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 444 ............................................................ לעבירת נהיגה בזמן פסילה
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      בעבירת נהיגה תחת השפעת נהיגה בשכרות, שתחתיה הורשע 
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המשפט -העובדה שבית -צירוף תיקים  -. נהיגת רכב בהיות הנהג שיכור 2
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דחיית טענות  -הדין -ערעור על הכרעת הדין וגזר -. נהיגה בשכרות 5
 459 ..................... ההגנה בדבר "פגמים מהותיים" בשרשרת דגימת הדם

 463 .................................. זיהומה של בדיקת נשיפה -. נהיגה בשכרות 6
בקשת רשות  -הדין -ערעור על גזר -אה הוד -. נהיגת רכב בהיותו שיכור 7
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קבלת בקשה  -. עבירת הריגה, נהיגה בשכרות ועבירות תעבורה נוספות 8
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-אי -היגה בשכרות בגין סירוב להיבדק . הרשעת המבקש בעבירה של נ10

 469 ................................................................. שיתוף פעולה עם שוטר
ר אדום כאשר הוא שיכור וזאת נית וחצה צומת באו. המבקש נהג במו11

משפט הורה על המשך -בית -בין היתר, מבדיקת דם שנערכה כפי שעלה, 
פסילת הרישיון תוך שהדגיש את הסכנה הטמונה במעשים המיוחסים 

 471 ....................................................................................... למבקש
 472 ............ ותן של הראיותחיית טענות כנגד קבילד -. נהיגה בשכרות 12
 475 .......... דחייתה של בקשה למשפט חוזר -הודאה  -. נהיגה בשכרות 13
 -רך בדיקת שכרות וסירב לכך . המבקש נדרש למסור דגימת דם לצו14

 477 ..............................מבקש לעניין פגם בכתב האישוםטענות הדחיית 
 479 ....................... . המבקש ביקש להכשיל את ביצוע בדיקת הנשיפה15
המבקש טען לחוסר  -פעה של משקאות משקרים ה תחת הש. נהיג16

חודשי מאסר לריצוי בפועל   8המשפט להטיל עונש של  -סמכותו של בית
 481 .......................................................................... בגין עבירה הנ"ל

     מעצר המבקש עד תום  - . נהיגת מכונית בהיות הנהג שיכור17
 482 .....................................................................................כיםההלי

המשפט דחה את טענת ההגנה, לפיה צריך היה לאפשר למבקשת -. בית18
להיבדק, לאחר שחזרה בה מסירובה, ואין לייחס משקל להתנהגותה 

 484 .................................................................................... קודם לכן
. המבקש כפר בעבירת השכרות וכן כפר בתקינות מכשיר הינשוף, 19

אין הכרח  -בחוקיות השימוש בו, בכיול המכשיר ובמיומנות הפעלתו 
להסתמך אך ורק על בדיקה מדעית, בכדי להרשיע נאשם בעבירה של 

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

מצא מקום לקבל את טענותיו של המערער, ובכלל זה את טענותיו לעניין 
 488 ........................................................................... "שרשרת הסם"

וק העונשין לח 85סעיף  יש להחיל אתהאם  -הודאה  -. נהיגה בשכרות 21
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המבקש סירב לבצע  -נגד בשירות קבע בדרגת רס"ב  -. נהיגה בשכרות 22
 490 ....................... בדיקת שכרות ואף הכשיל את הבדיקה מספר פעמים
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גם אם כל  -בדרגת רס"ן המבקש שירת כאיש קבע  -. נהיגה בשכרות 23
שהוסבר למבקש הוא שעקב סירובו יראו בו כמי שנהג בשכרות, ללא 
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כלוט, ושרוי בשינה עמוקה. האם בכך מבצע אותו פלוני, עבירה של 
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א נהג תחת השפעת סמים, וטען כי הדרישה למסור בדיקת הכחיש כי הו
 503 .................................................................. ןשתן נעשתה שלא כדי
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( לפקודת הוא 4ב)א()64( בצירוף סעיף 3)62בשכרות בהתאם לסעיף 
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