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 07011892/התייחסות לדבריו של קצין מדור מכשור מר דוד כתר במסגרת ההליכים בתיק ת 

ליתן את התייחסותי לדבריו של קצין מדור  05.07.2009 בתאריך קולקרד "י עו"התבקשתי ע, וק'איליה פוליצ' מ דר"הח, אני

 עדות דבר היטב הוראות החוק הפלילי בי ליםמצהיר כי ידוע אני .מכשור מר דוד כתר בנוגע לחוות המומחים וראיות מטעם ההגנה

  .ידי כדין עדות בשבועה בבית המשפטעל כשהיא חתומה זו  חוות דעתידין . שקר בבית המשפט

 י המקצועית ואודות עבודתיפרטים אודות השכלתהלהלן 
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Chemistry Research, Chemical Engineering Science, AIChE Journal. 

 .עת בינלאומיים- כתבי8-שופט מאמרים ב

 

  :פקיד הנוכחית

 :מעביר קורסים. מרצה בכיר במחלקה להנדסה כימית וביוטכנולוגיה של המרכז האוניברסיטאי אריאל

 קינטיקה ותכנון ריאקטורים ,)תכונות של תערובות (2תרמודינאמיקה , )תכונות של חומרים טהורים (1תרמודינאמיקה 

 . מעבדה לקינטיקה ותכנון ריאקטורים וביוריאקטורים, וביוריאקטורים

 .מעבדה להנדסה כימית, )תכנון ציוד למעבר מסה (4הנדסה , )מעבר מסה (3הנדסה : בעבר העברתי קורסים

 .  תכנון ציוד ומכשור, שקל בין פאזותפיתוח מודלים לשיווי מ, המחקר שלי מתמקד בהערכת התכונות של חומרים ותערובותיהם

 .חבר באגודה האמריקאית לכימיה
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 :התייחסותיוזאת 

אחת הסוגיות העיקריות שבמחלוקת בין הצדדים נוגעת להגנות המקובלות למניעת שגיאה במדידה עקב נוכחות האלכוהול  .1

כי ההמתנה של לפחות , ולא בעדותי,  דעתילא בחוות, מעולם לא טענתי, בניגוד לנאמר). חלל הפה(במערכת הנשימה העליונה 

אין שום ספק קל שבקלים כי יש .  דקות טרם ביצוע הבדיקה15לפחות  דקות בין הנשיפות העוקבות פותרת מצורך להמתין 2

פרט למדינת (ואינני מכיר אף מדינה או רשות , זו הפרקטיקה המקובלת בכל העולם. ל גם יחד"לבצע את שתי הפעולות הנ

ר זוהייש בנוגע לסוגית שתי הדקות נוגדת לא רק את התקן "במאמר מוסגר אציין כי עמדתו של ד. אשר לא עושים כן) ישראל

הליקוי של נהלי בדיקת "הקודמת החומר הרלוונטי צורף לחוות דעתי (אלה גם את עמדת חברת הדראגר עצמה , הגרמני

 ).  3 כנספח "משטרת ישראל  לש"  7110MK III IL דראגר אלקוטסט"השכרות באמצעות המכשיר 

אשר דן , דורוטיה קנופף מהרשות הפדראלית לפיזיקה טכנית של גרמניה'  מאמרה של גב7לאותה חוות הדעת מצורף גם כנספח  .2

המאמר קובע . ר זוהייש"חוות דעתו של דל 3 גם כנספח צורףמאמר זה . בשרשרת העקיבות לבקרת בדיקות הנשיפה בגרמניה

 :כך

 

What has to be secured? 

Mouth-alcohol or even residual alcohol in the mouth (e.g. after eating a chocolate filled with alcohol) must not influence the 
measurement of breath-alcohol. 
 
