"מכשירי אכיפה"
יוסי יעקבי ,עו"ד

מכשירי אכיפה-
למשטרת ישראל יש מגוון מכשירי אכיפה בהם היא עושה שימוש בכבישי ישראל ,לכל
מכשיר יש חוברת הפעלה והוראות יצרן משלו ,אך בכל המכשירים יש לבדוק את:

 אמינות המכשיר :נעשית ע"י חוות דעת מומחה אשר מוגשת לבית המשפט
כאשר הנאשם כופר באמינות המכשיר ואחרי שמספיק בתי משפט
קבעו שאותו מכשיר אמין ונוצרת "מסה-קריטית".
 תקינות המכשיר .1 :בדיקה חצי שנתי
 .2בדיקת אימות כיול יומית

(כפי שנקבע בפס"ד דרייזין)

(כל מכשיר והבדיקות שלו).

 מיומנות המפעיל :מוכחת באמצעות תעודת הסמכה של מפעיל המכשיר
ואת ידיעתו להפעלת המכשיר עפ"י ההנחיות.

מכשירי אכיפה
מבוססי רדאר

מכשירי אכיפה מבוססי רדאר
 מכמונות המהירות מבוססות הרדאר הן בעצם מכשירים שונים המשדרים באמצעות
גלים אשר פוגעים במטרה וחוזרים למשדר ומסוגלים למדוד את מהירויות כלי הרכב
הנעים לקראתם או המתרחקים מהם.
 מכשירים אלו פועלים על עיקרון הדופלר שאומר שככל שעצם מסוים מתקרב למשדר
תוך כדי השידור ,עוצמת האות המוחזר בחזרה מן העצם תגדל ,ולהיפך ,כתלות
במהירות היחסית בין המשדר לעצם הנמדד.
 אמצעים אלה כוללים את מכשיר הדבורה ((MPH Industries Bee III
ואת מצלמת המולטונובה (.)Multanova F6

 מכשיר ה "דבורה" ""BEE 3 IL
ה"דבורה" הינו מכשיר למדידת מהירות באמצעות רדאר המשדר גלים אלקטרו-מגנטיים
המודדים את המהירות על פי עקרון דופלר .הטכנולוגיה הקיימת בו מאפשרת למכשיר
למדוד מהירויות של מספר מטרות הנעות בכיוון אחד תוך התעלמות ממטרות הנעות
בכיוון נגדי.
הפרש התדרים בין התדר המשודר מהמכשיר לתדר המוחזר מהמטרה מתורגם ע"י
המכשיר למהירות {בכך פועל המכשיר לפי "אפקט הדופלר"}.
טווח האכיפה של הדבורה הוא מחרטום הניידת ועד למרחק של  1,219מטרים.
המכשיר מאפשר מידידת מהירות כלי רכב ,כאשר רכב השיטור נייח או כאשר רכב
השיטור בתנועה .המכשיר מצויד בשתי אנטנות זעירות המותקנות על גג ניידת השיטור.

השוטר יכול לקלוט באמצעותן את מהירות הנסיעה של הנהג:
 .1כאשר הניידת עומדת.
 .2כאשר הניידת בתנועה עם כיוון נסיעתו של הנהג.
 .3כאשר הניידת בתנועה נגד כיוון נסיעתו של הנהג.
ניתן להפעיל את הדבורה בשלושה מצבים:
 .1שידור קבוע  -כאשר ייכנס לרדיוס הרדאר רכב ממהר הדבורה תמדוד את מהירותו.

 .2שידור מתפרץ  -מצב של  standbyלשידור מלא.
- POP .3

זהו מצב המעריך באופן גס את המהירות של הרכב המגיע בכיוון
הניידת ,אינו קביל בבית משפט.

יש לבצע למכשיר בדיקות תקינות בתחילת משמרת ובסיומה:
 ביצוע בדיקה עצמית בהפעלה=> מטרת הבדיקה היא תקינות החיוויים ,התצוגות וחיבורי
האנטנה{ .הודעת  PASכשבמקביל ישמעו שני צפצופים זהים A3 +אנטנות קדמית
ואחורית תקינות}.
 בדיקת משקט=> מטרת הבדיקה הינה לבדוק תקינות המשקט וקביעת עוצמת השמע.
כאשר הוא פועל >-המכשיר ישמיע צליל רק בעת זיהוי רכב המטרה .ניתן לווסת את
העוצמה הרצויה .S0-6
 שעון עצר=> חשוב לדעת שבמשטרת ישראל לא אוכפים עפ"י שיטה זו ולמרות זאת
המכשיר יבצע בדיקת תקינות גם לשיטה זו.
 בדיקת  >= LOW/HIצריך לצאת .HI

