
 חוק האופנייםאכיפת 

באמצעות  2017חוק האופניים התקנות החדשות של עיריית אור יהודה מתחילה לאכוף את 

יחידות השיטור והפיקוח העירוניים, שעברו הסמכה ייעודית לכך. האכיפה מתייחסת לאופניים 

בטוחה קורקינטים ממנועים. מטרתה לאפשר להולכי הרגל הליכה ו ים, אופניים חשמלייםרגיל

 וכבים לפי הכללים המיועדים עבורםבמדרכות, יחד עם שמירה על הר

 

 לרכיבה בטוחה כללי בטיחות

  ומעלה 16הרכיבה על אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 

 חובה לחבוש קסדה בזמן הרכיבה 

 חובה לשאת תעודת זהות בעת הרכיבה 

  בלבדמותר לרכוב בשבילי אופניים ובכבישים 

  קמ"ש 25מהירות הנסיעה מקסימום 

  פנסים, פעמון/צופר, מחזירי אור –התקנת אביזרי בטיחות 

 

 ממונעכללים לרכיבה על אופניים חשמליים וקורקינט 

  ומעלה 16הרכיבה מותרת מגיל 

 חל איסור מוחלט לרכוב במדרכות 

  הימני של , ובמידה ולא קיימים, תבוצע רכיבה בצדו בשבילי אופניים רקמותרת הרכיבה

 בהתאם לחוקי התנועה ובזהירותהכביש, 

 

 כללים לרכיבה על אופניים רגילים

  ,חל איסור מוחלט לרכב במדרכהברחובות בהם קיימים שבילי אופניים 

  אסורה רכיבה על המדרכה קמ"ש( 30ממותני תנועה )מוגדרים ומסומנים ברחובות 

  בצדו הימני של הכביש, בהתאם לחוקי רק , תבוצע רכיבה ברחוב שביל אופנייםבמידה ואין

 בלבד 16לרוכבים מעל גיל התקנה תקפה  – התנועה ובזהירות

  ממותני תנועהברחובות שאינם מוגדרים לא תתבצע אכיפת נסיעה על מדרכה 

 

  כללים בעת חצייה במעבר חצייה

  .את  על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגלחל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה בנסיעה

 מעבר החצייה

 

 



 כללים להרכבה על אופניים

  ומעלה 14הרכבה על האופניים מותרת רק למרכיב מגיל 

  ממונעחל איסור מוחלט להרכיב על קורקינט 

  מבטיח את שלום המותרת רק באופניים המצוידים במושב נפרד  8הרכבה לנוסע מתחת לגיל

 עליהםהילד המורכב 

 

 הקנסות החדשים לפי חוק האופניים

  משתמשי הדרך בהתאם ₪  100-250בין  –רכיבה על מדרכות או חציית מעבר חצייה ברכיבה(

 , אופנועים והולכי רגל(.ממונעלחוק: רוכבי אופניים חשמליים ורגילים, קורקינט 

  1000 –שימוש בטלפון נייד תוך כדי רכיבה ₪ 

 250 –יבה במדרכה שימוש באוזניות תוך כדי רכ ₪ 

  100-250בין  –הרכבת נוסע שלא בהתאם לתקנות  ₪ 

  250 -במדרכה  הולכי רגללתנועת גרימת הפרעה ₪ 

 

 סמכויות האכיפה של הפקח העירוני

 הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי 

 ומסירת כל ידיעה או מסמך דרישת הזדהות 

  עד להגעת שוטר למקוםמבצע העבירה עיכוב 

 בהתאם לחוק רישום דו"ח 

 יים/קורקינט הממונעחשמל /אופנייםהאופנייםשל  הוצאת אוויר מהצמיגים 

 הםיים/קורקינט הממונע או חלקים מחשמל /אופנייםהחרמת האופניים 

 

 


