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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 67) (בדיקת שכרות),
 התשס״ה-2005

רה' (להלן - הפקודה), בסעיף 62 -  תיקון סעיף 62 1. בפקודת התעבו

, ן ^ לחוק העונשי א ) 6 ף ו א ״כאמור בסעי בו  (1) ברישה, אחרו ״או קנס״ י
לים ״התשל״ז-1977״ - יימחקו; - חוק העונשין)״, והמי (להלן 2  התשל״ז-7ד19

א ״לענין זה, ״שיכור״ ו״ממונה על הרכב״ - כהגדרתם בו  (2) בפסקה (3), בסופה י
 בסעיף 64ב״.

 תיקון סעיף 64ב 2. בסעיף 64ב לפקודה -

פים קטנים (א) ו־(ב) יבוא: ) .במקום סעי ו ) 

 החיפוש נכנם לתוקף, נשמט הבסיס הנורמטיבי לעריכתה
 של בדיקת השכרות על פי ההסדר הקבוע בתקנות
 התעבורה, ומאותו מועד ואילך ניתן לבצע בדיקה זו אך
 ורק על פי המתווה שנקבע בחוק החיפוש, אלא אם כן

 ייקבע הסדר אחר בחקיקה ראשית.

 בהצעת חוק זו מוצע לקבוע בחקיקה ראשית -
 היינו בפקודת התעבורה, הסדר מלא לענין בדיקות
 השכרות לרבות לעגין סוג הבדיקות, העילה והדרך
 לביצוען, ומשמעות הסירוב לתתן, שיחול במקום ההסדר
 הקבוע בחוק החיפוש. ההסדר המוצע נקבע ברוח
 עקרונות חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו, תוך איזון ראוי
 בין הפגיעה האפשרית בפרטיותו של האדמ הנבדק לבין
 תכלית הבדיקה וחיוניותה לצורך מניעת תאונות דרכים,
 ובשים לב לדחיפות הנדרשת בעריכת בדיקות מסוג זה
 בשל טבעו של האלכוהול המתנדף מן הגוף, דבר המחייב
 ביצוע הבדיקה סמוך ככל הניתן למועד הנהיגה ברכב.

ף 1 לפסקה (1)  סעי

 סעיף 62 לפקודה ענינו ״עבירות״. ברישה
 לסעיף האמור נקבע כי דינו של עובר עבירה מהעבירות
 המפורטות בו ״מאסר שנתיים או קנס״. מוצע להבהיר כי
 הקנס שבו מדובר הוא קנס כאמור בסעיף 61(אא5) לחוק
 העונשין, התשל״ז-1977 (להלן - חוק העונשין),

 בהתאמה לעונש המאסר.

 לפסקה (2)

 בפסקה (3) של סעיף 62 לפקודה נקבע כי אדם
 שהוא שיכור בהיותו נוהג ברכב או ממונה על רכב,
 י מבצע עבירה. מוצע להפנות בסעיף זה להגדרות של
 המונחים ״שיכור״ ו״ממונה על רכב״, כנוסחם המוצע
 בסעיף 2 להצעת החוק, במסגרת התיקון לסעיף 64ב

 לפקודה.

י ר ב  ד

 כללי

 סעיף 62(3) לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה)
 קובע כי מי שהוא שיכור בהיותו נוהג ברכב או בהיותו
 ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי, עובר עבירה

 שעונשה מאסר שנתיים.
 לעגין זה מוגדר שיכור בסעיף 64ב לפקודה כ״מי
 שנתון תחת השפעתו של משקו; או סם,משכרים או

 מסוכנים״.
 בבסיס הוראה עונשית זו עומדת ההבנה כי שכרות
 ״פוגעת ביכולתו המנטאלית של השיכור, היא מערפלת
 את הכרתו ומונעת ממנו להעריך נכונה את המציאות,
 ובדרך זו שוללת ממנו את היכולת לקיים שיקול דעת
 רציונלי ולכוון את התנהגותו על פיה״, (ר׳ ע״פ 3002/94
 ירמיהו בן איסק נ׳ מדינת ישראל, מט(4) 151, 163), ועל כן
 חזקה שלשכרותו של אדם עלולה להיות השלכה על
 נהיגתו עד כדי סכנה לגרימת תאונה וקיפוח חיי אדם או

 פגיעה בהם בתאונת דרכים.

