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  איכות בדיקות ריכוז אלכוהול בנשיפה על ידי מכשיר הינשו�  בנושא–חוות דעת 

  

  

  

   נס ציונה22רחוב הרצל  , 52128048. ז.ת, ר אורנה דריזי�"ד

  מקצועית� הכשרה אקדמית

ירושלי� , ביוכימיה: מקצוע עיקרי,  בביולוגיהB.Sc –בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלי�  •

1976 

 .1982רחובות ,  בביוכימיהPh.D –למדע בוגרת מכו� ויצמ�  •

 .1994תל אביב , )לימודי תעודה(בוגרת בית הספר למנהל עסקי� באוניברסיטת תל אביב  •

 .1994משנת , כעובדת מעבדה רפואית אקדמית, בעלת הכרה במעמד של משרד הבריאות •

  

  תפקידי�

 1990 – 1992, מ"מנהלת מעבדות בקרת איכות באינטרפאר� מעבדות בע •

 1992+1994, מ 'ל פורטמ� תעשיות פרמצבטיות בע'כמנ •

 1994 – 2000, משרד הבריאות, מנהלת המעבדה הארצית לבריאות הציבור •

 2000 – 2008, מנהלת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות •

 2008 +החל מ, איכות ואיכות סביבה, יועצת בתחו� תורת המדידה •

 2009 +החל מ, ר חברת אמינולאב פארמה''יו •

  

  מדידהי� בתחו� העיסוק

 ר האגודה הישראלית למטרולוגיה''יו •

 1990ניהול מעבדות העוסקות במדידות כימיות וביולוגיות החל משנת   •

במכו� ויצמ� למדע , הרצאות בתורת המדידה באר, במסגרת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  •

 .ובאוניברסיטת חיפה 

 ILAC: כנציגת ארגו� ההסמכה העולמיהשתתפות בוועדה בינלאומית שעסקה בעקיבות במדידה  •

ייצוג ארגו� ההסמכה העולמי בוועדה משותפת שיצרה את ההבנות העולמיות ע� ארגוני המידות  •

ארגו� המידות והמשקולות העולמי  (BIPM +ו) מטרולוגיה חוקית(  OIMLוהמשקלות העולמיי� 

 ).המתחזק את אמנת המטר בי� המדינות

  .בוועדה משותפת ע� ארגו� התקינה העולמי בענייני מדידהייצוג ארגו� ההסמכה העולמי  •
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בועדת ILAC צגת את מכו� התקני� הישראלי ואת ארגו� הסמכת המעבדות הבינלאומי ימי •

 השתתפתי .ני� למעבדות רפואיותבכתיבת תק, בי� היתר, העוסקת, ארגו� התקינה העולמי

  . מעבדות רפואיות להתנהל הקובע כיצד צריכותISO 15189 התק� באופ� פעיל בכתיבת

 .PTB –� והמעבדה הלאומית הגרמנית לפיזיקה 'הרצאות בתורת המדידה מטע� ארגו� האומת�  •

  

  מטרת חוות הדעת

ר זוויש ונוהל הבדיקות התקופתיות של 'חוות דעתו של דלבחו� את דוד קולקר ד "נתבקשתי על ידי עו

 מדידה נכונה ואמינה כמקובל על פי תורת המשטרה  ולית� חוות דעת על תכנ� מזווית הראיה של

  .)מטרולוגיה(המדידה והמוסכמות העולמיות 

  

  

  הצהרה

הריני מצהירה כי ידוע לי היטב . חוות דעת זו ניתנת על ידי לש� הגשתה כראייה בבית המשפט

די� חוות דעת זו כשהיא , שלעניי� הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט

  . בבית המשפטהעל ידי כדי� עדות בשבועחתומה 

  

  מקורות לחוות הדעת .1

  

  : מסמכי� הבאי� להתייחסתיבחיבור חוות דעתי 

  .29.9.08ר זוויש מיו� ''חוות הדעת המקצועית של ד 1.1

 MKIII  מסוג IL 7110 ALCOTEST: חוברת השירות והתחזוקה של  1.2

 R  OIML  126:  לבדיקת אתילומטרי� OIMLתק�  1.3

 )IL MKIII 7110 ALCOTEST DRAGERמד אלכוהול (ינשו/  מדרי. להפעלת  1.4

  מיוני ALCOTEST 7110 MK  III  NL: חוברת הפעלה של מכשיר הינשו/ המצוי בהולנד 1.5

2004. 

