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 תוכן עניינים
 

 1 כללי': א שער

 1 הדין': א פרק

 1 (חדש נוסח) התעבורה לפקודת א39 סעיף. 1

 1 (נוסח חדש) התעבורה לפקודת 62 סעיף. 2

 3 (חדש נוסח) התעבורה לפקודת 64 סעיף. 3

 8 (חדש נוסח) התעבורה לפקודת ג64 סעיף. 4

 9 (חדש נוסח) התעבורה לפקודת ד64 סעיף. 5

 9 התעבורה לתקנות( 2)26 תקנה. 6

 10 התעבורה לתקנות ט169 עד א169 תקנות. 7

 14 2010-ע"התש השכרות בתופעת המאבק חוק. 8

 21 השכרות עבירת של ייחודה': ב פרק

 משקאות השפעת תחת נהיגה לבין בשכרות נהיגה בין ההבדל': ג פרק

 25 משכרים

 27 מקדמיות טענות': ב שער

 27 ההיוועצות זכות': א פרק

 27 הנורמטיבי הבסיס - ההיוועצות זכות. 1

 28 היידוע חובת. 2

( זכותו שמא או) אפשרותו בדבר פלוני נהג ליידע חובה קיימת האם. 3

 31 ?השימוע הליך לקראת דין-בעורך להיוועץ

 34 המינהלתית הפסילה. 4

 35 זו החלטה על השיפוטית והביקורת המינהלית הפסילה של תכליתה. 5

 39 ביניים סיכום. 6

 41 לנשוף המתבקש של היועצותו שאלת. 7
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 ב 

 המשפט-שבית העובדה - תיקים צירוף - שיכור הנהג בהיות רכב נהיגת. 8

 מצדיקה אינה, ועלבפ הפסילה לעניין ענישה מתחם קבע לא לתעבורה

 43 "שהוטלה הפסילה במשך התערבות"

 47 "הצדק מן הגנה': "ב פרק

 47 מבוא. 1

 65 ?אימתי - הטענה להעלאת המועד. 2

 68 הצדק מן ההגנה טענת לבחינת השלבים שלושת. 3

 70 בררנית אכיפה. 4

 70 כללי 4.1

 76 המשטרה קצין ידי-על השימוע במסגרת" בררנית אכיפה" 4.2

 80 וההגינות הצדק ושתתח. 5

 80 כללי 5.1

 83 אישומים ריכוז 5.2

 101 המשטרה מדיניות שינוי 5.3

 106 שפתו שאינה בשפה הנאשם תשאול 5.4

 110 הנאשם של נסיבותיו 5.5

 112 הנאשם של חפותו את להוכיח יכולת היעדר 5.6

 118 האישום כתב בהגשת שיהוי 5.7

 119 תרופתי טיפול קבלת 5.8

 129 ההוכחה נטל. 6

 131 הצדק מן ההגנה טענת להעלאת כבסיס התקשורת בכלי פרסום. 7

 131 הגנה הוצאות פסיקת. 8

 133 לאשמה להשיב אין': ג פרק

 189 הוכחה דרכי - ראיות': ג שער
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 באמצעות גם אם כי מדעיות בדיקות באמצעות רק לא הוכחה': א פרק