 הסמכות של שוטר לדרוש מנוהג ברכב או ממונה
 על רכב להיבדק לצורך.קביעת שכרות מעוגנת כיום
 בסעיף 64ב האמור, אך ההוראות לענין סוגי הבדיקות
 (בדיקת נשיפה, בדיקת שתן ובדיקת דם) ואופן עריכתן
 מעוגנות בפרק שישי לתקנות התעבורה, התשכ״א-961ו

 (להלן - תקנות התעבורה).

 בדיקות השכרות מהוות חיפוש חיצוני או חיפוש
 פנימי, בגופו של אדם, כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי
 (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), התשנ״ו-996ו
 (להלן - חוק החיפוש). ואולם אופן עריכתן של בדיקות
 אלה על פי ההסדר הקיים בתקנות התעבורה אינו עולה

 בקנה אחד עם הוראות חוק החיפוש.

 לאחרונה קבע בית המשפט בע״פ 1641/04 לאוניד
 לוין נ׳ מדינת ישראל (טרם פורסם) כי מיום שחוק

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; סייח התשס״ג, עמי 538.
 סייח התשל״ז, עמי 322.
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 ״(א) בסעיף זה - .

 ״ממונה על הרכב״ - אחד מאלה:

) מי שעוסק בהוראת נהיגה, בעת •שהלומד נהיגה נוהג ברכב: ו ) 
י לפי ו ו י חובת הלי רך מילו ש ברכב, לצו ד ל נוהג ח ו ש ב לצד ש ו י  (2) מי ש

 סעיפים 12או או 12א2;
ז שקבע שר ל בו גבוה מהריכו ז האלכוהו כו  ״משקה משכר״ - משקה שרי
ל הו ז האלכו ם ריכו שו ן זה, רי י ת עם שר הבריאות; לענ עצו י  התחבורה בהתי
י ל המצו הו ז האלכו  על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכו

 במשקה:

, התשל״ג-  ״סם מסוכן״ - כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש]

ת ובתנאים שקבע: או , למעט סם שקבע שר הברי  1973ג

 ״שיכור״ - אחד מאלה:
א ממונה על ה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהו ת ו ש ) מי ש ו ) 

 הרכב:

צרי חילוף חומרים של סם מסוכן: י סם מסוכן או תו פו מצו ו  (2) מי שבג

ז שקבע שר ל בריכוז הגבוה מהריכו י אלכוהו פו מצו ו  (3) מי שבג
ת עם שר הבריאות: עצו י  התחבורה, בהתי

ת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן. ע פ ש ן תחת ה  (4) מי שנתו

 של אדם הנוהג ברכב, או של אדם הממונה על הרכב
 (שהוא לפי הגדרתו המוצעת מורה לנהיגה או אדם

 המלווה נוהג חדש), והם -

- הימצאות סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם
 מסוכן, בדמו של אותו אדם: לעניין יזה מוצע להפנות
 לרשימת הסמים המסוכנים שבפקודת הסמים המסוכנים
 נגוםח חדש], התשל״ג-1973, למעט סמים שיקבע שר
 הבריאות, כגון תרופות על פי מרשם רופא, ובתנאים

 שיקבע, כגון מינון.

- הימצאות אלכוהול בדמו של אותו אדם, בריכוז
 הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר

 הבריאות.

- שתיה של משקה משכר בזמן נהיגה״או בעת היותו
 של ארם ממונה על הרכב: משקה משכר מוצע להגדירו
 לענין זה כמשקה שריכוז'האלכוהול בו עולה על הריכוז

 שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות. •

 קביעת המבחנים האובייקטיביים האמורים תבהיר,
 מחד, את היסוד העובדתי של העבירה שבסעיף 62(3)
 לפקודה, ומאידך תקל על •הוכחת ביצוע העבירה
 האמורה. כן מכוון התיקון המוצע להבהיר חד משמעית
 כי שתיית משקה אלכוהולי, ולא משנה באיזו כמות,
 בעת שאדם נוהג ברכב או בעת היותו ממונה על הרכב,
 אסורה מכל וכל, ובי איסור זה אינו תלוי בריכוז

 האלכוהול בדם בעקבות שתיה כאמור.

