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18  
  חידוש רישיון נהיגה חידוש רישיון נהיגה --איאי

  ללא מתן זכות טיעון ללא מתן זכות טיעון 
  

  התלונה
 - להלן ( רשות הרישוי שבמשרד התחבורה תלונה על)  הנציבות-להלן (המתלונן הגיש לנציבות תלונות הציבור 

  :ואלה פרטי התלונה). רשות הרישוי

נתנה לו רשות הרישוי רישיון נהיגה , 65גיל בהגיעו ל, 2002בדצמבר . 1970מתלונן רישיון נהיגה משנת ל  .1
 במכון הרפואי לבטיחות בדרכים להיבדק ,כתנאי לקבלת רישיון נהיגה קבוע, זמני לשישה חודשים ודרשה ממנו

  . )ד"מרבה -להלן (שבמשרד הבריאות 

דבר חידוש אולם למרות זאת הוא לא קיבל מרשות הרישוי כל הודעה ב ,ד כנדרש"נבדק המתלונן במרב 6.4.03-ב
פניות חוזרות שלו לרשות בעניין זה ; גם לא לאחר שפג תוקף הרישיון הזמני שקיבל, רישיון הנהיגה הקבוע שלו

  . לא הועילו

עובדת הרשות .  הודיעה רשות הרישוי למתלונן שעליו להפקיד אצלה את רישיון הנהיגה שבידו2003ביוני   .2
ד הוא פסול מלהחזיק ברישיון נהיגה "ום שעל פי הוראת המרבהסבירה לו שרישיון הנהיגה שלו לא יחודש מש

העובדת הודיעה למתלונן כי באפשרותו . במשך שישה חודשים אך היא לא ידעה לומר לו מהי סיבת הפסילה
וציינה שבתום תקופת הפסילה הוא יוזמן ; ח" ש800וכי הדבר כרוך בתשלום אגרה בסך , לערער על ההחלטה

  .ותלבדיקות רפואיות חדש

לפני עסק בהן שנמנע ממנו לעסוק בעבודות המתלונן טען כי בשל פסילתו מלהחזיק ברישיון נהיגה   .3
  . איכות חייובחופש העיסוק שלו ובגע ופהדבר  ו,הפסילה

עוד טען המתלונן כי אין באפשרותו לערער על פסילתו מלהחזיק ברישיון מאחר שלא נאמר לו מהי סיבת 
  .הפסילה

  

  בירור התלונה
קובע כי רשות , ) פקודת התעבורה-להלן  (1961- א"התשכ, ]נוסח חדש[ לפקודת התעבורה 51סעיף   )א(  .1

 או עדמסוימת לתקופה , צמיתות ל-  שיון נהיגהיחזיק ברמלהאדם לפסול , החלטה מנומקתעל פי , הרישוי רשאית
  . קוילהיגה כושר נחמת נהוג מאינו ראוי ל אם היא משוכנעת שאותו אדם - חלטה הבקבעו ישילמילוי תנאים 

שיון נהיגה חייב לעבור יבעל רנקבע כי , ) תקנות התעבורה-להלן  (1961- א"התשכ, בתקנות התעבורה  )ב(
  .שיון הנהיגה שלויבכל פעם שיחדש את רלפחות  ו,65בשנה שבה הגיע לגיל , בתקנות כאמור ,בדיקות רפואיות

ד רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר "עצמו נפגע מהחלטת המרבכי מי שרואה , כן קובעת תקנות התעבורה  )ג(
  . יום מהיום שבו הודיעו לו על ההחלטה30בתוך 

- ד לרשות הרישוי ב" הודיע המרב6.4.03- ד ב"בירור הנציבות העלה כי לאחר בדיקת המתלונן במרב  )א(  .2
וכי תוקף ; תאמה אישיותית לנהיגהה- איבשל שיון הנהיגה של המתלונן י על חידוש רץממלי שהוא אינו 29.5.03

 . להגיש בקשה לבדיקה מחודשתולאחר מכן יוכל המתלונן , ההמלצה יהיה חצי שנה
". שיוןיטיעון טענות לשם פסילת ר"למשרדי רשות הרישוי מתלונן לד הוזמן ה"בעקבות המלצת המרב  )ב(
 . ד"בעקבות חוות דעת של המרב רק כי הדבר נעשה צוין בהו ,נושיוירלפסילת הסיבות לא פורטו הזמנה ב
נציבות עובדת הרשות שהמתלונן התייצב לפניה מסרה ל; 24.6.03-המתלונן ניגש למשרדי רשות הרישוי ב  )ג(

