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כמה אלכוהול מותר לנהג לשתות?
נהיגה בשכרות נחשבת לעבירת תנועה חמורה ,גם אם לא ביצע הנהג תאונה בזמן הנהיגה ,שכן היא
מסכנת לא רק את הנהג עצמו ,אלא גם את הנוסעים השוהים עמו ברכב ,הנהגים בכביש בו הוא נוסע
ועוברי הדרך כולם ,כולל הולכי רגל ורוכבי אופניים .הענישה על נהיגה בשכרות היא מחמירה ,ומי
שרישיונו יקר לליבו – עדיף שיעשה כל שביכולתו כדי להימנע מנהיגה בשכרות ,יחד עם זאת כל אחד
רוצה מפעם לפעם לצאת לבלות ולשתות איזו כוסית מבלי שיאלץ להיפרד מרישיונו בשל כך למשך מספר
שנים .כמה אלכוהול מותר לשתות לפני שנוהגים ,מה העונש הצפוי לנהג שיכור וכיצד בודקים אם הנהג
שיכור – על כך ועוד בשורות הבאות.

מדוע נהיגה בשכרות היא בעייתית
אלכוהול משפיע לרעה על יכולות קוגניטיביות ומוטוריות מצד אחד ,ומצד שני משחרר עכבות ומעלה ביטחון עצמי.
המשמעות של עובדות אלו בנהיגה היא שזמן התגובה של נהג שיכור להתרחשויות בכביש עולה ,כושר השיפוט שלו
יורד ,הביטחון העצמי עולה ,והוא נוטה יותר לפעולות אימפולסיביות .כשמדובר בנהיגה ,זהו שילוב מסוכן עד
קטלני .את ההשפעה המוטורית והקוגניטיבית של אלכוהול על מי ששתה הרבה יותר מדי קל לראות ,הבעיה היא
עם מי ששתה מספיק בשביל שכושר השיפוט וזמן התגובה שלו יפגעו ,אך לא מספיק בשביל שיבין שהוא נוהג תחת
השפעה ומסכן את עצמו וסביבתו .כיוון שאלכוהול מגביר את הביטחון העצמי ,הנהג ששתה קצת יותר מדי חושב
שהוא במצב מצוין ,ובטוח שלאלכוהול ששתה אין כל השפעה על כישורי הנהיגה שלו ,ברם ,המציאות לצערנו
מוכיחה אחרת.

כיצד קובעים אם הנהג שיכור
המדדים לקביעת שכרות הם בדיקת ינשוף או בדיקת דם ,שמצביעות על אחוז האלכוהול בגופו של הנהג ,וכן
בדיקת מאפיינים .לפני ביצוע בדיקות אלו ,יתבקש הנהג לנשוף למכשיר נשיפון ,אשר יצביע על נוכחות או היעדר
אלכוהול בגופו של הנהג ,אך לא ייתן אומדן כמותי .במידה ומכשיר הנשיפון מראה על נוכחות אלכוהול בגוף
הנהג ,יתבקש הנהג להיבדק במכשיר ינשוף ,אשר ייתן אמדן מדויק לכמות האלכוהול בגופו .בנוסף ,לכך יתבקש
הנהג לעבור בדיקת מאפיינים ,במהלכה יהיה עליו לבצע משימות כמו הליכה בקו ישר ,הבאת אצבע אל אפו,
דקלום אותיות האלף בית ,ועוד .בדיקת המאפיינים תיתן אינדיקציה למידת שכרותו של הנהג ולכושר הנהיגה
הנוכחי שלו .ככל שאחוז האלכוהול בדמו של הנהג גבוה יותר ,וככל שתוצאות בדיקת המאפיינים גרועות יותר – כך
הנהג צפוי לעונש חמור יותר.