 בדיקת קולנים=> מבטיחה כי המכשיר פועל כהלכה .מבוצעת ע"י  2קולנים  30קמ"ש ו75-
קמ"ש.
נייח  –STAסטיית תקן +-2
נייד  -MOVסטיית תקן +-3

מהימנות המידידה
 התנאים לביצוע מידידת מהירות אלקטרונית תקינה הותוו בע"פ  5345/90אברהם
בראונשטיין נ' מידינת ישראל ,פ"ד מו ( )1992( 50-51 , 40 ,)5שם נדרש ביהמ"ש
העליון לקביעת קריטריונים אחידים בסוגיה זו.
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נקבעו שלושה תנאים עיקריים:
על התביעה להוכיח כי המכשיר היה תקין בעת הפעלתו.
על התביעה להוכיח כי המכשיר הופעל על ידי שוטר מיומן.
על התביעה להוכיח כי המכשיר הופעל כיאות על ידי המפעיל ובתנאי שטח
המבטיחים כי המכשיר מדווח את המהירות הנכונה וללא שיבושים.

 .1על התביעה להוכיח כי המכשיר היה תקין בעת הפעלתו .המינימום הנדרש לצורך זה
הוא ראיה שהשוטר המפעיל בדק את המכשיר ומצאו תקין לפני צאתו למשמרת
ואחרי סיומה הבדיקות טעונות רישום ביומן ההפעלה בתחילת משמרת ובסיומה!!!
בנוסף ,על התביעה להציג בדיקה תקופתית חצי שנתית שנערכה למכשיר במעבדה.
ראה לעניין זה רע"פ  7093/10מידינת ישראל נגד דריזין [פורסם בנבו] מפי כב'
השופט ג'ובראן:
"על התביעה להוכיח שהבדיקה התקופתית כפי שתוארה לעיל וכפי
שמפורטת בנוהל המשטרתי ,בוצעה למכשיר אחת לחצי שנה".
 .2על התביעה להוכיח כי המכשיר הופעל על ידי שוטר מיומן.
על התביעה להראות מהם פרטי הכשרתו וניסיונו של השוטר המפעיל.
נקבע ,כי שאלת מיומנותו של השוטר היא שאלה שעל בית המשפט לענות בה לפי
הראיות שבפניו.

 .3על התביעה להוכיח כי המכשיר הופעל כיאות על ידי המפעיל ובתנאי שטח המבטיחים
כי המכשיר מדווח את המהירות הנכונה וללא שיבושים.
ראה לעניין זה דברים שנאמרו בפסק דין ציטרון הנ"ל ,על ידי כב' השופט אופיר:

"אין זה תפקידו של הנאשם להוכיח כי לא היו רכבים ,רכבות או
משאיות בטווח של  50מטר ממנו ,במקביל לכיוון נסיעתו שעלולים
היו להיות קרובים ממנו לרכב המודד.
על התביעה להוכיח מעבר לכל ספק סביר כי בטווחים אלו רכבו של
הנאשם היה אכן בודד בשעת מידידתו ולא היה רכב שנסע בשולי
הדרך (עד  50מטר) קרוב יותר לרכב המודד " (עמ' .)13
בפס"ד בוכריס מציין כב' השופט אופיר כי:

"לא נדרשת מידידה של מרחק זה ודי בהערכה מקצועית של השוטר
כי במרחק המוערך על ידו ככזה סביב הרכב לא נע כלי רכב אחר באותו
הכיוון וכי למעשה הרכב הנמדד היה בודד בכיוון תנועתו בטווח של
מרחק מוערך זה".

 כתוצאה מאותה ההחלטה נאשמים רבים טוענים במהלך ניהול "תיקי דבורה" כי
המידינה לא הוכיחה כי הרכב הנמדד היה בודד שכן השוטר לא התייחס ברישומיו
לכביש כזה או אחר ,למסילת ברזל כזו או אחרת או לשביל המצוי בצד הדרך עליהם מן
הסתם יכולה הייתה להיות תנועה מקבילה אשר נמדדה במקום הנאשם.
האם מדובר בטענה ממשית הנדרשת למתן התייחסות ובדיקה?
ודאי שכן.

 מכשיר ה"דבורה" עובד ללא הצגת נתוני מרחק המדידה והוא "יחוש" כל כלי רכב
שיתקרב אליו באותו כיוון נסיעה ,כאשר כלי הרכב שיהיה קרוב אליו יותר הוא זה
שמהירותו תוצג בצג המטרה.
 על המדינה להוכיח מעבר לכל ספק סביר כי הרכב שפרטיו מופיעים בכתב האישום הוא
הרכב הנמדד או לחילופין ,שאין אפשרות סבירה כי רכב אחר נמדד.

