
  

     

  בתי המשפט

  
  

  

  
 החלטה

  

  

 איננו מדויק לעיתי� ויש צור� בניסוי") הינשו�("  מד האלכוהול –טענות הסנגורי� 

  

בדיקת :  "להל�(המקרה  ש לפנ ינ ו  ה וא  מקרה  מייצ ג  ל טענו ת  שהועלו  ל אחרו נה  כנגד  בדיק ת  הנשיפה  שעו רכת  מ שט רת  י שראל                    .1

הטענה בתמצית היא כי    .")ינשו�"או " מד האל כוהול: "להל�(  )Alcotest 7110 Model MK3( באמצעות מכשיר ה דראגר") הנשיפה

 .המכשיר איננו אמי� לעיתי� וגור� לעיוות די� לנאשמי�

  

הודיע  כי  אי ננ ו  מייצג  רק  את  עצמו   אלא  קבו צה  ש למה  של  סנ גורי �  שהצ טרפו  ")  שניאור:  "להל�(ד  יה ונ ת�  שנ יאו ר  "הסניגור  עו                   .2
סנ גור י �  א לה   י חדי ו  מ י יצגי �   כמ ה  מ אות  נ הג י �  ש הוא שמ ו  בנ ה יגה      "). הס נ גו רי � :   "לה ל �)   ( וש מו תי ה�   מ ופ יע י �  ב פרו טוק ו ל( אל י ו  

 .כי יש והמכשיר מזיי� ואיננו נות� מידה אמיתית, והיא, טענת� פשוטה  .בשכרות

  

מתו�  ניס יונ�   ה רב  וע בודת�  ע�     .מדובר  בסנגו רי�  ו תיק י�  שלה�  לק וחות  רבי �  המ ואשמי�  בשכרות,  כפי  שהסביר  הסנ יגו ר                  .3
, ישנ�  מקרי �  שבה�  משוכנעי�  ה �,  קרי    .הגיעו  אלה   ל טענת �  למ סקנה  כי   המכשיר  אי ננו  מדיי ק  במקרי�  לא  מעט י�,  נהגי�  רבי�

 .ובוודאי לא בכמויות שנטע� לה�, כי הנהגי� לא שתו, מסיבות רבות

  

אלא  שישנ�   יותר  מדי   טעוי ות  וש גי אות  מכדי  ,  אי�  ה�  טועני�  כמו ב�  כי  הי נש ו�  ל חלו טי�   שגו י  ונ ות�   תמי ד  מדידו ת  ל א  מ דויק ות                  .4
   .שלא נית� על פיו להרשיע נהגי� ולהעניש� בחומרה המתבקשת בחוק של שנות פסילה, בוודאי לטענת�  .לתת בו אימו�

  

תנאי� שקשה     .שוגה/לסנגורי�  טענ ות  רבו ת ו שונו ת הקשורות  לתנאי�  ספציפ יי�  שבה�  לטענת�  המכשיר  מזי י�, בהתייחס  לכ�              .5
 .לבודק� והתביעה לטענת� לא יכולה להוכיח�

  

אלא שאי� ת מיד   .עומדי� הסנגו רי� בלח צ� של ל קוחו תיה � הטו עני� בתוק� כי  לא  שת ו בכמו יו ת שיוחסו לה�, בנוס� לכל  אלה           .6
א�  קשה  לה�  ע ד  כדי  בלתי  אפשרי  כמעט  לכפור  ,  כל  שיכולי �  ה�  לע שות  ה וא  לכפור  בכל  תי ק  לגופו    .ביכולת�  לה ושיע   את  ל קוחותיה �

 .נציי� כי כפירה שכזו רק תסתו� לחלוטי� את המערכת  .באמינות המכשיר בכל תיק ותיק לגופו

  

  .28.2.2008שנית�  בי ו�  )  שאוחדו  11893/07  –ו    8578/07תיקי�  (טענות  א לה  התחזק ו  לאור  פסק  דיני  בענ יי�   עוזרי  ו אבישר                    .7
עוד  נטע�  כי      .התחוור  כי  המ שט רה  קל טה  את   המכשי רי�  ועשתה  ב ה�  שימוש  לל א  כל  מבח�  או  בדי קה  בישראל,  כפי  שנאמר  ש�

 .המכשירי� הישראלי� שוני� מהמכשירי� בה� נעשה שימוש במדינות אחרות ושוני זה פוגע באיכות המדידה

  

הדר�  הסבירה   היא  בדיק ה     .אי�  מנ וס  מעריכת  נ יסו י  שיקבע  אח ת  ולתמיד  את  א מינ ות  הינ שו�,  לאור  זה  טועני�  הס נגו רי�                  .8
ניסוי  כזה  י וכל   להסי ר  את     .תיער�  בדי קת  ד�  ונ שיפה   והי חס  בינ יה�  יי בדק,  קרי    .משולבת  של  ד�  ו נשיפ ה  תו�  השווא ה  בי�   התוצאו ת

