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למת	 צווי� על תנאי כנגד המשיבי� , מוגשת בזאת עתירה לבית משפט נכבד זה .1

  :כדלקמ	

ימנעו לאלתר מלבצע ולתכנ� ניסוי מדעי  כי � המורה לה 5 �  ו1המשיבי�צו על תנאי כנגד   .1.1

 נשו* הידוע בש� רבאווישמטרתו לבדוק את אמינותו של מכשיר לבדיקת אלכוהול 

Alcotest 7110 MK III IL) מכשיר הנשיפה:" להל�(". 

 שינמק מדוע הוא מתנער מאחריותו ומחובתו על פי חוק 2  מספרכנגד המשיבצו על תנאי  .1.2

ועל פי הממצאי� לאשר כדי� מכשיר לבדיקת אלכוהול באמצעות , לדרוש, לחקור, לבדוק

לו עליו חובה זו עוד אשר הטי,ת התעבורהב לתקנו64סעי* ל) 1א(נשיפה כמתחייב מסעי* 

   .5 # ו1ומפקיר את הפעילות שבתחו� סמכותו למשיבי� , 2005בדצמבר 

 אשר ינמקו מדוע מעול� לא נער. מכרז ראוי לבחירת 2,3,4צו על תנאי כנגד המשיבי�  .1.3

מכשיר לבדיקת אלכוהול באמצעות נשפיה ראוי לשמו ומדוע לא יער. מכרז פומבי 

 ?תחייב על פי סדרי מינהל תקיני� במדינת חוקלרכישתו כמ

שיבי� או מי מה� לעכב על אתר המורה למצו ביניי� כמו כ	 מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו 

בהחלטה מיו�   כפי שנתנו 1ניסוי או מחקר כלשה� הנעשי� תחת פיקוחו ועל פי החלטתו של המשיב  כל 

שבו התיימר ") א"נספח : להל	(   לו� לתעבורה בירושלי� בבית המשפט הש015022/07/ בת2/3/2008

  .ל"את אמינותו של מכשיר הנשיפה הנ" אחת ולתמיד "משפט לקבוע  הבית

 צו הביניי� מתעוררת לנוכח מידע שהגיע ביו� עריכת עתירה זו כי  מכשולי� שמנעו הדחיפות בה מתבקש

   .28.7.2008. ביו� בעבר את קיומו של הניסוי הוסרו כביכול וכי הניסוי יער

הגיע באקראי מנציגת המאשימה במסגרת דיו	  , 28.7.2008 � הידיעה כי הניסוי התקיי� ביו� אחד ב

הוכחות בפני כבוד השופטת רות רז בבית המשפט השלו� לתעבורה בנתניה ואושרה לפי פניה ישירה על 

  .6ידי בא כוח משיב מספר 

משו� שביתה משפט איננו מתעד בפרוטוקולי� , 	לכישלו נדו	 ל"כל ניסיו	 לעקוב אחר ההליכי� בתיק הנ

 .וההחלטות בעניי	 הניסוי נעשות הרחק מעיני הציבור ובניגוד לכלל פומביות הדיו	(!) את הישיבות 

  : ואלה נימוקי העתירה

המקדיש את עיקר מרצו ומאמציו במהל. השנתיי� האחרונות לתיקו�  ,עור. די� במקצועו ,העותר .1

 נהגי� אשר למיטב הבנתו 500 #ומייצג בעניי� זה כ, פה והחקיקה בעניי� הנהיגה בשכרותמצב האכי

כבוד , ואמונתו נפלו קורב� לאכיפה בלתי חוקית בעליל היורדת לשורש� של עקרונות שלטו� החוק

 . חמורה מנורמות  המשפט של מדינת ישראלההאד� וחירותו וסטיי

 המתנהל 022822/07/ ת' הואש� בנהיגה בשכרות בתיק מס, המיוצג על ידי העותרמר אבי בוסתנאי .2

  .כבוד השופט דרורי  אביב בפני#בבית המשפט השלו� לתעבורה בתל

הסתיימה פרשת התביעה וכ� ההגנה השמיעה ראיותיה ומאחר שמראשיתו של תיק זה , בתיק זה .3

שטרת  מהמפעילמכשיר הנשיפה שתקינותו ובכשרותו של ,ה ההגנה כי היא כופרת בחוקיותו ודיעה

ר איליה "וכ� את העדתו של ד           כללה ההגנה ג� הגשת ארבע חוות דעת שונות,ישראל
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ש כי מכשיר הנשיפה איננו מציית "אשר העיד ואישר בפני ביהמ, מומחה מטעמה, וק'פוליצ

מרכיביו אינ� מבטיחי� מדידה ראויה וג� , להוראות תקינה המקובלות בכל רחבי העול�

ואביזריו רחוקי� מלספק את הנדרש כדי להבטיח מדידה הראויה להיות מוגשת כראיה תחזוקתו 

 .בבית המשפט ושראוי על פיה להרשיע נאש� כלשהו

 ינו ידוע א* פע� אשיעור הטעות, בי� היתר הובהר כי מאחר והמכשיר והמדידה אינ� מבוקרי� .4

 .והוא יכול להיות אחוזי� בודדי� ואפילו מאות אחוזי� של טעות

טרת ישראל  וא* שחוות הדעת מצויות בידי מש,העוני� הברורי� והנחרצי� מלכתחיליעל א* הט .5

לא טרחה המאשימה להגיש חוות דעת נגדית וג� בחקירה הנגדית לא העמידה בפני , מזה כשנה

 .המומחה חומר סותר כלשהו

 אישר את ר לכאורהשהנשיפה ואיש המעבדה א רבחקירות הנגדיות של מפעיל מכשי, ועוד זאת .6

עברו הכשרה של ימי� מספר שעל פיה ה� ,  התברר כי זה ג� זה אינ� מומחי� למכשיר,תקינותו

 ואי� ה� יכולי� להעיד כברי סמכא לא על דר. פעולת ,מצייתי� לרשימת פעולות שעליה� לבצע

 דוגמאות �"ב"נספח : להל	 ( .המכשיר ולא על ערכו הערכי והמדעי של הפלט שהוא מפיק

 .) ת נגדיות של מפעילי מכשיר הינשו0 וכ	 של עורכי הבדיקות השגרתיות למכשירלחקירו

 ודיו� שכזה שהסתיי� זה לא מכבר בפני , דומי� בכל רחבי המדינהבדיוני�מצב זה חוזר על עצמו  .7

ש "הסתיי� בהכרעה ברורה שבה אימ$ ביהמ ,כבוד השופט נחשו� בבית המשפט בפתח תקווה

 מכשיר הנשיפה והפלט שהוא מפיק אינ� ראויי� להתקבל קבע כיכמתחייב את חוות הדעת ו

 ").ג"נספח : להל�( .כראיה בביתה משפט כפי שהוכח בפניו

הודיע , היה על הצדדי� להגיע לסיומו של המשפט,  בעניינו של בוסתנאיות שעל פי סדרי הדי�רלמ .8

דבר אמינותו של מכשיר  את  "אחת ולתמיד" להתבצע ניסוי אשר יכריע עומד נציג התביעה כי

 המבטיח                                                                                                                                                     וכבוד בית המשפט מצא בטיעו�,הנשיפה

 שלו  זהזה סיבה טובה לדחות את הדיו� לתזכורת לעוד חודשי� ספורי� כדי שתתברר אמינות

פ ששמע מפיו של המשיב מספר "יר הסברי� בע להסב דרוריידע כבוד השופט במעמד זה. המכשיר

 וזו הופכת לידע משפטי ,                         המפי1 את משנתו בעניי� הניסוי בקרב חבריו לשיפוט, 1

 בר סמכא מבחינה משפטית 1 מספר ב באשר הכל רואי� במשי,מוצק שקשה להתווכח איתו

ומונעת ממר בוסתנאי ושכמותו ,  לו להסכי�צריכהומדעית באופ� שמערכת משפט תקינה לא 

 .משפט כהלכתו

המשפט  בבית בתיק דומה בפני כבוד השופטת שדמי ת אישו�בעת הקרא,  עתירה זועריכתבבוקר  .9