 בפסיקת בית המשפט המחוזי בבאר שבע נקבע:
עפ"ת  58070-11-12אמיתי בוחריס נ' מד"י מיום ;7/01/2013
ובעפ"ת  ,13270-08-12שי שבתאי ציבלק נ' מד"י ,מיום 22/10/2012
{מפי כב' השופטת טלי חיימוביץ'} כדלהלן:
 .1על השוטר לציין במפורש כי "נשמע צליל דופלר יחיד" ורק במצב כזה ניתן לקבוע כי
המכשיר חש כלי רכב אחד בלבד{ .קביעה זו אפשרית מאחר ובמסגרת הפעלת מכשיר
בתנאי כביש הכוללים יותר מרכב אחד ,ישמע צליל דופלר נוסף ובמצב כזה המדידה לא
תהיה תקינה}.
ברוב המקרים מציינים השוטרים בטעות צליל דופלר אחיד ולא יחיד!!!
ולכן הם לא עומדים בפסיקתו של בית המשפט המחוזי.

מהימנות מכשיר הדבורה
 מהימנות מכשיר ה"דבורה" טרם נבחנה בבית המשפט העליון ובכל הנוגע למכשיר זה
לא ניתן לומר כי קיימת 'מסה קריטית'.
 מסה קריטית = מסה מסויימת של פסיקה מכלל בתי המשפט בארץ אשר בה אושרה
אמינות המכשיר .מסה שכזאת יוצרת חזקה עובדתית בדבר אמינות המכשיר {מבלי
להיזקק להחלטה בעניין מפי ביהמ"ש העליון}.
 הפרשה המובילה אשר בחנה את מהימנות המכשיר נכון להיום הינה :פרשת ציטרון
של כב' השופט אלון אופיר ,ביהמ"ש השלום לתעבורה באר שבע .בפרשה זו נשמעו
עדים מומחים הוגשו חוות דעת מקצועיות ונערכו ניסויים מדעיים.
 הלכה למעשה עד היום ,לא דנה ערכאה גבוהה יותר בשאלת אמינות מכשיר
ה"דבורה" ואילו המשטרה הונחתה לפעול בהתאם לכללים שנקבעו בפרשת
"ציטרון" .כך הפכה אותה הפרשה לזו המנחה את כללי ה"עשה ואל תעשה" עת
מפעילה המשטרה כלפי נהגים מכשירי דבורה.

 בפרשת ציטרון ,לאחר שבית המשפט לתעבורה שמע עדויות מומחים ,נקבעו על יסודן:
 .1אמינות מכשיר "הדבורה".
 .2אמינות המדידה המבוצעת על ידו.
על יסוד כל אלה קבע בית המשפט ,כי "מכשיר ה"דבורה" הינו מכשיר אמין ומדויק
לצורך מידידת מהירות נסיעתו של כלי רכב" (ת"ת (ב"ש)  5729/08מידינת ישראל נ'
ציטרון צבי)2009( ,
עם זאת ,קבע בית המשפט בפרשת ציטרון ,כי לצורך מהימנות המדידה על התביעה
להוכיח מס' תנאים כפי שאלה נקבעו בפסק הדין.

התנאים שנקבעו בפס"ד ציטרון לצורך וידּוא דיוק המידידה הם כדלקמן:
.1
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.3
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.5
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יש לקזז  3קמ"ש מכל מהירות עליה מצביע מכשיר ה"דבורה" כמהירות
נמדדת .על פי הנוהל ,יקוזזו  5קמ"ש כדי להגדיל את "כרית הביטחון".
כדי להבטיח את תקינותו ומידת דיוקו של מכשיר ה"דבורה" ,צריכה המדינה
להוכיח כי המכשיר עבר ביקורת תקופתית שנתית (לפחות פעם אחת בשנה).
חובה על המדינה להוכיח כי השוטר המפעיל עבר הכשרה בקורס מסודר
להפעלת המכשיר.
חובה על המדינה להוכיח כי השוטר ביצע בדיקות תקינות למכשיר ( 5בדיקות
בסה"כ) בתחילת המשמרת ובסיומה .דף הבדיקות חייב להיות חלק מראיות
התביעה בתיק לצורך הוכחת תקינות המכשיר.
השוטר המפעיל חייב לתאר בדו"ח את המצב בו נמדד רכב המטרה (כלומר:
רכב מודד בתנועה או נייח ,רכב המטרה בתנועה נגדית או באותו כיוון תנועה,
סוג האנטנה שנבחרה :קדמית או אחורית ותיאור החיוויים שקיבל השוטר
מצג המכשיר בזמן המדידה.
כדי להבטיח כי רכב אחר (ובכלל זה רכבת ,משאית ,אופנוע או כל כלי רכב
אחר) אינו נוסע במקביל לרכב הנמדד ובכיוון נסיעתו ,חייב לוודא השוטר
המפעיל (ולציין זאת מפורשות בכתב) כי בטווח של  50מטרים לפחות משני
צידי הכביש בשעת המידידה לא הייתה תנועה של כל כלי רכב מכל סוג אשר
נע בכיוון הנסיעה של הרכב הנמדד.

