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   הזהליעו� משפטי ממי שעומד מאחורי האתר
  
  
   

 המכו
 הרפואי
  

 
  ? אי התאמה אישיותית? 
 הרפואי הוזמנת לבדיקות במכו? לקחו ל� את הרישיו
  
  

 רישיו� נהיגה מופני� מדי שנה למכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� אשר מהווה מעי� ומבקשי, אלפי נהגי�

הרישיו� להחזיק  מבקשי הנהגי� במכו� הרפואי נבדקת יכולת� של . זרוע ביצועית של משרד התחבורה

ישנ� , במכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� ופני� לבדיקותבי� הנבדקי� המ . מבחינה רפואית, ברישיו� נהיגה

 קבוצה זו מורכבת אפוא מנהגי� או מבקשי רישיו� אשר . כרוניות הסובלי� מבעיות רפואיות ומחלות

  .כרונית אשר עלולות לפגוע בכושר נהיגת� מנכות רפואית או מחלה סובלי�

  

הבוחנות את מסוגלות� להחזיק   בריאותיותרשות הרישוי עורכת לנהגי� ומבקשי רישיונות נהיגה בדיקות

יכולות , הנערכות על ידי המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי�, בדיקות אלו  .רישיו� נהיגה ולנהוג ברכבי�

 ).בעקבות עבירות תעבורה(הנהיגה של נהג ג� ללא צו בית משפט  להביא לפסילת רישיו�

  

פלוני אינו כשיר לנהיגה  שות הרישוי סבורה שנהג לפקודת התעבורה קובע כי במידה ור51סעי� , לדוגמא

פסילת רישיו� נהיגה על ידי רשות  . הנהיגה שלו רשאית היא לשלול את רישיו�, באופ� זמני או לצמיתות

 לפקודת 52סעי� , כמו כ�. או בהתא� לתנאי� אשר מפורטי� בהחלטתה הרישוי יכולה להיות באופ� קבוע

קיי� חשש  הינה בעלת סמכות לפסול את רישיו� הנהיגה של נהג אשרקובע כי רשות הרישוי  התעבורה

 .לגביו שהוא מסכ� את עצמו את המשתמשי� בדר 

  

לצור  בדיקת מסוגלותו  הרשות יכולה לקבוע כי יש להעמיד את הנהג לבדיקות ואו בחינות רלבנטיות

בור רשות הרישוי הינו המכו� רפואיות לנהגי� ע  הגו� אשר מוסמ  לבצע בדיקות .להחזיק רישיו� נהיגה

והנהגי� הבאי� בשעריו , סגל המכו� חברי� רופאי� ופסיכולוגיי� במסגרת. הרפואי לבטיחות בדרכי�

 .רפואיות ופסיכולוגיות שונות עוברי� בדיקות

  

המלצה לגבי נהג מסוי�  תפקיד נוס� אשר הינו בסמכותו של המכו� הבריאותי לבטיחות בדרכי� הינו מת�

המכו� מתאי� ג� רכבי� מיוחדי� עבור נכי�  , כמו כ� .הרישוי בהתא� לבדיקות שנערכו במכו�לרשות 

 .את עצמאות� של האחרוני� זאת בכדי להרחיב, ובעלי מוגבלויות

 

נוספי� או רופאי�  המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� רשאי להפנות נהג לבדיקות מקיפות במוסדות

מבחני אישיות המעידי� על התאמת�  השונות עוברי� הנהגי�במסגרת הבדיקות , כמו כ� . מטעמו

 –הרפואי לבטיחות בדרכי� ניתנת בשני אפיקי�  המלצתו של המכו�. האישית של הנבדקי� לנהיגה

  .הפיסי המישור הפסיכולוגי והמישור



 

 ?מה
 הבדיקות הנערכות במכו
 הרפואי לבטיחות בדרכי�

עובר הנבדק , בדרכי� ת לנבדקי� במכו� הרפואי לבטיחותבמסגרת הבדיקות הפיזיולוגיות אשר נערכו

, הבדיקות הנפשיות כוללות מבחני אישיות.  ועוד, שליטה פיזית, אפילפסיה, שיתוקי�, בדיקות ראייה