כמה אלכוהול יכול הנהג לשתות
ראשית יש לציין כי הכי טוב לא לערבב אלכוהול ונהיגה ,כיוון שקשה לאדם לדעת מתי ריכוז האלכוהול בדמו עולה
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על המותר .בנוסף לכך ,כיוון שצריכת אלכוהול מעלה את הביטחון העצמי ומורידה את כושר השיפוט ,נהג שיכור
בדרך כלל לא סבור שיש בעיה עם יכולות הנהיגה שלו ,גם אם המציאות מוכיחה אחרת.
על פי החוק ,רמה של עד  0.05%אלכוהול בדם ,או פחות מ  240מיקרוגרם אדי אלכוהול בליטר אוויר נשוף היא
מותרת לנהיגה .נהג שבדמו ריכוז גבוה יותר של אלכוהול נחשב שיכור והנהיגה אסורה עליו.
מידת האלכוהול שאדם יכול לצרוך מבלי לעבור את הסף החוקי של ריכוז אלכוהול בדם תלויה בגורמים שונים כמו
מינו של הנהג ,משקלו ,קצב חילוף החומרים בגופו ועוד .מנת אלכוהול אחת במרבית המקרים לא תגרום לעלייה
של ריכוז האלכוהול בדם מעבר לרף המותר ,כל מנה נוספת כבר עלולה להעלות את רמת האלכוהול בדם מעל
למותר ,תלוי בנתוניו הפיזיים של הנהג.
במידה ושתיתם מעט מעל המותר ואתם חייבים לנהוג ,מוטב להמתין כשעתיים שלוש ללא צריכת אלכוהול ,תוך כדי
שתיית מים או נוזלים אחרים שאינם מכילים אלכוהול ,כך שגופכם יוכל לפנות את האלכוהול העודף .במידה
ושתיתם הרבה מעל המותר ,עדיף לנסוע הביתה במונית ,או בעזרת חבר שלא שתה.

מה העונש על נהיגה בשכרות
אם נתפסתם נוהגים בשכרות רישיונכם ייפסל בפסילה מנהלית במקום ,רכבכם יוחרם ויועבר למגרש משטרתי,
ואתם תידרשו להתייצב לשימוע בכדי לקבל חזרה את רישיונכם ,לקבל זימון למשפט ולאסוף את רכבכם .במידה
ותימצאו אשמים בנהיגה בשכרות אתם צפויים לשלילת רישיון למשך שנתיים .אם זו לא הפעם הראשונה שאתם
מורשעים בנהיגה בשכרות ,רישיונכם יישלל לארבע שנים תמימות .במקרים מיוחדים בית המשפט לתעבורה יכול
להתחשב בנהג ובנסיבות חייו ולהקל בעונש.

מה צריך לעשות מי שנתפס כשהוא נוהג שיכור
אם נתפסתם נוהגים בשכרות ,פנו בהקדם האפשרי לעורך דין מקצועי ומנוסה בדיני תעבורה .ליווי וייצוג של עורך
דין מיומן יכול לעשות את ההבדל בין הרשעה ושלילת רישיון למספר שנים ,ובין זיכוי או הקלות בעונש .לנהג
שנחשד בנהיגה בשכרות עומדת הזכות לסרב לבדיקת ינשוף אולם סירוב נחשב על פי החוק להודאה בכך שהנהג
המסרב הוא שיכור ,שכן אחרת אין הסבר לסירוב ,וזו אינה אסטרטגיה מומלצת ,אלא למעשה הפללה עצמית.
נתפסתם נוהגים תחת השפעת אלכוהול? היענו לבקשות השוטרים ,אל תסרבו לבדיקת ינשוף ,וצרו קשר מיידי עם
עורך דין.

מה ניתן לעשות מבחינה משפטית
הענישה על נהיגה בשכרות היא חמורה ,ולכן מומלץ לנהג שנתפס שיכור לפנות מיידית למשרד עורכי דין בעל ניסיון
והצלחה בסיוע לנהגים כמוהו ,שנתפסו כשהם נוהגים תחת השפעת אלכוהול .עורך הדין יחפש ליקויים בהתנהלות
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הבדיקות ,בתקינות המכשירים ובדוחות שרשמו השוטרים ,אשר יאפשרו ביטול ההרשעה או הקלות בעונש .כמו כן
עורך הדין יכול לזמן למשפט עדים ולחקור את הנהג עצמו על מנת להציג טיעונים להקלות בעונש.

הוגש נגדך כתב אישום בבית משפט על נהיגה בשכרות?
דיון בבית משפט לתעבורה בעבירה של נהיגה בשכרות יכול לגרור אחריו מגוון עונשים כגון :מאסר מאחורי סורג
ובריח ,שלילה למשך שנתיים מינימום של רישיון הנהיגה ,שלילה על תנאי וקנס כספי גבוה .עורך דין מומחה לדיני
תעבורה יכול להביא לא אחת לזיכוי או להפחתה משמעותית של העונש בגין עבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול.
לכן ,אתה זקוק לעורך דין לתעבורה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך בכותלי בית המשפט .צוות עורכי הדין
שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על
זכויותייך .המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה “מחוץ לקופסה” למציאת פתרונות מקוריים
ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים
עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל.
במידה והוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת נהיגה בשכרות פנה ללא דיחוי להתייעצות עמנו
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית.
הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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