 02.227.01נוהל תחזוקה וביקורת של מדור מיכשור וטכנולוגיה של משטרת ישראל מספר  1.6

  01.12.2002מיו� 

1.7 VIM- International Vocabulary of Metrology’ Basic and general concepts and 

associated terms 2008מהדורה  .  של ארגו� המטרולוגיה העולמי וארגו� התקינה העולמי.  
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 תקציר .2

 מכשיר הינשו/ המצוי באר, הינו דג� ייחודי ואי� להסתמ. על בדיקות אישור הדג� שנעשו 2.1

  במדינות אחרות

לפיכ. אי� .  כדת וכדי� ולכ� לא נית� להסתמ. על מדידותיוו/ אינו מכויל ש מכשיר הינ2.2

  .להסתמ. על התוצאות המתקבלות במדידות השונות המבוצעות באמצעותו

נית� , בסבירות גבוהה, קיי� טווח שבו מצויות התוצאות,   כאשר מכיילי� מכשיר כדת וכדי�2.3

רק בתנאי שהמכשיר , וצאהיהיה להתחשב בטווח זה על מנת לדעת מה� הערכי� בה� מצויה הת

לא נית� לדבר על שינוי הס� שבו , ללא כיול ותחזוקה מתאימי�, בשלב הזה .מכויל כראוי

 .נוקטי� בהליכי אכיפה כיו� שהמדידה אינה נכונה

 

  ומסקנות הסברי�,מונחי� .3

   : מגדיר כיול כדלהל�VIM –  מילו� המונחי� המטרולוגיי� הבינלאומי +כיול  3.1

Operation that under specific conditions, in the first step, establishes a relation between 

the quantity values with measurement uncertainties, provided by the measurement 

standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties. 

And in a second step, uses this information for obtaining a measurement result from an 

indication.   

  .)חלק מההדגשות הוספו על ידי המחברת(

  

 הנבדק על מנת לבי� המכשיר)  מדידהסטנדרט(אה בי� אב מידה וכיול הינו ביצוע השו: במילי� אחרות

אילו כל מכשירי כלומר . יית� אותה תוצאה בגבולות סבירי� של אי וודאות, להבטיח כי כל מכשיר

ת כול� אמצעוובדקו ב)  מדידהסטנדרט( ייחוס ביחס לאותו חמר, הינשו/ של המשטרה היו מכוילי� 

אי ביצוע כיול אינו מאפשר . בטווח שגיאה סביר וידועהייתה מתקבלת אותה תוצאה , את אותו נבדק

מתאימה לער.   והתוצאה הייתה מודד נכו�) ג� א� הוא מכשיר אמי�(לנו לדעת א� מכשיר מסוי� 

  .מי של אותה מידהעולה

  ). ניתנת לחישוב (ובאי ודאות ידועה  בטווח המדידה, � מוגדרי�כיול נעשה בתנאי� מסוימי

 מצי, בו ומשוה את , העונד שעו�, כל אחד מאיתנו. בעניי� כיול השעו�הדבר דומה למעשה יומיו�

 בדר. זו אנו יודעי� א� השעו� קורא את השעה הנכונה ומבטיחי� כי .קריאתו לשעה המוזכרת ברדיו

פעולת ). שג� ה� ביצעו את אותה פעולה עצמה(ותו זמ� כמו עמיתנו נגיע לפעילויות שקבענו בא

, ונעשה בנקודה בודדת אינו מדויק ,מטבע הדברי�, א� כי הכיול שאנו עושי�, ההשוואה נקראת כיול 

  .י כיול מקצועיי� מבצעי�ששאנבשונה מהדר. 
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ת בטוחי� כי המחוגי� לא נוכל להיו, יחד ע� זאת כיו� שאנו מכיילי� את השעו� בנקודה אחת בלבד

הדר. היחידה לדעת .   שלו"כיול"נעי� בקצב נכו�  ולעיתי� נמצא כי השעו� מפגר או מאחר למרות ה

במקרה של השעו� . א� מחוגי השעו� יראו לנו בכל רגע את השעה הנכונה היא לכייל� בטווח המדידה

 60(ח כי בכל טווח המדידה על מנת להבטי,  דקות60 דקות למשל במש. 10כייל� במרווחי� של א� נ

