
  il.co.do2what.traffic.www://http: המידע לקוח מאתר
  המלצה לפנותכ אופ
 אינו�ובשו�, המידע המובא כא
 הוא לידע בלבד

   הזהליעו� משפטי ממי שעומד מאחורי האתר
  

  

  אי התאמה אישיותית

 

 בי� נהגי� אלו נית� למנות מבקשי רישיו�  .נהגי� רבי�  באי� מדי שנהבשעריו של המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי�

ל "אשר השתחרר מצה חייל, מעונייני� ברישיו� נהיגה על רכב כבד, )אוטובוס או מונית(ציבוריי�  נהיגה על רכבי�

� בדיקת אלו ימצאו עצמ� בפני המכו� הרפואי לש כל . אזרח הסובל מליקויי� בריאותיי� ועוד, בפרופיל נפשי

 או מכו� רפואי אשר,  הבדיקה תיער  בפני המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� .מבוקש כשירות� להחזיק ברישיו� נהיגה

 .פועל מטעמו

  

והרשות רשאית להורות על פסילת רישיו� , הרישיו� מבקש המכו� הרפואי ממלי! לרשות הרישוי בעניינו של הנהג

 מהנבדקי� אשר 73%"כ,  למעשה ".אי התאמה אישיותית"ת הפסילה הינה מעילו  אחת .הנהיגה בגי� מספר סיבות

שלו נפסל מחמת אי התאמה  אזרח אשר רישיו� הנהיגה . מקבלי� תשובה שלילית נאלצי� להתמודד ע� סיבה זו

 .לוועדת ערר, ימי� 30בתו  , רשאי להגיש ערעור על החלטה זו, אישיותיות

  

של בדיקות אשר אמורות להצביע על התאמתו  אי לבטיחות בדרכי� שורההתפתחה במכו� הרפו, במרוצת השני�

בעניי
 זה ממרבית " מיוחדת"מדינת ישראל הינה , למעשה. נהיגה האישיותית של הנבדק להחזיק רישיו�

הנהג  משתמשות בחוות הדעת המקצועיות של הרופא המטפל לש� קביעת כושרו או התאמתו של אשר, המדינות

 .נהיגהלהחזיק רישיו� 

  

 יצוי� כי  .מתייחסות ג� לעברו הפלילי והתעבורתי המכו� הרפואי עור  לנבדק בדיקות פסיכאטריות אשר, בישראל

בנוגע  ההחלטה הסופית, ע� זאת . חוות דעת מקצועיות מטעמו, הרופאי� במכו� הרפואי הנבדק רשאי להציג בפני

 .שמורה לסגל המכו�, לטיב ההמלצה בעניינו של הנבדק

  

  ?כיצד בוח
 המכו
 הרפואי

ממלאי� הנבדקי� , במכו� אד� בבדיקות אשר נערכות ". אד�"נבדקי� רבי� מופני� על ידי המכו� הרפואי למכו� 

עניינכ� יוחזר למכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� , ונכשלת� בהלי  זה  במידה .שאלוני� ומזומני� לפגישה ע� פסיכולוג

את גורל " יחרצו", להניח סביר, אלו . וגי� אשר אחד מה� לפחות הינו פסיכיאטרלפגישה בפני שני פסיכול ותזומנו

  .רישיו� הנהיגה שלכ�

  

  ?מהי אי התאמה אישיותיות

תפקודית של האד� "ליכולתו הנפשית אי התאמה אישיותיות הינו מונח אשר בחובו טמונה קשת הגדרות רחבה הנוגעת

נית� למצוא תחת הגדרה , לדוגמא . עצמו או למשתמשי� האחרי� בדר ל מבלי להיות מסוכ�, להחזיק ברישיו� נהיגה

" אימפולסיביות ,"נטייה לאקסטרנליות", "חוסר בשלות", "קשיי הסתגלות למערכת", "חוסר בגרות" זו מקרי� של

  .וכדומה



  

  התנגדות

ביע מחאתו בגי� הפגיעה יערער על כ  וי, "אישיותית אי התאמה"נהג אשר נמנע ממנו לנהוג ברכב בגי� , על פי רוב

במונח  היא כי מדובר, אותה מציגי� פסולי נהיגה בגי� אי התאמה אישיותית, בעניי� זה  הטענה הרווחת .בעצמאותו

 .שונות רחב אשר ייתכ� ומומחי� שוני� אשר יבחנו את אותו המקרה יגיעו למסקנות

  

לא אחת נתקלי� המוחי� ,  לבטיחות בדרכי�הרפואי כאשר מדובר בבדיקות אשר נערכות על ידי המכו�, ע� זאת

המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� מקבל החלטתו  . ד"לערער על החלטת המרב בחומה גבוהה במיוחד בבוא�

 .בדיקות פנימיות ואי� הוא כבול להחלטות בחוות דעת חיצוניות על בסיס

  

ליכולתו וכשירותו של פלוני להחזיק רישיו� בנוגע  ,חוות דעתו של המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי�, במילי� אחרות

  .חיצוניות ולא על בסיס חוות דעת, ומבחני� אשר נערכו על ידו ועל ידי מומחי� מטעמו נסמכת על מבדקי�, נהיגה

, אודות מאפייני האישיות של הנבדק, שתהיה חיובית ככל, המכו� הרפואי לא ייסתמ  על חוות דעת מקצועית, דהיינו

 .נערכה על ידי המכו� או מי מטעמו  שחוות דעת זו לאוזאת כל אימת

  

לתקנות ) א(195רשאי לפעול על פי תקנה , אישיותית אד� אשר מעוניי� להתנגד לפסילת רישיונו בגי� אי התאמה

מונח  הינו" אי התאמה אישיותית"חשוב לציי� כי המונח  .  ימי�30הגשת ערעור בתו   - 1961"א"התשכ, התעבורה

 .דיו� בערעור יכול להיות מושפע מהרפואה והמשפטרפואי וה

  

הסותרת אותו ועל הערעור להציג ג� טיעוני�  מומל! להגיש ערעור זה בהתסמ  על חוות דעת מקצועית, לאמור

 עדיי� פתוחה בפני, במידה וערר זה נדחה  .לפנות לעורכי די� העוסקי� בתחו� זה מומל!, אי לכ  . משפטיי� רלבנטיי�

המחוזי יעסוק בסוגייה  בית המשפט, ע� זאת . ר  להגיש ערעור נוס& לפתחו של בית המשפט המחוזיהעורר הד

  .מעיניי� משפטיות ולא מבחינה רפואית

  

משרד הבריאות איננה יכולה לנבא  פסיכולוגי� קליניי� רבי� טועני� כי בדיקת האישיות אשר מבוצעת כיו� על ידי

אי , חיו  גמלוני, מופני� לא אחת בגי
 פסילה בשל אישיות דיכאונית הביקורת חיצי  .שו� דבר מהותי לגבי הנבדק

כי מערכת האכיפה  פסיכולוגי� טועני� כי העובדה,  כמו כ
 .חוסר בשלות מינית וכדומה, גיאוגרפיות ידיעות

 .באירופה חדלו להשתמש בשיטות אלו אומרת דרשני
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