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סוג הנשיפה
בדוח נטען: לאופי הנשיפה 

יכולה להיות השפעה על תוצאות 
הבדיקה: כדי לקבל תוצאה 

מהימנה, הינשוף זקוק לאוויר 
מהחלק התחתון של הריאות — מה 

שמחייב נשיפה איטית ועמוקה. 
נשיפה מהירה ושטוחה תכניס אליו 

אוויר דליל יותר באלכוהול 

הינשוף זוכר
בדוח נטען: לינשוף יש זיכרון. 

אחרי שהוא מזהה כמות גדולה של 
אלכוהול באוויר הנשוף, התוצאות 

 של הנבדק הבא יהיו גבוהות
 יותר מאשר אם היה נבדק אחרי

נהג שלא שתה כלל
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לן ן   צילום: שאול גו ו די עצי או

השפעת חום הגוף
בדוח נטען: נמצאה סטייה של 
6.6 אחוזים על כל מעלה מעבר 

ל־36 מעלות.  המשמעות: גם אם 
נמדדתם על 260 מיקרוגרם חוקיים 

ויש לכם חום של 38 מעלות, הינשוף 
יעביר אתכם אל מעבר לרף של 290 

מיקרוגרם ויזהה אתכם כשיכורים

לא רק אלכוהול
בדוח נטען: גם את החומרים 
הבאים הינשוף מזהה בטעות 

כאלכוהול: כוהל ממיצי פירות, בהם 
מיץ תפוזים. אצטון, הנמצא בדמם 
של אנשים שסובלים מאנמיה, או 
שהם פשוט רעבים. איזופרופנול, 

הנמצא בחומרי ניקוי רבים 
ובמטליות לחות. מתנול הנמצא 

במדללים ובבנזין

בדיקת ינשוף. הדוח 
החדש מטיל ספק 
באמינותה )למצולמים 
אין קשר לכתבה(

כשיותר ויותר מלקוחותיו נשבעו שלא שתו 
יותר מכוס בירה, ובכל זאת זוהו כשיכורים, 

עו"ד ערן בן–עמי הוציא מאה אלף שקל 
מכיסו הפרטי וקנה את גלאי האלכוהול 

המשטרתי - הינשוף. אחרי סדרת בדיקות 
מעבדה מקיפות של מומחה מוביל, טוען 
בן–עמי: המכשיר בלתי אמין בזיהוי רמות 

נמוכות ובינוניות של אלכוהול.  עכשיו 
בית המשפט יכריע בסוגיה: מיהו שיכור? 

המשטרה: "הינשוף הוא מכשיר מדויק, 
שאמינותו אושרה בבתי משפט"

מיהו שיכור?
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מארס 2007 ישב עו"ד ערן בן־עמי בבית 
מנסיעה  מפשיר  רוטשילד,  בשדרות  קפה 
קצרה על האופנוע שלו עם קפה הפוך קטן 

־חמים וטעים. רק כמה חודשים לפני כן הש
־תחרר משירות מילואים ארוך כלוחם צנח

נים במלחמת לבנון השנייה ועשה עדיין את 
צעדיו הראשונים כמשפטן אחרי התמחות 
בפרקליטות מחוז מרכז. ואז, כמו שתמיד 

כתוב בספרים, צילצל הטלפון הנייד. 
"זה היה אב זועם ומודאג, שסיפר שקרא 
את הכתבה שפירסמתי במקומון בקריית־

שאעזור  וביקש  בשכרות  נהיגה  על  אונו 
לו  "המדינה לקחה  בן־עמי.  לבנו", מספר 
את הרישיון. הוא מתעקש ששתה רק חצי 

־כוס בירה, אבל נמצא שיכור בבדיקת ינ
שוף. במשפט, השופט המליץ לו להודות 
שנתיים,  במקום  שלילה  שנה  לו  והבטיח 
אם יודה. הוא הודה, והאב סיפר שעכשיו 
הם  ההחלטה.  על  מערערת  הפרקליטות 
רוצים שהוא יקבל את העונש המלא. הוא 
ילד טוב, חייל בחופשת שחרור. איך אפשר 

לעזור לו?"
הדין  עורך  את  הכניסה  הזאת  השיחה 
השכרות,  משפטי  לתחום  עמוק  הצעיר 
אחרי שנחשף להתנהלות הפרקליטות ובתי 

־המשפט ולשימוש במכשיר המשטרתי לב
נשיפה.  באמצעות  בדם  אלכוהול  דיקת 
בשש השנים וחצי שחלפו מאז הפך מכשיר 
הינשוף למובי דיק הפרטי שלו. הוא ייצג 
מאות לקוחות שהינשוף קבע שנהגו תחת 
השפעת אלכוהול והיה עורך הדין הראשון 
שהצליח, אחרי מאבק משפטי ארוך, לקבל 
מהמשטרה מכשיר לבדיקת אמינות בלתי 
שאלה  סימני  העלתה  שזו  אחרי  תלויה. 