  .במילי� אחרות לא נית� להוכיח לינאריות כשמודדי� בנקודה אחת. נקבל תוצאה נכונה) דקות

 להבטיח כי מדידה 350בריכוז של " כיול"לא מספיק , ובאנלוגיה למקרה של בדיקות הכיול של הינשו/

 300 + ל220דידה במקרה שלנו בי� יש לכייל בכל טווח המ. ה� מדידות נכונות'  וכד280, 260, 240של 

  .ולהזי� נתוני� אלו לתכנת הינשו/ על מנת שיוכל לתת לנו מדידות מהימנות בטווח זה, למשל 

.23  �  : מגדיר כוונו� כדלהל�VIMמילו� המונחי� המטרולוגי  : Adjustment – כוונו

Set of operations carried out on a measuring system so that it provides prescribed 

indications corresponding to given values to be measured.  

Note 1: adjustment of a measurement system should not be confused with calibration 

which is a prerequisite for adjustment. 

Note 2: After an adjustment of a measurement system, the measurement system must 

usually be calibrated. 

כאשר מגלי� כי מכשיר המדידה סטה ואינו מודד , � לבצע לאחר הכיולתכוונו� הוא פעולה שני, כלומר

לאחר בצוע . באמצעות הכוונו� מנסי� להסיט את המכשיר על מנת לתק� את המעוות. את הער. נכו�

  .דא כי פעולת ההסטה אכ� תיקנה את הקריאה בכוו� הרצויו על מנת לו,שניתהכוונו� יש לכייל 

  

א� גילינו כי השעו� מפגר בשתי דקות נסיט אותו קדימה על מנת , בהמש. לדוגמת השעו�, כלומר 

 ועילדא כי הכוונו� אכ� היה מועל מנת לו, מוב� שנמתי� למהדורת החדשות הבאה. לתק� את קריאתו

  . לאחר הכוונו�, חזרנו על פעולת הכיול, כלומר.  או פחות מדיוהשעו� לא הוסט הרבה מדי

  

  

 : VIMלפי Measurement Standard  � אב מידה 3.3

Realization of a definition of a given quantity with stated quantity values and 

associated measurement uncertainties used as a reference. 

Note 1: Realization of a definition of a given quantity, can be provided by a measuring 

system, a material measurement or a reference material.  

Note 2: Measurement standard is frequently used as a reference in establishing 

measured quantity values and associated measurement uncertainties of other quantities 
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of the same kind, thereby establishing metrological traceability, through calibrations of 

other measurement standards, measurement instruments or measurement systems. 

  

אב מידה יכול להיות חומר שיש לו ער. . אב מידה משמש לכיול של מכשיר מדידה: במילי� אחרות

, במקרה שלפנינו גז האלכוהול יכול לשמש אב מידה לכיול הינשו/. מוצהר המלווה בער. אי וודאות

 שבו משתמשת המשטרה אינו" כיול" גז ה.בתנאי שיהיה לו ער. ידוע המלווה בער. אי וודאות ידוע

   ).ISO GUIDE 34תק� בינלאומי לחמרי ייחוס ,(עומד בקריטריוני� הבינלאומיי� של אב מידה 

  . העובר בי� כיול אחד למשנהו הזמ�: מרווחי כיול   3.4

  .למרות שהוא ישתנה עד הכיול הבא, מרווח הכיול תלוי בדיוק שדורשי� מהמכשיר

  :מרווח הכיול תלוי בקבוצות גורמי�

באיזה קצב המכשיר עשוי לשנות את תכונותיו תו. שימוש סביר , ילופי�טיב המכשיר או לח �

 ובלתי סביר 

  ומידת הבלאיתדירות השימוש במכשיר �

 )מודדי� וכיצד מתחזקי� אותו, כיצד מחזיקי�(אופ� השימוש במכשיר  �

רעידות רכב , אבק דרכי�, לחות, טמפרטורה(תנאי הסביבה בה� מבוצעות המדידות  �

 )'המשטרה כד

 

יחד ע� זאת אי� לו שליטה וידע על תדירות . � המכשיר אכ� מכיר את תכונותיו של המכשיר יצר

,  מרווחי הכיולגביהמלצתו של היצר� ל, לפיכ.. אופ� השימוש ותנאי הסביבה בה עובדי�, השימוש

 כמו כ� .א. לא נית� להסתמ. רק עליה בתפעול שוט/ של המכשיר, לעבודהראוי שתשמש בסיס 

  .פציפיי� עשויי� להשתנות ע� הזמ� בצורה שונה ממכשירי� אחרי�מכשירי� ס

  

  

  

   :VIM לפי �   Measurement traceability � עקיבות המדידה 3.5

Property of a measurement result whereby the result can be related to a reference 

through a documented unbroken chain of calibrations each contributing to a 

measurement uncertainty. 

