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 סיכו� ומסקנות
  
 

עשיות המחייבות שינוי ד מעלה בעיות עקרוניות ומ"פעילות של המרב

 .ארגוני ויסודי

ד ולעבור לשיטה המקובלת "לבטל את נוהג מבחני האישיות במרבהיא , אפשרות אחת

בדומה למודל הנהוג במשרד הפני� , הרופא המטפלכלומר הסתמכות על , כיו� בעול�

שינוי חשוב זה יאפשר למכו� לעסוק במטרה  . לגבי מבקשי רישיו� להחזקת נשק

  .מחקר וניתוח נתוני� על הקשר בי� מחלות לתאונות: אשר למענה הוק�העיקרית 

  

הרי שיש לצמצ� בצורה ניכרת את המקרי� , ג� א� יש מקו� להמש� קיומו של המכו�

כמו ג� צמצו� הדרישה לביקורות החוזרות א� , שבה� נדרשת בדיקה מטע� המכו�

מ� את המודל הנהוג בהקשר זה בהחלט נית� לא . ורק למקרי� קיצוניי� וחריגי�

ובמקביל נית� לבסס לפחות חלק , במשרד הפני� הנוגע להצהרה על בריאות נפשית

  .מהבדיקות הרפואיות הרלבנטיות על קופות החולי�

  

וזאת , מהווי� נטל כבד על הציבור, ד ודר� התנהלותו"הבירוקרטיה במרב

 של  זאת מעבר למחלוקת הנוגעת לתפקודו התקי
–ללא כל הצדקה וצור� 


האגרות שנגבות , זאת נית
 להסיק ממש� ההמתנה לבדיקה במכו
 . המכו

וכ
 חיוב בבדיקות , פרק הזמ
 שעובר בי
 בדיקה לבדיקה, בהתא� לבקשה

  הינ
, וזאת כשהאגרות שנגבות כיו� ממבקשי רישיו
 נהיגה, לא הכרחיות

  .גבוהות יחסית

  

ולהגבילה למקרי� , לשקול מחדש את שימוש המכו� בבדיקה האישיותיתנראה כי יש 

מה ג� , או רפואית/אי
 לבדיקות הללו כל הצדקה מקצועית ו  .חריגי�

 שינוי בהקשר . בעול�רק בישראל ואינו מקובל במדינות אחרותשהדבר נהוג 

 –ת יאפשר למכו� להתפנות למחקר וניתוח נתוני� על הקשר בי� מחלות לתאונו, זה

  .ד מלכתחילה"המטרה העיקרית אשר למענה הוק� המרב

  



   

  

ד ימנע מלהשתמש בסמכותו כדבר שבשגרה אלא "מ
 הראוי כי המרב

וזאת במיוחד כאשר הרקע לפסילה הינו הפרעה , במקרי� חריגי� בלבד

ד "ע� חוו, או דפוס התנהגות שאיננו עומד בקנה אחד/ו, אישיותית חולפת


 המקובלת לשלילת זכות התנועה מוקנית לבית הדר�. הפסיכולוג התור

  .וזאת רק לאחר הרשעה בהלי� שיפוטי כדי
, המשפט ולבית המשפט בלבד
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