־מטרידים לגבי תפקודו של הינשוף והמ
שטרה סירבה למסור לו מכשיר להשלמת 
האישי  מכספו  השקיע  אף  הוא  הבדיקה, 
למרות  ינשוף,  לרכישת  שקל  אלף   100
התנגדות עיקשת של המשטרה ושל יבואן 

המכשיר.
לבית  בן־עמי  הגיש  האחרונים  בימים 
הבדיקה  את  שמסכם  הדוח  את  המשפט 
האחרונה  בשנה  למכשיר  שערך  המקיפה 
אחד המומחים הבכירים בארץ, פרופ' אלי 
גרושקא, ראש המעבדה לכימיה אנליטית 

באוניברסיטה העברית. 
כי  טוען  לראשונה,  כאן  הנחשף  הדוח, 
האחרון  בעשור  שהרשיע  הבדיקה,  מכשיר 
נוטה  משפט,  בבתי  נהגים  אלפי  עשרות 
שיכורים;  שאינם  נהגים  כשיכורים  לזהות 
ששתה  אחר  נהג  אחרי  שנבדק  נהג  מזהה 
כמות גדולה של אלכוהול כשיכור, בלי קשר 

־לכמות ששתה; מושפע מחום הגוף של הנב
דק; ומזהה חומרים שאינם אלכוהול )למשל, 
פרופ'  ועוד:  זאת  כאלכוהול.  תפוזים(  מיץ 

מהעו אקדמיים  פרסומים  מציג  ־גרושקא 
לם שמאשרים את תוצאות הניסויים שלו, 
וכאלה שטוענים כי המכשיר מבוסס על ידע 

־מיושן ומתרגם לא נכון את היחס בין האל

כוהול באוויר הנשוף לאלכוהול בדם. 

רק בירה אחת?
הינשוף הוא הכינוי המשטרתי למכשיר 
האלכוטסט 7110, שמייצרת חברת דראגר 
אלכוטסט  מכשירי  אלף  כ־15  הגרמנית. 
בעולם.  משטרה  לכוחות  היום  עד  נמכרו 
התנועה  לאגף  הגיעו  שבהם  הראשונים 
במשטרת ישראל בתחילת העשור הקודם. 
נהיגה בשכרות לא נחשבה אז משמעותית 
כמו היום, ושוטרי התנועה ביססו את מעט 
דם  בדיקות  על  בתחום  שהייתה  האכיפה 
— סיוט לוגיסטי המחייב לקחת את הנהג 

־החשוד לחדר מיון, אבל מספק בדיקה שנח
שבת אמינה ומדויקת. 

המשפט  בית  קבע   2004 בדצמבר  אבל 
כי דרישה שגרתית של שוטר מנהג לבצע 
ומבלי  סביר  חשד  ללא  כזאת,  דם  בדיקת 

־שיהיה מעורב לפני כן בתאונת דרכים, סו
תרת את חוק כבוד האדם וחירותו ומהווה 

"חיפוש פנימי".
־כדי להכשיר את הינשוף הצליחו המשט

רה והמשרד לביטחון פנים להעביר בכנסת, 
בתוך שנה בלבד, חוק המאשר את הפעלת 
הינשוף. "התקנה החדשה הפכה את המקובל 
במשפט בארץ: במקום שהמשטרה תצטרך 

־להוכיח את אשמתו של הנהג, נקבע שה
נהג הוא שצריך להוכיח את חפותו", אומר 

בן־עמי. 
הינשוף הוכנס לשימוש נרחב, במקביל 
וסימון  בארץ  האלכוהול  צריכת  להגברת 

אלכוהול  השפעת  תחת  הנהיגה  עבירת 
כגורם הולך וגובר לתאונות דרכים. ואכן, 
כמה מהתאונות הבולטות בשנים האחרונות 
אירעו לנהגים שיכורים, כמו טל מור שדרס 
ז"ל, או  את רוכב האופניים שניאור חשין 
ירון ברכה, שהורשע בהריגת שישה אנשים, 
בהם אחיו התאום, אחרי שחצה צומת באור 
אדום ונהג כשבגופו אלכוהול בשיעור גדול 

פי שלושה מהמותר.
להצטבר",  החלו  בינשוף  "ההרשעות 
אומר בן־עמי, "אבל הבעיה הייתה שישבו 

־מולי עוד ועוד אנשים, נורמטיביים ושומ
רי חוק, שנשבעו ששתו רק כוס בירה אחת 
מרגיש  הייתי  'אם  ההגה.  על  שעלו  לפני 
שוב  שמעתי  נוהג',  הייתי  לא  כשיר,  לא 
ושוב מאנשים שתיק התעבורה שלהם היה 
עובדי משרד  בצה"ל,  קצינים  לגמרי;  נקי 
הביטחון, אנשים מבוגרים עם משפחות, לא 
ילדים או פורעי חוק שהורידו בקבוק וודקה 
ויצאו להשתולל בכביש. טיפלתי עד היום 
בעצמי במאות תיקים של נהגים שנתפסו 
בידי הינשוף, ואני מכיר גם את מה שקורה 
אצל קולגות שלי. רוב הנהגים נתפסים על 

־רמות אלכוהול גבוליות, ואני טוען שהצל
חנו להוכיח ששם יש למכשיר בעיה".