Resulting requirements according to BGA* 

The measurement should only start after a waiting time of at least 20 minutes after drinking. Following a strict protocol, two 
breath samples (within a time interval of 2 to 5 minutes) have to be analyzed. The resulting difference of the measured 
ethanol concentration must not exceed 0.02 mg/l**. 
 עמוד 17.
* - BGA – המכון הפדראלי לבריאות 
** - 0.02 mg/l = 20 microgram/l. ( במיוחד בריכוזים הגבוהים, 10%-ניתן לראות כי ההפרש הנדרש הינו הרבה פחות מ )  
 
 

 לזיהוי אף גוף רשמי בעולם איננו פותר את הבעיה באמצעות שימוש בטכנולוגיה, נכון להיום, יצוין כי כפי שמסרתי גם בעדותי .3

ר זוהייש "אלה גם בעדותו של ד,  ואת ההסבר לכך ניתן למצוא לא רק בעדותי,וגילוי האלכוהול במערכת הנשימה העליונה

אך בשום פנים ואופן , ל אשר קיים במכשיר הדראגר יכול להיות מועיל במקרים מסוימים"אומנם האלגוריתם לזיהוי הנ. עצמו

 . דקות בין הנשיפות העוקבות2מתנה של לפחות הוא איננו מתיימר לבטל את הצורך בה

וזאת מפני שמדובר בטיוטה אשר לא ,  לדבריו של מר כתר4אין זה הולם לייחס משקל לפרט כזה או אחר אשר מופיע בנספח  .4

להתייחסות זו מצורף המסמך הודות התקדמותו של הליך התיקון . אלה גם אמורה לעבור עוד תיקונים רבים, רק תרם אושרה

מאחר והטיוטה , ובכל זאת. ניתן לראות כי הליך זה לא אמור להסתיים בקרוב). 1ראה נספח (ל "אישור של הטיוטה הנוה

 : דקות תרם תחילת הבדיקה נאמר כך15בנוגע להמתנה של . מין הראוי לעיין בה, המדוברת הוגשה לבית המשפט הנכבד

 

A.3 Delay before measurement 
Good measurement practice regardless of technical solutions (A1, A2) is an observation period prior to subject tests of at 
least 15 min. During this period of time, the subject shall not introduce anything in his mouth to ensure that alcohol has been 
cleared from the upper respiratory tract. 
 עמוד 52.
 

 הדרישה לפי סעיף A2  מן הכתוב עולה . פתרון שאין לו כל תחליף נכון להיום, היא לביצוע שתי מדידות בהפרש של שתי דקות

 דקות איננה מחליפה את הצורך בהמתנה של שתי דקות בין הנשיפות 15 ההמתנה של ,בברור שבניגוד לדבריו של מר כתר

                                                                                                                                                 .בשום פנים ואופן
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, רסי'ג- את מדינת ניווהזכיר בנשימה אחת, כשיר הישראליהואיל ומר כתר הגיש לבית המשפט הנכבד אוסף פלטים של המ .5

ראה ( העמיתים האמריקאים אשר קיבלתי באדיבות אחד, י זו את החומר המקביל ממדינה זומצאתי לנכון לצרף להתייחסות

 .על מנת להתרשם עד כמה רחוק המשל מהנמשלוזאת , )2נספח 

ניתן . ופלט המכשיר, פרטי המכשיר וכיולו, הדף הראשון של החומר החקירה הוא בעצם פועל יוצא של תחקיר פרטי החשוד .6

למשל (ב "בניגוד למדינות רבות בארה. רסי עבור כל נבדק'ג-מתבצעת בניו" הכיול היומי"נה בארץ לראות כי הבדיקה המכו

ב ישר מתורגמת "אשר בארה(יצוין גם כי את ארבעת התוצאות . רסי בריכוז אחד בלבד'ג-פעולה זו מתבצעת בניו, )אלאבאמה

ר לציין כי זמן ההמתנה בין הנשיפות העוקבות עולה על מיות. מתועדות כולן )ׂ I/R E/C(של שני החיישנים ) ליחידות של הדם

מתן הסבר -אי. הדף השני מכיל את הנוסח המדויק של ההסבר אשר ניתן לחשוד לגבי המשמעות של סירוב לבדיקה.  דקות2

