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   הזהליעו� משפטי ממי שעומד מאחורי האתר
  

  

 
  המכו
 הרפואי� פסילת רשיו
  

ובמסגרת הסמכה הנובעת מתקנות , הינו גו� אשר פועל ביחד ע� רשות הרישויהמכו� הרפואי לבטיחות בדרכי� 

התעבורתית והוא עור� בדיקות ומבחני� רפואיי� לנהגי�   אחריותו של המכו� הרפואי נוגעת לענ� הרפואה . התעבורה

למשרד , עשההלכה למ, מדובר אפוא במעי� זרוע ביצועית של משרד התחבורה אשר כפופה  .או מבקשי רישיו� נהיגה

 .הבריאות מבחינה מנהלית ומקצועית

   

, מבקשי רישיונות רכב כבד או ציבורי, בשעריו של המכו� הרפואי באי� חיילי� אשר התשחררו על רקע נפשי או רפואי

מבקשי  נהגי�, נהגי� אשר היו מעורבי� בתאונות דרכי�, מורשעי סמי�, עברייני תנועה אשר עברו את ס� הנקודות

  .נכי� ועוד, שר סובלי� מבעיה רפואיתרישיו� א

   

,  לפקודת התעבורה קובע כי רשות הרישוי מוסמכת לפסול רישיו� נהיגה של פלוני לצמיתות או באופ� זמני51סעי� 

במקרי� בה� מתעורר חשש לכ� שמתקיי� חוסר התאמה ). כמוב�, בהחלטה מנומקת" (חוסר התאמה"וזאת בגי� 

  .שיו� לבדיקה במכו� הרפואי לבטיחות בדרכי�מבקש הרי מופנה הנהג, כאמור

   

יצוי� כי  . המכו� הרפואי מעביר לרשות הרישוי המלצה בעניינו של האחרו�, לאחר שנערכו לנבדק הבדיקות הרלבנטיות

רופאי המכו� נוטי� להעניק משקל (הנבדק רשאי להציג בפני סגל המכו� הרפואי המלצות רפואיות של מומחי� מטעמו 

חר� כי מדובר  ). א� בסופו של היו� ההחלטה איננה בהכרח מבוססות על חוות הדעת מטע� הנבדק, י� אלורב למסמכ

  .רשות הרישוי מתייחסת בכובד ראש להחלטת המכו� הרפואי בבואה לקבל החלטה בעניינו של פלוני, בהמלצה בלבד

   

הנבדק עובר , מבחינה פיסית.  פיסי ופסיכולוגי" נעשות בשני מישורי�  בדיקותיו של המכו� הרפואי לבטיחות בדרכי�

, מבחינה פסיכולוגית ). שיתוקי� וכדומה, אפילפסיה, שמיעה, ראייה(בדיקות הנוגעות לכישוריו הפיסיי� לנהוג ברכב 

מבחינה , מבקש הרישיו� להחזיק ברישיו� נהיגה המכו� הרפואי עומד על יכולותיו או העדר יכולותיו של הנהג

  .המכו� הרפואי מתייחס ג� לעבר תעבורתי ופלילי . אישיותית

  

  פסילת רישיו
 וערעורי�

רישיו� הנהיגה יכולה  . לצמיתות או באופ� זמני, רשות הרישוי רשאית להורות על פסילת רישיו� הנהיגה, כאמור

אשר איננו מוכ� , מבקש רישיו� נהג . להיפסל באופ� גור� או בהתא� למגבלות אשר יקבעו בהחלטת רשות הרישוי

 .רשאי להגיש ערעור על החלטתה לוועדת ערר היושבת במשרד הבריאות, להשלי� ע� החלטת הרשות

   

 �מסמכי� רפואיי� מהמכו� הרפואי לבטיחות  .  יו� ממועד קבלת ההחלטה30ערעור זה צרי� להיות מוגש בתו

לא מדובר במסמכי� ,  ע� זאת .נ� נשלחי� ע� הודעת הפסילהאי, הנוגעי� לבדיקות של אד� שרישיונו נפסל, בדרכי�

, אי לכ� . ערעור על החלטת רשות הרישוי הינו ערעור המשלב בי� רפואה ומשפט. מסווגי� ונית� לבקש לעיי� בה�

או שאיננו מרוצה מהחלטת , עורר אשר ערעורו נדחה . מומל# במקרי� אלו לפנות לעורכי די� העוסקי� בתחו� זה

  . ערעור נוס� לבית המשפט המחוזי" ימי� 10 בתו� "רשאי להגיש ,  העררוועדת
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