמישי  18.7.2019עובר ניתוחים רבים. ביום      בנוסף, הפעוט  .4
 שלו, בהיותו בן פחות משנה וחצי. 

, לטיפולים ולאשפוזים התכופים שלו והדבר ממלא     גב' כראמה לוקחת את בנה,  .5
גב' כראמה שהתה עם בנה בבית החולים כמעט את כל זמנה. בחודשים יוני ויולי, 

 כמעט בכל יום והיתה בבית רק במשך ימים ספורים.

לים הנדרשים את הטיפו תקבל ורךנסיעה לצ,     של הפעוט  רפואיבשל מצבו ה .6
 םתלויי הםאין רישיון נהיגה ולכן  ,        ,. לאביותאפשרי בתחבורה ציבורית אינה

, בקבלת סיוע מבני המשפחה הרחבה, בקבלת עזרה מקרובי משפחה. תלות זו
 מכבידה מאוד על התנהלות המשפחה כולה. 

לכן מתן היתר לנהיגה בישראל לאמו, אשר לה רישיון נהיגה, הינו צעד מתבקש  .7
כאמור, הבקשה להיתר נהיגה נדחתה על ידיכם בטענה שלא הוצג כל טעם  והגיוני.

מקבל      הפעוט לם, . אופים ותכופים המצדיק את מתן ההיתרבטיפולים דחו



, והבקשה למתן היתר נהיגה טיפולים דחופים וחיוניים על בסיס יומיומי ממש
 . לאמו ודאי עומדת בקריטריון זה

בקשה לשקול מחדש את סירובכם לתת  –לפיכך אנו פונים אליכם בבקשה שבנדון  .8
 כראמה היתר לנהיגה בישראל. 'לגב

ומוכיחים שהוא זקוק לטיפולים        מצ"ב מסמכים המפרטים את מצבו של הפעוט  .9
 : רפואיים דחופים ותכופים המחייבים את מתן ההיתר

  מסומן 18.2.2019סיכום ביקור במרפאת גסטרו ילדים שבשערי צדק, מיום ,
 ;א

  ב, מסומן 26.2.2019סיכום אשפוז מהמרכז הרפואי שערי צדק מיום; 

  ג, מסומן 28.2.2019סיכום אשפוז מהמרכז הרפואי שערי צדק מיום; 

  ד, מסומן 5.3.2019סיכום ביקור ביחידת יום ילדים שבשערי צדק, מיום; 

 24.3.2019גרון ילדים שבשערי צדק, מיום  -אוזן-סיכום ביקור במרפאת אף ,
 ;המסומן 

  ו, מסומן 01926.3.2סיכום ייעוץ במכון לגנטיקה רפואית שבשערי צדק מיום; 

  ז, מסומן 8.4.2019הפניה לבדיקת שמיעה מקופ"ח כללית מיום; 

  תוצאות בדיקה גנטית במחלקה לגנטיקה ומחלות מוטבוליות של המרכז
  ;ח, מסומן 10.4.2019הרפואי הדסה, מיום 

  ט, מסומן 12.4.2019סיכום סיקור במרפאת עיניים של קופ"ח כללית מיום; 

  י, מסומן 13.4.2019סיכום אשפוז במרכז הרפואי שערי צדק מיום; 

  14.4.2019טופס רכוז אישורים לקבלת טיפולים מקופ"ח כללית, מיום ,
 ;י"אמסומן 

  י"ב, מסומן 18.4.2019סיכום שחרור מהמרכז הרפואי שערי צדק מיום; 

  22.4.2019סיכום ביקור במרפאת אורטופדיה ילדים בשערי צדק, מיום ,
 ;י"גמסומן 

   15.5.2019סיכום ביקור אצל נוירולוג מטעם קופח חולים כללית מיום ,
  ;י"דמסומן 

  ט"ומסומן  ,16.5.2019הפניה מרופא קופ"ח ככלית לקבלת ייעוץ מיום; 

 גרון במרכז -אוזן-הפניה קופ"ח כללית לטיפול אמבולטורי במרפאת אף
 ;ט"ז, מסומן 20.5.2019הרפואי שערי צדק מיום 

 מסומן 21.5.2019גרון בשערי צדק מיום -אוזן-סיכום ביקור במרפאת אף ,
 ;י"ז

  ח, מסומן י28.5.2019הפניה לבדיקת דם במעבדת קופ"ח כללית מיום"; 

  28.5.2019סיכום ביקור במרפאת גסטרו ילדים ותזונה בשערי צדק מיום ,
  ;י"טמסומן 

  כ, מסומן 11.6.2019סיכום אשפוז מהמרכז הרפואי שערי צדק מיום; 

  כ"א, מסומן 19.6.2019סיכום אשפוז במרכז הרפואי שערי צדק מיום; 

  כ"ב, מסומן 5.7.2019 אשפוז במרכז הרפואי שערי צדק מיוםסיכום; 

  תור 8.7.2019קביעת תורים לבדיקות במרכז הרפואי שערי צדק מיום :
, תור למרפאת טסטאוילדים 21.7.2019למרפאה אורטופדית שקבוע ליום 

 ;2-1כ"ג , מסומן 10.9.2019זונה שקבוע ליום ות



  ך ניתוח שפוז במרכז הרפואי שערי צדק לצורעל א 16.7.2019אישור מיום
 ;כ"דוהנחיות לקראת ניתוח, מסומן  18.7.2019שיערך ביום 

  כ"ה;, מסומן 17.7.2019סיכום מידע רפואי מקופ"ח כללית מיום 

אישור המוסד לביטוח לאומי על שלחנו אליכם את  25.11.2019ביום נזכירכם כי 
כראמה, כזכאי לקצבת           כראמה, בנה של הגב'       החלטתם להכיר בתינוק 

  .100%נכות 

אם כן, אנו סבורים כי מדובר במקרה מובהק המצדיק ומחייב את אישור הבקשה  .10
טפל כראוי בצרכיו הרפואיים להיתר נהיגה, על מנת שהאם, גב' כראמה, תוכל ל

 התכופים והחיוניים של בנה הפעוט. 

הבקשה מהר ככל שניתן על מנת להקל ולו במעט  לאור זאת נבקש את אישור .11
 לפעוט, להוריו ולמשפחה כולה.

 

 

 בכבוד רב,
 

 עירית עשת
 רכזת תלונות

 
 העתק:

 תא"ל אייל טולדנו, יועמ"ש גדה