את  :"התרתה השופטת בפרקליטה שכפרה בש� הנאש� באשמה במילי�, לתעבורה בתל אביב 

פרי הנאש� עלול  יודעת שא� תכאת, )בניסוי" ( החלטות"בטוחה שאת רוצה לכפור ולא להמתי� ל

כמו ג� של השופט  ,כמשלמילותיה של כבוד השופטת " ?יאל1 לחזור בו מכפירהלספוג הוצאות א� 

הכרעה לכציבור שופטי התעבורה מייחל לתוצאות הניסוי שכיחה המראה שדרורי הפכו לאמירה 

 .מחייבת וחשובה

ראיות לא הגישה התביעה  ש וא* ,פותברציתנהל י שמשפטו מר בוסתנאיבעליל נפגעה זכותו של  .10

שהיא תגיש חוות , אחרי שהמומחה מטע� ההגנה העידודיעה ההיא , ו. במכשיר הנשיפהמכדי לת
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מבקשת לדחות את המועד כדי שיתאפשר לה לעשות ושהיא , )בלי בקשה(, דעת אחרי פרשת ההגנה

וכיח את תקפותו ואמינותו של ובר בזכות קנויה או בעדויות הזמה שכ� הניסויי שיכ� כאילו היה מד

 .מכשיר הנשיפה עומד להתבצע

תו. הבעת , הניסויתוצאות ל בא כוח התביעה  הצפי של ה לפי בקשת הדחיימשפט נעתר ל הבית .11

 . וויכוח ע� העותר שהעז לחלוק על כ.!דעה על היות הניסוי מכריע וחשוב

ט טננבוי� ובמה שמופ1  שבהחלטה של כבוד השופ,העותרי� סבורי� שהניסוי פסול מעיקרו .12

,  נזק בל ישוער למערכת המשפט�להיגרבעקבותיה יש משו� גניבת דעתו של הציבור ועומד 

 : וכפי שיפורט להל�,רי� ולקהל רב של אלפי מתדייני�לעות

  

  ?למי הסמכות היחידה לבצע ניסוי לש� הכשרת מכשיר הנשיפה

  

שר הכנסת הסמיכה את שר התחבורה שכא, אי� חולק על כ. וג� לא יכול להיות חולק על כ.  .13

שר התחבורה יכבד אותה  דהיא לא התכוונה שכבו, ס� ברשומותלקבוע מכשיר נשיפה אשר יפור

  .בחתימת ידו הדרושה כדי לתת תוק* לסעי* חוק שחוקקה

אי� חולק על כ. שכאשר מבקשי� להעביר את שדה המשפט מתחו� ראייתו ובחינתו של השופט אל  .14

נשיפה  הראישורו של מכשי, סק היחידי בפועל ומכשיר הנשיפה ההופ. לפוהמרחב שבי� השוטר

 המצרי. חתימה וכי מדובר בפעולה מהותית המחייבת את יפרוצדוראלאיננו ולא יכול להיות עניי� 

פיקוח והתחשבות  מירבית בכבוד האד� וחירותו ובמיוחד בסכנה , השר בהפעלת מנגנוני בדיקה 

 .אזרח אי� כל אפשרות לדעת לבקר או להתגונ�שהמשפט יוטה לרעה כאשר ל

 .מה שהופקד בידי השר הוא יקר מפז וכ. היה עליו להתייחס לזה .15

 לאשר מכשיר יפרוצדוראללא טרח השר אפילו לא באופ� , 18.7.2007מאז חוקק החוק ועד , בפועל .16

יו�  נעשה ב,כלומר הפעולה הטכנית של אישור הפעולה ברשומות, "אישור המכשיר. "נשיפה

בית   ולח1 מסיבי של כבוד השופט דוד רוז� מ2 משפטי של העותר מספר ע בעקבות מס18.7.2007

ציג השר יתייצב נבהחלטות מרחיקות לכת וציווה כי " איי�"המשפט המחוזי בתל אביב אשר 

 ").ד" נספח : להל	( . ימי� להסביר את המחדל7באולמו בתו. 

 אליו צור* מכתב של ראש מדור מכשור במשטרת ל השרשיגרה המשטרה מכתב א, 10.7.2007ביו�  .17

  .")ו"נספח : להל	(  ואכ� בתו. שמונה ימי� כבר פורס� הצו ברשומות ")ה"נספח : להל	(  ישראל

אי� צור. להיות בלש מיומ� או חוקר רב מעו* כדי להבי� שהשר לא עשה כל פעולה שהיא זולת  .18

 .לחתו� על הצו ולא בח� את המכשיר כלל

נאמר ב ובה " דובר השר הודעה שהעתקה מצרס�יפ , 19.7.2008ביו� , למחרת פרסו� הצואלא ש .19

הינשו* עבר בדיקות מחמירות וניסויי� רבי� באר1 ובעול�  ריצויי� כי מכשי: "כהאי לישנא

 ").ז"נספח : להל	(           ".והתגלה כמכשיר אמי� ויעיל ביותר לבדיקת רמת האלכוהול בד�
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המבקש לדעת על סמ. איזה מידע , ד מנח� יהב"דוגמת עו, רקליטי� מלומדי�ג� לפניות של פ .20

:"  השיבה לשכת היוע1 המשפטי של השר כי , ")ח"נספח : להל	(  מדעי מקצועי אושר המכשיר

, הולנד, פורטוגל, ספרד,איטליה, צרפת, גרמניה, צרפת(  אל* בעול� 13 #מדובר במכשיר שכמותו כ

י הרשויות בארצות הברית ונמצא ראוי " וכ� ציינה כי המכשיר אושר ע"...רוסיה ועוד,אוסטרליה

         .")ט"נספח : להל	(   .ר לבדיקת הנשיפה לצרכי� ראייתיי�לשמש כמכשי

לא בהודעתו של הדובר המלומד וג� לא בתשובתה של היועצת המשפטית , אי� אפילו שמ1 של אמת .21

� בשלומיאליות שאי� גדולה ממנה ושהציבור משל� הנכבדה אשר קרוב לוודאי הוטעו א� בזדו� וא

 :את מחירה וזאת מ� הטעמי� הבאי�

 המכשיר לא נבדק ולא נוסה  באר$ מעול�  .א

:" להל	 ( 11893/07' אשר נזקק לטענה זו במסגרת הדיוני� בת, 1 פרהמשיב מס .1

:   להכרעת הדי�49 קבע בסעי*   ")י"נספח : להל	 ( ")פרשת אבישר עוזרי

עה לא ידע לומר א� נעשה מבדק של המכשיר בישראל והתשובה איש מהתבי"

במדינת ישראל לא נעשתה , במילי� פשוטות. היא שכנראה לא נעשה כזה

י המשטרה תו. הסתמכות מוחלטת על "אנליזה של המכשיר והוא התקבל ע

לא .  שיצא לחברה�אמינותו המקובלת במקומות אחרי� בעול� ועל המוניטי

או גו* אחר ובוודאי ובוודאי לא נער. /י מכו� התקני� ו" ענעשתה לו כל בדיקה

 " .כל ניסוי מבוקר או אפילו צל צילו של ניסוי

ההגנה ביקשה :"  כדלקמ�53,54 בסעיפי� 1 ציי� המשיב מספר דבריובהמש.  .2

 לדעת כיצד הגיע שר התחבורה למסקנתו זו וא* ביקשה לזמ� אותו להעיד לפני

ו לי את החומר גל התביעה הציה שבאי כוח) *בקשה שנדחתה על ידי על הס(

חומר שאיננו כולל מחקר רב ואי� בו כל , שהועבר על יד� לנציג  משרד התחבורה

( ההגנה הציגה לי מכתב משר התחבורה . מחקר או בדיקה שנעשו בישראל

ר שבידי מבבירור כי שר התחבורה הסתמ. על החו וממנו עולה) 9/ נ�המסומ

 ."ותכונותיו המכשירל שו� בדיקה עצמאית של אמינות משטרת ישראל שלא כל

 ).לעיל" י" ראה נספח (

הנשיפה בישראל  רעכשיו שאילו היתה זהות בי� מכשיזה המקו� להעיר כבר  .3

זהות  אשר התביעה טוענת לה א� מתו. בורות וא� מתו. כוונה לזרות , ובעול�

 היו נמנעי� מרבית לא היתה באה לעול� עתירה זו וג�, חול בעיני בית המשפט 

ההליכי� המתנהלי� בעניי� זה ושאפשר היה למנוע בקלות יתרה על ידי רכישת 

 שציינה  במכתבה  כפי המכשיר הראייתי כדוגמת זה שמשתמשי� בכל המדינות

 . )19 בפיסקה כאמור לעיל(היועצת המשפטית של משרד התחבורה 

יננו ראוי לתואר על פי רכיביו אהוא מכשיר ש , ILמכשיר הנשיפה מדג�  .4

שרוב� ככול� תואמי� את , בעוד המכשירי� במקומות האחרי� " ראייתי"

