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דבר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומנכ"ל פורום ה15-
בשנים האחרונות אנו עדים לריבוי משתמשי דרך נוספים (כלי רכב דו גלגליים ,חשמליים ושאינם
חשמליים) על מדרכות הערים .תופעה זו הגדילה באופן משמעותי את הסכנות לשלומם של
הולכי הרגל .משטרת ישראל ,שעד לשנת  2016הייתה בעלת הסמכות הבלעדית לאכוף עבירות
אלה מכוח תקנות התעבורה ,התקשתה להקצות לכך את משאבי האכיפה הנדרשים.
לאחר עבודה מאומצת שהחלה עוד בשנת  2008ביוזמה של פורום ה 15-ומרכז השלטון המקומי,
באוגוסט  2016נכנס לתוקף "חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה)
 התשע"ו ( "2016להלן" :חוק האופניים" או "החוק") ,המאפשר לפקחים העירוניים לאכוף תנועתאופניים ,אופניים חשמליים ,קורקינטים חשמליים ואופנועים/קטנועים על מדרכות העיר ומעניק
לפקחים סמכות להפעיל סנקציות שונות לצורך אכיפת העבירות ,לרבות מתן דו"חות ,החרמת
הכלים וכדומה .החוק מסייע לייעול ושיפור התעבורה העירונית בערי ישראל ,מפנה מהמדרכות
סכנות שונות ומסדיר את כללי התעבורה ובטיחות הולכי הרגל במדרכות העיר.
מרכז השלטון המקומי ופורום ה ,15-שלקחו חלק בחקיקה ובהטמעת החוק ברשויות ,מביאים
בפניכם כעת מדריך מקצועי זה ,במטרה לאפשר לכל רשות מקומית שתרצה בכך ליישם את
"חוק האופניים" ,תוך שימוש בכלים הטובים והיעילים ביותר לאכיפה אפקטיבית .מרכז השלטון
המקומי ופורום ה 15-יעמדו לרשותכם להבהרות נוספות.
בנוסף ,אנו מציעים באמצעות קמפוס יוניברסיטי ,מגוון קורסים להכשרת הפקחים לביצוע חוק
זה עם המומחים בתחום והמידע הרלוונטי ביותר.

עו"ד איתן אטיה
מנכ"ל פורום ה15-

שלמה דולברג
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
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רקע חקיקתי וציבורי לחוק
באוגוסט  2016פורסם חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) -
התשע"ו ( "2016להלן" :חוק האופניים" או "החוק").
החוק מעניק לפקחים העירוניים סמכויות לאכוף עבירות תעבורה המפורטות בתוספת הראשונה
לחוק ,וזאת אך ורק במדרכות העיר ,שבילי אופניים ומעברי חצייה .בדברי ההסבר בהצעת החוק
נכתב "בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת התופעה של נסיעת אופניים ,אופניים עם מנוע עזר
וקורקינטים חשמליים על מדרכות בתחומי הרשויות המקומיות ,באופן שגורם הפרעה להולכי
הרגל ומסכן אותם .במקביל ,קיימת תופעה ברשויות המקומיות של שימוש הולכי רגל בשבילים
המיועדים לאופניים באופן שיש בו כדי לסכן את הולכי הרגל ולמנוע מרוכבי האופניים את
השימוש בהם".
המוטיבציה העומדת בבסיס העברת הסמכויות לפקחי הרשות המקומית היא הצורך שעלה
מהשטח והעובדה כי האופניים ,לרבות אופניים וקורקינטים חשמליים ,גרמו לפגיעה של ממש
בהתנהלות היומיומית של הולכי הרגל במדרכות העיר .לאור העובדה כי פקחי הרשות נמצאים
בשטח ,זמינים ויודעים לתת מענה אכיפתי יעיל ,הוחלט כי במקביל לאכיפה המבוצעת על ידי
המשטרה בתחום זה ,יוסמכו פקחי רשויות מקומיות לאכוף רשימה סגורה של עבירות תעבורה
הנוגעות להתנהלות עוברי הדרך על המדרכות ושבילי האופניים בעיר.
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עיקרי החוק (יישום וולונטרי בהחלטת הרשות)
א .מתן אפשרות לרשות מקומית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה (המפורטות בתוספת
הראשונה לחוק) בתחום שיפוטה.
ב .מתן אפשרות לראש הרשות להסמיך פקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק.
ג .התנאים להסמכת הפקח לרבות קבלת הכשרה מתאימה.
ד .קביעת סמכויות הפקח.
ה .קביעת תנאים והגבלות לסמכויות הפקח.
ו .מתן אפשרות לרשות מקומית להתקין חוק עזר לעניין תפיסה או הרחקה של רכב
הפטור מחובת רישוי ורישום.
ז .קביעת נוהל ארצי ראשון ליישום סמכויות החוק.

דגשים
א .החוק מעניק לראשונה סמכויות אכיפה במספר עבירות תעבורה לפקחי הרשות המקומית.
ב .קיימות סמכויות לרשות מקומית לאכוף נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית ללא מפגש
פקח-אזרח (אכיפה אוטומטית באמצעות מצלמות).
ג .הסמכויות המגוונות שניתנו ב"חוק האופניים" ,נוגעות בין היתר באינטראקציה עם
תושבי הרשות החל מרישום דו"ח אזהרה ועד החרמת כלי רכב לרבות הפעלת כוח סביר
על כלי הרכב [הוצאת אוויר ושסתומים מגלגלי האופניים].
ד .החוק מעניק סמכות תפיסה והרחקה של רכב הפטור מחובת רישוי ורישום ,לרבות
אחסנתו במחסן ייעודי.
ה .החוק מעניק סמכויות אכיפה כנגד קטינים ,המחייבות רגישויות מיוחדות.
ו .יישום החוק ואכיפתו מותנית ביישום מלא ומדוקדק של נוהל האכיפה הארצי שגיבשה
משטרת ישראל ,באישור היועץ המשפטי לממשלה.

מצב נוכחי
רשויות רבות נענו בחיוב למתן סמכויות אלה ופעלו ליישום החוק כדלקמן:
א .יידוע תושבי העיר טרם תחילת האכיפה.
ב .פרסום והסברה במגוון דרכים לרבות הרצאות בבתי הספר.
ג .הכשרת פקחים מקרב עובדי הרשות על פי התנאים שנקבעו.
ד .התקנת חוק עזר עירוני המסדיר את עניין התפיסה והאחסנה והערכות לוגיסטית מתאימה.
ה .הכנת נהלי אכיפה מסודרים ומפורטים.
ו .ביצוע אכיפה שקולה על פי מאפיינים שנקבעו.
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רשויות מקומיות שביצעו פעולות אלו מדווחות על שיפור ניכר ושביעות רצון רבה מצד התושבים
בכל הנוגע להחזרת הולכי רגל למדרכות וקיום אפשרות לשימוש בטוח וחופשי במדרכות ובשבילי
הרכיבה וההליכה.