  

. על מנת להבטיח כי לתוצאת המדידה יש משמעות עליה להיות עקיבה לאב המידה : במילי� אחרות

 .צריכה להיעשות באופ� שבו יודעי� את אי הוודאות של כל השוואה) הכיולי�(שרשרת ההשוואות   

  : של המדידה מכמה סיבותבמקרה שלנו לא נית� לטעו� כי מושגת עקיבות
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 נעשה בנקודה אחת" כיול"ה •

 הגז המשמש לכיול אינו עקיב •

  .לא ניתנת אי וודאות הכיול וג� הגז אינו מלווה בער. אי וודאות •

  

   :VIM לפי �  Measurement uncertainty  � אי וודאות המדידה 3.6

Non negative parameter characterizing the dispersion of the quantity value being 

attributed to a measurand, based on the information used. 

אילו בצענו את . אי וודאות המדידה הוא הטווח בו בסבירות גבוהה מצויה התוצאה: במילי� אחרות

  . המדידה פעמי� רבות היינו מקבלי� סדרת תוצאות בטווח זה

  :ותורמי� גורמי� רבי� כמ לאי וודאות התוצאה

 ב המידה או חומר הייחוסאאי הודאות של ער.  �

 אי אחידות בביצוע המדידה �

 שינויי� בתנאי סביבה �

 טיב ותכונות המכשיר המודד �

  

יוב� .  ערכי אי הוודאות הנובעי� מהגורמי� השוני�מכלל מושפעת אי הוודאות הכוללת 

השוות בי� שתי לא נית� ל. מכא� כי נית� וחשוב לחשב את אי הודאות של המדידה המתבצעת

תוצאות או בי� תוצאת המדידה לער. הגבוה ביותר המותר מבלי שיודעי� את אי הוודאות 

לצור. ההסבר אצר/ את התרשי� הבא הלקוח ממדידת הרואי� בשת� . של תוצאת המדידה

  .של ספורטאי

   

שתוצאות הבדיקות שלה� , הא� שני הספורטאי�: השוואה בי� תוצאה לרמה המותרת

  ? צרכו סמי�, בתרשי�מופיעות 

                                                                                                 ng/Liter 

                        X        22.3             

               X                        20.4 

  

  15_   _____ ____________)מותרתהמרבית הרמה ה(              
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השוואה בי� תוצאה לרמה המותרת אפשרית רק א� יודעי� את ער. אי הוודאות של תוצאת 
            . המדידה
               

                   22.3  

                     0.4±  
                   
                   20.4  

                      ±  13    

      15ng/Lt   _____________  ית מותרתרמה מרב                                 
         

  

  

שני הספורטאי� צרכו הרואי� כיו� שתוצאות ,  לכאורה,מתו. האיורי� שלעיל נית� ללמוד כי

� לוויאול� כאשר מ ). ng/Lt  15(הרמה המרבית המותרת מהמדידה הראו מספר גבוה יותר 

ד הספורטאי� אכ� צר. אחרק כי נית� לפסוק  ,להש אי הוודאות התוצאה בטווח את 

רק במקרה בו קצהו התחתו� של טווח אי הוודאות גבוה מהער. המרבי המותר נית�  .הרואי�

לא נית� לפסוק כי צר. או ,  לגבאי הספורטאי השני.לפסוק בוודאות כי הספורטאי צר. סמי�

  .כי לא צר. סמי� כי קיימת הסתברות גבוהה לשתי האפשרויות

  

 של אד� ומשטרה אינה יכולה לקבוע א� ריכוז האלכוהול בריאותיהכי � אנו לומדי� אמכ

  .גבוה מ� המותר מבלי שהיא יודעת את אי הודאות של מדידותיה

  