י ר ב  ד

 סעיף 2 לפסקאות (1) ו־(5)
 לסעיף קטן(א) המוצע

 סעיף 64ב לפקודה קובע הוראות לעגין בדיקת
 שכרות. סעיף קטן(א) שבו, קובע לאמור:

 ״(א) בסעיף 62(3) ובסעיף זה, ״שיכור״ - מי שנתון
 תחת השפעתו של משקה או סם משכרים או

 מסוכנים.״

 הגדרה זו אינה ברורה דיה ומוצע להבהירה.
 לכאורה עולה מן ההגדרה, בין השאר לאור סמכות שר
 התחבורה לקבוע את אחוז האלכוהול או הסם
 שבהשפעתו אסורה נהיגה ברכב (ר׳ סעיף 64ב(גג0), כי
 אדם הוא שיכור לענין סעיפים 62(3) ו־64ב לפקודה, רק
 כאשר ניתן להוכיח במצטבר את ריכוז האלכוהול או
 הסם שבגופו ואת ההשפעה בפועל של המשקה המשכר
 או הסם על אותו אדם. מוצע להבהיר כי לצורך קביעת
 היותו של אדם שיכור די בהוכחת אחד מהם, היינו -
 נוכחות אלכוהול בריכוז מסוים או נוכחות סם מסוכן או
 תוצרי חילוף חומרים שלו, או, לחלופין, השפעה של
 המשקה המשכר או הסם המסוכן. קביעה זו מבוססת על
 החזקה, כמפורט לעיל שמצב של שכרות, פוגע ביכולתו
 המנטלית, ביכולת השיפוט ובשיקול הדעת של הנוהג

 ויוצרת סיכון לכך שיגרום בנהיגתו לתאונת דרכים.

 התיקון' המוצע מוסיף איפוא למבחן ההשפעה
 הקבוע היום גם מבחנים אובייקטיבים לקביעת שכרות

 ג דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526: ם״ח התשס״ד,
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ש מנוהג רכב או מממונה על רכב, לתת לו דגימה של י לדרו ) שוטר רשא או ) 
זה ריכוז, ל ובאי י בגופו אלכוהו ף מפיו, לשם בדיקה אם מצו ר הנשו י ו  או
די שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות, ר לשם כך בי ש ו א ר ש ת מכשי  באמצעו
ש מתן דגימה ו ר י לד א ש ת (בסעיף זה - דגימת נשיפה); שוטר ר מו דעה ברשו  בהו

ד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו. ש  לפי סעיף זה אף בהעדר ח

נת רב בתאו ה מעו ש מנוהג רכב או ממונה על הרכב, שהי ו ר י לד א ש  (ב) שוטר ר
ן או דגימת ת א שיכור, לתת לו דגימת ש ש לשוטר חשד סביר כי הו י  דרכים או ש
י בגופו סם זה ריכוז, או אם מצו ל ובאי י בגופו אלכוהו  דם לשם בדיקה אם מצו
רות על נטילת י להו ל סם מסוכן; שוטר רשא צרי חילוף חומרים ש  מסוכן או תו
א ו ה ר בסעיף קטן זה גם מנוהג רכב או מממונה על הרכב ש  דגימת דם כאמו

ת סעיף קטן(ב2).״-, ראו ן זה הו י  מחוסר הכרה, ולא יחולו לענ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף קטן (או) המוצע, מוצע להעניק לשוטר
 סמכות לדרוש מנוהג ברכב או מממונה על הרבב, דגימה
 של אוויר הנשוף מפיו (להלן - דגימת נשיפה), לשם
 בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז. זאת כדי
 לבדוק אם הוא נוהג בהיותו שיכור, בניגוד להוראות
 סעיף 62(3) לפקודה. סמכות זו מעוגנת כיום בתקנות 69וג

 ו־69וד לתקנות התעבורה.

 עוד מוצע להבהיר כי סמכות שוטר באמור אינה
 מותנית בקיומו של חשד לנהיגה בשכרות. הבדיקה
 הנעשית באמצעות נטילת דגימת נשיפה מאדם, היא
 בדיקה שמידת פגיעתה באדם והטרחתו - מזערית.
 בדיקה כאמור מתבצעת כיום על ידי משטרת ישראל
 באמצעות מכשיר שאושר על פי תקנות התעבורה
 והמראה את ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף מיד עם
 נטילת דגימת הנשיפה. מתן הסמכות האמורה תסייע
 לשוטר לוודא מיידית אם הנוהג הוא שיכור, ואם כן,
 תאפשר לו לעשות שימוש בסמכויותיו לפי סעיף 47
 לפקודה ולמנוע את המשך נהיגתו של אותו אדם ברכב
 תוך סיכונו וסיכון שאר המשתמשים בדרך. האיזון בין
 האפשרות למניעה מיידית של הסכנה מצד אחר, לבין
 הפגיעה המינימלית בהטרחתו של הנוהג, למסור דגימת
 נשיפה מצד שני, מצדיקה את מתן הסמכות אף בלא

 חשד כי נעברה עבירה לפי הוראות הפקודה.