אבני דרך מעשיות ליישום החקיקה
הפעולה הנדרשת

לוח זמנים

הגוף המבצע

החלטה מקדמית לפני
ביצוע האכיפה

 1החלטת הרשות לבצע הרשות באישור
המועצה
אכיפה על "חוק
האופניים"

המקור החוקי
סעיף 2
ל"חוק האופניים"

אגף דוברות או הסברה חודשיים ממועד קבלת סעיף יג'
 2יידוע הציבור בדבר
לנוהל הארצי המחייב
ההחלטה על אכיפת
תחילת החוק ואכיפתו ברשות
02.231.28
החוק
 3תחילת תהליך של
הסמכת פקחים

לאחר שהרשות
אגף הממונה על
האכיפה (לדוגמה :אגף החליטה על רצונה
לאכוף את החוק
הפיקוח)
מתחיל תהליך
ההסמכה

סעיף 3
ל"חוק האופניים"

 4בחירת פקחים
העומדים בתנאים
שנקבעו

הרשות היא הבוחרת הפעולה הראשונה
את המועמדים .יועמ"ש בתהליך ההסמכה
הרשות  1נדרש לאשר
את המוסמכים

סעיף 3
ל"חוק האופניים"

המשך תהליך ההסמכה סעיף 3
ל"חוק האופניים"

 5הסמכת הפקחים
בפועל 2

הרשות או גוף חיצוני

 6פרסום הודעה על
הסמכת הפקח 3

הרשות

סיום תהליך ההסמכה

 7סיום תהליך הסמכת
הפקחים

ראש הרשות הוא
המסמיך בפועל

בתום תהליך ההסמכה סעיף 3
ל"חוק האופניים"
(סע'  3-6לעיל)

סעיף 3
ל"חוק האופניים"

 .1יועמ"ש הרשות אמור לאשר כי אין למועמדים הרשעה בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה
אין הוא ראוי לשמש כפקח.
 .2על הרשות לוודא כי ההכשרה הינה בת  23שעות על פי התכנים שקבע השר לביטחון פנים.
 .3הרשות תפרסם הודעה על הסמכת הפקח ברשומות ובאתר האינטרנט שלה.
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הגוף המבצע

הפעולה הנדרשת

לוח זמנים

 8התקנת חוק עזר לעניין באחריות יועמ"ש
תפיסה או הרחקה של הרשות מול משרד
הפנים
רכב הפטור מרישוי
ורישום 4
 9קביעת מדיניות אכיפה הרשות
ונהלים פנימיים 5

המקור החוקי

הליך נדרש רק לצורך סעיף 8
ההחרמה ,ניתן לעשותו ל"חוק האופניים"
גם במקביל לפעולות
2,3
המלצה
מומלץ לפני תחילת
האכיפה בפועל

 10אכיפה באמצעות
רישום אזהרות בלבד

הרשות

החודש השלישי מיום
קבלת ההחלטה על
אכיפת החוק

סעיף יג'
לנוהל הארצי המחייב
02.231.28

 11תחילת אכיפה בפועל

הרשות באמצעות
האגף הממונה על
האכיפה (לדוגמה :אגף
הפיקוח)

החל מהחודש הרביעי
לקבלת ההחלטה

סעיף יג'
לנוהל הארצי המחייב
02.231.28

 12השתלמויות ורענון

אגף הפיקוח בשיתוף
עם מחלקת ההדרכה

פעמיים בשנה

הוראת השר לביטחון
פנים – בדבר הכשרה
בהתאם ל"חוק
האופניים" ()22/03/17

ציר הזמן
ליישום החוק
ואכיפתו

החלטת הרשות
לביצוע
אכיפה ()1

יידוע הציבור בדבר
החלת החוק בתחומי
הרשות ()2

חודשיים
מהחלטת הרשות

קמפיין הסברה ואכיפה
באמצעות דו"חות
אזהרה ()10

 3חודשים
מהחלטת הרשות

תחילת
אכיפה

 4חודשים
מהחלטת הרשות

 .4חוק העזר העירוני יסדיר את נושאי התפיסה ,האחסנה והשחרור ,מומלץ לאמץ חוק עזר קיים על פי המופיע בנספח
למדריך זה .יישום הסעיף רק לאחר השלמת חקיקת חוק העזר העירוני.
 .5ללא מקור חוקי ,מומלץ להסדיר נושא האכיפה במדיניות אכיפה מסודרת הלוקחת בחשבון את מאפייני הרשות.
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חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים
ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו1 2016-
 .1הגדרות
בחוק זה  -הגדרתה בפקודת התעבורה;
"ועדת הכלכלה"  -ועדת הכלכלה של הכנסת;
"עבירת תעבורה"  -עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה,
המנויה בתוספת הראשונה;
"עובר דרך"  -המשתמש בדרך לנסיעה ,להליכה ,לעמידה ,או לכל מטרה אחרת,
המנוי בטור א' לתוספת השנייה;
"פקח"  -פקח שהוסמך לפי הוראות סעיף ;3
"רכב"  -רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שעובר הדרך המנוי בטור א' לתוספת
השנייה ביצע באמצעותו עבירה כאמור באותה תוספת;
"רשות מקומית"  -עירייה ,מועצה מקומית או איגוד ערים;
"תקנות התעבורה"  -תקנות התעבורה ,התשכ"א;1961-
"השר"  -השר לביטחון הפנים.
 .2סמכות רשות מקומית
רשות מקומית ,באישור המועצה שלה ,רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה;
אכיפת עבירות התעבורה תהיה בהתאם להוראות חוק זה ובכפוף לנוהל ארצי שיחול על הרשויות
המקומיות ,שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה.
 .3הסמכת פקחים
(א) ראש רשות מקומית רשאי להסמיך ,מבין עובדי הרשות המקומית ,פקחים ,שיהיו
נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה ,כולן או חלקן ,לשם אכיפת עבירות תעבורה ,כולן
או חלקן ,בתחומי אותה רשות.
(ב) לא יוסמך פקח לפי הוראות סעיף קטן (א) ,אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
( )1הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי,
לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית ,לשמש כפקח ,או לא הוגש נגדו
כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;
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( )2הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה,
כפי שהורה השר
( )3הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר ,בהסכמת שר התחבורה
והבטיחות בדרכים ושר הפנים.
(ג) הרשות המקומית תפרסם הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה ברשומות ובאתר
האינטרנט שלה.
 .4סמכויות פקח (תיקון התשע"ז)
(א) לשם אכיפת עבירות תעבורה ,יהיו נתונות לפקח סמכויות פיקוח ואכיפה בתחום
הרשות המקומית שבה הוא מוסמך כמפורט להלן:
( )1הסמכות לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות
או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
( )2הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך; בפסקה
זו" ,מסמך"  -לרבות פלט ,כהגדרתו בחוק המחשבים ,התשנ"ה; 1995-
( )3הסמכות להורות לעובר דרך ,לאחר שמצא כי עבר עבירת תעבורה של שימוש
שלא כדין בחלק מדרך שיועד ,הוקצה או סומן בתמרור לסוג אחר של עוברי דרך,
לפנותו או לחדול מהשימוש שלא כדין כאמור באופן אחר;
( )4הסמכות להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי רכב המנוי בתוספת
ראשונה א' ,לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה ,כדי
למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה ,ובלבד שינקוט אמצעי זהירות
סבירים הדרושים כדי להבטיח אי–גרימת נזק לרכב;
( )5לתפוס או להרחיק רכב המנוי בתוספת ראשונה א' ,או חלק מרכב כאמור ,לאחר שמצא
כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה ,כדי למנוע את המשך השימוש ברכב,
ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי–גרימת נזק לרכב
ובכפוף לחוקי העזר שהותקנו לפי סעיף .8
(ב) סירב אדם להיענות לדרישת פקח ,על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה ,והיה
חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה ,רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר ,ויחולו
על עיכוב כאמור הוראות סעיף (75ב) ו–(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו ,1996-בשינויים המחויבים.
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(ג) אין בסמכויות פקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שניתנו לו לפי כל דין ,לשם
אכיפת אותו הדין.
 .5תנאים להפעלת סמכויות פקח (תיקון התשע"ז)
על אף הוראות סעיפים  4ו– ,9פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי הסעיפים האמורים,
אלא לשם אכיפת עבירת תעבורה כאמור בטור ב' לתוספת השנייה ,הנעברת בידי עובר דרך המנוי
לצדה בטור א' לתוספת השנייה ,ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לגבי אותה עבירה בטור
ג' לתוספת השנייה ,אם מפורטים תנאים כאמור.
 .6חובת הזדהות
פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים
שניים אלה:
( )1הוא לובש מדי פקח ,בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית ,ובלבד
שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה ,והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו
ואת תפקידו;
( )2יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית ,המעידה על תפקידו ועל
סמכויותיו ,שאותה יציג על פי דרישה.
 .7סייג לגבי גופי ביטחון והצלה
פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה כלפי כל אחד מאלה:
( )1עובר דרך המשרת בגוף המפורט להלן או עובד בגוף כאמור ,בעת מילוי תפקידו ,אם יש
בציות להוראות המנויות בתוספת הראשונה כדי למנוע מעובר הדרך האמור את מילוי
התפקיד:
(א) משטרת ישראל;
		