 –לדוגמא (בחינת התאמת הנהג לסוג הרישיו� המבוקש , פלילי הערכות המתבססות על עבר תעבורתי או

 .וכדומה) מונית

  

או לבצע בדיקות  המכו� הרפואי רשאי לדרוש מהנבדק להמציא בעבורו מסמכי� רפואיי� רלבנטיי�

ראיות רפואיות והמלצות של מומחי�  רשאי� להביא, נבדקי� אשר מעונייני� בכ  . נוספות ומשלימות

, רא  כאמו, בדרכי� נוטה להתייחס ברצינות למסמכי� אלו המכו� הרפואי לבטיחות. רפואיי� מטעמ�

 .לו באופ� בלעדי שכ� הוא מצבע לנבדק בדיקות עצמאיות מטעמו ההחלטה הסופית נתונה

  

  תוק� החלטת המכו
 הרפואי לבטיחות בדרכי�

פרטי החלטתו לרשות  מעביר המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� את, לאחר ביצוע הבדיקות השונות לנבדק

 . הרישוי נוטה להעניק לממצאי� אלו משקל רב א  רשות, אמנ� מדובר בהמלצה בלבד, שימו לב. הרישוי

המלצה רפואית מטע�  . הסופית תהיה לעד נתונה בידי רשות הרישוי יש לציי� כי ההחלטה, ע� זאת

 .תעבורתי#לכלול ג� התייחסות לפ� הנפשי של הנהג ואו לעברו הפלילי ד יכולה"המרב

 

לפסול רישיו� בתו   לטה של רשות הרישוי לפקודת התעבורה קובע כי נית� להגיש ערעור על הח55סעי� 

המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� אינה  החלטתו של, שימו לב .  יו� מקבלת ההודעה לגבי הפסילה30

מסמכי� . יש צור  לפעול במהירות במקרי� אלו,  אי לכ  .הפסילה נשלחת לנהג שרישיונו נפסל ע� הודעת

 יחות בדרכי� אינ� ענייני� חסויי� ונית� לבקש�את החלטת המכו� הרפואי לבט רפואיי� המפרטי�

 .ד"מהמרב

 

 ). ימי� לכל היותר 30 (התנגדות לפסילת הרישיו� צריכה להיות מוגשת בתו  הזמ� הקצוב בחוק, כמו כ�

 . א תל השומר בתל אביב"בבית החולי� שיב ערעור זה מוגש לוועדת ערר של משרד הבריאות הפועלת

מומחי� , אי לכ  . ודיוני� מול הוועדה יכולי� להיות הרי גורל, גרידא י� רפואיערר זה אינו עני, שימו לב

התעבורה והמכו�  ממליצי� על פנייה לקבלת ייעו& משפטי על ידי עור  די� המתמחה בתחו� דיני בתחו�

 .הרפואי לבטיחות בדרכי�

  

על החלטות המכו�  המומל& לתמו  את כתב הערעור בחוות דעת רפואית מטע� הנבדק המשיג, כמו כ�

להורות על , החלטת הרופא המוסמ  ועדת הערר הינה בעלת סמכות לבטל את . הרפואי לבטיחות בדרכי�

 .החלטת הרופא הפניית הנבדק לבדיקה נוספת או לאשר את

  

  

  

  



  ערעור לבית המשפט המחוזי

חות בדרכי� ורשות לבטי קיבלה את טענות המכו� הרפואי, במעמד שלושה רופאי�, במקרה בו ועדה הערר

להגיש ערעור על כ  לבית המשפט ) המבקש רישיו� או(רשאי הנהג , והותירה את הפסילה על כנה, הרישוי

 .המחוזי

  

  .ההחלטה בוועדת הערר ערעור זה צרי  להיות מוגש לבית המשפט המחוזי בתו  עשרה ימי� מיו� קבלת

נית� לטעו� , לאמור . משפטיות ולא רפואיות י�במקרי� אלו יבח� בית המשפט את הנושא בעיני, שימו לב

א  לא תתקבלנה טענות המשיגות על , בריאותי מסוי� כי הרופאי� לא התייחסו לשיפור במצב

 טענה נוספת אשר נית� לטעו� בערעור זה הינה . במכו� הרפואי או בוועדת הערר מקצועיות� של הרופאי�

 .ניגוד ענייני� או משוא פני�
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