הוראות הפעלה וכיול מכילי� בתוכ� רכיבי חומרה ותוכנה וכ�  , Cהדג� 
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ואי� חשיבות כמוב� מהי , הער. הראייתי של הפלט המופקהמבטיחי� את 

 .השפה שבה משתמשי� בפלט

 ר אל* מכשירי� כדוגמת מכשי13 #ת שטענתה של היועצת המשפטי, א� כ� .5

 הישראלי מופעלי� ברחבי בעול� היא טענה שאי� לה שחר ודי א� נציי� נשיפהה

" אמבט כיול"שרוב רוב� של המכשירי� ברחבי העול� מכוילי� באמצעות 

לרי� למכשיר בעוד שהמכשיר שמחיר� הוא כמה עשרות דווושיטת הגז הלח 

, שאינו מדמה נשיפת אד�,  גז יבש מתוחזק באמצעות מיכל"הישראלי"

 .ושמחירו כמה אלפי דולרי� בודדי�

הישראלי למכשירי�  ר� המכשיההבדל המהותי והחשוב ביותר בי, ואול� .6

המופעלי� ברחבי העול� הוא היות� של המכשירי� בניכר כפופי� לתקני� 

מחייבי� ואילו המכשיר הישראלי איננו מציית ולא נבנה לציית לשו� תק� 

 .המדידותיח את אמינות המבט

. הטענה למשל שבגרמניה משתמשי� באותו המכשיר היא טענה מופרכת בעליל .7

 אשר כפו* לתק� גרמני מחמיר הידוע Cבגרמניה משתמשי� במכשיר מדג� 

מצעות אמבט כיול ובניה של עקומת א  המחייב בכיול קפדני בVDE 0405בשמו 

 למטרולוגיה הבינלאומירגו� כיול כל בדיקה תקופתית כשהוא עצמו מוכפ* לא

OIML(   אשר מאשר מדי פע� את  התקני� במדינות חברות הארגו�	להל :

 ודי א� נפנה לרשימת ,כפי שה� מתעדכני� מעת לעת, )"יב " � ו"אי "י�נספח

אשר אישררה את התקני� על פיה� ה� פועלות בישיבה  המדינות הנכבדה

מי שיעיי� ברשימה המכובדת של  ו, ביולי השנה17#18שנערכה זה מכבר ביו� 

 לעצמ� פחיתות כבוד אלא רואות אינ� ל" כי הנחייווכ, המדינות המופיעה ש�

ישאל את  ו,�חובה להבטיח את אמינות הבדיקה וזכויות האזרח של הנבדקי

נספח : להל	( של מדינת ישראל מ� הרשימה  שמה ע נפקד עצמו וודאי מדו

 ").גי"

 

 שוואתיתקני� בינלאומיי� ומשפט ה  .ב

מכשיר הנשיפה הוא כידוע מכשיר רפואי אנליטי המבצע מדידות מורכבות של  .1

 כאשר הבדיקה צריכה ,נוכחות אלכוהול באויר שנוש* הנבדק מראותיו

פיסיקליות ופיזיולוגיות על מנת להגיע , להתחשב במגוו� תופעות כימיות 

בהבדל בי� ריות הנובעות ה� שאפ  משגיאותרולהיזה ,לתוצאה המהימנה ביותר

 וסכנה ,יו אלכוהול הבסכנה מזיהוי חומרי� מדמי אלכוהול כאילו, אד� לאד�

 או שיטת ,שהמדידה עצמה איננה מדויקת מסיבות אחרות של המכשיר למשל

 .הבדיקה

 פני� ואופ� לפסוח על השלב בשו�מכיוו� שמדובר בעניי� מדעי אי� מקו�  .2

הצור. שהמכשיר שבו הראשוני בהתאמתו של מכשיר נשיפה כלשהו והוא 
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משתמשי� יהיה בתצורה ראויה שתבטיח כתנאי מוקד� את האפשרות להפיק 

 .ממנו תוצאות מהימנות

 את בי� היתר , מאגד תחתיו,  שמקו� מושבו בפריזOIML הבינלאומיהארגו�  .3

 ")די"נספח : להל	 ( . רוב מדינות העול�

 על תקני� מקיימות ישיבות של מומחי� ובה� הממליצי� המדינות הללו .4

עשרי� שוני� ומשוני� שחיי האד� במאה המחייבי� לגבי מכשירי מדידה 

הארגו� הבינלאומי הכי� תק� מיוחד . ואחת נתוני� להכרעת� ומושפעי� מה�

המדינות חברות הארגו� התחייבו  .  R126אותו  כשירי נשיפה ראייתי� וכינהמל

 מה� מאמצות את ותורב הכל כדי שהתקני� הללו יאומצו במדינותיה� לעשות

את התקני� לאישור , על פי התקנו�, התק� א. תו. כדי החמרה ומביאות

  .הארגו�

 עניי� מדעי והוא משק* קונצנזוס מדעי רחב הנוהתק� , התק� איננו עניי� פוליטי .5

אשר נועד לוודא כי התוצאות שיופקו על ידי מכשירי , ממנוומבוסס שאי� גדול 

לה� שתי פני� ולא פ� אחד כמקובל  לטעויות שיש, �ככל הנית, הנשיפה לא יביאו

ואילו הפ	 הפ� האחד הוא מניעת העמדה לדי� והרשעה של חפי� מפשע . לחשוב

להחמי$ ואשר ממשיכי� של בזיהוי שיכורי� שהמכשיר עלול מניעת  כ, השני 

 .בנהיגה ומסכני� את הציבור ברשותו

אלא במוסכמה , תבדלת כדי לבאר שאי� מדובר באיזו שהיא אליטה מדעית מ .6

בחרנו לצר* אוס* של תקני� מהודו ועד כוש מרומניה ועד , בינלאומית רחבה

 שלא הקש, ושוב.  זילנד מנסיכויות המפר1 ועד טנזניה מטייווא� ועד ברזיל#ניו

 ,לתמוה ולשאול היכ� המדינה שהתיימרה להיות אור לגויי� בענייני מדע ודעת

 ").טו"נספח : להל	(  ?פרס נובלומפארת רשימה ארוכה של מקבלי 

 המדינה והיא הסירב, על א* שהעובדות ברורות ונחרצות ולא נית� לערער עליה� .7

. בדיקת מכו� התקני�ת בתוק* להצעה להעביר את המכשיר לעודנה מסרב

 �י התביעה דוחי� אותה בקש ואגהצעה זו הועלתה כבר עשרות פעמי� ונצי

 .ה לא יהססו העותרי� להסכי� לה על אתרנכבד ז תעלה שוב על ידי בית משפט

 !)מה לנו ניסויי� במחתרת כשיש מכו� תקני� מוכר(

 ודוגמה אחת מיני רבות לסירוב , למנות מומחה שכזה,מצורפת בזה בקשה שכזו .8

סירוב המוכיח באופ� בולט ומצער שאי� מדובר בהתנהגות , העיקש להעתר לה

פוס כפי יכולתו ולו במחיר של  של השלטו� לת�בניסיו אלא ,שלטונית ראויה

  ").זט"נספח : להל	 (       . או תירוצי� של אחרו� המתדייני�טיעוני�

   

 "תיבת קסמי�"מכשיר הנשיפה כ  .ג
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 משר התחבורה וממשטרת ישראל את המסמכי� שמה� לקבלכל הניסיונות  .1