 נוסף על כך, קיומה של הסמכות לבצע בדיקת אוויר
 נשוף,-בכל עת, יש בה כדי להרתיע נהגים מלנהוג ברכב

 לאחר שתיית אלכוהול.

 לאור טיב הבדיקה, תכליתה ומהירות ממצאיה,
^ כי מקום נטילת דגימת הנשיפה 3 ב ) ן ט  מוצע בסעיף ק
 יהיה ברכב, בסמוך לו, או במקום אחר שיורה השוטר,
 וזאת בדומה לקבוע בתקנה 169ג(ב) לתקנות התעבורה.

 בסעיף קטן(ב) המוצע, מוצע להעניק לשוטר סמכות
 לבקש דגימת שתן או דגימת דם מאדם המעורב בתאונת
 דרכים לצורך חקירת הסיבות לתאונה, או מארם החשוד
 כי הוא נוהג או ממונה על רכב בהיותו שיכור, זאת
 בדומה לסמכות המעוגנת כיום בתקנה 69וג לתקנות

 כדי לאפשר אכיפה אפקטיבית של האיסור המוצע,
 מוצע לקבוע כי רישום ריכוז האלכוהול על גבי מיכל של
 משקה משכר שממנו שתה אדם בזמן נהיגה או בעת
 היותו ממונה על הרכב, יהווה ראיה לכאורה לריכוז

 האלכוהול המצוי במשקה.

 נוסף על המבחנים האובייקטיביים המוצעים, מוצע
 להותיר על כנו את מבחן ההשפעה של הסם או המשקה
 המשכר. במבחן זה ניתן להשתמש לקביעת שכרות

 למשל במקרים שבהם לא נערכה בדיקת מעבדה לקביעת.
 ריכוז האלכוהול או הימצאות הסם בגופו של הנהג אך
 יש ראיות אחרות המעידות על השפעת סמים או
 אלכוהול, או במקרים שבהם יש ראיות כי נהג הושפע
 מאלכוהול, אף כי לפי בדיקות המעבדה שנערכו, ריכוז
 האלכוהול שנמצא בדמו נמוך מהסף המרבי שנקבע

 בתקנות לפי ההגדרה המוצעת.

 עוד מוצע להוסיף הגדרה למונח ״ממונה על רכב״
 המופיע כבר היום באיסור הקבוע בסעיף 62(3) לפקודה,
 בהוראות לענין בדיקת השכרות שבסעיף 64ב לפקודה
 ובתקנות לפי הסעיף האמור. מוצע להבהיר כי לאיסור
 לענין שכרות וסמכויות השוטר לדרוש בדיקות לצורך
 קביעת שכרות, חלים בתנאים כמפורט בחוק המוצע, על
 מורה לנהיגה, בזמן שיעור נהיגה מעשי, וכן על מי
 שמצוי ברכב כדי לשמש כמלווה לנהג חדש לפי הוראות

 סעיפים 2וא1 או 12א2 לפקודה.

 לסעיפים קטניפ (אד), (ב) ו־(ב2) עד (ב4) המוצעים

 סעיף קטן(ב) של סעיף 64ב לפקודה, כנוסחו היום,
 קובע לאמור:

 ״(ב) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב שהיה מעורב
 בתאונת דרכים או מנוהג רכב שיש לשוטר חשד סביר כי
 הוא שיכור, להיבדק במועדים ובמקומות שיורה, ומי

 שנדרש כך חייב להיבדק כאמור.״

 כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להרחיב
 את הוראות סעיף 64ב לפקודה ולקבוע בו באופן מפורט

 את ההסדר שיחול לענין בדיקת שכרות.
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ם ד א ״כי אותו א בו י רופא״ י א ש א היה שיכור, ר , במקום ״כי הו ב1) )  (2) בסעיף קטן
ר הבריאות״, אחרי די ש י רופא שהוסמך לכך בי ן הגורמים לתאונה, רשא  היה בי
ל או הסם הו זל גוף אחר״, ובמקום ״לקביעת אחוז האלכו א ״או נו בו  ״דגימת רם״ י
י בגופו זה ריכוז, או אם מצו ל ובאי י בגופו אלכוהו א ״לשם בדיקה אם מצו בו ״ י  שבדמו