 189 ונסיבתיות ישירות ראיות

 189 כללי. 1

 195 מאפיינים יקתבד. 2

 נהיגה של בעבירה אדם של להרשעתו התנאי האם - נוסף לדיון בקשה. 3

 הוא לפקודת( 4()א)ב64 סעיף בצירוף( 3)62 לסעיף בהתאם בשכרות

 וכי בבדיקה כשל כי המאפיינים בדיקת של לסיומה בסמוך לו שיוודע

 בדיקת שיבצע בכך השכרות חזקת את ולסתור לנסות הזכות לו נתונה

 205 ?פרטי באופן מעבדה

 211 הינשוף מכשיר אודות': ב פרק

 217 ההוכחה ונטל הינשוף של האמינות תחזק': ג פרק

 219 האלכוהול רמת - האכיפה רף העלאת': ד פרק

 219 כללי. 1

 222 "?אסור"ה בתחום נמצאת ג"מק 290 של נמדדת כמות האם. 2

 233 העתק לקבל ניתן ואימתי מקורי פלט להגיש החובה': ה פרק

 235 הבדיקה של תקינות צ"תע - הינשוף מכשיר תקינות הוכחת': ו פרק

 239 למכשיר שנערכה הכיול אימות בדיקת': ז פרק

 239 כללי. 1

 הניתן מסמך הינה, לבלון והמצורפת באנגליה שנערכה תעודה האם. 2

 245 ?התביעה עד ידי-על להגשה

 המעבדה איש יכולת-יא עקב הבלונים תכולת בעניין הנאשם טענת. 3

 250 תכולתם להעיד

 כי להוכיח הראיה בנטל לעמוד כדי למאשימה הנחוצות הראיות הן מה. 4

 255 ?תקין הינשוף מכשיר

 275 דקות 15 בת המתנה - מקדמית שהדרי. 5

 276 המעבדה אנשי באמצעות המוגשת ראיה של קבילותה. 6
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 בבדיקת שהתקבל ךהער בין הפער מהו לדעת ניתן לא כאשר הדין מה. 7

 292 ?למכשיר שהוזן הערך לבין הכיול אימות

    בכיול העוסקת שהובאה לראיה הנאשם מצד התנגדות היעדר. 8

 293 הינשוף

 שנערכה לבדיקה קודם שעות 4 - למכשיר שבוצעה הכיול יקתבד. 9

 293 למבקש

, הינשוף מכשיר בתקינות כפר וכן השכרות בעבירת כפר המבקש. 10

 הכרח אין - הפעלתו ובמיומנות המכשיר בכיול, בו השימוש בחוקיות

 של בעבירה נאשם להרשיע בכדי, מדעית בדיקה על קור אך להסתמך

 294 בשכרות נהיגה

 299 הינשוף למכשיר פיה החלפת-אי של משמעותה': ח פרק

 305 סוקההפ ההלכה': ט פרק

 טענות דחיית - הדין-וגזר הדין הכרעת על ערעור - בשכרות נהיגה. 1

 305 הדם דגימת בשרשרת" מהותיים פגמים" בדבר ההגנה

 311 נשיפה בדיקת של זיהומה - בשכרות נהיגה. 2

 לאחר רק לו הוסברה הבדיקה מהות כי טען המבקש - בשכרות נהיגה. 3

 314 שנבדק

 וזאת שיכור הוא כאשר אדום באור צומת צהוח במונית נהג המבקש. 4

 המשך על הורה משפט-בית - שנערכה דם מבדיקת, היתר בין, שעלה כפי

 המיוחסים במעשים הטמונה הסכנה את שהדגיש תוך הרישיון פסילת

 316 למבקש

 318 הראיות של קבילותן כנגד נותטע דחיית - בשכרות נהיגה. 5

 - לכך וסירב שכרות בדיקת לצורך דם דגימת למסור נדרש המבקש. 6

 322 האישום בכתב פגם לעניין המבקש טענות דחיית

 325 הנשיפה בדיקת ביצוע את להכשיל ביקש המבקש. 7
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 למבקשת לאפשר היה צריך לפיה, ההגנה טענת את דחה המשפט-בית. 8

 להתנהגותה משקל לייחס ואין, מסירובה בה שחזרה לאחר, להיבדק

 328 לכן קודם

 לא המחוזי המשפט-בית - סמים השפעת ותחת בשכרות נהיגה עבירת. 9

 לעניין טענותיו את זה ובכלל, המערער של טענותיו את לקבל מקום מצא

 330 "הסם שרשרת"

 כל אם גם - ן"רס בדרגת קבע כאיש שירת המבקש - בשכרות נהיגה. 10

 ללא, בשכרות שנהג כמי בו יראו סירובו שעקב הוא למבקש שהוסבר

 332 בכך די אלה שבנסיבות הרי, בחוק הקבוע העונש את בפניו שפירטו

 הנדרש, הזמנים רצף בהוכחת פגם נפל לפיה, המבקש טענת תדחיי. 11

 335 שלו הנשיפה בדיקת בתהליך, המשטרה נהלי פי-על

 המבקש. סמים בדיקת לצורך שתן דגימת למסור סירב המבקש. 12

 בדיקת למסור הדרישה כי וטען, סמים השפעת תחת נהג הוא כי הכחיש

 338 כדין שלא נעשתה שתן

, האלקטרוני הנשיפון בבדיקת נכשל שהמבקש לאחר - בשכרות נהיגה. 13

 340 ינשוף בדיקת לעבור, בעקביות, סירב הוא

 565 על עמד המבקש של בגופו האלכוהול ריכוז - בשכרות נהיגה. 14

-על הוכח דנן במקרה - נשוף אוויר של אחד בליטר אלכוהול מיקרוגרם

 343 שיכור היה המבקש כי ראיות של מכלול סמך

 347 שכרות דיקתב': ד שער

 347 בדיקה לבצע סירוב': א פרק

 347 כללי. 1

 349 ?לסתירה ניתנת האם - הסירוב חזקת. 2

 350 הרכב על הממונה או הנוהג על החובה. 3

 350 מסירוב חזרה. 4
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 352 שכרות בדיקת לצורך עוכב בו מהמקום נאשם של בריחתו. 5

