חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(72התשס"ו*2005-
.1

בפקודת התעבורה) 1להלן  -הפקודה( ,בסעיף - 62

תיקון סעיף 62

) (1ברישה ,אחרי "או קנס" יבוא "כאמור בסעיף )61א() (3לחוק העונשין ,התשל"ז-
) 21977להלן -חוק העונשין(" ,והמילים "התשל"ז - "1977-יימחקו;
) (2בפסקה ) ,(3בסופה יבוא "לענין זה" ,שיכור" ו"ממונה על הרכב"  -כהגדרתם בסעיף
64ב;".
.2

בסעיף 64ב לפקודה -
)(1

תיקון סעיף 64ב

במקום סעיפים קטנים )א( ו–)ב( יבוא:
")א(

בסעיף זה -

"ממונה על הרכב"  -אחד מאלה:
)(1

מי שעוסק בהוראת נהיגה ,בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב;

) (2מי שיושב לצדו של נוהג חדש ברכב ,לצורך מילוי חובת הליווי לפי
סעיפים 12א 1או 12א;2
"משקה משכר"  -משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה
בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה,
רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז
האלכוהול המצוי במשקה;
"סם מסוכן"  -כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג,31973-
למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע;
"שיכור"  -אחד מאלה:
)(1

מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;

)(2

מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

) (3מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה,
בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
) (4מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן,
ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף
שנקבע בתקנות לפי פסקה ).(3
)א (1שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב ,לתת לו דגימה של
אוויר הנשוף מפיו ,לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז ,באמצעות
מכשיר שאושר לשם כך בידי שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות ,בהודעה
ברשומות )בסעיף זה  -דגימת נשיפה(; שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף
זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו.
__________
* התקבל בכנסת ביום ה' בכסלו התשס"ו ) 6בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,154 -מיום א' בשבט התשס"ה ) 11בינואר  ,(2005עמ' .518
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526
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)ב( שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב ,שהיה מעורב בתאונת
דרכים או שיש לשוטר חשד סביר כי הוא שיכור ,לתת לו דגימת שתן או דגימת דם
לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז ,או אם מצוי בגופו סם מסוכן
או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן; שוטר רשאי להורות על נטילה של דגימת
דם כאמור בסעיף קטן זה גם מנוהג רכב או מממונה על הרכב שהוא מחוסר הכרה,
ולא יחולו לענין זה הוראות סעיף קטן )ב;".(2
) (2בסעיף קטן )ב ,(1במקום "כי הוא היה שיכור ,רשאי רופא" יבוא "כי אותו אדם היה
בין הגורמים לתאונה ,רשאי רופא שהוסמך לכך בידי שר הבריאות" ובמקום "לקביעת
אחוז האלכוהול או הסם שבדמו ",יבוא "או נוזל גוף אחר ,לשם בדיקה אם מצוי בגופו
אלכוהול ובאיזה ריכוז ,או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם
מסוכן ,והכל";
)(3

אחרי סעיף קטן )ב (1יבוא:
")ב (2שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה,
דגימת שתן או דגימת דם ,לפי הוראות סעיף זה ,יודיע לו את מטרת נטילת
הדגימה ,יבקש את הסכמתו ,ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת
דגימה ,כאמור בסעיף 64ד.
)ב (1) (3נטילה של דגימת נשיפה ,דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות סעיף זה,
תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם ,על פרטיותו
ועל בריאותו ,ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה ,אי–נוחות וכאב.
) (2נטילה של דגימת נשיפה תיעשה בידי שוטר ,ברכב שבו נהג או נסע
האדם שממנו נדרשה הדגימה ,סמוך לו או במקום אחר שיורה השוטר.
) (3נטילה של דגימת דם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי כהגדרתו בחוק
4
סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף החשוד( ,התשנ"ו1996-
)בסעיף זה  -חוק החיפוש( ,המוסמך כדין ליטול דגימת דם; נטילת הדגימה
תיעשה במקום שבו נוהגים ליטול דגימה כאמור ,לרבות בתחנת משטרה
בתנאי מרפאה.
)ב (4בעל מקצוע רפואי יברר עם האדם שממנו נדרשה דגימת דם ,קודם נטילתה,
את מצב בריאותו ככל שהדבר נוגע לנטילת הדגימה; התעורר חשש סביר כי נטילת
הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של אותו אדם פגיעה שאינה נובעת ממהות
הנטילה ,לא ייטול ממנו בעל המקצוע הרפואי דגימת דם כאמור; ואולם בעל
מקצוע רפואי שאינו רופא ,רשאי לדרוש כי רופא יבדוק את האדם ,ולא ייטול
ממנו דגימת דם אלא אם כן הרופא שבדק אותו אישר כי אין מניעה בריאותית
ליטול את הדגימה.
)ב (5לצורך נטילת דגימת דם ,שתן או נשיפה לפי סעיף זה ,מוסמך שוטר לעכב
את האדם שממנו נדרשה הדגימה לפרק זמן כאמור בסעיף )73ב( לחוק סדר הדין
הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ"ו ,51996-ואולם אם נטילת הדגימה
היתה ממי שאינו חשוד ,לא יעלה משך העיכוב על חצי שעה;".