וה�  מסכי מי�   מראש  ל כל ,  אי�  ל ה�  כל  דרי שו ת  בנוגע  ל מדע�  שיהיה   אחראי   על  הניסוי    .הוודאות  ה מרחפת   מ על  המכ שי ר$עננת  אי

את  תו צאות  הני סוי   תהיינה  אשר     עוד  מוסי פי�  ה�   כי   מס כימי �  ה�  מ ראש  לתוצאות  וכי   יקבלו  על  עצמ�    .מהלכיו  המקצוע יי�

   .תהיינה

1

 בית משפט לתעבורה ירושלי
 015022/07  ת

  

 :בפני השופט אברה
 טננבוי
' כב :תארי� 02/03/2008

 :בעניי� 
�� י"י לשכת תביעות את"מדינת ישראל ע  
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   ד  ג  נ   

   רחמי
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 התנגדות לניסוי המוצע והצעת בדיקת מיכלי אתנול –עמדת המשטרה בעניי� 

  

אי�  כל  צור�  ויכולת  לה שוות   בי�  בדיקות  ד� ,  לטענתה    .מתנגדת  המשטרה  ל ניסוי  שכזה,  מסיבות  שאינ�  לג מרי  נהירות  לי                   .9
 .ואי� צור� להשוות בינ� לבי� בדיקת ד�, המחוקק קבע כי תוצאות בדיקת נשיפה לכשעצמ� מהוות הוכחה לשכרות, לשיטתה  .לנשיפה

  

בתגובתה  בכתב  הו צע   כי  י וצ בו  מספ ר     .מה  שמציעה   המש טרה   לכ�  ה וא  ניסוי  שונה  שיבדוק  את  אמי נו ת  הינ שו�  בדר�  אחרת                .10
תיעשה מדידה באמצעו ת הי נשו � וא�   .ריכוזי הגז בגלילי�  יאו שרו ג� ע ל י די מ עבדה מ וסמכת  .גלילי תערובת  גז אתנ ול  בריכו זי�  ש ונ י�

 .יצליח הינשו� למדוד נכונה את תערובות הגז, אכ� המכשיר מדויק

  

  .יהיו  א לה  ל טובתה   או   לרעת ה,  מקרה  הודי עה  ה משטרה  כי  אי ננ ה  י כולה  להתחייב  מרא ש  לקבל  תוצאו ת  ניסוי   כלשה ובכל                  .11
 .יכולה היא להמשי� לאכו� נהיגה בשכרות באמצעות המכשיר בו היא משתמשת, לשיטתה

  

 בדיקות ד� ונשיפה משולבות  –הדר� הנכונה והיחידה לניסוי 

  

ואי�  מנוס  מני סוי   שטח  שישו וה  בי�  ,  הגעתי  ל מסקנה   ש אי �  כל   אפשרות  ל ניס וי  כפי  שמבקשת  המשטרה,  לאחר  ששק לתי  בדבר                .12
 .בדיקות ד� לנשיפה

  

מסתבר  שטע נות   הסנ גו רי�  המרכזיות  מתייח סות     .שרק  חל ק  מה �  מו צג  כא�,  למסקנתי  זו  ה געתי   לא חר  ניתוח  ט ענו ת  ה סנגו רי�                .13
ונית�  כמה ,  מצבי�  מע י�  אלה   אי  אפשר  לחקו ת  באמ צע ות  בדיקת  בלוני  גז    .למצבי�  מ יוח די�  יחסי ת  ש בה�  בדיקת  נשי פה  תשגה

 .דוגמאות

  

$מסוג ה תנאי � שקו רי�  פע מי�  רבות בח ור�  יר וש למי   או  בקי%   תל, הינשו�  שוגה   בתנאי   לחו ת  גבוהי�, לטענת  הסנג ורי�         :עניי� ה לחו ת

לעניי�  זה  קבלתי   תש ובה   מגו מגמת  משהו  מהתביעה  שכ�  מ סתבר  שבהו ראות   ההפעלה  באנ גלית  יש  אכ�  ה וראו ת  לא   לגמ רי     .אביבי

 .ברורות לגבי לחות

  

לא  רק  בגלל   קושי י�     .ישנ�  הבדלי �  בי�   בדיקת  מעשני�  כבדי�  ל אלו   שאינ �  מעשני�  כ לל,  לטענת  הס ניג ורי ה        :עניי�  עי שו�  הסי גריו ת

 .אלא שהתוצאה המתקבלת שונה היא, של המעשני� לנשו�

  