מיומנות
 על השוטר להצטייד בתעודה או מסמך להוכחה והמחשה שעבר הכשרה.
 כסניגורים יש להטיח בפני מפעיל המכשיר ביקורת כלפי תכני ההכשרה אותה עבר.
כמו כן יש לשאול אותו בדבר מנגנון העבודה של המכשיר ועניינים שבמומחיות
הנוגעים לאמינות המכשיר.

 בפס"ד חזן אלירן ,כב' השופטת ג'רבי בבאר שבע ,העוסק
בבדיקת קולנים ,נקבע שיש לכלול את בדיקות הקולנים כדי
להבטיח שהתוצאות עומדות בטווח הסטיה של הוראות היצרן.
 מאז פרשת ציטרון נמנעת המדינה מהבאתו של עד המומחה
לעדות בבית המשפט.
 הסיבות לכך שונות ומגוונות:
 .1המומחה קיבל כסף מהמדינה על הכנת חוות דעת ועבור 40
הופעות בבתי המשפט ,אך מאחר ו 40-ההופעות הסתיימו מזמן
המומחה אינו מסכים להגיע לעדויות נוספות ללא תשלום נוסף.
 .2ב 3-מקרים לפחות העיד המומחה עדויות סותרות בנקודות
מהותיות שגרמו לזיכויים והמדינה חוששת מפני העדתו בפעם
הרביעית.

 סייגים נוספים שטרם נבחנו בפסיקה ועלתה לראשונה לאחר
שמשטרת ישראל גילתה לראשונה את הבדיקות הנערכות למכשיר
מידי יום ע"י המפעיל ובדיקת הקולנים ,הינה הפעלת המכשיר
בניגוד להנחיות היצרן כפי שעולות מתוך חוברת ההפעלה
באנגלית.
 עיון בחוברת ההפעלה בעברית שמקור תרגומה אינו ידוע מעלה כי
החוברת תורגמה שלא בהתאם למקור והושמטו ממנה חלקים
נרחבים העוסקים בפעולות שעל המפעיל לבצע בטרם הפעלת
המכשיר (בדיקות כיול נוספות) ובדרך הפעלת המכשיר במהלך
האכיפה ,כדי להבטיח שהמהירות המתקבלת על הצג אכן שייכת
לרכב הנראה בעיני המפעיל ולא במהירות שגיאה אפשרית של
עצמים מפריעים.

מצלמת המולטונובה (.)Multanova F6

 מכמונת מהירות משוכללת ואפקטיבית מאוד המבוססת רדאר המשדרת בתדר Ka
מתוצרת שוויצרית ,ממידי האנטנה קטנים ולכן קיים מרכוז טוב של קרן הרדאר.
המכשיר עוקב במדוייק ובעזרת המחשב שביחידת הבקרה אחרי אפקט הדופלר ,הנוצר
כאשר כלי הרכב עובר בתחום פעולתו של המכשיר.
 בעבר היו מצלמות המולטונובה משמשות לאכיפת מהירות מצולמת ,או מתוך ניידת
או על עמוד קבוע ,אך מאז כניסתן של מצלמות א  3הופסקה השימוש במולטונובה על
גבי עמודים והיא מתבצעת רק מתוך ניידת משטרה סמויה או גלויה שהמצלמה
מותקנת בה.

 בחלקה הקדמי של המכונית מותקנת אנטנת הרדאר וכן פלאש (מבזק) .המכמונת
עצמה מותקנת ביחד עם המצלמה בתוך הרכב.
 בעבר הייתה המערכת מחוברת למצלמה העושה שימוש בסרט צילום ,אך כיום היא
מצלמה דיגיטלית לחלוטין .השוטר מכוון את המצלמה למהירות הסף שמעליה הוא
רוצה לצלם את הרכבים ומאותו רגע הכל קורה באופן אוטומטי.
 אכיפת המהירות יכולה להתבצע רק במצב סטטי של הניידת .יתרון משמעותי לעומת
מכשיר הדבורה הוא העובדה שהניידת מצוידת במצלמה שמתעדת את ביצוע העבירה
ומציינת על גבי התמונה את המהירות שבה נתפס הרכב.
 הבעיה באכיפה זו היא שתקנות התעבורה לא מתאימות ל"מידיה החדשה הקיימת",
ולכן יש למשטרה בעיה להגיש את התמונות לבית המשפט.