(ב) צבא ההגנה לישראל;
		
(ג) שירות הביטחון הכללי;
		
(ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
		
(ה) הרשות להגנה על עדים;
		
(ו) שירות בתי הסוהר;
		
(ז) גוף אחר המנוי בהגדרה "רכב ביטחון" ,כהגדרתו לפי פקודת התעבורה;
		
( )2רכב של גוף כאמור בפסקה (.)1
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 .8סמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר
(א) על אף הוראות סעיף  77לפקודת התעבורה ,מועצה של רשות מקומית רשאית להתקין חוקי
עזר לעניין הסמכות האמורה בסעיף (4א)( ,)5שבהם יוסדרו נושאים אלה לגבי רכב או חלק מהרכב,
לפי העניין:
( )1אופן התפיסה או ההרחקה;
( )2אופן ההחסנה;
( )3הנסיבות והתנאים לשחרורו מהחסנה ,למכירתו או לסילוקו בדרך אחרת ,ובלבד שלא
יימכר או יסולק אלא בחלוף  60ימים מיום תפיסתו ,ולאחר שנעשה מאמץ סביר לאיתור
בעל הרכב;
( )4חיוב בתשלום אגרות בעד תפיסה ,הרחקה ,החסנה ,מכירה או סילוק של הרכב או חלק
מהרכב ,או חיוב בתשלומים בעד פעולות אלה ,ובלבד שהתשלומים ישקפו את עלות
הפעולות האמורות; הרשות המקומית תקזז מאגרות או מתשלומים שהיא גובה מהחייב
את הסכומים שקיבלה ממכירת הרכב או חלקו או מסילוקו ,לפי העניין ,אם קיבלה.
(ב) הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי סעיף  258לפקודת העיריות וסעיף  22לפקודת המועצות
המקומיות ,יהיו נתונות ,לגבי חוקי עזר כאמור בסעיף קטן (א) ,גם לשר התחבורה והבטיחות בדרכים;
ואולם על אף האמור בסעיפים אלה לא יפורסם חוק עזר כאמור אלא כעבור  90ימים מהיום שבו
הביא ראש הרשות המקומית את חוק העזר לידיעת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים.
 .9עבירת קנס
נקבע כי עבירת תעבורה היא עבירת קנס לפי סעיף  30לפקודת התעבורה ,יהיה פקח שהוסמך
לכך רשאי למסור לאדם הודעת תשלום קנס ,אם נוכח כי אותו אדם עבר עבירת תעבורה כאמור,
והכול בהתאם להוראות סעיף  228לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב.1982-
 .10ייעוד קנסות
על אף האמור בכל דין ,קנס שהטיל פקח או בית משפט בשל הפעלת סמכותו של פקח לפי חוק
זה ,ישולם לקופת הרשות המקומית.
 .11שינוי התוספות (תיקון התשע"ז)
השר ,בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ,ובאישור ועדת הכלכלה ,רשאי ,בצו,
לשנות את התוספת הראשונה ,התוספת הראשונה א' והתוספת השנייה.
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 .12שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
 .13ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה ,והוא רשאי ,בהתייעצות עם שר הפנים ושר התחבורה
והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה ,להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
 .14תיקון חוק בתי המשפט  -מס' 89
בחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,1984-בתוספת השלישית ,אחרי פרט  42יבוא:
" .43חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו."2016-
 .15תחילה ונוהל ארצי ראשון
(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן  -יום התחילה); ואולם תחילתו של
פרט  4לתוספת השנייה  -שלושה חודשים מיום התחילה.
(ב) היועץ המשפטי לממשלה יאשר נוהל ארצי ראשון לפי הוראות סעיף  2עד יום התחילה,
ובלבד שמשטרת ישראל העבירה לו את טיוטת הנוהל לא יאוחר משלושה חודשים לפני אותו
מועד; לא אישר היועץ המשפטי לממשלה את הנוהל הארצי עד יום התחילה ,רשאי השר ,באישור
ועדת הכלכלה ,לדחות את יום התחילה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.
 .16דיווח לכנסת  -הוראת שעה
החל בתום שנתיים מיום התחילה ועד תום שש שנים מיום התחילה ,ידווח שר הפנים ,אחת
לשנתיים ,לוועדת הכלכלה ,על סכומי האגרות שנקבעו בחוקי העזר לפי סעיף  8ועל התשלומים
שקבעו הרשויות המקומיות לפי סעיף (8א)( ;)4רשות מקומית שקבעה תשלומים כאמור ,תדווח
לשר הפנים על התשלומים שקבעה.

תוספת ראשונה

(סעיף  )1עבירת תעבורה
עבירת תעבורה כמפורט להלן ,ובלבד שלא נעברה בנסיבות שתקנה (72א)( )2או (2א) לתקנות
התעבורה חלה לגביהן ,ואינה עבירה המנויה בתוספת האחת–עשרה לפקודת התעבורה:
 .1עבירה על תקנה (28ב) לתקנות התעבורה;
 .2עבירה על תקנה (34א) לתקנות התעבורה;
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 .3עבירה על תקנה (38א) לתקנות התעבורה;
 .4עבירה על תקנה  114לתקנות התעבורה;
 .5עבירה על תקנה 122א(ב) לתקנות התעבורה ,וכן עבירה על תקנה (129א) ו–(ב)
לתקנות התעבורה ,לרבות כפי שהוחלה על תלת–אופן לפי תקנה  135לתקנות
התעבורה;
 .6עבירה על תקנות 122ב(ג) ו– 124לתקנות התעבורה;
 .7עבירה על תקנה (129ז) לתקנות התעבורה לרבות כפי שהוחלה על תלת–אופן לפי
תקנה  135לפקודת התעבורה ועל גלגינוע לפי תקנה 122ב(ד) לתקנות התעבורה;
 .8עבירה על תקנה  169לתקנות התעבורה.