, א� היה מדובר בשגיאה . טווח  אלא ,וגדראי וודאות איננה הטיה או שגיאה שה� מספר מ

 260ר מודד  ואילו כאשר המכשי290 בעוד שהער. הנכו� הוא 250המכשיר מודד , למשל

 לכל 40אזי נית� היה לתק� את התוצאה באמצעות הוספת , 300התוצאה האמיתית היא 

אול� אי הוודאות הוא הטווח בו נמצאת התוצאה ואיננו יודעי� . תוצאה המתקבלת מהמכשיר

א� התוצאה האמיתית גבוהה או נמוכה ממה שנמדד ולכ� לא נית� לבצע תיקו� של התוצאה 

  . המתקבלת

 האלכוהול שלו ריכוזעל מנת שהמשטרה תוכל לקבוע בוודאות כי האד� שתוי ו :מסקנה

להיות )  דאותו הואי(על תוצאת המדידה בהפחתת מחצית מהטווח , גבוה מהמותר, בראות

  .ביותרהגבוה , המותרגבוהה מהער# 

 ומחייבת את על פי האמנה הבינלאומית של המשקלות והמידות שנחתמה  �אישור דג�  3.7

על אחת כמה וכמה . לצור. מדידה, יש לאשר כל דג� של מכשיר שמובא לאר,, נת ישראל מדי

יש לאשר את הדגמי� המובאי� לצור. אכיפת החוק ומה ג� שאילו ה� מכשירי� רפואיי� 

המחלקה לאביזרי� ומכשירי� רפואיי� של אג/ הרוקחות במשרד (ר ''אמהכלולי� בחוק ה
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 תוא� את , המיובא לישראל,מדידהשל מכשיר דג� כל ח כי בדיקה זו נועדה להבטי ).הבריאות

בהתא� לאמנת , דרישה לבדיקות דג�.  'את תנאי המדידה וכו, הדרישות החוקיות באר, 

  .מצויה בחקיקה בכל המדינות המחויבות לאמנה, המשקלות והמידות

 יתננחשבת ליצרה  METLERנשאלת השאלה מדוע יבוא� של דג� חדש של מאזניי� מחברת 

על , נדרש למסור את הדג� שברצונו לייבא ולממ� בדיקת אישור דג�,  בעול�ההטובהמאזניי� 

ההיגיו� בדרישה זו נובע . ידי מעבדת הממונה על מידות והמשקלות במשרד המסחר והתעשייה

 ,בה� תבוצענה המדידות, אופייניי�מדרישות חוקיות ייחודיות ישראליות ותנאי סביבה 

קיימות באר, דרישות מחמירות , כאשר מדובר במכשיר מדידה רפואי . �שוני� מאשר בעול

  . הנאכפות על כל המעוניי� לייבא ציוד לאר,,  יותר

מבצעת בימי� אלה בדיקת דג� למכשיר מדידת מהירות שהיא מבקשת , משטרת ישראל 

באמצעות מעבדת הכיול של מכו� התקני� הישראלי והמעבדה הלאומית , להפעיל באר,

רואה , ג� מד מהירות זה משמש כבר משטרות של מדינות אחרות ובכל זאת. לנדיתההו

   .משטרת ישראל לנכו� לבצע בדיקות אלו בטר� יופעל המכשיר באר,

דרישות מינימו� עבור אמצעי� לגילוי ותיעוד של :"  חלק ראשו�5140עיו� בתק� ישראלי 

 גוזר 14מגלה כי סעי/ "  מאוישותמערכת הכוללת יחידות קצה אוטומטיות לא: עברות תנועה

משטרת ישראל לקחה חלק . על המשטרה לבצע בדיקות דג� ע� הכנסת מכשיר חדש לשימוש

  . פעיל בכתיבת תק� זה ויוצגה על ידי מר יחיאל ב� יאיר

  :קובעבתק�  14סעי/ 

  :תעשה בתאו� לכל המפורט להל�, לפי מי� המערכת, בדיקות דג� של מערכת "