 . הולם עלול להכשיר את הסירוב מבחינה משפטית

בשלב הראשון . 18.04.2006 בתאריך ARWF-0402אשר נעשה למכשיר , החל מהדף השלישי החומר מתייחס לכיול השנתי .7

כאשר ,  תמיסת הכיול הראשונהעםראשית כל נעשו שלוש בדיקות . DDWK S3-0410נעשה שימוש ביחידת הכיול שמספרה 

אך בשעה ,  בדיקות נוספות שנעשו באותו יום3בדף הרביעי מתועדות . קריאות שני החיישנים מתועדות כולן ללא יוצא מן הכלל

הדף החמשי הינו תעודת ).  בדיקות הישנות התוצאות בשלב זה6בסך הכול (עם תמיסה אחרת בעלת אותו הריכוז אחרת 

כאשר אישורים אלה תקפים למועד , י חברת דראגר"שניהם מאושרים ע, הדף השישי הינו תעודת מערכת הכיול, המכשיר

, DDWK S3-0405שמספרה , מערכת כיול השנייההפעם ב,  בדיקות נוספות3בדף התשיעי מתועדות עוד . בדיקת החשוד

הדף העשירי עוסק בתיעוד בניית עקומת .  בדיקות הישנות התוצאות9ל בשלב זה נעשו ובסך הכ. כאשר אישורה מופיע למעלה

 3 עם עוד DDWK S3-0405הדף הבא מחזיר אותנו להשלמת בדיקת המערכת .  מערכות כיול נוספות3- ריכוזים ו3-הכיול ב

 וכולן מתועדות 12-כאשר בסופו של יום מספר הבדיקות ההישנות מגיע ל, ת הישנות התוצאות נוספות ותמיסה אחרתבדיקו

 . למהדרין לגבי שני החיישנים

, תיעודן איננו מתבצע כלל, הן כולן באות מאותו הבלון, סבירה-יצוין כי בארץ מספר בדיקות הישנות התוצאות קטן בצורה בלתי .8

רסי הינם 'ג-העמודים הבאים של חומר החקירה מניו. בניית עקומת הכיול-רבות דובר גם אודות אי. מוצעאלא מופיע רק המ

המסמך מסתיים באישורים של כל התמיסות . מסכת תעודות ואישורים של מערכות הכיול אשר שימשו לבניית עקומת הכיול

, א בניגוד לנעשה בארץ"ז). 18-23, ודים האחרוניםהעמ(י המעבדה הפורנזית המשטרתית "אשר השתתפו בכיול והם הונפקו ע

 . י המדינה המאשימה"רסי נבדקים ומאושרים ע'ג-הסטנדרטים בניו

 

 מסקנות.

 דקות או יותר בין הנשיפות 2קרי המתנה של ,  אשר הוגש לבית המשפט הנכבד משקף את מציאות בעולם כולו126R OIMLהמסמך 

רסי אשר 'ג-לאור המסמך מניו. אמר בגוף ההתייחסות של מר כתרעומד בסתירה לנ, יםטיוטה החדשה שבדיונבהכתוב . העוקבות

לא , אשר כבר הוגשו לבית המשפט הנכבד בהזדמנויות השונות, כמו גם לאור אינספור מסמכים אחרים ממדינות רבות, מצורף להלן

ביצוע בדיקת -אי".  ומקובלת בעולם המדעודה מוכרתשיטת עב"ניתן להסכים עם קביעתו של מר כתר כי משטרת ישראל אימצה 

 דקות בין הנשיפות העוקבות משמתים חוליות 2המתנה של לפחות -בניית עקומת הכיול ואי-אי, הסטנדרטים המשמשים את הכיול

 .ולכן מרוקנים מתוכן את ערכם הראייתי, בדיקות הנשיפה עצמןבקרת  הליכי הכיול ושלמרכזיות בשרשרת העקיבות 

 

שלענין הוראות החוק , והריני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב,  זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראיה לבית המשפטהתייחסותי

.                            דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט,הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה

 _____________________________חתימה _________________               __תארייך                     
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