עד , אפשר יהיה לדלות מה ביקשה משטרת ישראל לרכוש ומה מכר לה היצר�

 ")זי"נספח : להל	( .בתוהועלו , היו�

זהו לא חומר "י� נהנתה המשטרה מהחלטות בנוסח במש. חודשי� ארוכ .2

אשר שמרו אותה כחסינה מפני המידע הזה שצרי. להיות שקו* " חקירה

  .")חי"נספח : להל	 (       לחלוטי� לציבור אשר רשאי לדעת מה יש בו במכשיר

ק דוד " וטע� ראש מדור מכשור רפטע� וחזר , 1במהל. הדיו� בפני המשיב מספר  .3

כתר כי מסמכי המכרז שפירסמה המשטרה ואשר הביאו לרכישת המכשיר 

 .נעלמו ואינ� ועל כ� לא נית� להציג� לציבור

ק כתר הוסי* וטע� "אותו רפ. היא בבחינת מציאות, תמוהה ככל שתהא טענה זו .4

דה של המשטרה שהיא היחי" מרו�"י המסמכי� צריכי� להמצא ביחידת כ

 .המטפלת ברכישה ותקצוב של ציוד

רור ביחידה הזו העלה שלא היה ולא נברא מכרז וכי מדובר בבקשה שהגיש יב .5

מדור מחשוב לפטור אותו ממכרז שבה ביקש לרכוש את מכשיר הנשיפה 

י אותו מדור השיבו כי גנצי. המסוי� לאחר שנימק מדוע וכי הבקשה אושרה

תמליל : להל	( .ק כתר"א בידי רפ וצרי. להמצמכשורהחומר נוצר במדור 

 ").טי"ראה נספח , השיחה

 לא מצא לנכו� לייחס 1ומת ע� ההקלטה אלא שהמשיב מספר עק כתר "רפ .6

משמעות לעובדות הללו בהכרעת דינו זולת סיכומ� כעובדות שה� בסיס לדיו� 

ב פרוטוקול "מצ ( "חדש"  ובאופ� תמוה בחר לקבוע ר* אכיפה שבעקבותיו

 .")כ"נספח : להל	()  כתר וההקלטהק"פחקירתו של ר

באותו עניי� חזר וטע� ראש מדור מכשור והבהיר כי משטרת ישראל איננה  .7

מכירה את תוכנו של המכשיר וכי בכל עניי� ועניי� הקשור במדידות היא 

 ואפילו לא ניסתה ")מ"עמוס גזית בע(" וסוכנו באר1 מצייתת להוראות היצר�

ז 169 בתקנה הנקובותוראות המפורשות מעול� להתאי� את ההפעלה לה

 .לתקנות התעבורה

תיבת "           איננו אלא ר נציגי המשטרה ה� בפועל כי המכשיהסבריה� של .8

שאי� מערערי� על ,שאי� מפשפשי� בקרביהה רסגורה ומסוג" קסמי�

היא בעצמה מודיעה מעל הצג מתי היא תקינה ומתי לא ואי� אפילו , החלטותיה

רת ישראל שיכול לבקר את הקביעות המופיעות על גבי הצג של אד� אחד במשט

 .תקינותו של המכשיר הוא עניי� שבינו לבי� עצמו.מכשיר הנשיפה

מדובר במצב אבסורדי שבו משטרת ישראל והמשיבי� התפרקו לחלוטי�  .9

מחובת� שבחוק ומאחריות� לאזרחי המדינה ורוחצי� בניקיו� כפיה� בטענה 

 הוא אב רחו� וחנו� הדואג Dragerחברת קרי , מניהשהאב הגדול היושב בגר

 .לנו
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 1יוזמותיו של המשיב מספר   .ד

 עופר עניי	:" להל�( 14689/06/ נחש* למרבית הסוגיות עוד בת1המשיב מספר  .1

 בעת 2007שנדונה בחודשי� הראשוני� של שנת  ")כא"נספח : להל	(  ")של�

הנשיפה היו שרק מקצת המחדלי� והמכשלות הקשורות להפעלת מכשיר 

 באותו העניי� בכ. 1הסתיי� פסק דינו של המשיב מספר , א* על פי כ�. י�ידוע

 חודשי� 6 רשימת המחדלי� ואי ההתאמות שהיו ידועות אז וקצב השהוא מנ

לשרי� הממוני� ולרשויות לתק� את כל המחדלי� תו. הודעה שא� לא יעשו כ� 

 .ישקול את עמדתו מחדש

בעצמו ובלי , 1המשיב מספר ,כבוד השופטחש* , ל�בפסק הדי� בעניי� עופר ש .2

 כי משטרת ישראל מפעילה בעליל מכשיר נשיפה ,שנטע� לפניו בעניי� זה במפורש

 .2005שאיננו מאושר כדי� ועל פי החוק מדצמבר 

אי אפשר להתעל� מ� העובדה שבסגנו� ובתוכ� פסק הדי� בעניי� עופר של� הוא  .3

 טריבונלל בית משפט גבוה לצדק או מעי� פסיקה התואמת יותר סמכות ש

 מונה את מחדלי הרשות המבצעת בייחוד 1מנהלי אחר כאשר המשיב מספר 

 .בחקיקת משנה לקויה וחסרה וקוצב לה זמ� לתיקו� המעוות

פסק הדי� הזה עורר כבר אז תמיהות באשר לאפשרות שעל פי אותה מערכת  .4

ת עמדתו מחדש יזכה  ייתכ� כי לאחר שישקול א,רשיע בית המשפטשהעובדות 

 .נהגי� אחרי� בגי� אותה עבירה באותה מערכת עובדות ממש

מצא  , 1 פנה אל המשיב מספר העותרמשחלפו לה� מכסת ששת החודשי� ו .5

 בעניי� צינמ� 15447/06/בתיק ת,  לנכו�  לפסוק בעניי� אחר1המשיב מספר 

ע נורמה עונשית  הליקויי� עדיי�  לא תוקנו  וקבכי  ")כב"נספח : להל	(  ורדית

ולפיה על א* "  המדיניות השיפוטית שלי"ה הוא מכנה כבשגרה  תמיוחדת או

 שישה חודשי פסילה ומוסי* עליה� . כללהוא גוזר בדר, ו� שבחוקימעונש המינ

 לבחירת השופט עבודות לתועלת הציבור שהוא איננו מ� העונשי� המנויי� בחוק

 ראה( . לו עונש אחר בעונש הזה כשהנאש� כלל לא עותר להמיר היושב בדי�

  ).לעיל" יח"נספח 

ובניגוד מוחלט לראיות המדעיות ולעדי� המומחי� מטע� אבישר עוזרי  בעניי�  .6

 מ� 1סטה המשיב מספר , )ובהעדר עדי� מומחי� מטע� התביעה( ההגנה 

 ר* בטחו� של  שישי� מיקרוגר� בליטר ,הראיות וקבע משל היה מדע� בעצמו

והצהיר כי מאותו היו� ואיל. יזכה כל , פי שפירט בהכרעת הדי�כ, אויר נשו* 

 מיקרוגר� ג� 300 #נאש� שיובא אליו לדי� א� תוצאת מכשיר הנשיפה נמוכה מ

(  .ב לתקנות התעבורה169 מיקרוגר� הנקובי� בתקנה 240א� היא עולה על 

 ).לעיל" י"ראה נספח 

לקבוע כי כתב האישו� החל , החקיקתית האקטיבית,  השיפוטיתנאמ� לגישתו  .7

מקרה שכזה אינו מכיל עבירה או שכתב האישו� אינו מכיל אשמה בכל 
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 1שפט שקבע המשיב מספר מעל הס* ובטר� " זיכוי"ומצורפי� בזה לדוגמא 

 ")כג"נספח : להל	(  .בדרכו העצמאית שאינה מתיישבת ע� סדרי הדי� הפלילי

ש� מצא את , ופט ח� אביטל לאולמו של כבוד השעותר נקרא ה09.01.2007ביו�  .8

בית . נציגי התביעה העוסקי� במכשיר הנשיפה  אשר נקראו לדיו� בעניי� אחר

 כבר הפלוגתא העקרוני עותראשר ראה ככל הנראה את ה, המשפט הנכבד

ציע פתרו� אותו העלה על הכתב ה,  בעניי� מכשיר הנשיפההמשטרהשל  והרציני

והוא הודיע על ,  על פניה עותרהצעה שהיתה מקובלת על ה, כהצעת בית המשפט

נספח : להל	( ) ההחלטה אשר תוכנה מדבר בעד עצמוב העתק "רצ. ( כ. על אתר

 .")דכ"