  תיק המסמכי�+6יכללו את כל המפורט בסעי/ היצר� שמסמכי  •

 כל הדרישות המפורטות בתק� זה •

תו. התחשבות , א� יהיו, דרישות נוספות שתקבע המעבדה הבודקת את הדג� •

 ."במגבלות המערכת שנקבעו על ידי היצר�

בימי� אלו מתבצעות בדיקות דג� למערכת חדשה למדידת מהירות בה מתכוונת , כאמור

היה , לפי אותו היגיו� בו פועלת משטרת ישראל בעניי� מדי מהירות. שתמשמשטרת ישראל לה

מקבל משנה הכרח זה , זאת ועוד. מכשירי הינשו/ שיובאו לאר,לעליה לבצע בדיקות דג� 

כאשר מבקשי� להשתמש במכשיר ייחודי לישראל שלא משתמשי� בו בא/ מדינה , תוק/

שובי� וביצועי המערכת ולא נית� להתעל� יש להבי� כי שינוי בתכנה משפיע על החי. אחרת

ממנו ולהימנע מבדיקות דג� לפי הדרישות החוקיות והתנאי� הסביבתיי� בה� מבוצעות 

   .המדידות בישראל

מדינות אחרות על מנת להוכיח את בלא נית� להסתמ# על בדיקות הדג� שבוצעו : מסקנה

  .ת ישראללצרכי המדידה והאכיפה של משטרייחודי התאמתו של המכשיר 
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  ליקויי� בנוהל הבדיקות התקופתיות של המשטרה .4

 :כללי

" כיול"במקרה שלנו הכוונו� וה.  ככיולבאינה יכולה להיחש,  350בער. של  " בדיקת הכיול "4.1

  של ) כמקובל(לא מצוי� כי מבוצע כיול , המתייחס לבדיקות תקופתיות, המשטרה בנוהל נעשי� רק

  על פי אמנת המטר והתקני� העולמיי� הנגזרי� , ר בפרק הקוד�  כפי שהוסב.מכשירי הינשו/   

  .  2.1)כיול כהגדרתו שהובאה בסעי/ ( כל מכשיר מדידה צרי. להיות מכויל מעת לעת, ממנה   

מושפעת מגורמי� שוני� וקביעתה צריכה  , 2.4/ מסמכי כאמור בסעי, תדירות הכיול   

 .י� נתוני� כאלה לגבי מכשיר שאיש אינו מכיילא, ממילא. להתבסס על נתוני� שמתקבלי� בכיול

 שכ� ,לא נית� להסתמ. על מכשיר  שאינו מכויל. יש לכייל כל מכשיר מדידהכי , לית מא� דפליג

   ).2.5( אי� לנו עקיבות של תוצאת המדידה

טווח ב בנקודות, שנית� לחזור עליה�צרי. להיעשות בתנאי� מוגדרי�כיול ! איננו איפוסכיול  4.2

לפחות בשלוש נקודות , ) כלומר בערכי� שמתחת ומעל לרמה המרבית המותרת(דידה המ

בו מתקבלות הער. כי  ,�אמוב� מכ. ודאות ידועהווברמת אי , )אשר אפס אינה כלולה בה�(

בבדיקה ( המדידה של המשטרה . בכיולערכי� הנמדדי� חייב להיות אחד מהההחלטות

שהוא גבוה בהרבה מער. קבלת אחד וי� ס לריכוז מסיחב) "בדיקת כיול"הנקראת 

במטרולוגיה אי� מתירי� . ק לליטר' מ240 +איננו יודעי� את רמת הדיוק ב,לפיכ. .ההחלטות

 ברוב ,סוגי מכשירי� כאלה .)הארכת העקומה מעבר לערכי� שנמדדו בפועל (טרפולציהסקא

  .של המדידהיותר הרבה פחות מדויקי� בתחו� הנמו. , המקרי�

 3.2מוב� מהמצוי� בסעי/ . וונו� של מכשיר הינשו/  כי יש לבצע כ6.3.1קובע בסעי/ נוהל ה 4.3

כמו כ� אי� תיעוד ) . שאינו מבוצע( כי הכוונו� מבוצע מבלי שהתבסס על תוצאות כיול ,במסמ. זה

פעילות שבעיני המשטרה מחליפה כיול ובאמת מהוה חלק ( של המדידה המבוצעת לפני הכוונו� 

לא נית� ללמוד מתוצאות הבדיקות החלקיות לגבי אמינותו של , לפיכ.). כיול פעילותקט� מ

 .המכשיר ותדירות הכיול הנחוצה

של מדידות לא נכונות  תוצאותיש להתעל� מכי  בנוהל  המשטרה  הקביעה הברוראינה  4.4

)FALSE MEASUREMENTS FOR A SUBJECT ARE EXCLUDED( .  כללי� כאלה אינ�

 . ואי� להתעל� מתוצאות סותרותרת המדידהמותרי� על פי תו

המשמש (מר הייחוס ויצר� ח, ר זוויש'' של דולפי חוות דעתו ) DRAGER (יצר�לפי הוראות ה 4.5