 עניין זה נדון בוועדת הכלכלה של הכנסת שביקשה להוסיף ולתקן את לשון החוק
ל"מידיה מגנטית" הנהוגה כיום וקיבלה את הסכמת חברי הכנסת אבל לא עברה
קריאה שניה ושלישית בשל התפרקות הממשלה.
 נראה כי עד שלא יתוקן החוק לא ניתן יהיה להגיש את התמונות לבית המשפט ,שכן
בלשון התקנות התעבורה דהיום צריך להוכיח שהשוטר הכניס את הסרט למצלמה,
הוציא את הסרט ,והעביר אותו למפתח אשר יפתח ממנו את התמונות שבסופו של דבר
תוגשנה לבית המשפט.

 הליך זה כאמור אינו קיים במצלמות דיגיטליות כמו ה"מולטונובה" וביתר שאת
במצלמות ה-א 3אשר התמונות משודרות מהם ישירות למרכז הבקרה הארצי ואינם
מאוכסנות במצלמה עצמה כלל.

 בעניין זה על המשטרה להוכיח כי המפעיל מיומן בהפעלת
המצלמה ,ושהמצלמה הוצבה בהתאם להוראות היצרן ,בזווית
הנכונה ,במרחק הנכון משול הדרך ,וכו'...

מכשירי אכיפה
מבוססי לייזר

מכשירי אכיפה מבוססי לייזר
 מד מהירות לייזר או אקדח לייזר – היא מכמונת המהירות המבוססת קרן לייזר.
 מדובר במכשיר דמוי אקדח המכיל דיודה המקרינה קרן לייזר לטווח של כמה מאות
מטרים והפועלת בדומה לאמצעים צבאיים ואזרחיים המשמשים למדידת מרחק.
 לאקדח מוצמדת עינית ובה נקודה אדומה העוזרת למפעיל לכוון את אלומת הלייזר
אל עבר חזית או אחור העצם הנמדד.

 בישראל אמצעים אלה כוללים את אקדח הממל"ז שהיה בעבר
ממל"ז  LTI 20-20וכיום מכשיר ה "אולטראלייט".

 בפרשת לוי-עטייה (ע"פ  )4682/01נקבעה אמינותו של מכשיר הממל"ז  LTI 20-20ע"י
בית המשפט העליון ונקבעו בו סייגים להפעלתו כגון:
 .1הפעלתו במרחק שאינו עולה על  300מטרים אלא אם המשטרה תתקין במכשיר
עינית מקרבת וחצובה (שאינה קיימת בישראל).
 .2הפעלת לילה כאשר הרכב בודד לחלוטין בכיוון נסיעתו וכאשר כל המרחק שבין
המפעיל לבין רכב המטרה מואר.
 .3מכל מהירות יש להפחית כמו בכל מכשירי האכיפה  5קמ"ש.
במהלך השנים נוספו הגבלות שונות להפעלת המכשיר וכיולו וביניהם בין היתר:
בדיקות תיאום וסימון " :"Vתת"ע  3077-02-11אמנון אבנת,
עפ"ת  654-02-14זבאן שושן
ת  1584/00קליין עודד 3023-11-11 ,אופק מזוז.
עמוד תאורה:

לאחרונה ניתן בעליון פס"ד רע"פ  4150/15מפי כב' השופט א .שהם שקבע שסימון ","V
מראה על תקינות בניגוד לפסיקה קודמת

"אין בידי לקבל את ההבחנה המוצעת על-ידי המבקש בין
סימון " ,"Vהמעיד ,לשיטתו ,על כי בדיקת תקינות
הממל"ז בוצעה (מבלי להתייחס לתוצאת הבדיקה),
לבין רישום המילה "תקין" ,המעיד על תקינותה של
בדיקה זו .סבורני ,כי פרשנות זו לסימון " "Vשעשה
מפעיל המכשיר ,אינה מתקבלת על הדעת ,והפרשנות
הסבירה היחידה היא ,כי מפעיל המכשיר יסמן ""V
רק לאחר שהתקבלה תוצאה תקינה בבדיקת המכשיר".

 מכיוון שהמשטרה הכניסה מכשיר חדש "אולטראלייט" ועל אף שייתכן שעקרון
הפעלתו דומה ואולי אף זהה למכשיר ה – ,LTI20-20
עדיין לטענתנו יש להוכיח את אמינותו מחדש באמצעות חוות דעת

(שקיימת בידי המדינה) אבל לא מוגשת לבית המשפט.