וכי , התאמה אישיותית לנהיגה-איבשל שיון הנהיגה שלו ישלא לחדש את רד המליץ "לו שהמרבהסבירה שהיא 
 על שיון בתוקף סמכותהירהאת שלא לחדש החליטה היא , יונוחידוש ריש-נגד איטענה כל  טען מאחר שהוא לא

  .פי פקודת התעבורה
המכון לא ממליץ המשך חידוש : "במקום המיועד לטענות המתלונן, "דף החלטה"העובדת כתבה בטופס הנקרא 

  .  הטופסחתם עלוהמתלונן ; "ט מסיבה אי התאמה אישיותית לנהיגה,2מסוג ] רישיון נהיגה. [נ.ר

  : ובה נכתב כדלקמן, חתומה בידי העובדת האמורה הרישוי מרשותהודעה נשלחה למתלונן  29.6.03-ב  )ד(



ולאחר שניתנה לך הזדמנות לטעון את טענותיך ,  לפקודת התעבורה51בתוקף סמכותי לפי סעיף   .1"
  .שיון נהיגה לכל הדרגותיהחזיק ברלהנני פוסל אותך מ, ולהביא את ראיותיך

נה לאחר ששוכנעתי כי אינך ראוי לנהוג ברכב מכל סוג שהוא מחמת כושר נהיגה החלטתי זו נית  . 2
ההדגשות אינן  ("24.6.03שפרטיו נמסרו לך ביום , על סמך החומר הרפואי והראיות שהובאו לפנילקוי 
  ).במקור

  

  .אך לא צוין שאפשר לערור על ההחלטה, ההחלטה האמורהיישום את ערר לא תעכב הגשת נכתב שבהודעה 

שלא לחדש זמנית את רישיונו בשל ה מלצהה ש30.9.03-במכתב אליו מלמתלונן הסבירה ד "מנהלת המרב  )ה(
מטעמי צנעת הפרט  היא הוסיפה ש.ד"במרבלו שנעשו כשירות רפואית לנהיגה התבססה על ממצאי הבדיקות -אי

ואת , ל הנבדק לנהיגה בדבר כשירותו הרפואית ש למשרד הרישוי רק אבחנה כללית ותמציתיתד שולח"המרב
אגרה ותשלום בעניין זה  ד לאחר הגשת בקשה" לקבל מהמרבנבדק או רופא מטעמוהאבחנה המפורטת יכולים ה

  .ח" ש86סך ב

 ,חצי שנהרק אחרי  ולכן ,ד" על המלצת המרבהגשת עררלגם הודיעה למתלונן כי עבר המועד ד "המרבמנהלת 
  .להגיש בקשה לחידוש רישיונו יוכל הוא, היגהלאחר תום תקופת פסילתו מלהחזיק ברישיון נ

  .נושיוי חודש ר25.3.04-וב ,בתום תקופת הפסילה נבדק המתלונן שוב ונמצא כשיר לנהיגה  )ו(

 
  תוצאות הבירור

תיתן לו הרשות , עקרונות מינהל תקין מחייבים שלפני קבלת החלטה ברשות מינהלית בעניינו של אדם  .1
ובכלל זה תודיע לו מה הם העובדות או השיקולים שעל פיהם תתקבל , יעוניוהזדמנות להציג לפניה את ט

  . ותקצה לו זמן סביר להכנת טיעוניו, ההחלטה בעניינו

ל משרד התחבורה והסבה את תשומת לבו לליקויים בהליך קבלת ההחלטה "הנציבות פנתה למנכ  )א(  .2
ההחלטה להמליץ לרשות : ו מבירור התלונהשלא לחדש רישיון נהיגה של אדם מסיבות בריאותיות כפי שעל

כל אפשרות למי שעלול להיפגע מההחלטה לא שניתנת בד "מרבחידוש רישיון נהיגה מתקבלת ב- איהרישוי על 
מה הם מפורט ובבכתב לבעל הרישיון מודיעה הרשות אינה  ; ולהציג מסמכים התומכים בהןלטעון את טענותיו