 353 זמנים ובלוחות בדיקות, הפעולה חות"בדו דיוק. 6

 354 לנהג הניתן ההסבר. 7

 354 הבדיקה אופן את לבחור זכות לנאשם אין. 8

 355 לסירוב צידוק איננו במכשיר אמון חוסר. 9

 355 השוטר של העדות פני על ח"הדו במסמך הרשום העדפת. 10

 356 דווקא במילים להיות חייב אינו סירוב. 11

 358 רפואית בעיה - מספקת שאינה כמות נשיפת. 12

-אי - להיבדק סירוב בגין בשכרות נהיגה של בעבירה המבקש הרשעת. 13

 359 שוטר עם פעולה שיתוף

 לבצע סירב המבקש - ב"רס בדרגת קבע בשירות נגד - בשכרות נהיגה. 14

 362 פעמים מספר הבדיקה את הכשיל ואף שכרות בדיקת

-פסק ביטול על הערעור - בהיעדרו המבקש הרשעת - בשכרות נהיגה. 15

 364 נדחה בהיעדר שניתן דיןה

 למסור סירובו מכוח שיכור בהיותו נהיגה של בעבירה הורשע המבקש. 16

 367 שתן דגימת

 369 ?נשיפה לבדיקת עצמית מהפללה נעלהימ הזכות בין מה': ב פרק

 373 הנשיפה בדיקת על נוספות בדיקות': ג פרק

 373 נוספות לבדיקות סירוב. 1

 375 דם בדיקת לביצוע בקשה. 2

 425 ענישה רמת': ה שער

 425 העונשין לחוק 113 תיקון': א פרק

 427 מינימום עונש': ב פרק

 433 לחומרא שיקול - מקצועי נהג': ג פרק

 435 טיעון הסדרי': ד פרק
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 435 כללי. 1

 461 הטיעון הסדר פי-על המוצע לעונש אשר. 2

 המדינה ערעור - הראיות שמיעת תחילת לאחר שנעשה טיעון הסדר. 3

 468 הוחמר בפועל המאסר ועונש התקבל

 471 הודאה פי-על הרשעה': ה פרק

 487 והריגה שכרות': ו פרק

 של בקשתו את קיבל אשר המשפט-בית החלטותיו על ערר קבלת. 1

 487 אלקטרוני בפיקוח מעצרו על והורה חוזר לעיון המשיב

 הערעור - בשכרות ונהיגה משכר משקה השפעת תחת נהיגה - הריגה. 2

 489 נדחה הדין-גזר על

 בו במקום גם מתקיימת" הפזיזות חזקת" - בשכרות נהיגה - הריגה. 3

 מן גבוה הנהג של בדמו האלכוהול שריכוז משום רק נלמדת השכרות

 493 הנהג על השכרות השפעת את לבחון צורך ואין, המותר הריכוז

 בתנאי מחדש לעיון בקשה - הורשע הנאשם - והריגה בשכרות נהיגה. 4

 497 הנאשם של מעצרו

 501 השלום המשפט-בית': ז פרק

 519 המחוזי המשפט-בית': ח פרק

 519 ראשונה כערכאה. 1

 519 ערעור כערכאת. 2

 המותנה המאסר עונש הארכת - הודאה - סירוב מכוח בשכרות נהיגה. 3

 526 העונש קולת על המדינה ערעור דחיית - המשיב לחובת שעמד

-פסק לביטול העוררת בקשת את לדחות משפט-בית החלטת על ערעור. 4

 530 נשוף אוויר דגימת ליתן סירבה העוררת - בהיעדר שניתן דין

 בפועל מאסר המרת - התקבל הערעור - וןטיע הסדר - בשכרות נהיגה. 5

 533 שירות לעבודות
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 לפי שכרות לבדיקת סירוב של עבירות למערער יוחסו בו אישום כתב. 6