זאת  בשל  השפעה  על  ספ יגת     .הבדלי  חו�  גו�  בי�  אנשי�  גורמי�  ג�  להבדלי  תוצ אות  בבדיקת  נש יפה,  לטענת  הסנגורי�  :עניי�  חו�  הגו�

 .האלכוהול בריאות ובשל סיבות אחרות אות� ה� מפרטי� בפרוטרוט בטענותיה�

  

לא  רק    .לאחר  שתיי ה  נשארות  לעיתי�  כמוי ות  אלכוהול  בפה  והש ארות  זו  שונה  מאד�  לאד�, לטענת ה סנג ורי�        :עניי� ה אלכוה ול  בפה

 .זאת אלא שישנ� כאלה שאלכוהול יכול להצטבר בשיניה� ולגרו� לתוצאות שונות

  

ישנ�  ט ענו ת  המתי יחסות  לחולי     .אול�  בפו על  ישנ�  טענות  רבו ת  נוספות  אות�  שמעתי   באוזני    :נתתי  ארב ע  דוגמאות  אלו                .14
   .ועוד רבות אחרות, לחולי ריאות, לבעלי משקל עוד�, אסטמה

  

מה  שברור  ה וא  כי  אי�  כל  א פשרות  לב דוק     .איננו  נכנסי�  כלל  לשאל ה  הא�  יש  רג לי�   לטע נו ת  שהובאו  או  אפילו  לחל ק�  הקט �                .15
הטענה  היא     .זאת  משו�  שאי�   טענ ה  שהמכשיר  אי ננו  אמי �  בתנ אי�  אי דיאליי�    .טענות  מעי�  אלה   על  ידי  ניסוי  שי בדוק  בל ונ י  גז

 .לשגיאות בתנאי שטח שוני�

  

, באות� תנאי� בה� אמו ר הו א לפע ול, מקובל הוא  ש מבחנ ו הא מיתי  של כל  מכשיר ה וא ב שט ח שבו  אמור ה וא  לפעו ל, מעבר לכ�         .16
 .ועל ידי אות� אנשי� האמורי� להפעילו בדר� כלל

  

 .אי� מנוס מעריכת ניסוי שיענה על שאלה זו אחת ולתמיד, אשר לכ�

  

 המדע� הראשי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי� –הניסוי והממוני� עליו 

  

 המדע� הראשי של , דוד שנער' לעניי� זה יהיה פרופה המומח  . לעריכת הניסויהדומה שאי� מנוס ממינוי מומח        .17

לכל     .בהדרכתו  ובפ יקו חו    י  ח וקרי �  מטעמ ו"הניסוי  י עש ה  ע     .")החוקרי�"או  "  המומחה:  "להל�(הרשות  הלאומית   לבטי חו ת  בדרכי�  

Page 2 of 4בעניין:

23/04/2008http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML4.nsf/71F4BB193E5DDA5B422574000065D3B6/$FILE/...



 . ידו הארוכה של בית המשפט לצור� הניסויההווה המומחידבר ועניי� 

  

אול�     .ובזמני�  שוני�,  מפוזר  גיאוגרפית,  רצוי  כי  המדג�   יהיה  גדול  ככל  האפשר,  לאור  המגוו�  הרב  של  הטענות  שהועלה                .18
 . שנער' ההחלטה היא כמוב� של פרופ

  

או  נמו כות מפיקה  תו צאות  זהות  ,  מטרת  ה ני סוי   הי א  לבדוק  א�  בדיקת  הנשי פה  של  משטרת  י שראל  בצ ורה  בה  היא   נ עש ית  כיו �                .19
בי�  רי כוז  האל כוה ול  באו יר  הנשו�  ורי כוז  הא לכוה ול המקובל  יחס  ה.  מהתוצאות  המתקב לות  בבדי קה  ישירה  של  ריכו ז  האלכוהו ל  בד�

יחסית (ברוב  ה מקרי�  בדיקת  הד�      .2300  $א�  יחס  זה   הו א  לטו בת  הנהג  שכ�  הממו צע   הסט טיסטי   קרוב  יותר  ל   ,  2100:1  הו א  בד�

יחסית  למידה (במיעוט  מהמקרי � ייתכ� ו בדיק ת ה נשיפ ה  תהיה  גבוה ה יו תר    .תהיה ג בוהה   יותר  מבדי קת  הנ שי פה )למידה ה קבוע ה  בחוק 

הכל  בהתא� ל ידו ע , )false positives(וא ו שתוצאותורמה נמוכה  של  , צרי� להיו ת מתא �  סטטיסטי גבוה, בכל מקרה  ).הקבועה בח וק

 .בספרות

  

 עקרונות הניסוי

  