 והחלטתבעת קבלת עליהם ד התבסס "שהמרבנתונים מאחר שה, נושיוירד לפסול את " להמלצת המרבהנימוקים
אין לה כלים לבחון ,  בידי הרשותגם אילו היו נתונים אלה, זאת ועוד ;ד להחלטה זו אינם בידיה"ונימוקי המרב
כל עוד הליך הבחינה נעשה ללא מעורבות של רופא ומאחר שאין מזמנים את בעל הרישיון לשימוע , את ההחלטה

  .וגע למצבו הרפואינב

של רופא שיון נהיגה להגיש חוות דעת רפואית ימי שנפסל מלהחזיק ברבהליך הערר יכול אמנם   )ב(
  עררהגיש אך הזכות ל,  המעידה שהוא כשיר לנהיגהמטעמו

החובה לאפשר . ההחלטה בעניינוו להשמיע את טיעוניו לפני קבלת זכותל לשמש תחליף יכולה המוקנית לו אינה
רשות ולפיו אם  , לפקודת התעבורה51סעיף מ אלא גם עשות זאת נובעת לא רק מטעמים של הגינות מינהליתלו ל

אינו ראוי לנהוג מחמת כושר שהוא משוכנעת מחליטה לפסול אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה משום שהיא הרישוי 
  .עליה להציג לפניו החלטה מנומקת בעניין זה, נהיגה לקוי

טעימה לפני משרד התחבורה שבתי המשפט פסקו לא אחת שלפני פגיעה בזכות שהוקנתה הנציבות ה  )א(  .3
הדבר כרוך   גם אם-לאפשר לו להשמיע את טיעוניו נגד פגיעה בזכות זו להקפיד השלטון ת יועל רשו, לאזרח

יש וכי , דשמתן רישיון ח- חידוש רישיון שכבר ניתן אינו דומה לאי- עוד הטעימה הנציבות שאי. 1בקשיים גדולים
  .2דםשלילת זכות שכבר ניתנה לאכשמדובר בזהירות לנהוג משנה 

-בשל אישל אדם שיון נהיגה י ריצוין כי בית המשפט פסק שיש להיזהר מאוד בשימוש בסמכות שלא לחדש
  . 3התאמה אישיותית

סילת רישיונות הנציבות ציינה לפני משרד התחבורה כי אין לה ספק שהחלטות רשות הרישוי בכל הנוגע לפ  )ב(
וכי היא מבינה את הצורך לפסול את רישיונם של , נהיגה בשל סיבות רפואיות מתקבלות על פי שיקולים עניינים

 אולם עם זאת יש לתת את הדעת על כך ששלילת זכותו של אדם; נהגים שנהיגתם עלולה לסכן אותם או את זולתם

                                                 
 . מובא מפדאור,  בעניין הטבות לבוגרי אוניברסיטת לטביה,פרקליטות המדינה' נ'  אח372-אביבה מוסטקי ו 3379/03 ץ"בג   1

  .תקדיןמובא מ , רשות הרישוי-משרד התחבורה ' חלפון ניסים נ) יפו-תל אביב (132/02נ "עמו רא   2
 .  מובא מתקדין, משרד הרישוי-מדינת ישראל ' אמיתי נ )חיפה( 122/00ש "ע   3



בטרם תישלל  ניוטיעוחשוב מאוד לאפשר לו להשמיע את ו ,שלוהיסוד היא פגיעה ניכרת באחת מחירויות לנהוג 
   .ממנו חירות זו

תינתן  שיבטיחו שלבעלי רישיון נהיגהמשרד התחבורה לשקול דרכים מנציבות נוכח האמור לעיל ביקשה ה  )ג(
ד "אם המרבגם ,  פסילתם מלהחזיק ברישיון עמדה סופית בענייןשתקבע רשות הרישויקודם נאותה זכות טיעון 

   .טעמים רפואייםיץ לעשות זאת מהמל

ל בכיר תנועה במשרד התחבורה הודיע לנציבות כי נוכח בקשתה ייזום המשרד מהלך משולב של שינוי "סמנכ . 4
ד המליץ שלא לחדש את רישיונם מטעמים "חקיקה והקצאת משאבים כדי להביא לכך שבעלי רישיון נהיגה שהמרב

  . יט אם ליישם המלצה זורפואיים יזומנו לשימוע קודם שהמשרד יחל
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  מניעת רישיון נהיגה מתאים מנכה מניעת רישיון נהיגה מתאים מנכה 

  

  התלונה
 הרישוי במשרד  רשות תלונה על2004באוקטובר )  הנציבות- להלן (המתלונן הגיש לנציבות תלונות הציבור 