החוק הישראלי, בדומה למדינות רבות 
אחרות בעולם, קובע שנהג שבדמו נמצאו 
למי  נחשב  אלכוהול  מיליגרם  מ־50  יותר 

שלי שנתיים  ודינו  השפעה  תחת  ־שנוהג 
לת רישיון מינימום. הינשוף בודק את רמת 
בהנחה  הנהג,  שנושף  באוויר  האלכוהול 
שאפשר למצוא קשר מוצק בינה לבין רמת 

האלכוהול בדם. בתחילה נקבעה הרמה של 
240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף 

־כרמת הסף להרשעה בינשוף, רף נמוך יח
סית לעולם. בחלק ממדינות אירופה וארה"ב 
ובדיעבד  מיקרוגרם,  ב־380  דווקא  בחרו 

מתברר שהיו להם סיבות טובות.
החוק",  עם  העיקרית  הבעיה  "לדעתי, 
אומר בן־עמי, "היא שאין מדרג. זאת אומרת 
שאם תפסו אותך עם 295 מיקרוגרם, אתה 
צפוי לעונש זהה למי ששתה ונמצאו בגופו 
800 מיקרוגרם. אין בזה שום היגיון. אנחנו 
לא מענישים מי שנסע 55 קמ"ש בעיר כמו 

מי שנסע 140 קמ"ש בתוך העיר".
דחו  המשטרתיים  והמומחים  התובעים 
המכשיר,  במדידות  לטעויות  הטענות  את 

־וכך גם רוב השופטים. שופט השלום הירו
שלמי אברהם טננבוים היה אחד השופטים 

־הבודדים שהסכימו לבחון ברצינות את הט
ענות נגד אמינות הינשוף. את אחד התיקים 
שהגיעו אליו הפך למקרה מבחן: הוא קיבל 
את אישור הנהלת בתי המשפט לצרף אליו 
שני שופטים נוספים ליצירת הרכב תקדימי 
והחל לנהל דיון תקדימי באמינות המכשיר, 
במה שמכונה היום "הלכת עוזרי", על שם 

הנהג שבתיקו התנהל הדיון.
הדיונים, שאותם ניהל עו"ד דוד קולקר, 

־ארכו יותר משנה, אך כללו רק עדויות מו
מחים, ללא בדיקה עצמאית של המכשיר. 
אגף  כי  נחשף  שבמהלכם  למרות  זאת, 
התנועה במשטרה רכש את המכשיר מבלי 
שערך בדיקה עצמאית ליכולותיו ולדיוקו. 
אז  אלמוג,  שלמה  שד"ר  טענה  המשטרה 
מנהל המעבדות של המרכז הרפואי שיבא 
כזאת.  בדיקה  עבורה  ערך  בתל־השומר, 
אך אלמוג העיד שהבדיקה היחידה הייתה 
כשנשאל אם יש סכנה שהמכשיר יסכן את 
הנהגים הנבדקים או יגרום להם נזק כלשהו, 

וקבע שלא.
ד"ר יורגן זוהייש, מומחה מטעם יצרנית 
המכשיר, הגיע אז לארץ במיוחד כמומחה 

־מטעם המדינה. אבל הוא העיד כי כדי לה
240 מיקרוגרם אל־  בטיח שלנבדק אכן יש
כוהול בנשימה, צריך למדוד אצלו לפחות 
300 מיקרוגרם, כדי לאזן שורה של גורמים 
שעלולים להעלות מלאכותית את התוצאה. 

־בית המשפט ציין ככזו את העובדה שהמכ
שירים לא עברו אז כיול לפי הוראות היצרן 

— מה שהשתנה מאז.
לאדי  רגיש  שהמכשיר  גם   התברר 

עו"ד בן־עמי: "ישבו מולי עוד ועוד אנשים, 
נורמטיביים ושומרי חוק, שנשבעו ששתו רק 
כוס בירה אחת. קצינים בצה"ל, עובדי משרד 

הביטחון, אנשים מבוגרים עם משפחות, 
לא ילדים או פורעי חוק שהורידו בקבוק 

וודקה ויצאו להשתולל בכביש. רוב הנהגים 
נתפסים על רמות אלכוהול גבוליות. ואני טוען 

שהצלחנו להוכיח ששם — יש לינשוף בעיה"

עו"ד בן־עמי, עם הינשוף. "את רכישת המכשיר מימנתי מכיסי. החזרתי את הכסף מתיקים אחרים"
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עאלכוהול בסביבת הנבדק ולשורה של גור
מים נוספים, המחייבים שולי ביטחון רחבים 
בנהיגה  אשם  אכן  שהנבדק  להבטיח  כדי 