תוספת ראשונה א' (תיקון התשע"ז)
(סעיף (4א)( )4ו))5(-

( )1אופניים או תלת-אופן;
( )2אופניים או תלת-אופן שבהם מותקן מנוע המניע אותם או המסייע בכך;
( )3קורקינט ממונע כהגדרתו בתוספת השנייה.

תוספת שנייה (תיקון התשע"ז)

(סעיף  )5תנאים להפעלת סמוכיות פקח
בתוספת זו " -קורקינט ממונע"  -כל אחד מאלה:
( )1גלגינוע  -כהגדרתו בתקנות התעבורה (בהגדרה זו  -גלגינוע);
( )2התקן אחר שהוא בעל גלגל אחד או יותר ,יש בו אמצעי להיגוי ,הוא מתוכנן לרכיבה בעמידה
על משטח נמוך או בישיבה על מושב ,ומותקן בו מנוע המניע אותו או המסייע בכך ,למעט -
(א) התקן כאמור שההיגוי ,העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת
ייצוב גירוסקופית חשמלית;
(ב) רכב מסוג המנוי בטור א' בפרטים  2 ,1או  5או רכב ,מסוג המוגדר לפי פקודת התעבורה,
שאינו גלגינוע;
(ג) רכב שעל פי צורתו ומאפייניו ,אופן השימוש בו או נסיבות העניין יש להניח כי הוא מסוג
כאמור בפסקת משנה (ב);
"מדרכה" " ,אזור מיתון תנועה" " ,שביל" " ,אופנוע"  ,ו"תלת–אופנוע"  -כהגדרתם בתקנות התעבורה.
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טור א'
עובר הדרך
 .1רוכב על אופניים או
תלת–אופן

טור ב'
עבירות התעבורה

טור ג'
התנאים להפעלת
סמכויות פקח

טור ג'
התנאים להפעלת
סמכויות פקח

(א) לעניין עבירות המנויות
(א) לעניין עבירות
עבירות המנויות
המנויות בפרטים  6 ,1בפרטים  6 ,1ו– 8לתוספת
בפרטים  1עד 8
לתוספת הראשונה ו– 8לתוספת הראשונה הראשונה  -הרכיבה היא על
מדרכה כהגדרתה בתקנות
 הרכיבה היא עלהתעבורה (בתוספת זו -
מדרכה כהגדרתה
מדרכה);
בתקנות התעבורה
(בתוספת זו  -מדרכה);
(ב) לעניין עבירות המנויות
(ב) לעניין עבירות
המנויות בפרטים  2עד בפרטים  2עד  5לתוספת
 5לתוספת הראשונה הראשונה  -הרכיבה היא
על מדרכה ,ומתקיים אחד
 הרכיבה היא עלמדרכה ,ומתקיים אחד מאלה:
מאלה:
( )1יש שביל אופניים באותה
הדרך;
( )2אין שביל אופניים באותה
הדרך ,ואולם המפקח הכללי
של משטרת ישראל או
מי שהוא הסמיכו לעניין
זה ,לבקשת ראש הרשות
המקומית ,אישר הפעלת
סמכויות פקח במדרכה
בדרך זו לאחר שנוכח כי
קיים צורך ייחודי לכך ורשאי
הוא לקבוע תנאים נוספים
להפעלת סמכויות הפקח
כאמור; הרשות המקומית
תפרסם באתר האינטרנט
שלה את המדרכות שלגביהן
ניתן אישור לפי פסקה זו

לעניין עבירות המנויות לעניין עבירות המנויות
 .2רוכב על אופניים או עבירות המנויות
בפרטים  1עד  6 ,5 ,3בפרטים  1עד  6 ,5 ,3ו–8
בפרטים  1עד 8
תלת–אופן שבהם
לתוספת הראשונה ו– 8לתוספת הראשונה לתוספת הראשונה  -הרכיבה
מותקן מנוע המניע
הרכיבה על המדרכה היא על מדרכה
אותם או המסייע בכך
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טור א'
עובר הדרך
 .3רוכב על קורקינט
ממונע כהגדרתו
בתקנות התעבורה

טור ג'
התנאים להפעלת
סמכויות פקח

טור ב'
עבירות התעבורה

לעניין עבירות המנויות בפרטים  1עד  6 ,5 ,3ו–8
עבירות המנויות
לתוספת הראשונה  -הרכיבה או שימוש אסור אחר
בפרטים  1עד 8
לתוספת הראשונה הם על מדרכה

 .4הולך רגל

עבירה המנויה
בפרט  2לתוספת
הראשונה

הולך הרגל עושה שימוש בנתיב המסומן בתמרור
כשביל אופניים

 .5רוכב על אופנוע
או תלת–אופנוע
כהגדרתם בתקנות
התעבורה

עבירות המנויות
בפרטים  2עד 4
לתוספת הראשונה

לעניין עבירות המנויות בפרטים  2ו– 3לתוספת
הראשונה  -הרכיבה היא על אחד מאלה:
( )1מדרכה;
( )2נתיב שסומן בתמרור כשביל אופניים;
( )3שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור .226

בנימין נתניהו ראש הממשלה
גלעד ארדן השר לביטחון פנים
ראובן ריבלין נשיא המדינה
יולי יואל אדלשטיין יושב ראש הכנסת

[ ].1ס"ח  ,2579התשע"ו ( ,)16.8.2016עמ'  .1214הצ"ח  -ממשלה  ,1048התשע"ו ,עמ' .1062
תיקון:ס"ח  ,2648התשע"ז ( ,)12.7.2017עמ'  .1017הצ"ח  -ממשלה  ,1137התשע"ז ,עמ' .1132
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נוהל פיקוח ואכיפה של עבירות תעבורה ברשויות המקומיות –
נוהל ארצי 02.231.28
במסגרת חקיקת "חוק האופניים" סעיף  2לחוק קובע ,כדלקמן:
"אכיפת עבירות התעבורה תהיה בהתאם להוראות חוק זה ובכפוף לנוהל
ארצי ,שיחול על הרשויות המקומיות  ,שתגבש משטרת ישראל ויאשר
היועץ המשפטי לממשלה"
נוהל זה הינו מחייב את הרשויות ומהווה נדבך מרכזי ברגולציה המבססת את סמכויות ואופן
האכיפה שנקבעו בחוק.
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נוהל עירוני מדיניות אכיפה  -דוגמה
נוהל פיקוח ואכיפה של עבירות תעבורה – אכיפת עבירות תנועה
כנגד רוכבי אופניים ,קורקינט ואופנוע בעיר אור יהודה
 .1כללי
 1.1נוהל זה עוסק באכיפת החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות
(תעבורה) התשע"ו – ( 2016להלן – "החוק" ו/או "חוק הייעול") וכן בנוהל המשטרה
" – 02.231.28נוהל פיקוח ואכיפה של עבירות תעבורה ברשויות המקומיות"
(להלן – "נוהל המשטרה").
 1.2הנוהל שלהלן יתאר את אופן ההכשרה ,האכיפה וההפעלה של הפקחים העירוניים
על פי החוק והנוהל.
 .2המטרה
 2.1מטרת נוהל זה ,הינה לפרט הנחיות להפעלת האכיפה התעבורתית במסגרת החוק
על ידי פקחי עיריית אור יהודה.
 .3הבסיס החוקי
 3.1חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) תשע"ו.2016 -
 3.2סעיף  55לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד.1984-
 3.3פקודת התעבורה (נוסח חדש) -תשכ"ח.1968-
 3.4תקנות התעבורה  -תשכ"א ,1961-כמפורט בתוספת הראשונה לחוק.
 3.5נוהל פיקוח ואכיפה של עבירות תעבורה ברשויות המקומיות – נוהל מספר .02.231.28
 3.6חוק עזר לאור יהודה (תפיסת רכב) – התשע"ז .2017
 .4התנאים להסמכת פקח
 4.1אישור היועמ"ש הרשות המקומית לשמש כפקח.
 4.2השתתפות ועמידה בכל הדרישות וההכשרה כפי שהורה השר לביטחון הפנים.
 4.3פרסום הסמכת הפקח ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.
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 .5סמכויות הפקח
 5.1עבירות התעבורה אותן הפקח מוסמך לאכוף והמפורטות
בתוספת הראשונה לחוק ,כדלקמן:
א .עבירה בניגוד לתקנה (28ב) לתקנות התעבורה – שימוש בטלפון נייד
		