ל סם מסוכן, והכל״;  סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים ש

) יבוא: ו ב ) ן  (3) אחרי סעיף קט

רש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה, ו  ״(ב2) שוטר הד
ע לו את מטרת נטילת י ד ו ראות סעיף זה, י  דגימת שתן או דגימת דם, לפי הו
ל סירוב ת ש ת המשפטי  . הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעו

ר בסעיף 64ר.  לתת דגימה, כאמו

ף זה, ראות סעי ) נטילת דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי הו ו  (ב3) (
ד האדם, על רה מרבית על כבו חו שמי בטי עשה בדרך ובמקום שי  תי
־נוחות ל פגיעה, אי ת ש י דה המועטה האפשר במי , ו על בריאותו ותו ו  פרטי

 וכאב.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שסירוב באמור, שאינו נובע ממניעה בריאותית, מהווה
 עבירה לפי סעיף 64ד המוצע.

 הוראות דומות קיימות בחוק החיפוש (ר׳ למשל
 סעיף 4(ג) לחוק האמור).

 בסעיף קטן(בג) המוצע, מוצע לקבוע את העיקרון
 ולפיו נטילת הדגימה תיעשה בדרך ובמקום שיבטיחו
 שמירה מרבית על כבוד האדם, בריאותו ופרטיותו,
 ובמידה המועטה'האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.

 עיקרון זהה קבוע בסעיף 2(ד) לחוק החיפוש.

 עוד נקבע, בפירוט לעיקרון הכללי, כי נטילת דגימת
 נשיפה תיעשה בידי שוטר ויכולה להיעשות ברכב,
 בסמוך לו או בכל מקום אחר שיורה השוטר: אך באשר
 לדגימת דם, בדומה לקבוע בחוק החיפוש, מוצע לקבוע
 כי תינטל רק בידי בעל מקצוע רפואי המוסמך לכך,
 ובמקום שבו נוהגים ליטול דגימות כאמור, לרבות בתנאי

 מרפאה בתחנת משטרה.

 בסעיף (ב4) המוצע, מוצע לקבוע כי לא תינטל
 דגימת דם מאדם המעורר חשש סביר כי הנטילה תפגע
 בבריאותו, זאת אף אם אותו אדם מסכים לנטילה, אלא
 אם כן רופא שבדק את האדם, לבקשת שוטר, נתן אישור
 כי אין מניעה בריאותית לנטילה. המקרה המובהק הוא
 דרישה לנטילת דגימת דם ממי שטוען כי הוא חולה

 המופיליה.

 לפסקה (2)

 סעיף קטן(ב1) של סעיף 64ב, כנוסחו היום, מאפשר
 לרופא, לפי בקשת שוטר, ליטול דגימת דם מאדם שנפטר
 עקב תאונת דרכים, וקיים חשש כי היה שיכור, לשם

 קביעת אחוז האלכוהול או הסם שבדמו.

 מוצע לאפשר נטילת דגימה צל פי הסעיף הקטן
 האמור בבל מקרה שבו קיים חשד סביר כי הנפטר היה

 ו52

 התעבורה. מוצע לקבוע כי הסמכות לנטילת דגימת דם
 תהיה נתונה לשוטר גם אם האדם שממנו ניטלת הדגימה
 מחוסר הכרה ואין אפשרות לקבל את הסכמתו, זאת כדי
 שלא לסכל את האפשרות לחקור את שאלת השכרות,

 בנסיבות של אבדן הכרה של המעורבים בתאונה.

 מתן דגימת שתן-הוא אחד מסוגי ה״חיפוש
 החיצוני״ כהגדרתו בחוק החיפוש, ומתן דגימת דם הוא
 סוג של ״חיפוש פנימי״ כהגדרתו בחוק האמור. תנאי
 לחיפוש לפי חוק החיפוש הוא קיומו של יסוד סביר
 לחשד כי בגופו של חשוד נמצאת ראיה. תנאי זה
 מתקיים בעניננו כאשר יש לשוטר חשד סביר כי הנוהג

 ברכב או הממונה על הרכב הוא שיבור.

 יחד עם זאת מוצע כי ביחס לנוהג או לממונה
 כאמור, המעורב בתאונת דרכים, תינתן, סמכות ליטול
 דגימות דם או שתן גם בלא שהוכח קיומו של יסוד סביר
 לחשד כי בגופו נמצאת ראיה, ולהסתפק בעצם
 המעורבות בתאונת דרכים, זאת כקבוע בסעיף 64ב(ב)

 לפקודה כנוסחו היום.

