המותר והאסור – רכיבה על אופניים חשמליים
.1במסגרת אכיפת רכיבה בלתי חוקית על אופניים חשמליים ,תקיים העירייה תקופת ההסתגלות
(ספטמבר )2019
במהלך חודש ספטמבר יינתנו רק התראות ואזהרות בלבד .בהתאם להוראות החוק ,לאחר ובתום
החודש ,קרי תקופת ההסתגלות ,תתבצע אכיפה.
.2מובהר כי ,חוק העונשין קובע כי גיל האחריות הפלילית עומד על  12שנים ,כלומר ,קטין שעוד לא
מלאו לו  12שנים אינו נושא באחריות פלילית ואין אפשרות להגיש נגדו כתב אישום,
לא משנה אם היה מעורב בעבירה חמורה ,אלא רק בני נוער מגיל  12ועד גיל .18
 בכל מקרה שעוצרים ילד שעבר עבירה יש לפנות את המדרכה לאפשר המשך תנועה במדרכה
ולהתקשר להוריו של הילד.

להלן בקליפת אגוז המותר והאסור
מותר:
מותרת רכיבה על אופניים חשמליים ועל קורקינט חשמלי בשבילי אופניים .היכן שאין שבילי אופניים,
הרכיבה תבוצע בצדו הימני של הכביש ,בהתאם לחוקי התנועה .הרכיבה על המדרכה שלא בשביל
אופניים אסורה.
מותר לרכוב על אופניים ועל קורקינט חשמלי מגיל  16ומעלה ,בהתאם לחוק.
מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו  8שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד ,המבטיח את שלום
הילד המורכב.
מותרת הרכיבה במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
אסור:
חל איסור מוחלט לרכוב על מדרכות להולכי רגל.
חל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה להולכי רגל בנסיעה  -על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות
ברגל את מעבר החצייה .הנסיעה תתאפשר רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור
הרוכבים.
חל איסור מוחלט בהתאם לחוק ,להרכיב על קורקינט חשמלי.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה.
חל איסור לעשות שימוש בשתי אוזניות בעת הרכיבה.
אופנועים /קטנועים -רכיבה על המדרכה להולכי רגל ושבילי אופניים אסורה בהחלט.
סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות
(תעבורה) ,תשע"ו 2016
• הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.
• הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
• רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור( .גובה הקנס נע בין 1000-250
ש"ח) ובנסיבות מחמירות גם באמצעות עיכוב ותפיסת האופניים.
• תפיסת אופניים ,תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי) ,או חלק מהם ,לאחר שנמצא כי בוצעה
בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור ,כדי למנוע המשך השימוש בהם.
• הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים ,תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי) ,לאחר שנמצא כי בוצעה
בהם עבירת תעבורה ,כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה.
• סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת הפקח ויש חשש שיימלט ,עד לבוא שוטר.