)(4

בסעיף קטן )ג( -
)א(

פסקה ) - (1תימחק;

)ב( בפסקה ) ,(2במקום "להוראות סעיפים קטנים )ב( או )ב "(1יבוא "להוראות
סעיף זה";

__________
4
5
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ס"ח התשנ"ו ,עמ' .136
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
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)ג( בפסקה ) ,(3במקום "אופן הבדיקות" יבוא "אופן נטילת הדגימות לפי סעיף
זה ובדיקתן";
)(5

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
")ה( ההוראות לפי סעיף זה יחולו גם על נוהג רכב שהוא קטין או שקיים חשש
שהוא מוגבל בשכלו ,בלא צורך בהסכמת אפוטרופסו.
)ו( הוראות חוק החיפוש לא יחולו על נטילה של דגימת נשיפה ,דגימת שתן או
דגימת דם ,לפי הוראות סעיף זה".

.3

אחרי סעיף 64ב לפקודה יבוא:

"דין וחשבון על
בדיקת שכרות

64ג) .א( הנוטל דגימת נשיפה ,דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות
סעיף 64ב )בסעיף זה  -דגימה( ,ירשום בתום נטילת הדגימה דין וחשבון על
מהלך הנטילה ,ויחתום עליו.
)ב(

הוספת סעיפים
64ג עד 64ד

דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )א( יכלול את אלה:
)(1

שמו ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטלה הדגימה;

) (2נסיבות נטילת הדגימה ,וכן תוצאות בדיקתה ,אם נתקבלו
במעמד הנטילה;

סירוב לבדיקת
שכרות

)(3

התאריך ,השעה והמקום שבהם ניטלה הדגימה;

)(4

שמו וכשירותו או דרגתו של נוטל הדגימה;

)(5
נכח.

שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה ,אם

)ג( העתק הדין וחשבון יימסר מיד לאדם שממנו ניטלה הדגימה ,ואם
ניטלה הדגימה ממחוסר הכרה או מנפטר ,לפי הוראות סעיף 64ב)ב( או )ב(1
 יימסר בהקדם האפשרי לאחד מבני משפחתו שביקש זאת; לענין זה" ,בןמשפחה"  -בן זוג ,הורה ,ילד ,אח או אחות.
64ד) .א( סירב נוהג ברכב ,או ממונה על הרכב כאמור בפסקה )(1
להגדרה "ממונה על הרכב" שבסעיף 64ב ,לתת דגימה לפי דרישת שוטר
כאמור באותו סעיף ,יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף .(3)62
)ב( סירב ממונה על הרכב כאמור בפסקה ) (2להגדרה "ממונה על
הרכב" שבסעיף 64ב ,לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף ,דינו
 קנס כאמור בסעיף )61א() (1לחוק העונשין.)ג( הוראות סעיף זה לא יחולו על נוהג ברכב או על ממונה על
הרכב שלא ניטלה ממנו דגימת דם בשל חשש לפגיעה בבריאותו בנסיבות
האמורות בסעיף 64ב)ב".(4
אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המדינה

מ א י ר ש ט ר ית
שר התחבורה
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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