 שכרות של נהג או של ממונה על הרכב יכולה
 להיות סיבה אפשרית לתאונת דרכים שארעה, ונדרש
 לשלול או לאשר סיבה אפשרית זו, הן לשם העמדה לדין
 או שלילת אשמתו של המעורב בתאונה והן לשם הפקח
 לקחים ומניעת תאונות דרכים בעתיד. הדבר חשוב
 במיוחד כאשר לא היו עדים לתאונה, וקשה לדעת מהן

 הנסיבות שבהן ארעה.

 בסעיף קטן (ב2) המוצע, מוצע לקבוע כי שוטר
 הדורש מארם לתת דגימת שאיפה, דגימת שתן או
 דגימת דם (להלן - דגימה) לפי הוראות סעיף 64ב
 לפקודה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את
 הסכמתו של אותו אדם לנטילה, ויסביר לו את
 המשמעות המשפטית של הסירוב לנטילה, היינו -
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ו נהג או נסע רי שוטר, ברכב שב עשה בי  (2) נטילת דגימת נשיפה תי
רה השוטר. ו דרשה הרגימה, סמוך לו או במקום אחר שי ו נ  האדם שממנ

די יבעל מקצוע רפואי כהגדרתו בחוק עשה בי  (3) נטילת דגימת דם תי
פוש בגוף החשוד), התשג״ו-996ו" ת אכיפה - חי ו י ו סמכ ) י ל י ן הפל  סדר הרי
ו ן ליטול דגימת דם, במקום שב י  (בסעיף זה - חוק החיפוש), המוסמך כד

 נוהגים ליטול דגימה כאמור, לרבות בתחנת משטרה בתנאי מרפאה.

ש סביר כי נטילת ש ו נדרשה דגימת דם לפי סעיף זה ח  (ב4) עורר אדם שממנ
נה נובעת ממהות הנטילה, לא  הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו פגיעה שאי
ן שר כי אי  תינטל ממנו הדגימה אלא אם כן רופא שבדק אותו לבקשת שוטר, אי

ת ליטול את הדגימה.״; אותי  מניעה ברי

- ( ג )  (4) בסעיף קטן

 (א) פסקה (ו) - תימחק;

א ״להוראות בו ״ י ( ו ב ) ו  (ב) בפסקה (2), במקום ״להוראות סעיפים קטנים (ב) א
 סעיף זה״;

ת לפי סעיף מו י א ״אופן נטילת הדג בו  (ג) בפסקה (3), במקום ״אופן הבדיקות״ י
 זה ובדיקתן״;

) יבוא: ג )  (5) אחרי סעיף קטן

ש ש א קטין או שקיים ח ו ה ף זה יחולו גם על נוהג רכב ש  ״(ד) ההוראות לפי סעי
רך בהסכמת אפוטרופסו. , בלא צו א מוגבל בשכלו  שהו

 ד ב ר י ה ס ב ר

 בין הגורמים לתאונה, גם אם אין מידע המבסס חשד
 לשכרות של הנפטר וזאת מאותם הטעמים שפורטו
 בדברי ההסבר לסעיף קטן(ב) המוצע לגבי בדיקת שכרות
 של מעורבים בתאונה שהם חיים, גם כשאין חשד
 לשכרות. הצורך בבדיקות אובייקטיביות לגבי גורמי
 התאונה מתחזק בנסיבות שבהן הנהג או הממונה על
 הרכב נפטר, ואין אפשרות לגבות ממנו עדות על נסיבות
 התאונה. יש חשיבות רבה לחקירת הגורמים לתאונה,
 במיוחד כשנהרג בה אדם, הן לצורך הפחתת תאונות
 עתידיות והן לשם קביעת מידת אשמתם של מעורבים

 אחרים בתאונה.

 עוד מוצע על פי המלצת הגורמים המקצועיים
 במשרד הבריאות, לאפשר ליטול מגופו של נפטר דגימות
 של נוזלי גוף נוספים כגון נוזל מזגוגית עינו או נוזל
 המרד,, זאת כבדיקות משלימות לבדיקות הדם, כדי

 להגיע לממצאים מדויקים לצורך קביעת השכרות.