עבשכרות. בשורה התחתונה קבע אז בית המ
שפט רף של 400 מיקרוגרם אלכוהול כרף 

עהחף משגיאות. באגף התנועה הורידו למי
נימום את מספר בדיקות הינשוף, עירערו 
למחוזי והזהירו כי מדובר בהחלטה שתקשה 

את ההתמודדות עם נהגים שיכורים. 
השופטים קיבלו את רוב הממצאים של 
טננבוים, אבל סירבו להעניק לכל הסטיות 
את  והורידו  ומצטבר  זהה  שיעור  במדידה 
גבוה משמע עדיין  מיקרוגרם,   290 ל עהרף 

עותית מהרף הקודם.
לפני  שהורשעו  נהגים  על  "תחשוב 
השינוי, אחרי שהינשוף מצא אצלם 260 
היו  ועדיין  אלכוהול,  מיקרוגרם   270 או 
בשלילה ארוכה, עכשיו הם פתאום זכאים? 
לא. מי שהורשע לפני כן, אבוד לו", אומר 
בןעעמי. "אבל גם הרף החדש לא פתר את 

עהבעיה ואת חוסר הדיוק של הינשוף בר
מות האלכוהול הנמוכות".

גם בדיקה עצמית
בןע הצליח  דיונים  של  שנתיים  אחרי 

עמי לקבל לראשונה את המכשיר לבדיקה 
אצל  שניהל  אחר  תיק  במסגרת  עצמאית 
זה קרה למרות התנגדות חריפה  טננבוים. 
של אגף התנועה במשטרה. תחילה טענו שם 
כי ההסכם עם דראגר אוסר עליהם להעביר 
את המכשיר לגורם שלישי. אך כאשר ביקש 
המשפט,  בבית  ההסכם  את  להציג  השופט 
טענו שאין אפשרות לאתרו. אחר כך טענו 
נהג  ניתן להעביר את המכשיר לכל  שלא 
שירצה לבדוק אותו וכי אין גורם מקצועי 
בארץ, מלבד המשטרה, שיידע לעשות זאת. 
בןעעמי הציג לשופט את ד"ר יגאל ברע
אילן ממעבדת מיג"ל בקרייתעשמונה, ואת 
שביקשו  ביופורום,  מחברת  מלכה  אמיר 
אבל  יום.   60 במשך  המכשיר  את  לבדוק 
המשטרה טענה כי היא חייבת להפעיל כל 
ללא  שברשותה  הינשופים  מעשרות  אחד 
הפסקה, והצליחה לקצר את תקופת הבדיקה 

לשבועיים. 
ביולי 2009 העבירה לראשונה המשטרה 
את הינשוף לבדיקה עצמאית — עניין נדיר 
גם ברמה עולמית. גם בזמן הקצר שבו שהה 
המכשיר במעבדה עלו ממצאים מטרידים. 
אומר  הינשוף",  עובד  איך  להבין  "צריך 
ד"ר ברעאילן. "הנהג נושף לתוף פייה עם 
צינור מחומם. האוויר הנשוף צריך להיות 
מגיע  הוא  ואז  מסוימים.  ובנפח  במהירות 
לתא בדיקה סגור, שם הוא עובר דרך קרן 
9.4 מיע  אינפרהעאדום בתדר מאוד מסוים,

קרון, שאותה יוצר גביש בשם גרמניום. זה 

אמור להיות התדר של המתנול, האלכוהול 
עשנמצא באוויר הנשוף. כדי לאמת את תו

צאות הבדיקה עובר האוויר הנשוף גם דרך 
עגלאי נוסף, אלקטרועכימי. בתוצאות הבדי

קה נרשמת התוצאה הנמוכה יותר". 
הבעיה, גילה ברעאילן, שיש עוד חומרים 
כמו  כאלכוהול.  המכשיר  בידי  שמזוהים 
כוהל ממיצי פירות, בהם מיץ תפוזים, או 
אצטון, שנמצא בדמם של אנשים שסובלים 
אדם  "בן  רעבים.  פשוט  שהם  או  מאנמיה 
שותה כוס אחת של וודקהעתפוזים בידיעה 
שהוא בתחום המותר, אבל התפוזים מעלים 
את תוצאות הבדיקה לתחום האסור", מסביר 

ברעאילן. 
היה  הצוות  במהירות.  חלפו  השבועיים 
שתיכנן.  הבדיקות  כל  את  מלערוך  רחוק 

עהמשטרה סירבה להעביר את המכשיר לב
דיקה נוספת. בןעעמי החליט לרכוש ינשוף 
בעצמו ולערוך לו בדיקות ללא הגבלת זמן. 
יבואנית המכשיר, חברת עמוס גזית, סירבה 
למכור לו בטענה שהיא מוכרת רק לגופים 

עממשלתיים. נדרשה התערבות של בית המ
שפט, שחייב את החברה למכור לבןעעמי את 
המכשיר, ואת המשטרה לכייל אותו עבורו. 
למרות שנציג היבואנית הודה שהמשטרה 
משלמת עבור הינשוף 30 אלף שקל, הוא 
דרש מעורך הדין לשלם לו 82 אלף שקל 
עבורו. בסך הכל עלה המכשיר לבן עמי 100 

אלף שקל, כולל ציוד נלווה.
איך מימנת את הרכישה? 