מכשירי אכיפה
מבוססי פס
השראה מגנטיים

מכשירי אכיפה מבוססי פס השראה מגנטיים
 מכמונות המופעלות ע"י פסי השראה מגנטיים מבוססות על לולאות המוטעמות בתוך
אספלט על הכביש .על ידי מידידת ההשראות שהרכבים החולפים יוצרים על פני
הלולאות הללו ,יודעת המערכת לחשב את המהירות של הרכב שעבר מעליהן לכל נתיב
בנפרד.
 מצלמות אלה מוצבות בימים אלה ומוקמות דווקא בקטעי כביש ישרים וארוכים ,בהם
אין שום משמעות בטיחותית למהירות ,אך גם בכבישים בינעירוניים ובעיקר בצמתים,
למניעת נהיגה באור אדום.

מצלמות א 3
 מדובר במצלמות מהירות ורמזור.
 המצלמות מופעלות ע"י פסי הפעלה המונחים בתוך האספלט של הכביש .על ידי
מידידת ההשראות שהרכבים יוצרים על פני הלולאות הללו.
 המערכת יודעת לחשב את המהירות של הרכב שעבר מעליהן ,לזהות את הרכב (פרטי,
משאית ,אופנוע) וגם לתת חיווי לגבי איזה רכב נמדד ,כלומר באיזה נתיב היה הרכב
הממהר.

 המצלמה מחוברת בחיבור דאטה סלולרי למערכת מידע מרכזית ,כך שהתמונות
מגיעות ישירות למאגר המידע של המשטרה.

 אמינותן של מצלמות אלה טרם נידונו בפסיקה ,למעט פסק דין
אחד בבימ"ש בבאר שבע כב' השופט אלון אופיר  6359-11-12ע"ש
סורוקה אלכסיי ואח' אך שם לא הובאה חוו"ד מטעם ההגנה לגבי
אמינותן.
 בימים אלה עומדים מספר תיקים עקרוניים בעניין מצלמות אלה
העוסקות בין היתר באמינות הקריאה של המהירות.
 אמינות התשדורת שבין המצלמה בשטח לבין המרכז הארצי
והוכחת המהירות שכן זו איננה מפקחת על המהירות המותרת
בקטע האכיפה (לדוגמא אם יש עבודות בכביש? התמרור לא
מצולם) והיא אינה נבדקת מידי יום כמו במכשירים אחרים
בהתאם לפסיקה.
 כמובן הגשת התמונות לבית המשפט שאינה עומדת בתקנות
התעבורה ,נכון להיום ,כפי שהוסבר ב"מולטונובה".

מכשיר הינשוף
DRAGER ALCOTEST 7110 MKIII IL

הגדרת השכרות נקבעה בסעיף  64ב' לפקודת התעבורה.

 נקבע ששיכור הוא בין היתר מי שבדמו יותר מחמישים מיליגרם
אחוז של אלכוהול או  240מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף.
 כאן צריך לזכור שהכמות של  240מיקרוגרם לא נקבעה באופן
מקרי אלא היא חלוקה של הכמות האסורה בדם במקדם של
אלפיים מאה.
 בעצם מה שהסבירו לחברי הכנסת שנדרשו לאשר הכמות היה
שמדובר בכמויות זהות של אלכוהול בגוף.
 היום אנו יודעים כי המקדם שנקבע איננו אבסולוטי ומשתנה בין
אוכלוסיות שונות ,מינים שונים ,גילאים שונים ומושפע אף
מנתונים פיזיולוגיים של הנבדק כגון :בריאותו (חום ,סכרת,
אנמיה וכו')...

 בישראל משתמשת המשטרה במכשיר לבדיקת נשיפה הקרוי
"ינשוף" או בשמו המקורי ALCOTEST

 מכשיר הינשוף בודק דגימת אויר נשוף של נבדק בשני גלאים שונים:
גלאי אחד מסוג אינפרא אדום () IR
וגלאי שני מסוג אלקטרוכימי ()EC
 מדובר בשתי שיטות בדיקה שונות אשר מטרתן לוודא כי התוצאה
המתקבלת אכן מוכיחה כי בגופו של אדם אלכוהול ולא חומר
משפיע אחר ובכמות העולה על המותר בחוק.