 במקביל מוצע לייחד את הסמכות לנטילת
 הדגימות לפי הסעיף הקטן האמור ולהקנותה רק לרופא

 שהוסמך לכך בידי שר הבריאות.

 לפסקה (4)

 סעיף קטן(ג) של סעיף 64ב לפקודה מסמיך את שר
 התחבורה ושר הבריאות להתקין תקנות בעגינים

 המפורטים בו,

 ם״ח התשנ״ו, עמי 136.

 פסקה (1) של אותו סעיף קטן מאפשרת התקנת
 תקנות לענין ״אחוז האלכוהול או הסם שבהשפעתו
 אסורה נהיגת רכב״. לאור הסמכת שר התחבורה,
 בהגדרה המוצעת למונח ״שיכור״, להתקין תקנות לענין
 ריכוזי האלכוהול בדם וריכוזי האלכוהול במשקה משכר,

 מתייתרת ההסמכה האמורה, ומוצע למחקה.

 עוד מוצע לתקן את פסקאות (1) ו־(2) של סעיף
 קטן (ג) ולהתאימן להוראות סעיף 64ב לפקודה כנוסחו

 המוצע.

 לפסקה (5)

 לסעיף קטן(ד) המוצע

 השפעה על זכויות הילד: מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד)
 המוצע בי בל ההוראות ביחס לנטילת דגימה לפי סעיף
 64ב לפקודה, בנוסחו המוצע, יחולו גם על קטין או על
 מוגבל בשכלו, בלא צורך בהסכמת אפוטרופוסו. את
 החובה למסור דגימה לצורך מניעת נהיגה בשכרות, יש
 לראות כחובה מובנית הנובעת מעצם הזכות לנהיגה,
 ועל כן אין זה ראוי שקטין, יהיה כשיר חוקית לנהוג(שכן
 רישיון נהיגה ניתן לקבל, לגבי סוגי רבב מסוימים, כבר
 בגיל 6ו או 7ו), אך לא יהיה כשיר להחליט בעצמו על

 מסירת דגימה לצורך בדיקת שכרות בעח נהיגה.

 522 הצעות חוק - הממשלה 54ו, א׳ בשבט התשס״ה, 2005.ו.ו ו



פוש לא יחולו על נטילת דגימת נשיפה, דגימת שתן או  (ה) הוראות חוק החי
ראות סעיף זה.״  דגימת דם, לפי הו

 הוספת סעיפים
 64ג ו־64ד

 3. אחרי סעיף 64ב לפקודה יבוא:

 64ג. (א) הנוטל דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות
רשום בתום נטילת הדגימה, בהקדם  סעיף 64ב (בסעיף זה - דגימה), י

ן על מהלך הנטילה, ויחתום עליו. ן וחשבו , לפי הענין, די  האפשרי

ל את אלה: כלו א) י ) ר בסעיף קטן ן האמו ן וחשבו י  (ב) הד

ו ניטלה הדגימה: ל האדם שממנ ) שמו ופרטי זהותו ש ו ) 

ת בדיקתה, אם נתקבלו צאו נטילת הדגימה, וכן תו  (2) נסיבות'
 במעמד הנטילה:

ו ניטלה הדגימה:  (3) התאריך, השעה והמקום שב

ל נוטל הדגימה: תו או דרגתו ש רו בשי  י (4) שמו ו

ל מי שנכח בעת נטילת הדגימה, אם  (5) שמו ופרטי זהותו ש

 נכח.

ו ניטלה הדגימה, ואם ניטלה (ג)  העתק הדוח יימסר לאדם שממנ
- ( ראות סעיף 64ב(ב) או (בו  הדגימה ממחוסר הכרה או מנפטר, לפי הו
ן זה, ״בן משפחה״ - בן זוג, הורה, י קש זאת: לענ  לאחד מבני משפחתו שבי

 ילד, אח או אחות.

 64ד. (א) סירב נוהג ברכב, או ממונה על הרכב כאמור בפסקה (1)
שת שוטר ף 64ב, לתת דגימה לפי דרי  להגדרה ״ממונה על הרכב״ שבסעי

ר באותו סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף 62(3).  כאמו

 ״דוח על בדיקת

 •סירוב לבדיקת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיף 64ד המוצע

 בסעיף 64ב(ב2) המוצע, גדרשת כאמור הסכמתו של
 האדם לנטילת דגימה ממנו לפי אותו סעיף, ובדומה
 לקבוע בחוק החיפוש מוצע שלא לתת סמכות ליטול
 דגימה כאמור בכוח. עם זאת כדי למנוע התחמקות
 מהסכמה וסירוב למתן הדגימות, ונוכח החשיבות
 שבנטילתן כפי שפורט לעיל, מוצע לקבוע בסעיף 64ד בי

 סירוב לתת דגימה כאמור מהווה עבירה.

 בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע כי נוהג ברכב, או
 ממונה על רכב שהוא מורה לנהיגה, המסרב לתת דגימה׳
 יראו אותו כאילו עבר עבירה של נהיגה בשכרות לפי
 סעיף 62(3) לפקודה, וזאת כדי למנוע התחמקות ממתן
 הדין על נהיגה בשכרות על ידי סירוב להיבדק. משמעות
 הוראה זו היא, בין השאר, תחולת הוראות סעיף 39א
 לפקודה ולפיהן מי שמורשע בעבירה לפי סעיף 62(3)
 לפקודה, דינו, נוסף על כל עונש אחר, גם פסילה מלקבל
 או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופות מינימום בקבוע

 באותו סעיף.

 ואולם על אדם המצוי ברכב לצורך מילוי חובת
 ליווי של נוהג חדש באמור בסעיפים 12א1 ו־12א2
 לפקודה, המסרב לתה דגימה, מוצע בסעיף קטן (ב),

 הוא הדין לגבי מוגבל בשכלו. מוגבל,בשכלו יכול
 להחזיק רישיון נהיגה אם הוא עומד בתנאים שנקבעו
 לכך בתקנות התעבורה, וכל עוד אדם כשיר לנהיגה
 למרות מוגבלותו; בזו שהיתה כבר בעת שקיבל את
 רישיון הנהיגה לראשונה או כזו שנוצרה בשלב'מאוחר
 יותר, יש לראותו ככשיר גם לקבל החלטה לענין מסירת

 דגימה לצורך בדיקת שכרות בקשר לנהיגה.

 לסעיף קטן(ה) המוצע

 מוצע לקבוע במפורש כי ההסדר המוצע בסעיף 64ב
 לפקודה לענין בדיקת שכרות הוא הסדר ייחודי ולפיכך

 הוראות חוק החיפוש לא יחולו בהקשר זה.

 סעיף 3 לסעיף 64ג המוצע

 מוצע להוסיף הוראה, בדומה לקבוע
 בסעיף 10 לחוק החיפוש, ולפיה הנוטל דגימה לפי סעיף
 64ב המוצע, חייב ברישום דין וחשבון מפורט, שעותק
 ,ממנו יימסר לאדם שממנו ניטלה הדגימה: היה האדם
 שממנו ניטלה הדגימה חסר הברה או ניטלה הדגימה
 מנפטר - יימסר הדוח לאחד מבני משפחתו שביקש

 זאת.
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 (ב) . סירב ממונה על הרכב כאמור בפסקה (2) להגדרה ״ממונה על
שת שוטר כאמור באותו סעיף, ף 64ב, לתת דגימה לפי דרי  הרכב ״ שבסעי

ן. ר בסעיף ו6(אץ1) לחוק העונשי  דינו - קנס כאמו

ראות סעיף זה לא יחולו על נוהג ברכב או ממונה על הרכב  (ג) הו
ר בסעיף ש לפגיעה בבריאותו כאמו ש ל ח ש רב לתת דגימת דם ב  שסי

 64ב(ב4), בהתקיים אחר מאלה:

פא שברק את הנוהג ברכב או הממונה על הרכב לפי  (1) רו
ת אותי שר כי קיימת מניעה ברי ראות הסעיף האמור, אי  הו

 לנטילת דגימת הרם:

י ר  (2) הנוהג ברכב או הממונה על הרכב לא התבקש על י
 שוטר להיבדק לפי הוראות הסעיף האמור.״

ר ב ס  ה

 חשש לפגיעה בבריאותו ורופא שברק אותו לבקשת
 שוטר אישר כי קיימת מניעה בריאותית ליטול דגימת
 דם, או אם שוטר לא ביקש ממנו להיבדק כאמור אף

 שעורר טענה בדבר פגיעה בבריאות.

י ר ב  ד

 להטיל עונש קנם בלבד, זאת כדי שלא להרתיע אנשים
 מלשמש כמלווים לנוהגים חדשים.

 בסעיף קטן(ג) מוצע לקבוע כי סירוב לנטילת דגימה
 לא יהווה עבירה אם אדם סירב לתת דגימת דם בגלל
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