"אזרח מהשורה שהיה צריך לשלם עבור 
הבדיקות  וכל  המכשיר  רכישת  מומחים, 

עשעשינו היה משלם בין מיליון לשלושה מי
ליון שקל. רק תיקון שהיינו צריכים לערוך 
במכשיר בזמן הבדיקות עלה 14 אלף שקל, 
מעבר לעלות הרכישה. אמיר מלכה וחברת 
ביופורום אימצו אותנו עם הקשרים שלהם, 
אבל את רכישת המכשיר מימנתי מכיסי. 

החזרתי את הכסף מתיקים אחרים". 
עורכי דין אחרים לא הסכימו לסייע?

ע"כשרציתי לערער על הסירוב המשטר
עתי למסור את המכשיר לבדיקה נוספת, נפ

גשתי עם כמה עורכי הדין לענייני תעבורה 
ולצערי לא זכיתי לגיבוי".

דבר המומחה
בןעעמי  הפעם  ניגש  בידו  המכשיר  עם 

הפ את  לו  שידך  ברעאילן  ד"ר  עלמומחה. 
לכי המכון  ראש  שלו,  האישי  ערופסור 

העברית  באוניברסיטה  אנליטית  מיה 
יותר  להיות  רציתי  "הפעם  בירושלים. 
חוקר שלא  גוף  קדוש מהאפיפיור, למצוא 

עכפוף לאף אחד, ושהמשטרה לא תוכל לט
עון שנתן לנו את הממצאים שרצינו תמורת 

תשלום. ככה הגענו לפרופ' גרושקא".
גרושקא נחשב לאחד הכימאים החוקרים 
שנה,   45 של  ניסיון  עם  בארץ,  הבכירים 

עיותר ממאה פרסומים מדעיים, פרסים והע
רכה רבה גם בקרב המשטרה, שנעזרה רבות 
בשירותיו במהלך השנים. יותר משנה שהה 
הממצאים  שבגבעתערם.  במעבדה  הינשוף 
שגילה גרושקא מטרידים מאוד, וחיזקו את 

הממצאים של ד"ר ברעאילן. 
הראשון היה לגבי ההשפעה שיש לחום 
מצא  הצוות  הבדיקה.  תוצאות  על  הגוף 
סטייה של 6.6 אחוזים על כל מעלה מעבר 
לע36 מעלות. זה אומר שאם שתיתם פחות 
 260 על  נמדדים  והייתם  בחוק  מהמותר 
מיקרוגרם חוקיים למהדרין, אבל יש לכם 
חום קל, נגיד 38 מעלות, הוא יעביר אתכם 
מיקרוגע  290 לרף של אל מעבר   בבדיקה 
רם. לכן באלבמה, למשל, חייבים השוטרים 
למדוד את חום הגוף של הנהג בעת בדיקת 

שכרות ולציינו בדוח.
עממצא שני היה לגבי עוד חומרים שה

מזהים  הינשוף  של  המתוחכמים  גלאים 
שנמצא  למשל,  איזופרופנול,  כאלכוהול. 

וב לחות  במטליות  רבים,  ניקוי  עבחומרי 
כמויות קטנות גם בוויסקי. המכשיר זיהה 
מתנול,  שזיהה  כמו  כאלכוהול,  אותו  גם 

שנמצא במדללים ובבנזין, וגם נוצר בגוף 
משילוב של מים ומתאן, שנוצר בתהליך 
באופן  מהגוף  נפלט  כלל  ובדרך  העיכול 

טבעי כגז.
משני  אחד  שנוכחות  מוכיח  "הניסוי 
על  האדם משפיעה  בגוף  הנ"ל  החומרים 
מדידת האתנול וגורמת לשגיאה חיובית 

האמי מהכמות  גבוהה  נמדדת  ע)'כמות 
ומ שאיזופרופנול  העובדה  עצם  עתית'(. 

בדם  האתנול  למדידת  מפריעים  תנול 
להפרעות  חסין  אינו  שהינשוף  מוכיחה 
כימיות וסביר להניח שיש חומרים אחרים 

עשגם ישפיעו, לחיוב או לשלילה, על תו
צאות המדידה", נכתב בדוח.