 .הודיע נציג המשטרה כי המשטרה דוחה את ההצעה, ימי� ספורי� מאוחר יותר .9

שכ� ש�  , 1 אל אולמו של המשיב מספר עותרפנה ה, בהלאחר שהסתיימה הישי .10

דמה המתמחה של יאת פניו ק.  עוזרי#עמד להתקיי� הדיו� בעניינ� של אבישר ו

אותו מסרה , ה נוסח החלטה מודפס הגברת כרמית טיר� וביד1המשיב מספר 

  .נציג המשטרה, ד בני סמו" ובידיו של פקד עועותרה� של היידב

הסבירה , "הקרוב' ד השופט טננבוי� עומד לתת ביו� אזוהי החלטה שכבו"  .11

לאחר . הוסיפה ואמרה"  מבקש את הסכמתכ� להחלטההואו" , המתמחה

התברר , שהיתה מודפסת א. לא חתומה" החלטה"ההל� הראשוני והעיו� ב

ופיעי� פרטי� טכניי� משבו  1שמדובר בהצעת ניסוי שהתווה המשיב מספר 

  .באילו מכשירי� וכמה נבדקי� יבדקו בו ו,כיצד ואי. יתבצע הניסוי

 הוסי* ואמר למתמחה עותר  ואילו ה, הצדדי� ג� יחד סרבו להצעה על אתרישנ .12

משפט� יתכנ� ניסויי� במכשיר שמדעני� אמוני� , שלא יעלה על הדעת ששופט

העתק החלטת . עליו וכי ההצעה של השופט ח� אביטל מקובלת עליו הרבה יותר

ולאחר דקות , 1כת המשיב שמתמחה שהכניסה אותה ללהשופט אביטל נמסר ל

 דחיה בשעת שמיעת תהיה למסדרו� ואמר כי 1ספורות יצא אחריה המשיב 

 .הדיו�

 מיד ישיבה של כל שופטי בית המשפט השלו� 1פר סכינס המשיב מ, ככל הידוע .13

לתעבורה כדי לדו� במחלוקת שלכאורה בי� הצעתו שלו לבי� זו של השופט 

 שהיה אבישר עוזרי� הישיבה נקראו הצדדי� להמש. הדיו� בעניי� ובתו, אביטל

 .קבוע כאמור זה מכבר

המשפט הזה כבר :"  הודיע במילי� הבאות1הדיו� נפתח בזה שהמשיב מספר  .14

עכשיו אנחנו , )ק. ד# הערה שלי#א* שפרשת ההגנה טר� הסתיימה ( נגמר

סוי ואני רוצה במשפט הבא אנחנו נעשה ני. צריכי� כבר לעסוק במשפט הבא

פט שאל נציג המשטרה סרב בתוק* וכבוד השו". שאת� תשתתפו איתי בניסוי

, "?למכו� התקני�י� שבמקו� ניסוי נשלח את המכשיר מסכ האז את:" אותו
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 אשר מנה בפניו את חולשותיה עותרכבוד השופט פנה אל ה. נציג המשטרה סרב

 :של הצעת השופט ובינה� ציי� את  הענייני� הבאי�

זו� הליכי� יל לו לשופט לרדת ממכו� שבתו לזירת המתדייני� ואל לו לא .1

חובת השופט היא לשפוט כדי� על פיה חוק ועל פי . וראיות במשפט פלילי

 .להכריע לטובת הנאש�, העובדות ובכל מקרה של ספק

אמר , לי"? מה לו לשופט שמומחיותו משפטי� בהתווית ניסוי מדעי .2

, קצועית המכסה בקושי עבודה משפטיתיש ביטוח רשלנות מ ",עותרה

פיזיקה  ,  בענייני� של כימיהדעהכבודו מבקש ממני שאני אביע 

 "?פיזיולוגיה ומטרולוגיה

עוד לא קיבל אישור מתאי� מוועדת  הניסוי המוצע כלל איננו חוקי כל .3

 .נקייהלס

אי� כל קשר בי� השוואה של תוצאות מדידת אלכוהול בבדיקת ד� לבי�  .4

, בכל מקרה הקשר הוא סטטיסטי. ידה במכשיר הנשיפהתוצאות המד

אותה ער. , נחקר ומופיע בטיוטת חוות דעת שמצויה בבית המשפט, ידוע

מדוע צרי. ניסוי א� ההגנה הביאה ממצאי� . ק מטע� ההגנהרטניר וו"ד

באופ� תמוה קבע ,  והתביעה לא התייחסה אליה� למרות שבית המשפט

ההגנה תביא עדיה ראשונה , קרי, שסדר הבאת הראיות יהא הפו.

 (!)....והתביעה תביא עדיה אחרונה

וכיח דבר ובוודאי אי� קשר בינו ובי� הוכחת אמינותו של מהניסוי לא  .5

ניסוי כזה . מכשיר שמלכתחילה איננו עונה לתקני� מדעיי� מחייבי�

 .יהיה בבחינת אחיזת עיניי�

 ?ניסוי שכזה מאי� ילקח תקציב לביצועו של .6

אותו שאל המשיב , וק'ר איליה פוליצ"השתת* ג� ד, ופשי שהתפתחבדיו� הח .15

וק הבהיר בצורה חד משמעית שהניסוי המוצע הוא 'ר פוליצ"וד,  לדעתו1מספר 

 השיב כמה וכמה 1המשיב מספר  .טעות לוגית ושגוי מיסודו ואי� לקיימו

 :תשובות

  לא יצטר*עותרראשית השיב כי את הניסוי יעשה בכל מקרה וכי א� ה .1

 .להשתת* הוא ימצא עורכי די� אחרי� שישמחו, אליו 

 והתייע1 ע� המדע� הראשי של "מתוא�" הודיע כי הוא 1המשיב מספר  .2

 עותר את תשומת ליבו של הוהפנה, שנער' פרופ, המכו� לבטיחות בדרכי� 

ר לפיזיקה  או "כדבדה שישבה באול� שהציגה את עצמה לגברת נכ

 לשת* עותר ביקש מה1שר המשיב מספר וא, נציגת המדע� הראשי, כימיה

 .עימה פעולה ולהמציא לה כל חומר אפשרי
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 אמר שהוא כבר בדק את עניי� ועדת הלסינקי וכי אי� 1המשיב מספר  .3