אמינות המכשיר
 פס"ד עוזרי ( –)11893/07הרכב שלושה ,דן בחוקיות המכשיר .
 בעוזרי נקבע המכשיר כאמין במגבלות ,והחליטו שהאכיפה תהיה
מרף של  400מיקרוגרם ומעלה.
 ואז ניתן פס"ד עוזרי במחוזי ( )25457-04-10שבו בית המשפט
קבע שכל הקביעות של בית משפט שלום נקבעו ללא חוות דעת
תקיפות ולכן ביטל את כל הקביעות של בית המשפט השלום .אבל
מכיוון שפרקליט המדינה התנה הגשת ערעור בהעלאת רף האכיפה
ל290-מיקרוגרם בהתאם לחוות הדעת שהגישה המדינה בתיק
עוזרי המקורי של ד"ר אלמוג ,החליט בית המשפט המחוזי שזה
יהיה רף האכיפה מכאן והלאה.

 מאז פסק הדין התברר כי העובדות שעל בסיסם קבע בית המשפט
השלום כי המכשיר הוא אמין אינן נכונות ובפרט אלה שנכתבו
בחוות דעתו של ד"ר אלמוג.
 לדוגמא :ד"ר אלמוג כתב בחוות הדעת שלו שההפרש המותר בטין
החיישנים הינו  40מיקרוגרם או  10%בלבד.
בפועל התברר כי תכנות המכשיר אפשר סטייה של עד  25%או מאה
מיקרוגרם.
 הדבר התברר לאחר שבעקבות הערות השופטים בפס"ד עוזרי
החליטה המדינה לגלות בפלט הבדיקה את תוצאות  2החיישנים
ולא רק חיישן אחד בלבד כפי שהיה נהוג בטרם תיק עוזרי.

 רק לאחר הגשת חוות הדעת של פרופסור גרושקא -מנהל המחלקה
לכימיה שימושית באוניברסיטה העברית ,תיקנה המדינה את
תכנות המכשיר באופן חלקי כך שבין החיישנים באותה נשיפה
הופחת ההפרש המותר ל.10% -
 לעומת זאת נותר הפרש בין החיישנים השונים בנשיפות השונות
גדול בהרבה מהמותר בתקנה  169ז (ב) לת"ת.
 מחוות הדעת של פרופסור גרושקא עלו תהיות/סטיות נוספות של
המכשיר כגון :השפעת חום הגוף על תוצאות הבדיקה .כך שכל
מעלת חום גוף מעלה את התוצאה בכ.7%-
 פרופסור גרושקא המליץ למדינה בהתאם למחקר שנערך במדינת
אלבמה במשך  3שנים להפחית מכל תוצאה  11%בגין סטייה
אפשרית ממוצעת של התוצאה בשל חום גוף.

 חוות הדעת לא הגיעה להכרעה שיפוטית שכן ב 2 -התיקים שבו
הוגשה הגיעו הצדדים להסדרי טיעון לשביעות רצון הנאשמים.
 בעניין חום הגוף הצהיר ד"ר אלמוג לפני כשנה כי המדינה רכשה
מחברת דרגר  50מכשירים חדשים אשם בתוכם מד חום האמור
לבטל את השפעות הטמפרטורה ,מכשירים אלה היו אמורים
לטענתו להחליף את המכשירים הקיימים כבר בחודש אפריל 2015
אך לצערנו הדבר לא נעשה.
 בנוסף במסגרת תיק שהנהל בבית משפט תעבורה ירושלים נתבקש
פרופסור שנער לבצע ניסוי שישווה בין האוויר הנשוף לבין הדם.
מסקנות מחקרו התפרסמו בכתב עת מדעי וזכו תשבחות רבות
בעולם.

 מסקנות המחקר שלו היו:
 לא ניתן לקבוע ברמת הוודאות הנדרשת בפלילים שאדם בריא
שתוצאת הינשוף הראתה פחות מ 320-מיקרוגרם כי הוא שיכור.
כיוון שבכמות זו נמצא כי שני אנשים מכל מאה בדמם נמצאה
כמות הנמוכה מ 50-מיליגרם אחוז שהוא הסף שנקבע בחוק כרף
האסור.

 יש לזכור כי הכמות האסורה לגבי אוכלוסיות מיוחדות הופחתה
ועומדת על  10מיליגרם אחוז או  50מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף.
אוכלוסיות מיוחדות כוללות :נהגים חדשים ,נהגים צעירים ,נהגים
מקצועיים ,נהגי משאיות ואופנוענים.
לגבי אוכלוסייה זו נקבע רף של  0סובלנות ואולם מכיוון שקיימים
משקאות ומאכלים המכילים אלכוהול ללא ידיעת הצורך אותם הועלה
הרף מ 0-לזה שנקבע בסופו של דבר.
מכשיר הינשוף בשל המגבלות הטכניות שלו אינו מסוגל לתת תוצאה
אמינה (כזו העומדת בדרישות החוק) בכמויות הפחותות מ100 -
מיקרוגרם ועל כן אכיפה כנגד אוכלוסיות מיוחדות נעשות כיום
בבדיקת דם בלבד!!!