ויש עוד: הצוות גילה גם שלינשוף יש 
זיכרון: אחרי שהוא מזהה כמות גדולה של 

עאלכוהול באוויר הנשוף, התוצאות של הנ
בדק הבא יהיו גבוהות יותר מאשר אם היה 
"בעיה  כלל.  שתה  שלא  נהג  אחרי  נבדק 
זיכרון  בעיית  היא  בה  שנתקלנו  אחרת 
למצב קודם, או יותר נכון לריכוזי אתנול 

רי 'זוכר'  הינשוף  עקודמים. במקרה שלנו, 
כוזים גבוהים של אתנול, ואת 'הזיכרון' הזה 
אנו רואים במדידות של ריכוזים נמוכים של 
אתנול שנמדדו מיד לאחר הריכוז הגבוה", 
שחלק  הסיבה  זאת  הבכיר.  המדען  קובע 
מהמשטרות בעולם כבר מפעילות מכשיר 
נשיפה מתקדם יותר, המצויד בגלאי נוסף 
3.14, שאמור לסנן את החומע  הפועל בתדר
רים האחרים. גלאי כזה לא קיים במכשירים 

שבארץ.
עממצא נוסף נגע להשפעה של אופי הנ
עשיפה על תוצאות הבדיקה. כדי לקבל תו

צאה מהימנה זקוק המכשיר לאוויר מהחלק 
נשיפה  שמחייב  מה  הריאות,  של  התחתון 

עאיטית ועמוקה. נשיפה מהירה ושטוחה תכ
ניס למכשיר אוויר דליל יותר באלכוהול. 
לכן לאופי הנשיפה יכולה להיות השפעה 
שמתגלית  האלכוהול  כמות  להפחתת  גם 
ר'   – והיצרן  המשטרה  )תגובות  בבדיקה. 

מסגרת(.
עאבל גרושקא לא הסתפק בניסויי מע

המדעית  הספרות  את  לבדוק  ויצא  בדה 
חוקרים  כמה  למשל  גילה  הוא  בנושא. 
שפירסמו מאמרים נפרדים ובהם עירערו 

עעל העיקרון שלפיו פועל המכשיר, המבו
סס על ידע משנות הע50. מדובר בוויכוח 
האלכוהול  כמות  בין  היחס שנקבע  לגבי 
הינשוף,  באוויר  שלו  הכמות  לבין  בדם 

התאונה שבה נהרגו שישה כשירון ברכה חצה צומת באור אדום. בגופו נמצא אלכוהול בשיעור הגדול פי שלושה מהמותר

 פרופ' גרושקא, מדען בעל שם, שביצע
 את שירות המילואים שלו במעבדות

 לזיהוי פלילי של המשטרה: "הדוח שלי
מדבר בעד עצמו. חשוב לציין שמטרת 

 העבודה שלי לא הייתה להעלות שיכורים
 על הכביש, אלא להבטיח שמי שנתפס

באמת יהיה שיכור. נהיגה תחת השפעת 
אלכוהול היא עבירה מסוכנת"
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בטענה שהיחס הנוכחי מנפח את התוצאות 
המתקבלות. 

במאמר אחר, שפירסם פרופ' דוד שנער 
המדען  לשעבר  בן־גוריון,  מאוניברסיטת 

־הראשי של הרשות הלאומית לבטיחות בד
רכים וכיום יועץ מדעי שלה, הוא קובע שרק 
320 מיקרוגרם יכול לנפות לחלו־  רף של

טין את גורמי אי־הוודאות שמשפיעים על 
הבדיקה. מדובר כזכור בעשרה אחוזים מעל 
הרף הנוכחי בארץ. זאת, למרות שכששימש 
שנער כמדען הראשי של הרשות, הוא ערך 
ניסוי אמינות גדול לינשוף, בהשתתפות 61 
שוטרים ששתו כמויות שונות של אלכוהול, 
ואז הושוו תוצאות בדיקות הינשוף שלהם 
לבדיקות הדם. הניסוי הראה שגם ברמה של 
320 מיקרוגרם, חמישה אחוזים מהשוטרים 

־שהינשוף קבע שנוהגים תחת השפעת אל
כוהול, אינם כאלה לפי בדיקות הדם. האם 

־גם במשפט רצח או אונס הרשויות היו מס
כימות שאחד מכל 20 מורשעים יהיה בעצם 

חף מפשע? 
־בשורה התחתונה, קובע הדוח של גרוש

קא, רק רף של 400 מיקרוגרם יכול להבטיח 
שהמשטרה לא תרשיע נהגים חפים משפע 
בנהיגה בשכרות, כי עסקו לפני כן בניקוי 
הבית, כי הם סובלים מחום, כי נבדקו אחרי 
נהג ששתה כמות גדולה של בירה או יין, או 
סתם כי נפלו קורבן למכשיר מדידה שאינו 

מבוסס על הידע העדכני ביותר בתחום.
גרושקא, מדען בעל שם, ניגש לבדיקה 

תחו את  לשער  רק  אפשר  פתוח.  ־בראש 
שותיו לגבי הממצאים כמי שבמשך שנים 
ביצע  אף  והוא  רבות,  המשטרה  בו  נעזרה 
את שירות המילואים שלו במעבדות לזיהוי 