 .המוצע צור. באישור הוועדה לניסוי

 !".יש לזה תקציבי� בשפע, אל תדאג:" אמר , בעניי� התקציב .4

 כאשר כל עול� עותרגיש האי� צור. להרבות במילי� כדי להסביר מה הר .16

לות שבזהירות השופט עוסק בפעי, המשפט עליו גדל נראה מתמוטט לנגד עיניו

ובכל מקרה  היא מתנהלת שלא באול� בית " פוליטית"יתרה נית� לכנותה 

 דבר ויועצי� שאינ� עולי� על דוכ� העדות לומר יהמשפט ומעורבי� בה יודע

ומוטב שלא להרחיב בדיבור בעניי� . דבריה� בפרהסיה ולעמוד לחקירה נגדית

 ? זה משפט זה.זה

, בהעדר צדדי� , 1ניתנה בלשכתו של המשיב מספר  , 2/3/2008ביו� , והנה כי כ� .17

והיא מגבשת הסכ� לעריכת , החלטה שאי� לה אח ורע בתורת המשפט הפלילי

 בשמותיה� ואינ� נזכרי�ניסוי בי� השופט ובי� שורה של עורכי די� שאינ� 

ומבטאת בעיקר את יכולתו של כבוד המשיב   באותו תיקהנאש�� את מייצגי

 בעמדתו כשופט לאסו* סביבו אנשי� אשר יאמרו ה� להצעותיו 1מספר 

 .")א" נספח  ראה :להל	(  .לקיי� משאלה אישית ויאפשרו לו

 , 1קשה שלא להמנע ממחשבות קשות על כ. שבאולמו של כבוד המשיב מספר  .18

 וכאלה שהסכימו  עורכי די� שנעתרו לו וכאלה שסרבו לו ניצבי� כיו� ומופיעי�

ולו למראית עי� אי� ה� , וכאלה שהתנגדו לו כמו העותר, עימו בחשיבות הניסוי

 .עומדי� באותו מקו�

ולא , בהעדר הצדדי�, ניתנות בלשכה 15022/07/   כל ההחלטות בתיק ת .19

. פומביותהנערכות בהסתר ובהעדר ה, מתנהלי� פרוטוקולי� של הישיבות

הפרוטוקול היחיד מ� הישיבה הראשונה מעיד בעליל על עצמו שהוא תוצר של 

מהלי. שבו הנאש� היה עמיחי ניסי� המיוצג , יוזמה מפורשת של בית המשפט

 הכרעת די� עקרונית בלי שניתנה לעותר 1שבו נת� המשיב מספר , על ידי העותר

הפרוטוקול בתיק זה . חוקהזכות להביא ראיותיו או לסכ� כמקובל וכמתחייב ב

 )"1א" ונספח "א"ראה נספח : להל	( איננו נחזה להיות של הלי. פלילי נורמלי 

לאור זה :" הוא קובע כדלקמ�, 8בסעי*    1בהחלטה שניסח כבוד המשיב מספר   .20

טועני� הסנגורי� שאי� מנוס מעריכת ניסוי שיקבע אחת  ולתמיד את אמינות 

יקה משולבת של ד� ונשיפה תו. השוואה בי� הדר. הסבירה היא בד. הינשו*

ניסוי כזה יוכל . קרי תער. בדיקת ד� ונשיפה והיחס בינה� יבדק, התוצאות

אי� לה� כל דרישות בנוגע .  אי הוודאות המרחפת מעל המכשירתלהסיר את עננ

עוד . למדע� שיהיה אחראי על הניסוי וה� מסכימי� לכל מהלכיו המקצועיי�

מי� ה� מראש לתוצאות  וכי יקבלו על עצמ� את תוצאות מוסיפי� ה� שמסכי

 ".תהיינה אשר תהיינה, הניסוי
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ת דעת מקצועית שבאותו תיק לא הגישו הצדדי� שו� חוו, נעלה מכל ספק .21

דתו בתקני� מחייבי� וצורת הפעלתו וג� עמי, הנשיפה רבקשר לאמינות מכשי

ויש לו ער. , חלט דרושחוות דעת הקובעת כי הניסוי עליו הו, והיא הנותנת, לא 

 .מדעי כלשהו

איש מ� הסנגורי� המופיעי� בהלי. לא טרח מעול� להתייצב לדיו�  .22

 המשיבכשבאמתחתו חוות דעת מקצועית בנושאי� הללו וכל הקביעות של 

 תוצאה של ההתדיינות בתיק � ה, ללא יוצא מ� הכלל�כול, בעניי� זה 1מספר 

יפוכ� של דברי� שקבע המשיב  כל המומחי� קבעו את הואבישר עוזרי שב

 אשר 1 מספר המשיב שקביעותיו של ,בכל הצינעה,  בתיק ואפשר לומר 1מספר 

 .שימשו בסיס להחלטה הזו משוללות בסיס ראייתי או מדעי

החליט משל היה  הוא ועליוחמורה במיוחד קביעתו כי יש בניסוי שהוא התווה  .23

 העדר אמינות או העדר את השאלות אודות" אחת ולתמיד"כדי להסיר , מדע�

תקינות מכשיר הנשיפה וכי ניסוי כזה יוכל להסיר את עננת אי הוודאות 

מילי� אלו אינ� מגובות בא* ראיה מדעית שהוגשה . המרחפת מעל המכשיר

סותרות את המדע , ה� סותרות את ההגיו�, נהפו. הוא, לבית משפט כלשהו

 שהוצגו בפני בית המשפט הפשוטות והנחרצות, וסותרות את הראיות הברורות 

 .וה� נתמכות בחוות דעת שנערכו מטע� העותרי�

וכבר למחרת בבוקר ,  במהירות הבזק1את החלטתו פירס� המשיב מספר  .24

 כי בעיית מרוחקי� מירושלי�אפשר היה לשמוע מפי שופטי� מבתי משפט 

 עומדת להפטר חיש קל בתו. תקופה קלה וזאת מיוחד לנוכח הנשיפה מכשיר

, חר פע�פע� א,  לא נמנע מלקבוע בפרהסיה 1ה המצערת שהמשיב מספר העובד

 !..."ניסוי המכשיר ימצא אמי�בש "עותרוג� באוזני ה

  

 

 5זהותו של הנסיי	 משיב מספר   .ה

בישר עוזרי  בדיו� בעניי� א5משיב מספר שרתה רוחו של , כפי שכבר צויי� לעיל .1

 קטעי� שאי� נ�י� יש ואפילו בהכרעת הד1בדרכי� שונות מפי המשיב מספר 

לה� ביסוס בחומר הראיות ונעלה מכל ספק שמקור� בידע שרכש השופט 

 וככל הנראה מ� המשיב לצור. כתיבת פסק הדי� מחו1 לכותלי בית המשפט

 .5מספר 

 איננו איש פיזיקה או איש כימיה או רופא וג� לא מכשיר� 5המשיב מספר  .2

הרי מומחיותו בתחו� , כפי שנית� ללמוד מ� הפרסומי� עליו, בהכשרתו

 החוקרי�ומאחוריו ניסויי� שוני� ובינה� כאלו , הפסיכולוגיה המחקרית

עמדתו המחמירה בעניי� . התנהגות של נהגי� תחת השפעת אלכוהול או סמי�
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ומצאת ביטויה בשורה של ,אכיפת החוק על הנהגי� היא  מ� המפורסמות 