  :ואלה פרטי התלונה).  הרישוירשות - להלן (התחבורה 

לפקודת התעבורה ) א(ב12לפי הוראת סעיף . ית נקטעה ורגלו הימנבשל מחלת סוכרתנותח המתלונן  17.12.03-ב
 -להלן (למכון הרפואי לבטיחות בדרכים המתלונן  נותחבו שהודיע בית החולים , 1961-א"התשכ, ]נוסח חדש[

לעבור בדיקה רפואית ד מהמתלונן "המרבובעקבות זאת דרש , שנעשה למתלונן על הניתוח ,11.1.04-ב, )ד"המרב
  . עליו להתייצב למבחן נהיגה מעשי ש הרישוירשותהודעה מהמתלונן קיבל ד "שנבדק במרב זמן מה לאחר. במכון

אולם הרישיון שקיבל מרשות הרישוי לא היה מתאים שכן לא  , ועמד במבחן בהצלחה15.6.04-המתלונן נבחן ב
 החוק המתלונן ולכן על פי, ) המגבלה-להלן (צוין בו שהוא מוגבל לרכב שהותאם למי שנוהג ברגל שמאל בלבד 

ה ממנו להיבחן שוב במבחן נהיגה מעשי כתנאי דרשלטענת המתלונן רשות הרישוי . לא היה רשאי לנהוג ברכב
  .לציון המגבלה ברישיון הנהיגה שלו

  

  בירור התלונה
  :בירור הנציבות העלה שברישיון הנהיגה לא צוינה המגבלה בשל הסיבות האלה  .1

המתלונן נבדק בשל קטיעת לא צוין ש,  בעקבות בדיקת המתלונןרישוי הרשותלד "ה שמסר המרבבהודע  )א(
  .הוא סובל מסוכרתאלא רק ש, רגלו

לא צוין , אף שהמתלונן נמנע במכוון מלהשתמש בתותבת בעת מבחן הנהיגה ונבחן ברכב מיוחד לנכים  )ב(
  . בדוח המבחן שהוא קטוע רגל ונבחן בנהיגה בעזרת רגל שמאל בלבד

עקב קטיעת ד "במרבנבדק ובו נכתב שהוא  ,ד"מרבמכתב תיקון מה  הרישוייג בפני רשותהצהמתלונן   )ג(
להיענות  ה הרישוי סירברשות אולם . וביקש לציין ברישיון הנהיגה שלו את המגבלה המתחייבת מנכותו,רגלו

ן המגבלה ה ממנו להיבחן שוב כתנאי לציוודרש, מבחן הנהיגהשהמכתב נכתב לאחר נימוק לבקשת המתלונן ב
  .ברישיון הנהיגה שלו

המתלונן נאמר ש לא ד"רבהמבהודעה שקיבלה מ הרישוי כי בתשובה לפניית הנציבות טענה רשות  ) א(  . 2
עליו להיבחן שוב במבחן , וכי מאחר שבמבחן שנעשה למתלונן לא הובאה בחשבון עובדה זו ;קטוע רגלהוא 

  . נהיגהובינתיים הוא פסול מלהחזיק ברישיון, נהיגה מעשי

ציינה לפני רשות הרישוי כי הדעת נותנת שבוחן הנהיגה ידע בעת המבחן שהמתלונן הוא קטוע הנציבות   )ב(
בוחן היוחלט בעניינו של המתלונן יש מקום לברר עם קודם שוכי ,  תוך התחשבות במגבלותיוהתאםרגל ובחנו ב
  .נכותו זכורים לודבר אם המתלונן ו

  



  תוצאות הבירור
,  והביאה בחשבון בעת המבחןו של המתלונןנכותהבחין בשלנציבות כי הבוחן אישר  הודיעה ישוי הררשות  .1

שצוינו בו כל המגבלות המתחייבות שיון חדש י והונפק לו ר,הוחלט שלא לחייב את המתלונן במבחן נוסףולכן 
  .ממצבו הבריאותי

 לקבל רישיון נהיגה מתאים בלי ן להיענות לבקשת המתלונהסירבש הרישוי על רשותהעירה להנציבות   .2
בדוח המבחן מיד לאחר  להנחות את בוחני הנהיגה לרשום שעליה רשותהנציבות להעירה כמו כן . לבדוק את טענותיו

  .כל נתון חריג בעניין הנבחןקיומו 

 