ב .עבירה בניגוד לתקנה (34א) לתקנות התעבורה – כביש או נתיב ייעודי
		
ג .עבירה בניגוד לתקנה (38א) לתקנות התעבורה – שביל או מדרכה לסוג מסויים
		
ד .עבירה בניגוד לתקנה  114לתקנות התעבורה – הפרעה לעוברי דרך על המדרכה
		
ה .עבירה בניגוד לתקנה 122א(ב) לתקנות התעבורה ,וכן עבירה על תקנה (129א)
		
ו( -ב) לתקנות התעבורה ,לרבות כפי שהוחלה על תלת אופן לפי תקנה 135
		
לתקנות התעבורה – אופניים /גלגינוע/תלת אופן מקום הרכיבה המותרים
		
לכלי רכב אלו.
		
ו .עבירה על תקנות 122ב(ג) ו 124 -לתקנות התעבורה – איסור הרכבה על גלגינוע
		
(קורקינט) ואופניים (בכפוף להיתרים).
		
ז .עבירה על תקנה (129ז) לתקנות התעבורה לרבות כפי שהוחלה על תלת אופן לפי
		
תקנה  135לפקודת התעבורה ועל גלגינוע לפי תקנה 122ב(ד) לתקנות התעבורה
		
– איסור רכיבה במעבר חצייה לאופניים  /תלת אופן  /גלגינוע למעט במעבר
		
חצייה מתומרר ו/או בהובלת האופנים/תלת אופן  /גלגינוע ,הליכה.
		
ח .עבירה על תקנה  169לתקנות התעבורה – איסור על רכיבה עם אוזניות.
		
 5.2עוברי הדרך כנגדם מוסמך הפקח לאכוף והמפורטים בתוספת השנייה לחוק
א .רוכב אופניים או תלת אופן.
		
ב .רוכב אופנים או תלת אופן ממנועים (מותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע לכך).
		
ג .רוכב קורקינט ממונע.
		
ד .הולך רגל.
		
ה .רוכב אופנוע או תלת אופנוע.
		
 5.3סמכויות ביצוע
א .סמכות להורות על הפסקת העבירה.
		
ב .סמכות לדרוש הזדהות.
		
ג .סמכות לדרוש ידיעות ומסמכים.
		
ד .סמכות להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי הרכב.
		
ה .סמכות לתפוס או להרחיק רכב או לתפוס חלק מהרכב –
		
הפטור מחובת רישוי ורישום (אין סמכות לתפוס אופנוע או חלק מאופנוע).
		
ו .סמכות העיכוב.
		
ז .סמכות למתן הודעת קנס.
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 .6אופן האכיפה
פקח שהבחין באדם העובר עבירה מהמפורטות בתוספת הראשונה ובתנאים המפורטים בתוספת
השנייה יפעל להפסקתה באופן מידי כמפורט:
 6.1הפקח ייצור קשר עין עם האדם ויורה לו לעצור.
 6.2הפקח יזדהה כפקח עירוני.
 6.3הפקח ידרוש את פרטי הזיהוי של האדם.
 6.4הפקח יסביר לאדם את מהות העבירה.
 6.5הפקח יורה על הפסקת ההתנהגות האסורה.
 6.6אם מדובר ברוכב אופנוע – הפקח יורה לנהג לדומם את מנוע הרכב.
 6.7אם מדובר בהולך רגל בשביל אופניים יורה הפקח לאדם להמשיך
את ההליכה על המדרכה.
 6.8החליט הפקח לרשום הודעת קנס ייפרט את פרטי האדם
ונסיבות העבירה בדו"ח התנועה.
 6.9החליט הפקח להוציא את האוויר והשסתומים מצמיגי הרכב יבטיח אמצעי זהירות
סבירים הדרושים כדי להבטיח אי גרימת נזק לרכב (סמכות זו נתונה רק לאכיפה
כנגד רכב הפטור מחובת רישוי ורישום).
 6.10החליט הפקח לתפוס או להרחיק רכב או חלק מרכב הפטור מחובת רישום או רישוי
יפעל בהתאם לנוהל תפיסה וסימון של הרשות ,בכפוף לחוק עזר לאור יהודה
(תפיסת רכב) – התשע"ז .2017
 6.11הפקח רשאי לעכב אדם שסירב למסור פרטיו ויש חשש שימלט וזהותו אינה ידועה
עד לבואו של שוטר לפרק זמן שלא יעלה על  3שעות.
 6.12הפעיל הפקח את סמכות העיכוב ירשום דוח עיכוב אודות נסיבות העיכוב.
 .7מפגש פקח – אזרח (זיהוי)
 7.1פקח יזהה את עובר העבירה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה.
 7.2היה ומדובר בעובר עבירה ללא תעודה מזהה ו/או קטין שאינו חייב בנשיאת
תעודת זהות (מתחת גיל  ,)6יברר הפקח את פרטיו וכתובת מגוריו ויוודא נכונות
פרטים אלה מול מוקד השיטור העירוני.
 7.3היה ועובר העבירה לא מוסר פרטיו האישיים או שמסר פרטים שגויים ,ישקול הפקח
את המשך האכיפה כנגד עובר העבירה תוך שקילת חומרת העבירה ונסיבות ביצועה
(עבירה חוזרת ,קטין ,הפסקת העבירה וכיוצ"ב).
 7.4החליט הפקח ,כי נסיבות ביצוע העבירה מחייבות המשך טיפול ,ידווח למוקד
השיטור העירוני וימתין לקבלת הנחיות להמשך טיפול.
 7.5מוקד השיטור העירוני ישקול את המשך הטיפול באירוע בהתאם לנסיבותיו
ותיעדוף המקרה אל מול גורמי המשטרה.
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 7.6בכל אירוע מסוג זה ימלא הפקח מזכר מפורט ,ככל שניתן ,הכולל ,בין השאר,
תיאור מפורט של עובר העבירה ,נסיבות האירוע ,תיאור כלי הרכב וכיוצ"ב.
 .8דגשים באכיפה כנגד קטין
 8.1במהלך האכיפה יושם דגש על גילו ובגרותו של הקטין ,והדברים יוסברו לו בדרך
ובשפה המותאמים לגילו ומידת בגרותו.
 8.2הפקח ירשום את שמו המלא של הקטין ,כתובתו ,מס' הטלפון הנייד שלו,
שמות הוריו ומספר הטלפון של הוריו.
 8.3אכיפה כנגד קטין מחייבת הודעה להוריו על עצם ביצוע העבירה והפעלת
הסמכות כנגדו.
 8.4ניתנה הודעת תשלום קנס לקטין ,תשלח הודעה על כך להוריו.
 8.5הפעלת סמכויות כנגד קטין להפסקת העבירה ,ינקטו רק לאחר שנבחנה אפשרות
הקטין להגיע ליעדו בבטחה ובהתאם לכללים הבאים:
א .הוצאת אוויר ושסתומים מצמיגי הרכב ו/או תפיסת סוללת הרכב.
		