תעודה כזאת אינה מבטיחה עקיבות וא/ לא את  . ISO 9002צרי. להיות בעל תעודת ) לכיול

על ולא  ניהולב מעידה על סדרה תעודה אהי ISO 9002תעודת . איכותו הגבוהה של חמר הייחוס

 והפעילות האנליטית שלו GUIDE ISO 34יצר� חמר ייחוס צרי. להיות מוסמ. לפי . מקצועיות

הראשו� הוא תק� ליצר� חמרי ייחוס והשני הוא התק� למעבדות הבודקות . (IEC/ISO 17025לפי 

ורפה אינו עומד בכל החמר שתעודתו צ). מלווה בער. אי וודאותהאותו ונותנות לחמר את ערכו 
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בכלל הנושאי� הקשורי� . גזית אינ� עומדות בדרישותחברת ג� החברה האנגלית וג� . אלה

מת� ער. מלווה באי , הומוגניות, במילוי חובתו של יצר� חמרי ייחוס נמצאות בדיקות יציבות

 . אי� לנו עדויות כי הדברי� נבדקו  ומה תוצאותיה�. ודאות ועוד

  מותרת סטייה ,  הבודק את המכשירל ידי השוטרעדידות המבוצעות בכל אחת מהמ 4.6 

   8% +גבוהה מ 5%ת כל אחת מה� היא יאי הוודאות הכוללת של  שלש מדידות שסטי . 5%של 

  הגורמי� ) 2.6סעי/  ( כפי שהוסבר לעיל ).לפי הכללי� הבינלאומיי� לחישוב אי וודאות( 

יש . מהווה רק חלק קט� מה�, ל ידי המשטרההמותרת ע  הסטייה .לאי וודאות הינ� רבי�

די להמיר את כהוודאות של מדידת הטמפרטורה והלח, הדרושי� +להוסי/ את השפעת אי

  . ההחלטה על ריכוז האלכוהולאמיתי על מנת לקבלהתוצאה לריכוז ה

  . 8% +  גבוהה באופ� משמעותי מ,של תוצאות המדידהמכא� שנית� להבי� כי אי הוודאות 

  לפיכ. לא בטוח . מזה המצוי בארצות אחרותיר באר, שונה בכמה פרטי� מהותיי� המכש 4.7

  התקפות למכשירי� ביחס לאילו , למכשיר באר,שאי� צור. לשנות את הוראות ההפעלה       

  לא סופקו לנו נתוני התיקו/ של המכשיר הישראלי ולכ� לא נית� לקבוע בוודאות כי . אחרי�      

      נתוני התיקו/ צריכי� לכלול .למכשיר בשימוש משטרת ישראל  מתאימות הוראות היצר�     

   +לאור. תקופת השימוש בו התכונות לא תשתנינה מכשיר בבדיקה שמראה שלמרות השינויי�      

  .המפרט שלו מציי� נכו� את ער. ההשתנות הצפוי בתקופות שבי� כיוונוני�     ו

  

   וההפעלה של היצר� והנוהל המקביל של משטרת ישראל השוואה בי� הוראות התחזוקה    4.8

  מגלה כי חלק מהנחיות היצר� אינ� כתובות בנוהל הישראלי והמידע אינו מועבר לשוטרי�         

 עובדות אילו מטילות ספקות רבי�    . של הנהגי��המודדי� את רמת האלכוהול בריאותיה        

  .באופ� המדידה הנעשה באר,

  

  

  :טכניי�ליקויי� 

  לא . במש. שנה, בתהלי. הבדיקה היומית והתקופתית משתמשי� בחמר ייחוס המצוי בבלו�   4.9

  לא ברור מה ,  לפיכ..ברור כי יודעי� אי. משפיעה ירידת הלח, בבלו� על ריכוז חמר הייחוס        

  .המבוצעת על ידי המשטרה" בדיקת הכיול"ערכה של          

   מכא� שאיננו . מה עושי� א� המכשיר לא כותב על הצג את הער. המצופה,אי� הסבר לשוטר 4.10

