תקדים :מי שרישיון הנהיגה שלו הוגבל
בשל חוב כספי ,לא יידרש לעשות טסט
במקרה של תושב האזור ,הצליח עורך דינו לשכנע את משרד התחבורה ,כי חיובו במבחן
תיאוריה ומעשי חדש ,יטיל עליו נטל כספי נוסף ויקשה עליו להתמודד עם חובותיו
שרישיון הנהיגה שלו הוגבל

כספי נוסף על האדם ,במצבו הכספי הגרוע גם

מתשלום חוב ללא הסבר מניח את הדעת ואם

בידי ההוצאה לפועל ,בשל חוב כספי ,לא יחויב

כך והוא שקוע בחובות .החיוב לעשות מחדש

החוב הינו חוב מזונות .אלו למעשה המקרים

תושב האזור,

תיאוריה ומבחן מעשי,

תיאוריה וטסט לא קשורה ,במקרים אלה ,בעא

לכאורה ,בהם מדובר בחייב שנוהג שלא בתום

כתנאי לחידוש הרישיון .כך קבעה שופטת בית

בירות תנועה ,אלא בחוב כספי ,שלא קשור

לעשות

מחדש מבחן

המשפט המחוזי בחיפה ,ישראלה
שאישרה

קראי-גירון,

כלל לכישורי הנהיגה של אותו אדם.

לב ,לשיטתו של רשם ההוצאה לפועל.
לאור הגבלות של הוצאה לפועל ,משך חצי

בהחלטה חריגה ,בקשה של עו”ד

במקרה הספציפי הזה ,מדובר בתושב האזור

שנה ,משרד התחבורה התעקש תחילה לבטל

ממשרד דורון טיקוצקי קנטור

שצבר חוב של חצי מיליון שקלים למס ההכנא

לו את הרישיון ,פירושו של דבר ,מחייב הוצאה

גוטמן צדרבוי ,שאף השיג את הסכמת משרד

סה .האיש עובד כשומר והגבלת רישיון הנהיגה

מחדש של הרישיון תוך הוצאות כספיות ונטל

שלו יכולה לפגוע בפרנסתו .הטענה של עורך

כספי נוסף.

נידאל סיאגה,
הרישוי לכך.

יצוין כי ,בתקופה האחרונה גילו נהגים כי

דינו הייתה ,שאם יחויב שוב בעמידה המבחן

בסופו של דבר ,לאחר שההוצאה לפועל ביא

יש הגבלה על רישיון הנהיגה שלהם בשל חוב

תיאוריה וטסט מעשי ,מצבו הכלכלי רק יתא

טלה את ההגבלה של הרישיון ,כדי לא לפגוע

כספי .הבעיה אף מחמירה ,במידה וההגבלה

דרדר .ראוי לציין כי ,עיקר התנאים להגבלת

בפרנסה של האיש ,ויתר גם משרד התחבורה

הזו נמשכת יותר מחצי שנה .ואז ,אפילו אם

רישיון נהיגה על ידי רשם

ההוצאה לפועל

על הצורך בהוצאת רישיון נהיגה חדש ,למא

חוסל החוב ,מחויב אותו אדם לעבור מחדש

הם :היותו של החייב ,חייב בהוצאה לפועל,

רות

לשישה חודשים.

התיאוריה ואת הטסט המעשי ,בתא

חלפו מעל  6חודשים לאחר מסירה מלאה של

הסכמות אלה קיבלו ,כאמור ,את אישור בית

נאי לקבלת הרישיון בחזרה ,תוך הטלת נטל

השתמטות החייב

את מבחן

האזהרה ,אי תשלום החייב,

שרישיונו הוגבל מעבר

המשפט.