ב .תפיסת הרכב רק במקרה של עבירה חוזרת או במקרים של נהיגה פרועה ומסוכנת
		
למשתמשי הדרך או לרוכב עצמו.
		
 8.6החזרת הרכב ו/או חלקיו שנתפסו ממי שטרם מלאו לו  16שנים ,תבוצע מול הורהו.
 .9מגבלות האכיפה
 9.1פקח אינו רשאי לאכוף את סמכויותיו בכביש למעט במעבר חציה ובכפוף לתנאים
בתוספת השנייה לחוק.
 9.2פקח יפעיל סמכויותיו רק בשעת מילוי תפקידו ובהתקיים שתי הדרישות הבאות:
א .הפקח לבוש מדי פקח ,בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית
		
והוא עונד באופן גלו תג המזהה אותו ואת תפקידו.
		
ב .יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית המעידה על תפקידו ועל
		
סמכויותיו ,שאותה יציג לפי דרישה.
		
 9.3לפקח אין סמכות אכיפה כנגד אחד מהגופים הבאים בעת מילוי תפקידו והעלול למנוע
מעובר דרך האמור את מילוי תפקידו :משטרת ישראל ,צבא הגנה לישראל ,שירות
הביטחון הכללי ,המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ,הרשות להגנת עדים ,שירות
בתי הסוהר ,גוף אחר המנוי בהגדרה "רכב בטחון" ,כהגדרתו לפי פקודת התעבורה.
 9.4במקרה של עבירה והימלטות/התחמקות חוזרים ימלא הפקח מזכר מפורט הכולל את
תיאור העבירה ,נסיבות ביצועה ותיאור מפורט של עובר העבירה והרכב שבאמצעותו
נעבירה העבירה .מזכר זה יעובר לראש היחידה.
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 .10בטיחות האכיפה
 10.1במסגרת האכיפה לא ינוהלו מרדפים על מנת לאכוף את העבירה.
 10.2פקח ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות לשמור על שלומם של משתמשי
הדרך והציוד.
 .11נוסחי האישום
רישום דו"ח תנועה יבוצע בהתאם לטבלת נוסחי האישום המצורפת כנספח לנוהל זה.
 .12שת"פ פיקוח עירוני – משטרה
 12.1ככלל ,צוות אכיפה יורכב מפקח עירוני מוסמך על פי החוק ושוטר משטרת ישראל.
 12.2היה ופקח מבצע אכיפה לבדו ונדרשת התערבות המשטרה ,יפנה הפקח למוקד
השיטור העירוני לקבלת סיוע משטרתי (לדוגמה :במצב בו עיכב הפקח העירוני את
מבצע העבירה בהתאם לנוהל זה).
 .13נספחים:
 13.1סעיפי עבירה לאכיפת תקנות תעבורה המנויות בתוספת הראשונה לחוק לייעול
הפיקוח והאכיפה ברשויות המקומיות (תעבורה) ,תשע"ו .2016
 13.2פורמט תעודת מפקח לאכיפת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים
ברשויות המקומיות (תעבורה) תשע"ו .2016
 13.3כתב מינוי מטעם ראש העיר לנושא אכיפת חוק האופניים.
 13.4טופס  -הסכמת יועמ"ש לעירייה  -הסמכת פקח לאכיפת חוק האופניים.

- 26 -

חוק עזר עירוני  -דוגמה
חוק עזר לתל אביב-יפו (תפיסת רכב) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות (נוסח חדש) 6ולפי סעיף  8לחוק לייעול
הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו ,72016-מתקינה מועצת
עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:
 .1בחוק עזר זה –
הגדרות
"העירייה" – עיריית תל אביב-יפו;
"עבירת תעבורה"" ,עובר דרך"" ,פקח" – כהגדרתם בחוק לייעול הפיקוח
והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 2016-להלן-החוק);
"קטין" – אדם שטרם מלאו לו  18שנים;
"רכב" – כהגדרתו בחוק.
סמכות התפיסה ( .2א) מצא פקח ,כי עובר דרך ביצע עבירת תעבורה באמצעות רכב המנוי
בתוספת ראשונה א' לחוק או חלק מרכב כאמור ,רשאי הוא לתפוס או להרחיק
את הרכב כדי למנוע את המשך השימוש בו ,ובלבד שינקוט אמצעי זהירות
סבירים הדרושים כדי להבטיח אי גרימת נזק לרכב ובכפוף לאמור בחוק עזר זה.

אופן התפיסה
או ההרחקה
וההחסנה

(ב) סירב עובר הדרך לדרישת הפקח למסור לידיו את הרכב או את חלק
הרכב ,בנסיבות המתוארות בסעיף קטן (א) לעיל ,רשאי הפקח לעשות שימוש
בסמכותו לפי סעיף (4ב) לחוק.
 .3הורה הפקח על תפיסה או הרחקת רכב ,יבצע פעולות אלה:
(א) יתעד את התפיסה או ההרחקה בפנקסי העירייה ,לרבות פרטי עבירת
הדרך ועובר הדרך ומועד התפיסה או ההרחקה;
(ב) ישמור על הרכב עד לאיסופו בידי עובד עירייה לצורך שינועו למקום
ההחסנה שנקבע למטרה זו ע"י העירייה;
(ג) ימסור לעובר הדרך בכתב מידע בדבר מקום האחסנה ,הנסיבות והתנאים
לשחרור הרכב ולמכירתו או סילוקו בדרך אחרת;
(ד) היה עובר הדרך קטין ,תישלח להורהו הודעה בדבר תפיסת הרכב או
הרחקתו .ההודעה תכלול את המידע כמפורט בסעיף קטן (ג).