 .כיצד מטופל המכשיר כאשר אינו נות� את התוצאות המקוותיודעי�         

  , גודל(לא מצוי� איזה מזרק ?  מיליבר180אי. יוצרי� במזרק לח, שלילי של , לא כתוב בנוהל 4.11

    לפיכ. יש לצפות לשונות גבוהה בי�.ה של הלח, שנוצרואי� מדיד) ע� או בלי מחט,נפח        

  .)עוד גור� לאי וודאות(י� שוני� שוטרהמדידות המבוצעות על ידי     
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  עוסק בפעילויות תחזוקה ותיקו� מיוחדות שצריכות ,  בספר המכשיר של החברה8סעי/  4.12

  א� עובדי המשטרה  הוכשרו על לא ברור . על ידי היצר�לכ. להתבצע על ידי טכנאי� שהוכשרו         

  לא מצוי� שמפע� לפע� יש לעשות זאת וג� ,  בכל מקרה. דרגר לבצע בדיקות כאלהחברת  ידי         

  מתי או מה צרי. לקרות שבגללו , מסבירי� לעובדי המעבדה והתחזוקה של המשטרה  לא        

  ברור א� המכשיר מתוחזק כיאות  מכא� שלא .מהחברה לבצע את התחזוקה המיוחדת         יבקשו

  .המשטרה         על ידי

  . בחוברת של החברה כתוב כי על כל נשיפה מוצלחת מותרות רק שתי נשיפות בלתי מוצלחות 4.13

   מכא� שיתכ� כי שוטרי משטרת ישראל . בחוברת ההפעלה בעבריתכלולהזו אינה  הוראה     

  .אינ� מבצעי� את המדידות כנדרש        

  אי� הוראה .  ליטר של גז1.5היומי יש להזרי� " כיול"וברת ההפעלה של החברה כתוב כי בחב 4.14

   3כמו כ� מצוי� כי הזרימה של הגז צריכה להיות . אינו נבדק, המוזר�כזאת בעברית והנפח         

  ידות  מכא� שאי� לנו בטחו� כי המד.ג� הוראה זו אינה מצוינת ואינה נבדקת. ליטר לדקה        

  .על פי המלצת החברה, מבוצעות נכו�        

  למשל כתוב כי א� הנבדק שתה זמ� קצר לפני . לא ברור היכ� נרשמי� הנתוני� של הנבדק 4.15

  אי. יודעי� שהוא שתה לפני ? "זמ� קצר"מהו .  דקות לפני ביצועה15הבדיקה עליו להמתי�     

  . באותו אופ� מתייחסות ההוראות להקאה ולעישו�? י�היכ� מתועדי� כל הנתונ   ?         זמ� קצר

     עובדות אילו . לא מתועדי� הנתוני� ואי� לנו בטחו� שה� אכ� מבוצעי�אלו � במקרי� ג         

  .מטילות ספק באופ� בצוע הבדיקות         

  ד� שתה יש קריטריוני� ברורי� לגבי הדר. בה נית� לזהות כי א, 6בעמוד ,  בחוברת היצר� 4.16

  .קריטריוני� אלו אינ� מצויי� בחוברת בעברית. לבדיקה בסמו.   

  

  

 

 

 

  סיכו� .5

  מתחזקת את מכשיר הינשו/ כנדרש אינה מפעילה ואינה , המשטרה אינה מכיילת,  כאמור5.1

   .עליה� חתומה מדינת ישראל, במסגרת אמנת המידות והמשקלות ואמנת המטר       

  אינו עומד בדרישות איכות הנדרשות " בדיקות כיול" המשטרה ל חומר הייחוס שבו משתמשת5.2

  ולפיכ. לא נית� לסמו. על ) IEC/ISO 17025על פי (      מכל מעבדה המודדת עבור המדינה 

  .      מדידות המשטרה
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   כ. ג� לגבי תחזוקת המכשירי� וביצוע  .אי� לה� תוק� מדעי מדידות במכשיר בלתי מכויל 5.3

  לפיכ. אי� מקו� לדבר על תיקו� התוצאה בערכי� מסוימי� שכ� אי� .  בשטחהבדיקות      

  לכייל ולבצע את הבדיקות כמתחייב ואז , על משטרת ישראל לתחזק .  כל ער.,אילו ות לתוצא      

  על מנת להבטיח כי מי שהורשע בדי� , נית� יהיה לדו� בהוספת ער. אי הוודאות לער. המתקבל      

  .הורשע      

 