 משקאות השפעת תחת לנהיגה תוקן האישום כתב - שוטר דרישת

 534 משכרים

 - שוטר דרישת לפי נשוף אוויר דגימת לתת סירוב מכוח בשכרות נהיגה. 7

 538 נדחה העונש חומרת על הערעור - הורשע הנאשם

 539 התקבל העונש מרתחו על ערעור - בשכרות נהיגה. 8

 דרישת לפי נושף אוויר של דגימה לתת שסירב בכך, בשכרות נהיגה. 9

 542 התקבל העונש קולת על ערעור - שוטר

-חד ראיה הובאה לא לפיה המערער טענת את דחתה קמא הערכאה. 10

 עריכת טרם דקות 15, הפחות לכל, בהשגחה היה המערער כי משמעית

 לא שהמערער, מהשוטרים מי פיקח זה זמן כשבמהלך, הינשוף בדיקת

 תוצאת את להטות כדי בהן שיש פעולות - הקיא או עישן, שתה, אכל

 545 הינשוף בדיקת

 549 המאסר עונש חומרת על ערעור דחיית - ועוד השכרות עבירת. 11

                 - הדין-פסק כנגד המופנה ערעור דחיית - בשכרות נהיגה. 12

 550 ג"מק 950

 בשכרות נהיגה של מעבירה המשיב של זיכויו על המדינה ערעור קבלת. 13

 552 לעדות השוטרים התייצבות-אי בשל

 554 בחלקו ונשהע קולת על המדינה ערעור קבלת. 14

 שהרשיע דין-פסק לבטל שלא המשפט-בית החלטת על ערעור קבלת. 15

 557 בשכרות נהיגה של בעבירה בהיעדרו העורר את

 בליטר אלכוהול מיקרוגרם  495  של בשיעור שיכור היותווב נהיגה. 16

 559 בעונש הקלה - הודאה - נשוף אוויר
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 561 העליון המשפט-בית': ט פרק

 לעבירת פרט, האישום בכתב לו יוחסו אשר בעבירות הורשע המבקש. 1

       השפעת תחת נהיגה בעבירת הורשע שתחתיה, בשכרות נהיגה

 561 אלכוהול

 המשפט-שבית העובדה - תיקים צירוף - שיכור הנהג בהיות רכב נהיגת. 2

 מצדיקה אינה, בפועל הפסילה לעניין ענישה מתחם קבע לא לתעבורה

 563 "שהוטלה הפסילה במשך התערבות"

 המדינה ערעור - הראיות שמיעת תחילת לאחר שנעשה טיעון הסדר. 3

 566 הוחמר בפועל המאסר ועונש התקבל

 ערעור - הודאה פי-על הרשעה - משכרים משקאות השפעת תחת נהיגה. 4

 568 נדחתה ערעור רשות בקשת - העונש חומרת על

 טענות דחיית - הדין-גזרו הדין הכרעת על ערעור - בשכרות נהיגה. 5

 571 הדם דגימת בשרשרת" מהותיים פגמים" בדבר ההגנה

 577 נשיפה בדיקת של זיהומה - בשכרות נהיגה. 6

 רשות בקשת - הדין-גזר על ערעור - הודאה - שיכור בהיותו רכב נהיגת. 7

 579 נדחתה לערער

 בקשה קבלת - נוספות תעבורה ועבירות בשכרות נהיגה, הריגה עבירת. 8

 581 המאסר עונש ביצוע לעיכוב

 לאחר רק לו הוסברה הבדיקה מהות כי טען המבקש - בשכרות נהיגה. 9

 584 שנבדק

-אי - להיבדק סירוב בגין בשכרות נהיגה של בעבירה המבקש הרשעת. 10

 586 שוטר עם פעולה שיתוף

 וזאת שיכור הוא כאשר אדום באור צומת וחצה במונית נהג המבקש. 11

 המשך על הורה משפט-בית - שנערכה דם מבדיקת, היתר בין, שעלה כפי

 המיוחסים במעשים הטמונה הסכנה את שהדגיש תוך הרישיון פסילת

 589 למבקש
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 590 הראיות של קבילותן כנגד טענות דחיית - בשכרות נהיגה. 12