 ".אור ירוק"  וג� הרצאות במסגרת עמותת פרסומי�

אי אפשר למצוא מומחה פחות מתאי� מ� המומחה הזה שאי� לו לא , לכאורה .3

 בנושא תבאובייקטיביוהידע המקצועי ולא הריחוק הרגשי הדרוש כדי לפסוק 

 ר הגורס כי המכשי1של  המשיב מספר להתעל� מעמדתו  קשה ג�. כל כ. רגיש

 .5המשיב מספר ימצא אמי� היונקת לכאורה מעמדתו הראשונית של 

 בפני העיתונאי� כבר למחרת 5המשיב מספר תייצב ה, ק� היה למישהו ספוא .4

 "תומכי המכשיר"את " הרגיע", Ynetובראיו� שנת� לפורטל של אתר , המינוי

סוי והסביר מדוע הוא סבור באומרו כי למשטרה אי� מה לדאוג מתוצאות הני

 ").הכ" נספח : להל	 (  .ימצא אמי� רשהמכשי

 לא ידע כלל כי  הניסוי שהתווה לו 5המשיב מספר , רעותלעניות דעתו של ה .5

בדיקה ,  איש100 #מספר מצומצ� של כ בדיקה של, רלאמו , 1המשיב מספר 

ה קיקיונית של ניסויי� מקיפי� א בבואיננו אלא, עוקבת של ד� ואויר נשו*

מקומות שוני� בעול� בעשרי� השנה האחרונות ובה� השוו ג� בשנערכו 

 את תוצאות של בדיקת נשיפה ובדיקת ד� אצל Alcotest #באמצעות מכשיר ה

אותו הנבדק ובכול� נמצא כי אכ� קיי� קשר סטטיסטי מובהק ומוסכ� על כל 

, כשבמרכז הפעמו�, )פרבולה( בפעמו� גאוסייני טיפוסי המדוברהמדעני� כאשר 

בכל צד אלו שעלולי� להחשב שיכורי� , רוב מוצק של האוכלוסיה ומשני אבריו

ב חוות "רצ .יותר לה� לנהוג בעוד� שתויי� כלוטש שאינ� כאלו ואלו בשעה

 עוד בעניי� אבישר עוזרי המייתרת את הניסוי עותרדעת שהוגשה על ידי ה

 ")כו"נספח  : להל	( . בעליל

  תוצאות ניסוי שנער. זה לא מכבר 5 למשיב עותרשלח ה, כדי לסבר את האוז� .6

 ").כז"נספח : להל	(  .נהגי� בדיקה שכזו 21,000 זילנד ובמסגרתו נבדקו #בניו

 . ואמר שהמסמ. מאוד מועילעותר הודה ל5המשיב מספר  .7

 אל המשיב עותרפנה ה,  נחושי� לקיי� את הניסוי5 # ו1משהתברר שהמשיבי�  .8

: להל	(   במכתב שהעתקו מצור* לעתירה זו ותוכנו מדבר בעד עצמו5מספר 

 והעיר עותרהוסי* ה, י� לעיל בנוס* לרשימת ענייני� הנזכר.")חכ"נספח 

הא� שורת .  הכיצד זה איש מדע מקבל מתווה ניסוי ממשפט�5ב מספר שילמ

ההגיו� איננה שהמשפט� יציג בעיה לפתרו� ואילו המדע� יטכס עצה א� יש  

 ? המוצגתהסוגיהניסוי היכול לפתור את ל בכל

 עותריו הפנה אל, שלא השיבמו, עותרהשל  לא השיב לפניותיו 5המשיב מספר  .9

ימוס ברוב נ 5הודיע המשיב מספר , בי� השניי�בשיחת טלפו� שנערכה . ישירות

 . כל שיחה שהיא2' שוחח ע� העותר מס אסר עליו ל1כי המשיב מספר 

 ,אחד מיני רבי�,  היא עוד שיא5 למשיב מספר 1העצה שנת� המשיב מספר  .10

 אשר 1פר יאה ממרחב אול� הדיוני� של העותר מסצבמעורבות האישית ובי
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בלי צו שיפוטי ובדר. של מניפולציה שאינה מוכרת , הרשה לעצמו לכאורה

לאסור על אזרח אחד לשוחח ע� זולתו או לנסות להשפיע עליו , בעול� המשפט

 להגיע למחוז 1מדעותיו ומידיעותיו שמא אלו יסיטו או ימנעו מ� המשיב מספר 

בסוגיה , לדעתו, "ולתמידאחת " המכריע  ,ות ניסוי הרשו� על שמותוצא: חפצו

 .שכל המדינה מחכה להכרעה בה

ר שלמה אלמוג "לצור. הניסוי את ד" גייס " 5עוד נודע לעותר כי המשיב מספר  .11

ר אלמוג הנכבד הוא "ד.  השומר#מהמעבדה לטוקסיקולוגיה בבית החולי� תל

האיש שאפיי� את מכשיר הנשיפה עבור המשטרה והיה בקשר ע� היצר� לצור. 

הא� אפשר . הוא הוא בר הסמכא שהמלי1 על בחירת המכשיר. רכישתו

? להתעל� מכ. שמי שבחר את המכשיר מצטר* לצוות שצרי. לבקר את הבחירה

שמא זו המערכת המגינה על עצמה בכל ? הא� לזה יקרא מחקר או ניסוי אמי�

 .תכסיס אפשרי

בדות המדעיות ומעמיד וק המאמת את העו' איליה פוליצר"ד,  המומחהרלעתירה זו מצור* תצהי .22

 .")טכ"ראה נספח (  .מיותר ואפילו מזיק, את הניסוי כבלתי נחו1

 לציי� כי על רקע מה שנראה בעיניו כפעילות שיפוטית בלתי עותרחובת הגילוי המלא מחייבת את ה .23

לא מתו. תחושה ,  לפסול עצמו מלשבת בדי� בענייני� דומי� 1ביקש מ� המשיב מספר , הולמת 

אלא מ� הטע� , חס וחלילה לנאש� פלוני או נאש� אלמוני, פט נוהג במשוא פני�שכבוד השו

 מנהל מעל פלטפורמה של משפטי� אקראיי� את סדר היו� המשפטי פרטי שלו 1שהמשיב מספר 

 .שבו הוא נות� ביטוי לדעותיו ולמגמותיו ואיננו גודר עצמו לבחינת הראיות ופסיקה על פי הדי�

 הרחיק עצמו באופ� מלאכותי מ� הניסוי אשר 5עותרי� כי המשיב מספר בימי� האחרוני� נודע ל .24

 על ידי שלושה גורמי� שוני� ,בסו* חודש זה, עומד להתרחש כפי שנמסר על ידי נציגי המשטרה 

 .5תחת פיקוחו של המשיב מספר 

ד "עו, 6כ המשיב מספר "ד בני סמו ואת הציבור מייצג ב"את המשטרה מייצג בתכנו� הניסוי פקד עו .25

ששימש עד זה לא מכבר כתובע בשירות משטרת ישראל וע� כל הכבוד לרצונו הטוב , יונת� שנאור

הוא איננו נהנה מייעו1 מקצועי של מומחה כלשהו ואילו המומחה , ולידע המקצועי הרחב שרכש

וק הזהיר אותו הזהר היטב מפני אחיזת העיניי� שיש 'ר איליה פוליצ"ד, היחיד איתו התייע1

 .וי המוצעבניס

לא נותר אלא לסכ� בקצרה מדוע יש לאסור ובמהירות על קיומו של הניסוי המוצע העומד  .26

 :הקרובי�להתבצע בימי� 

הינה בסמכותו , או איננו ראויראוי עריכת ניסויי� שנועדו לקבוע א� מכשיר נשיפה פלוני   .א

א בפועל ולא ל, הייחודית של שר התחבורה ואי� איש יכול ליטול מ� השר את סמכותו זו 

 .למראית עי�

 הינה פעולה פסולה החורגת מתפקידו השיפוטי ויורדת ה� 1פעולתו של המשיב מספר   .ב

גיוס תקציבי� וקביעת , שידול , למגרש החקיקה וה� למגרש הפוליטי בי� היתר בתכנו� 

 .מדיניות
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 ח� בנשיאת,  למערכת המשפט לאשר שמ1 של תחרות בי� עורכי די�ואופ� פני� �אסור בשו  .ג

 .בלי שו� קשר למידת חשיבות הנושא העומד על הפרק, בעיניו של שופט

ובית " עשה ל. רב" לא יעלה על הדעת ששופטי� שוני� בבתי משפט שוני� ינהגו בדר. של   .ד

משפט פלוני אחד יודיע כי ער. ניסוי והמכשיר אמי� ואילו אחר יערו. ניסוי משלו ויודיע 

 .שהמכשיר פסול

 שנית� בבית המשפט 005515/07/פסק דינו של כבוד השופט נחשו� בתלא יעלה על הדעת ש  .ה

 לאחר שמיעת עדי� וראיות יחשב כחסר ער. משו� שכבוד  תקווה#השלו� לתעבורה בפתח

 .")ג" נספח  ראה : להל	(  .השופט נחשו� לא יז� עריכת ניסוי שיתמו. בפסק הדי� שנת�

בת היק* המוצאת ביטוי בעיתונות במצב הנוכחי ישנה גניבת דעת והטעיה ציבורית רח  .ו

ובחיי היו� יו� בבתי המשפט כאשר השופטי� הנותני� אמו� בכישוריו של המשיב מספר 

מטריד שמקבלי� כתורה מסיני שהנה הנה עומד להתבצע ניסוי שיכריע באמת במה , 1

 .אות� מזה שנתיי� ומעכב אלפי משפטי� מלהתקיי�

,  ובלתי מעורערי��מחייביל תקני� מדעיי� לא יעלה על הדעת שמכשיר שאינו עונה ע  .ז

והרעיו� החוקי של  זהו עיוות חמור וביטול טוטלי של הרעיו� המדעי. יעמוד למבח� כלל

 .יצירת תק� מדעי מחייב

לא יעלה על הדעת  ששופט כלשהו יעמיד למבח� את  טול לדוגמא מצב דברי� בו ש  .ח

התק� שקבע משרד   על פימהימנותה ודיוקה של משאבת דלק כלשהי כשאינה פועלת

 .המסחר והתעשיה בניסוי פרטי משלו

 יתקיי� בניצוחו של אד� שרחוק מלשכנע בניטרליות שלו שהניסוילא יעלה על הדעת   .ט

 .ובכישורי� שלו לבצע את הניסוי

משמיטי� לחלוטי� את הקרקע מתחת ,  בראיו� לתקשורת5הכרזותיו של המשיב מספר   .י

 .� את התפטרותו המידיתלסמכותיות שהוענקה לו ומחייבי

, י ציבור יושחתו לריק שלא על פי דרכי שלטו� ומינהל תקיני� ספלא יעלה על הדעת שכ  .יא