עד כאן עסקנו במכשיר הינשוף עתה
נעבור לליקויים הנובעים מעבודת
המפעיל בניגוד להנחיות החוק,
הפסיקה ,והיצרן.

ליקויים בעבודת המפעיל
 ליקוי ראשון הינו –"אי החלפת פיה" כיום המקום היחיד שבו
מסמן השוטר את העובדה שהחליף פיה בכל נשיפה הינו טופס
ה"דין וחשבון" לפיכך "שיכחה" של סימון המשבצת פוסלת עפ"י
הפסיקה את תקפות תוצאות הבדיקה( .ראה תת"ע 31393-09
ניסים קרים).

 הרציונל הוא למנוע השפעת חלקיקי אלכוהול הנמצאים באוויר
הנשוף של בדיקה ראשונה על הבדיקה השנייה.

 ליקוי שני הינו" -אי המתנה של  15דקות" שבהם השוטר חייב
לוודא שהנאשם איננו אוכל ,שותה ,מעשן ,מקיא או מכניס דבר
מה לפיו או אפו.
 ישנם שופטים שהחמירו את הדרישה להמתנה רק מסעיף  6לדוח
הפעולה שבו מסמן השוטר "וי" ומציין את השעה שבה עיכב את
הנאשם והודיע לו כי אסור לו לשתות ,לאכול וכו'...
(ראה פסק דין  4813-07-12אדוארד אלטמן ,כב' השופט בנגו' שלום
חיפה ופסק דין  4357-01-14טסלר אורן כב' השופטת נגה אוהד
מחוזי מרכז).

הרציונל העומד בבסיס ההמתנה הינו הצורך להבטיח שהבדיקה
היא של אוויר הנמצא בריאות ולא של חלקיקי אלכוהול שעלולים
להיות בפה או בלוע לאור צריכת אלכוהול או חומרים מפריעים
אחרים בסמוך לבדיקה מחקרים הוכיחו שהמתנה של רבע שעה
שבהם אין הנבדק צורך דבר  ,מבטלת השפעתם של חומרים אלה.

 ליקוי שלישי עוסק בהשפעה המתגברת של צריכת אלכוהול עם
חלוף הזמן ,כאן צריך להסביר שאלכוהול נספג בדמנו לאחר שאנו
צורכים אותו לא באופן מיידי אלה בתחילה כפונקציה ישרה פחות
או יותר ולאחר מכן כפעמון גאוס
 לכן אותה המתנה של רבע שעה עליה דיברנו בסעיף הקודם יכולה
ליצור בעיה הוכחתית לרמת אלכוהול אצל הנבדק בעת הנהיגה.
 בעיה זו נוצרת רק באותם מקרים שבהם צריכת האלכוהול נעשתה
בסמוך לשעת הנהיגה שכן אז נמצא הנבדק בשלב הספיגה
וההמתנה לפי דרישות היצרן עלולה להגדיל את כמות האלכוהול
שהגיעה לריאות( .פס"ד  9817/07סנפירי אריאל)

בדיקות כיול
 בתחילת המשמרת ובסיומה על המפעיל לבצע בדיקת אימות כיול
למכשיר ,בדיקה זו נערכת שעה שהמפעיל מחבר את המכשיר לבלון גז
בעל ערך אלכוהול ידוע מראש והמכשיר צריך לתת קריאה שאיננה שונה
ב -+ 5% -מאותו ערך בלון.
 בתיק עוזרי נקבעה אמינות המכשיר בין היתר על סמך אמירה שקרית
שלפיה סטיה של המכשיר מעבר לאותם  -+ 5%נועלת את המכשיר.
 בדיעבד התברר כי המכשיר איננו ננעל ועל אף שתוצאת פלט בדיקת
הכיול יוצאת לא תקינה ממשיך המפעיל להפעיל את המכשיר ולרשום
דוחות נגד נהגים.

 בעקבות פס"ד זה עודכנה תוכנת המכשיר וכיום היא איננה
מאפשרת בדיקתם של נבדקים לאחר בדיקת כיול פסולה.
 לצערנו מאפשר עדיין המכשיר להמשיך ולבצע בדיקת כיול נוספת
ואיננו נועל את המכשיר.
 לפי ההנחיות חייב המפעיל לרשום את התקלות המופיעות
במכשיר וביניהם את בדיקת הכיול הפסולה ולהעביר את המכשיר
לבדיקה במעבדה המשטרתית.
 לצערנו שוטרים רבים אינם טורחים לתעד תקלות אלה ביומן
המכשיר ועל כן נפסלות הבדיקות.