 .6דיני מדינת ישראל (נוסח חדש)  ,8ע' 197
 .7ס"ח תשע"ו  ,2579עמ' 1214
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הנסיבות
והתנאים
לשחרור הרכב
אגרה בעד
תפיסה ,הרחקה
והחסנה
מכירת רכב או
סילוקו בדרך
אחרת

( .4א) שחרור רכב מהחסנתו יעשה כנגד זיהויו של עובר הדרך ממנו נתפס
או הורחק הרכב ותשלום האגרה כמפורט בסעיף  .5הזיהוי יתבצע ע"י עובד
העירייה בימים ובשעות שנקבעו לכך ופורסמו באתר האינטרנט של העירייה.
(ב) היה עובר הדרך קטין שטרם מלאו לו  16שנים ,ישוחרר הרכב בידי הוריו.
 .5בעד תפיסת רכב או הרחקתו והחסנתו ישלם עובר הדרך אגרה
בסך של  250ש"ח.

( .6א) חלפו  30ימים מיום תפיסת הרכב ולא שוחרר מהחסנתו ,תשלח העירייה
לעובר הדרך ממנו נתפס או הורחק הרכב ,הודעה בדואר רשום בדבר כוונתה
למכרו או לסלקו בדרך אחרת בחלוף  60ימים מיום התפיסה .היה עובר הדרך
קטין ,תישלח ההודעה להורהו.
(ב) בחלוף  60ימים מיום התפיסה ובכפוף לשליחת הודעה כאמור בסעיף
קטן (א) ,רשאית העירייה להורות על מכירת הרכב או סילוקו בדרך אחרת.
(ג) נמכר הרכב או סולק בדרך אחרת ,תקזז העירייה את הסכומים שקיבלה
ממכירת הרכב או מסילוקו ,אם קיבלה ,מסכום האגרה של עובר הדרך בגין
תפיסת הרכב או הרחקתו והחסנתו לפי סעיף .5
חלף הודעה על ( .7א) על אף האמור בסעיפים (3ד) ו – (5א) לחוק עזר זה ,לא תישלח הודעה
תפיסה או מכירה לעובר דרך שסירב להזדהות.
(ב) באתר האינטרנט של העירייה תפורסם דרך קבע הודעה בדבר אכיפה על
פי החוק ,לרבות מידע על סמכות התפיסה והמכירה של רכב בהעדר הזדהות.
(ג) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב) ,ולא יאוחר משבוע מיום התפיסה,
תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה מידע על תפיסת רכב שבוצעה מעובר
דרך שסירב להזדהות ,ובכלל זה יפורסמו מקום ומועד התפיסה וצילום הרכב.
הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות הנוהל הארצי לפי סעיף  2לחוק,
ככל שהן מתייחסות לתפיסת רכב או הרחקתו.
 .8הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות הנוהל הארצי לפי סעיף 2
שמירת דינים
לחוק ,ככל שהן מתייחסות לתפיסת רכב או הרחקתו.

התשע"ז (

)2017
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רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

עשה ואל תעשה:
.1

ככלל לא יבוצע מרדף בדגש למניעת סיכון חיי אדם וגרימת נזק לרכוש.

.2

ככלל לא יופעל כוח לצורך אכיפת החוק.

.3

לא תבוצע אכיפה בכביש (חריג לעניין מעבר החצייה).

.4

הטיפול בקטין יבוצע ברגישות המתחייבת ובהתאם לדרישות החוק והנחיות הנהלים.

.5

במהלך טיפול כנגד מבצע עבירה ,לא יופקר בשטח הרכב הדו גלגלי ו/או כל ציוד אישי
אחר של הרוכב ,ללא השגחה/טיפול ,גם אם הרוכב עזב את מהמקום.

.6

אכיפה כנגד תיירים תבוצע רק לאחר מתן הסבר ברור (בשפה ברורה לתייר) ,אודות הוראות
החוק .רישום דו"ח כנגד התייר יבוצע רק לאחר שנבחנו כלל נסיבות האירוע והופעל
שיקול דעת.

.7

הפעלת סמכות הוצאת אוויר מצמיגי האופניים ונטילת הוונטילים ,תבוצע אך ורק לאחר
בחינת זהות הרוכב ,גילו והאפשרות לחזור לביתו בשלום.

.8

בנסיבות בהן התנהגות הרוכב גורמת לסיכון חיי אדם ו/או נזק לרכוש יתאר הפקח נסיבות
אלה בכתב וייצרף מזכר להעתק הדו"ח שנשאר ברשותו.

.9

מומלץ בתחילת ובסיום כל משמרת לבדוק ולתעד בכתב בדיקת הצבה ותקינות תמרורים.

.10

סמכות העיכוב תופעל רק לאחר תיאום הגעת שוטר לזירה.
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דגשים לאכיפה נכונה
כללי:
אכיפה נכונה באה לידי ביטוי בנחישות ובאדיבות .לאחרונה רבו המקרים בהם רוכבי אופניים/
קורקינטים 8מחד והולכי רגל מאידך נפצעו או איבדו את חייהם כתוצאה מהתנהגות רשלנית.
האצלת סמכויות האכיפה לפקחים העירוניים ,הינה חלק מיעד לאומי להגברת הבטיחות בדרכים
וצמצום תאונות הדכים והנפגעים בהן .מטרה מרכזית בפעילות זו ,הינה להגביר את הציות לחוק
ושינוי תרבות הרכיבה במדרכות ושבילי האופניים בעיר.
הגדלת היקף פעילות האכיפה באמצעות פקחים עירוניים תוביל ליצירת הרתעה בקרב הרוכבים
ותפיסת הרוכבים הרצידיוויסטים הפוגעים באיכות החיים של התושבים.
הפקח יפעל בעת מפגש כדלקמן:

טיפול מהיר,
יעיל וענייני

הופעה
חיצונית

הזדהות

שמירה על
פרטיות

אדיבות

אמינות

מקצועיות

מתן
הסבר ברור

שוויון

 .8משמעות המונח היא כל כלי הרכב כפי שמפורטים בתוספת הראשונה א' ל"חוק האופניים".
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פעילות הפקח בעת אכיפת עבירת תנועה:
 .1הפקח יתמקם בצידי המדרכה/שביל אופניים או בסמוך למקומות אלה כאשר אין בעמידתו כדי
לפגוע בשלומו ו/או בשלום שאר משתמשי הדרך וברוכבים עצמם.
 .2עצירת האופניים/קורקינט ,בצורה בטוחה ועמידה בצד הבטוח שלהם שאינו מהווה סכנה או
הפרעה למשתמשי הדרך ו/או לפקח עצמו.
 .3בזמן תאורה (חשיכה) ,עצירת האופניים/קורקינט תעשה ,ככל שניתן ,במקום מואר בתאורת
רחוב כאשר הפקח מצויד בציוד זוהר ובידו פנס.
 .4אין לעמוד מול האופניים/קורקינט במהלך האכיפה ובעת עצירתם.
 .5היה והאכיפה מבוצעת באמצעות רכב פיקוח ,באחריות הפקח להעמיד את הרכב במקום בטוח
שאינו מפריע לתנועה ואין בו משום סכנה לעוברי דרך ו/או לרכוש .בשעת תאורה (חשיכה) ,יפעיל
הפקח את אורות החניה והפנסים המהבהבים ( 4וינקרים).
 .6הפקח יזדהה כפקח עירוני וימסור את פרטיו האישיים על פי דרישה.
 .7הפניה לאזרח תתבצע באדיבות ובכבוד והפקח ידרוש מסמכי זיהוי מהאזרח.
 .8לשם אכיפת הוראות החוק ,מוסמך הפקח לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג
בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו.
 .9הפקח יסביר לאזרח את מהות העבירה/סיבת העיכוב .אם בוצעה מעבר לעבירה אחת הפקח
ייפרט את כל העבירות בפני האזרח.
 .10סרב אדם להיענות לדרישת פקח וזהותו אינה ידועה יפעל הפקח בהתאם לסמכות העיכוב.
 .11פקח מוסמך לדרוש מאדם חשוד/אדם המעורב בביצוע עבירה למסור לו כל ידיעה או מסמך
לשם אכיפת החוק.
 .12הפקח יפעיל את שיקול דעתו בהתאם למדיניות הרשות וייבחר האם ניתן לסיים את האירוע
באזהרה בלבד או שיש לרשום דו"ח תנועה כנגד האזרח.
 .13במהלך הטיפול באירוע הפקח יהיה קשוב לאזרח אולם יהיה סמכותי ואסרטיבי.
 .14פקח יפעל להפסקת העבירה באופן מידי כמפורט בנוהל ויורה לאזרח לפנות את הדרך או
לחדול מהשימוש בה שלא כדין.
 .15שפת הגוף הינה חלק מרכזי בתהליך האכיפה ויש לתת את הדעת לכך.
 .16הפקח יידבק בעובדות ויימנע מלהיגרר לויכוח עם האזרח.
 .17בסיום הטיפול באירוע הפקח ייפרד מהאזרח בברכת שלום/רכיבה זהירה וכיוצ"ב.
 .18היה והפקח תפס אופניים/קורקינט או חלק מהם (אינו חל על רכב בעל רישוי) ,עליו לפעול
בהתאם לנהלים וחוקי העזר העירוניים.
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דגשים לאכיפה כנגד קטין
 .1קטין לעניין אכיפת החוק הינו מעל גיל  12שנים (מתחת לגיל  12אין אחריות פלילית)
ועד גיל  18שנים.
 .2בהפעלת סמכויות כלפי קטין ,ייתן הפקח דעתו ,בין היתר ,לגילו ומידת בגרותו של הקטין,
ויסביר לו את הדברים ,בדרך ובשפה המותאמים לגילו ומידת בגרותו.
 .3הפקח ירשום את שמו המלא של הקטין ,כתובתו ,מס' הטלפון הנייד ,שמות הוריו ומס' הטלפון
של הוריו .הפקח יתעד כל מידע נוסף אשר יכול לתרום לזיהוי חד חד ערכי של הקטין.
 .4בכל אכיפה כנגד קטין ,חובה על הפקח לידע את הוריו של הקטין בהתאם לפרטים שהקטין
מסר (ניתן להסתפק בהורה אחד) ,אודות ביצוע העבירה והפעלת הסמכות על ידי הפקח כנגד הקטין.
 .5פקח רשאי להפעיל סמכויות נלוות להפסקת ביצוע העבירה ,ובלבד שלקטין יש אפשרות
להמשיך בדרכו בבטחה:
א .הוצאת אוויר ושסתומים מצמיגי הרכב (בהתאם לס' (4א)( )4לחוק וס' ו' לנוהל ו/או
לתפוס את סוללת הרכב (בהתאם לס' (4א)( )5לחוק וס' ז' לנוהל).
ב .במקרים של נהיגה פרועה ומסוכנת שיש בה לסכן את שלום הציבור ו/או הרוכב עצמו
או כשמדובר בעבירה חוזרת ,רשאי הפקח לתפוס את הרכב בהתאם לס' (4א)( )5לחוק
וס' ז' לנוהל.
ג .החזרת כלי הרכב או חלק ממנו שנתפס ממי שטרם מלאו לו  16שנים ,תבוצע מול הוריו.
 .6דו"ח שיירשם כנגד קטין יימסר לו במעמד האכיפה ויישלח בדואר רשום לכתובתו.
 .7הפקח רשאי לרשום כנגד קטין דו"ח בלבד או דו"ח  +תפיסה של הרכב או חלקו ממנו.
 .8יש לשים לב ,כי המחוקק הישראלי הגדיר את גיל  16כגיל קובע לעניין רכיבה על
האופניים/קורקינטים חשמליים (אין קשר לעניין הגדרת קטין שהינו עד גיל .)18
 .9באזור מיתון תנועה ,רשאי קטין מתחת לגיל  16לרכוב על המדרכה להבדיל מרוכב
מעל גיל  16שהדבר אסור.
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תרחישים ותגובות
.1

אין לבצע מרדפים גם אם הדבר יפגע בפעילות המבצעית.

.2

ככלל אין להפעיל כוח .הפעלת הכוח תתבצע רק במקרים בהם מתעורר חשש לחיי אדם
ולשלומו של הפקח ובמידה שאינה עולה על "כוח סביר" בנסיבות העניין.

.3

היה והחשוד נטש את הרכב בו נהג (כמפורט ב"חוק האופניים") ,חלה חובה על הפקח
לתפוס את הרכב ולפעול בהתאם לחוק עזר עירוני שפורסם על ידי הרשות המקומית,
המסדיר עניין זה.

.4

הטיפול בקטין יהיה בהתאם לגילו והבנתו של הקטין למתרחש .כל פעולת אכיפה כנגד
קטין תבוצע בעדכון הוריו ,בהתאם למפורט בחוק.

.5

אכיפה כנגד תיירים תבוצע במשורה ורק לאחר מתן אזהרה והפעלת שיקול דעת
(תוך הבנה כי האכיפה אינה אפקטיבית כנגד תיירים ופניה של המדינה עומדים למבחן).

.6

אכיפה כנגד עובדים זרים ,עלולה להערים קשיים בזיהוי החשוד ולכן הפקח יפעיל סמכויות
נלוות ,בהתאם לנסיבות ,להפסקת העבירה באופן מידי (לדוגמה :בעבירה הקשורה לרכיבת
אופניים בניגוד לחוק ,בסמכות הפקח ,הוצאת אוויר מהגלגלים ותפיסת השסתומים (וונטיל)).

.7

אכיפה כנגד שב"ח (להבדיל מעובדים זרים) ,מחייבת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל.
הפקח יעכב את החשוד (שב"ח) עד הגעת שוטר שימשיך את הטיפול באירוע
(העיכוב יבוצע בהתאם לחוק והנהלים).

.8

במקום בו התשתית עלולה לגרום לחשוד לבצע עבירה בעל כורחו (לדוגמה :קטע מדרכה
בין שני מעברי חצייה  /שילוט לא ברור  /שילוב מדרכה ושביל רכיבה  /וכדומה) ,ראוי
להפעיל שיקול דעת ולהסתפק באזהרה .במידה ומדובר בעבירה חוזרת ו/או באי ציות
להוראות הפקח יירשם דו"ח כנגד העבריין.

.9

טובים השניים מהאחד – היה והאכיפה בוצעה על ידי יותר מפקח אחד ,על כל הפקחים
שהיו שותפים באכיפה לפרט בכתב ידם את פעולותיהם באירוע.

.10

תמונה שווה אלף מילים וסרטון מייתר את המילים – היה והאכיפה תועדה בצילום אזי יש
לציין את העניין באופן מפורש בכתב ולשמור את הצילום באופן שניתן יהיה להציגו בבית
המשפט כראיה קבילה.
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