 594 חוזר למשפט בקשה של דחייתה - הודאה - בשכרות נהיגה. 13

 - לכך וסירב שכרות בדיקת לצורך דם דגימת למסור נדרש המבקש. 14

 598 האישום בכתב פגם לעניין המבקש טענות דחיית

 601 ההנשיפ בדיקת ביצוע את להכשיל ביקש המבקש. 15

 לחוסר טען המבקש - משקרים משקאות של השפעה תחת נהיגה. 16

 בפועל לריצוי מאסר חודשי  8  של עונש להטיל המשפט-בית של סמכותו

 604 ל"הנ עבירה בגין

     תום עד המבקש מעצר - שיכור הנהג בהיות מכונית נהיגת. 17

 606 ההליכים

 למבקשת לאפשר היה צריך לפיה, ההגנה טענת את דחה המשפט-בית. 18

 להתנהגותה משקל לייחס ואין, מסירובה בה שחזרה לאחר, להיבדק

 608 לכן קודם

, הינשוף מכשיר בתקינות כפר וכן השכרות בעבירת כפר המבקש. 19

 הכרח אין - הפעלתו ובמיומנות המכשיר בכיול, בו השימוש בחוקיות

 של רהבעבי נאשם להרשיע בכדי, מדעית בדיקה על ורק אך להסתמך

 610 בשכרות נהיגה

 לא המחוזי המשפט-בית - סמים השפעת ותחת בשכרות נהיגה עבירת. 20

 לעניין טענותיו את זה ובכלל, המערער של טענותיו את לקבל מקום מצא

 614 "הסם שרשרת"

 העונשין לחוק 85 סעיף את להחיל יש האם - הודאה - בשכרות נהיגה. 21

 616 מאלכוהול גמילה שעניינם במקרים גם

 לבצע בסיר המבקש - ב"רס בדרגת קבע בשירות נגד - בשכרות נהיגה. 22

 618 פעמים מספר הבדיקה את הכשיל ואף שכרות בדיקת

 
 
 



 תוכן עניינים

 יא 

 כל אם גם - ן"רס בדרגת קבע כאיש שירת המבקש - בשכרות נהיגה. 23

 ללא, בשכרות שנהג כמי בו יראו סירובו שעקב הוא למבקש שהוסבר

 621 בכך די אלה שבנסיבות הרי, בחוק הקבוע העונש את בפניו שפירטו

-פסק ביטול על הערעור - בהיעדרו המבקש הרשעת - בשכרות נהיגה. 24

 624 נדחה בהיעדר שניתן הדין

 למסור סירובו מכוח שיכור בהיותו נהיגה של בעבירה הורשע המבקש. 25

 627 שתן דגימת

 שיכור כשהוא אליו שנכנס לאחר, מונע ברכב הנהג במושב יושב פלוני. 26

 של עבירה, לוניפ אותו מבצע בכך האם. עמוקה בשינה ושרוי, כלוט

 629 "?בשכרות נהיגה"

 הנדרש, הזמנים רצף בהוכחת פגם נפל לפיה, המבקש טענת דחיית. 27

 635 שלו הנשיפה בדיקת בתהליך, המשטרה נהלי פי-על

 המבקש. סמים בדיקת לצורך שתן דגימת למסור סירב המבקש. 28

 בדיקת למסור הדרישה כי וטען, סמים השפעת תחת נהג הוא כי הכחיש

 638 כדין שלא נעשתה שתן

, בפועל למאסר או ותשיר בעבודות למאסר אדם לשלוח אם השאלה. 29

 640 בגופו שנמצאה האלכוהול כמות רקע על היתר בין תיבחן

 המבקש - משכרים משקאות השפעת תחת בנהיגה הורשע המבקש. 30

 641 בירה בקבוקי שני ששתה הודה

 אלכוהול 700% נמצאו המבקש של בגופו - נדחה המבקש ערעור. 31

 643 נשוף אוויר בליטר

, האלקטרוני הנשיפון בבדיקת נכשל שהמבקש לאחר - בשכרות נהיגה. 32

 646 ינשוף בדיקת רלעבו, בעקביות, סירב הוא

 565 על עמד המבקש של בגופו האלכוהול ריכוז - בשכרות נהיגה. 33

-על הוכח דנן במקרה - נשוף אוויר של אחד בליטר אלכוהול מיקרוגרם

 649 שיכור היה המבקש כי ראיות של מכלול סמך



 תוכן עניינים

 יב 

 נהיגה של בעבירה אדם של להרשעתו התנאי האם - נוסף לדיון בקשה. 34

 הוא לפקודת( 4()א)ב64 סעיף בצירוף( 3)62 לסעיף בהתאם בשכרות

 וכי בבדיקה כשל כי המאפיינים בדיקת של לסיומה בסמוך לו שיוודע

 בדיקת שיבצע בכך השכרות חזקת את לסתורו לנסות הזכות לו נתונה

 652 ?פרטי באופן מעבדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