לא ברור א� הכספי� בה� .  הזה מדובר בתקציבי� נעלמי� שמקור� לא ידוע ובמקרה

 אות� וא� בעלי הכספי� מוציאי�משתמשי� נועדו כלל כדי לשרת את המטרה שבשמה 

אות� לרשות בית המשפט היו מסכימי� שיעשה בה� שימוש שאיננו או מי שהעמידו 

ג� העדר השקיפות הזה צרי. . צר ובלתי ממלכתי בעליל, שימוש ממלכתי אלא אינטרסנטי 

 .להדיר שינה מעיניו של כל מי שמערכת בית המשפט יקרה לו

 קשה להבי� מדוע מי שאי� לו מטרות מסומנות מראש ומסקנה מוקדמת בעניי� שטר�  .יב

הוא מכו� ו הל, נמנע מלמסור את הנושא לבדיקת הגו* המוסמ. היחיד בישראל, נבדק

 .התקני� הישראלי

ובכל הריסו� לא , עלול בהחלט להסתבר שהמממ� הוא גו* בעל עניי� מובהק בתוצאות  .יג

קשה להאמי� לאור העובדה שניסוי . נעלה כא� את האפשרויות הקשות העולות בדעתנו
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� סביר כלשהו שאי� לו עניי� בתוצאה מסוימת היה נות� מממוכו שכזה ושכמותו כבר נער

 .ידו לניסוי

ובאשר לשאלה הא� יש שמ1 של אמת בניסיו� לטעו� שמדובר במכשיר העומד בתקני�   .יד

בינלאומיי� ואשר אלמלא הפלט העברי שלו נית� היה להשתמש בתוצאותיו באר1 אחרת 

ב תמליל שיחה "מצ, ב"אנגליה וארה, צרפת, שלא לדבר על מדינות כמו גרמניה, כלשהי 

, מר רענ� כ1,  בישראלDrager ע�  הנציג המוסמ. של חברת 11/7/2008' שנערכה ביו� ה

עשתה בהלי. נובמהלכה מודה מר רענ� כ1 שרכישת המכשיר על ידי משטרת ישראל 

לא בקרה וכי הוא מסכי� כי יש לאמ1 במהרה תק� מחייב ולהתאי� ל ללא תק� ויקיקיונ

  Evidential Breath Aanalyzer המכשירי� לתק� שיקבע כדי שיהיו ראויי� לתואר את

 .כפי שמתחייב בכל ארצות העול� וכפי שמשל� המיסי� בישראל זכאי שהתייחסו ג� אליו

 ").ל"נספח : להל	 (

 פני� ואופ� �אי� מדובר בשו. פ� בבעיה של אכיפת החוקואי� מדובר בשו� פני� וא  .טו

הדמגוגיה המלווה כל מענה לטענות .  למניעת השכרות בכבישי�,חלילהחס ו, בהתנגדות 

 להיות נדו� בזכותו שלא, בחירותו, האד� דות מחדל שלטוני חמור וזלזול בכבוהפורש

צריכי� לעמוד כמיטב , הנוטל לעצמו מעמד של שופט, בלתי ראויי מכשיר "בפלילי� ע

המשפט בישראל ולומר  ביתהמסורת המשפטית של מדינת ישראל בראש מעייניו של 

שו� יציבות .  אמצעי� פסולי�מקדשתשו� מטרה אינה !  עד כא�#לרשות המבצעת

שיפוטית לא תושג א� אנשי� חפי� מפשע יורשעו כלאחר יד תו. שימוש בסיסמאות 

 .שאינ� מ� העניי�

 של המשיב 011504/08/ ת, " חדש" עוד לא יבש הדיו על עתירה זו והנה התקבל פסק די�   .טז

תמוה מדוע הוא עצמו , וככזה,  Evidential המכיר בעובדה שמכשיר הנשיפה אינו 1מספר 

 "). לא "נספח : להל	( . אינו מורה על הפסקת הניסוי

 

כנגד המשיבי�  וצווי ביניי� שר על כ	 מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו  צווי� על תנאי א

 :כדלקמ	

ימנעו לאלתר מלבצע ולתכנ� ניסוי מדעי   כי�מורה לה ה 5 �  ו1המשיבי�צו על תנאי כנגד  .1.4

שמטרתו לבדוק את אמינותו של מכשיר לבדיקת אלכוהול באויר נשו* הידוע בש� 

Alcotest 7110 MK III IL ) מכשיר הנשיפה:" להל�(" 

,  שינמק מדוע הוא מתנער מאחריותו ומחובתו על פי חוק לבדוק2צו על תנאי כנגד המשיב  .1.5

ועל פי הממצאי� לאשר כדי� מכשיר לבדיקת אלכוהול באמצעות נשיפה , לדרוש, לחקור

אשר הטילו עליו חובה זו עוד ,ב לתקנות התעבורה64מסעי* ) 1א( כמתחייב מסעי* 

 .  5 # ו1ומפקיר את הפעילות שבתחו� סמכותו למשיבי� , 2005בדצמבר 

למשיבי� או מי מה� לעכב על אתר המורה צו ביניי� כמו כ	 מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו 

 כפי שנתנו בהחלטה מיו� 1כל ניסוי או מחקר כלשה� הנעשי� תחת פיקוחו ועל פי החלטתו של המשיב  
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" משפט לקבוע  ה בבית המשפט השלו� לתעבורה בירושלי� שבו התיימר בית015022/07/ בת2/3/2008

  .ל"את אמינותו של מכשיר הנשיפה הנ" אחת ולתמיד

 

בית המשפט הנכבד נתכבד לעיי� בנספחי� המצורפי� , לרשימת הנספחי� המצורפי� דלעילבנוס*  .30

  :הבאי�

 . שהוגשו לבית המשפט מטע� ההגנה כפיחוות הדעת# 4�1 'בלנספח    .א

ו  החברה מצרפת ד* בחירה " עפיDrager טופס הזמנה מאת חברת  עותק של #'גנספח ל  .ב

כמו למשל , ובי� לגבי מטרת המכשירללקוח ובו היא מבקשת ממנו לסמ� אלמנטי� חש

לאיזה תק� , לאילו תקנות ולאילו חוקי� ספציפיי� למדינה המבקשת עליו להתאי�

אבטחת אמינות שי למלא ועוד כהנה וכהנה שאלות המבטיחות שהמכשיר הנרכש יהיה 

 .תוא� ליעדו

 . מדרי. הפעלת ינשו*# 'דנספח  ל  .ג

    

  .י� על תנאי לצווי� סופיי�ש הנכבד מתבקש לעשות את הצוו" ביהמ. 31

  .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לעתירה    .32

  

  

  

            

  ד"עו, דני בר שליט                        ד"עו,   ניזאר עאסי     ד" עו,דוד קולקר 

  כ העותר"כ העותר                                       ב"העותר                                     ב
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  צ "בג                                                               ית המשפט העליו	 בירושלי�ב

  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

  

  030501779. ז.ד ת"עו, דוד קולקר

או דני בר /ד ניזאר עאסי ו"כ עו"י ב"ע

  או עדי פניני/או מיטל גבאי ו/שליט ו

  67137תל אביב , �29 מנח� בגי' מרח

    03#5661667: פקס ; 03#5661616: 'טל

  

  העותר

  �נ ג ד  �                             

  

 ר אברה� טננבוי�"כבוד השופט ד .7

 שר התחבורה .8

 היוע$ המשפטי לממשלה .9

 שר המשפטי� .10

 דויד שנער' פרופ .11

  ד יונת	 שנאור"י עו"רחמי� גיא ע
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   תצהיר העותר

מצהיר בזאת כי העובדות המפורטות , 030501779ז .בעל תדוד קולקר מ "אני הח

  .בעתירה זו נכונות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי

               

              

                                                                                               

__________________   

  ד"עו, דוד קולקר                              

  

  

  

 ז. בעל תד דוד קולקר"עו חת� 21.7.2008 מאשר בזאת כי ביו� דני בר שליטד "אני עו

 ווכי יהי,  להצהיר ולומר את האמתו כי עליולאחר שהזהרתי,  דלעילותו  על הצהר030501779

  ..וולאחר שאישר את נכונות הצהרת,  כ�ולעונשי� הקבועי� בחוק א� לא יעשצפוי 

                                                          __________________  

  ד"עו, דני בר שליט                     

 