־פלילי שלה. לכתבה זו העדיף שלא להת
ראיין ורק אמר, כי "הדוח מדבר בעד עצמו. 
חשוב לציין שמטרת העבודה שלי לא הייתה 
להעלות שיכורים על הכביש, אלא להבטיח 
שמי שנתפס באמת יהיה שיכור. נהיגה תחת 

־השפעת אלכוהול היא עבירה מסוכנת, שה
תרומה שלה לתאונות הדרכים אינה ניתנת 
לערעור". בניגוד, אולי, לאופן התפקוד של 

הינשוף.
החד בגילויים  המשפט  בית  ידון  ־כעת 
־שים, ואיש לא יופתע אם אגף התנועה יע

רער עליהם. אם יקבל השופט טננבוים את 

הממצאים ויזכה את הנהג שבתיקו הוא דן 
־ושבגינו החלה כל הפרשה להתגלגל מלכ
־תחילה, ייתכן שהמשטרה תערער על הזי

כוי. לא מן הנמנע שהתיק יגיע לבסוף לבית 
המשפט העליון, בתהליך שיימשך עוד כמה 
שנים ויקבע את מגבלות האכיפה הסופיות.

מה אתה מציע, שהמשטרה לא תאכוף 
את מגבלות השתייה על נהגים?

אלכוהול  שתיית  נגד  "אני  בן־עמי: 
ונהיגה בשכרות. כמתנדב ב'אור ירוק' אני 
מרצה על ההשפעות המסוכנות של שתיית 
אלכוהול ונהיגה. יחד עם זאת, החוק מתיר 
הייתי  ולא  ולנהוג,  קטנה  בכמות  לשתות 
רוצה שנהג שלגם יין בקידוש יימצא שיכור 
נהיגה  עם  להשלים  אסור  חלילה.  בטעות 
בשכרות, אבל בתחום הנמוך שבו המכשיר 

בדיקת  גם  שיבצעו  כדאי  לטעויות,  מועד 
כגורם  רק  ישמש  שהינשוף  לנהגים.  דם 
מסנן, לא כגורם מרשיע. נבדק נהג וינשוף 
מצא בנשיפה שלו 350 מיקרוגרם אלכוהול? 
את הנהג הזה שייקחו לבדיקת דם, או שיגיע 
בכוחות עצמו אליה. הינשוף אמין לחלוטין 

רק ברמות אלכוהול גבוהות יותר". 
נתפס  בבוקר  שמחר  נהג  יעשה  ומה 

בידי ינשוף?
"אם שוטרי התנועה היו נוהגים בהגינות, 
הם היו כבר היום אומרים לנהגים שיש להם 

־את הזכות לבצע גם בדיקת דם. יש להם הנ
חיה כתובה לא לקחת נהגים לבדיקת דם, גם 
בגלל המחיר שהיא עולה למשטרה. לכן אם 
באמת לא שתיתם יותר ממה שמתיר החוק, 
שיכורים,  אתכם  מצא  ינשוף  זאת  ובכל 
תגיעו עצמית מהר ככל האפשר לחדר מיון 
ותבקשו בדיקת דם עצמאית. זה יעלה לכם 
כסף, אבל יכול לחסוך לכם הרבה יותר וגם 
שלילה ארוכה. אם בדיקת הדם אכן מזכה 
אתכם, תציגו אותה לתביעה ולשופט. הם 

יתקשו מאוד להרשיע אתכם". †
udi-et@yedioth.co.il

רכבו של טל מור, שדרס את שניאור חשין ז"ל. נהג תחת השפעת אלכוהול

פרופ' דוד שנער, לשעבר המדען הראשי של 
הרשות לבטיחות בדרכים וכיום היועץ המדעי 
שלה, קבע במאמר שפרסם שרק רף של 320 

 מיקרוגרם יכול לנפות לחלוטין את גורמי
אי־הוודאות שמשפיעים על בדיקת הינשוף. 

מדובר בעשרה אחוזים מעל הרף הנהוג בארץ

מאגף התנועה במשטרת ישראל נמסר: "הינשוף הוא מכשיר 
מדויק, שאמינותו אושרה בבתי משפט והוא כלי מרכזי במלחמה 

בנגע הנהיגה בשכרות".
מחברת דראגר, יצרנית הינשוף, נמסר באמצעות נציגתה בארץ, 

־חברת עמוס גזית, לגבי הטענות בנוגע להשפעות אפשריות של חו
מרים כימיים שונים על איכות המדידה: "השילוב בין חיישן אינפרה־
אדום לחיישן האלקטרו־כימי מגביל למינימום השפעה של חומרים 
שונים כגון איזופרופנול ומתנול על המדידה. מדובר בדיון אקדמי. 