 :הניסוי ייער� בהתא� לעקרונות הבאי�        .20
  

שיקול  דעתה     .ועל  פי  שיקו ל  דע תה  ה מקצועי ,  הרשות  תבצ ע  את  הני סוי   על   פי  העקרונות  המקו בלי�  בע ול�  לני סוי י�   מ דעיי�                      $

   .וכ� הלאה, דר� איסו� הנתוני� ודר� ניתוח�, פיזורו, יקבע את גודל המדג�

  

או  אחר  שתמנה (ד  בנ י  סמו  "ומטע�  המשטרה   עו,  ד  י הונ ת�  שניאור  בלבד"מטע�  ה סני גורי �  יהיה  א יש  ה קשר  של  הרשו ת  עו                      $

 .אלא לצור� ביצוע הניסוי בלבד, הנחיות מהצדדי� ולא תהיה עימ� בקשר לא הכרחי/הרשות לא תקבל הוראות  ).המשטרה

  

יוצמד  פראמדי ק ,  לצור�  כ�    .בשטח  ממשתוק�  המדידות  כפי  שה�   מתבצעו ת  על   ידי   המשטרה   היו�  המגמה  היא  לבח ו�  את                        $

בדיקת     ).בהסכמתו  כמוב�(בדיקת  נשי פה  ל היבד ק  ג�  בדיקת  ד�  הנדרש  לויוצע  לכל  נ בדק  )  ברכב  או  בתחנ ת  המשטרה (למפעיל  הי נשו�  

ויודע  לנבדק  כי  מספיק  שאח ת  הבדי קות   תהי ה  מתחת  למי דה  ה קבועה   בחוק  על  מנת  שלא ,  הד�  תה יה  מיי דית  לאחר   בדיק ת  הנ שיפה 

 .יועמד לדי�

  

המשטרה  תש ת�  פ עול ה  ע�     .לעורכי  הניסוי  את  כל  ה נתו ני�  שית בקשו)  לאחר  מכ� ,  וא�  יה יה  צור�(המשטרה  תמס ור  במקו �                        $

 .תפנה המשטרה מיידית לבית המשפט לקבלת הנחיות, או בעיה/בכל מקרה של שאלה ו  .עורכי הניסוי ותפעל בהתא� להנחיותיה�

  

או  לחקור  לעו מק  בדיק ת  נשיפה  שתוצ או תיה ,  במידה  ו עקב  ני תוח   התוצאות  יבקשו  החו קרי�   לבדו ק  מכשיר  ינ שו�  כלשה ו                      $

 .תסייע לה המשטרה ככל שנית�, בעייתיות

  

כ  המאשימה  כי  א�  עורכי "הודע  לב    .יפנו  מיידית  לבית  המשפ ט,  בכל  מקרה  שעורכי  הניסוי  ייתק לו  בא י  שית ו�  פ עולה   כלשה ו                      $

 .לא יהיה מנוס מהסקת מסקנות בהתא� כנגד המכשיר, הניסוי יודיעו כי אי� שיתו� פעולה מצד המשטרה

  

אישור  מבית ,  שיקבלו  לכ�  מרא ש    עורכי  הניסוי  יש מרו  ע ל  פרטיות  הנבדק י�  ול א  יע שו  כל   שימו ש  בתוצ או ת  הנ יסו י  מבל י                      $

 .המשפט

  

 . בסיו� הניסוי תעמוד בכל אמות המידה המקובלות למחקרי� מדעיי�חוות הדעת שתוגש לבית המשפט על ידי החוקרי�            $

  

 .החוקרי� יעדכנו את בית המשפט בכל שבועיי� על מצב והתקדמות הניסוי           $

  

 סו� דבר

  

בית  המשפט  מ צפ ה  מכל   הצ דדי�  לעשות  הכל  על   מנ ת     .אי�  לנו  אל א  לקו ות  כי  נ יסו י  זה  י בהי ר  אחת  ולת מיד  א ת  אמינות  הי נשו�                .21
 .להגיע לתוצאה זו

  

 .החוקרי� יתחילו מיידית בניסוי
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 .לדו� בתוצאות שיצטברו עד אז 12:00שעה  26.5.2008קובע לתזכורת ע� הצדדי� ליו� 
  

ותודיע  לה �  ע ל  כ� ,  ד  בנ י  סמו   מאג�  התנועה  בבית  דג� "לעו,  לתביעות  ירו שלי�,  ד  י הונת�  שנ יאו ר"המזכירות  תשלח  ה עתק  הה חלטה  לעו

 .טלפונית

  

 .2008מר%  02ניתנה בלשכתי בהעדר היו� יו� ראשו� 
  

 טננבוי�. אברה� נ                                                                                                

 שופט תעבורה                                                                                                   
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