אנשים אינם שותים משקאות המכילים מתנול, הגורם לעיוורון". 
מאגף התנועה של משטרת ישראל נמסר באותו עניין, כי "נושא 
החומרים המסוכנים הינו סוגיה ספציפית ונדירה. המקרים שבהם 

־מתעורר חשש כי תוצאות המדידה הושפעו כתוצאה מחומרים מפ
ריעים נבדקים ונבחנים על ידי משטרת ישראל והמומחים מטעמה, 
ובהתאם למסקנות בכל מקרה ומקרה נשקלת האפשרות של הגשת 

כתב אישום נגד החשוד".
לגבי תופעת הזיכרון שהתגלתה במכשיר נמסר מדראגר: "לפני 
כל נשיפה ובין כל שתי נשיפות עוקבות יש תהליך אוטומטי של 

־שטיפה וטיהור מערכת המדידה של המכשיר, ולאחריו איפוס המכ
שיר והכנתו לנשיפה הבאה". 

יצוין כי התוצאות בניסויים הושגו למרות העובדה שהשטיפה 

והניקוי הופעלו בין בדיקה לבדיקה.
מאגף התנועה נמסר: "כל עוד לא יהיו ממצאים המבססים טענה 
כי למכשיר זיכרון המשפיע על תוצאות המדידה, אזי אין לקבלו 

־כלל. כמו כן, למכשיר הגנות נוספות, כגון סטייה מרבית בין תו
צאות מדידת כל נשיפה ועוד".

"אם  כי  בדראגר,  אומרים  הגוף  לחום  המדידה  רגישות  לגבי 
־לאדם הנבדק יש חום גבוה, ריכוז האתנול בנשיפה יהיה גבוה לעו

מת ריכוז האתנול מנשיפת אותו אדם כאשר חום גופו נורמלי. 
ניתן לבצע פיצוי לשינוי הטמפרטורה על ידי הוספת רכיב חיישן 
טמפרטורה בצינור הנשיפה, אולם עד כה לא נדרש השימוש ברכיב 

זה בארץ". 
באגף התנועה, לעומת זאת, לא רואים בעיה: "ידוע כי חום הגוף 
עשוי להשפיע על תוצאות המדידה של ריכוז האלכוהול בגוף האדם 
במדידה של אוויר נשוף. הנושא נידון בפסק דין עוזרי ונכלל בטווח 

־הביטחון שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים. רק שתי מדי
־נות בעולם נעזרות בחיישן טמפרטורת גוף, והדבר אינו נדרש בהמ

לצות הבינלאומיות. אדם חולה שחום גופו גבוה וצורך אלכוהול הינו 
מסוכן פי כמה וכמה מנהג בריא, ולכן יש להרחיקו מהכביש לאלתר".

האלכוהול  כמות  בין  הנכון  היחס  בעניין  המדעי  הוויכוח  לגבי 
בדם לכמותו באוויר הנשוף אומרים בדראגר: "לדיון בנושא זה אין 

האל ריכוז  למדידת  מכשיר  הוא  הינשוף  הינשוף.  למכשיר  ־קשר 
כוהול באוויר הנשוף ולא מכשיר למדידת אלכוהול בדם. זה שיש 
הבדלים ביחסי נשימה ודם, זה ידוע. מכיוון שהמחוקק בארץ הגדיר 

־את הגבול החוקי בפרמטרים של אלכוהול בנשיפה ביחידות של מי
קרוגרם לליטר, אין צורך בהמרה כלשהי ולפיכך לדיון בנושא זה 

אין משמעות".
־ואילו מאגף התנועה נמסר: "מדינת ישראל אינה נדרשת לסו

גיה זו הואיל ונקבע בחוק רף מסוים לכמות אלכוהול מותרת בדם 
ורף בפני עצמו לכמות מותרת באוויר נשוף, ללא תלות בכמות 
הנמדדת בדם. כל שאלה וסוגיה בעניין יכולה לעלות כדיון מדעי 

בפני המחוקק ללא תלות במכשיר ינשוף כזה או אחר".
לגבי הקביעה של פרופ' שנער, כי רק רף של 320 מיקרוגרם 
מסוגל להתגבר על אי־הוודאויות של המכשיר, נמסר מהמשטרה: 

"הנושא נדון בפסק דין עוזרי ובית המשפט פסק כפי שפסק". 
לגבי העובדה כי השוטרים אינם מיידעים את הנהגים כי יש 
להם אפשרות לבצע בדיקת דם, אפילו באופן עצמאי, נמסר מאגף 
התנועה במשטרה: "סוגיית סוג בדיקת השכרות נתונה למשטרה 
חד־משמעית על פי פסיקת בית המשפט העליון. זמינות הינשוף, 
המיידיות בפעולתו והפעלת הסנקציות המנהליות נותנות עדיפות 

גדולה לאכיפה באמצעותו".

תגובות: הינשוף - כלי מרכזי למלחמה בנגע הנהיגה בשכרות
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