מדינת ישראל
משרד החינוך

סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
8118811/81
כ"ה חשון תשע"ה
מס' סימוכין831/045/ :

לכבוד
מנהלי בתי הספר

שלום רב,

הנדון :מידע והנחיות בנושא תקנות המסדירות שימוש באופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים)
השימוש בכלי רכב שלא מצריכים רישוי או רישיון צבר תאוצה בקרב בני הנוער בשנים האחרונות .רכיבה ללא
ידיעת החוק והיכרות עם הכלי ותקנות התעבורה ,מהווה סכנה ממשית לרוכבים הצעירים ,לנהגים ולהולכי הרגל.
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב 18 -ביולי  1/81את התקנות המסדירות את השימוש באופניים עם מנוע עזר
(אופניים חשמליים) ,תקנות אלו נכנסו לתוקפן בתאריך  10בספטמבר .1/81
להלן עיקרי התקנות:
 .8התקנות קובעות ,כי ניתן יהיה לנהוג על אופניים חשמליים מגיל  81בלבד ורק על שבילי אופניים והחל מגיל
 80על הכביש .אופניים חשמליים מוגדרים כאופניים בעלי הספק מרבי של  13/ואט ,שמהירות נסיעתם אינה
עולה על  13קמ"ש ושהמנוע מפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על  13קמ"ש ,בהתאם לתקינה
האירופית.
 .1התקנות קובעות כי באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון ,פנס קדמי בעל
תאורה לבנה ,פנס אחורי בעל תאורה אדומה ,מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות
האופניים.
 .5התקנות קובעות כי האופניים החשמליים ידרשו לשאת סימון רשמי של המילים "אופניים עם מנוע עזר".
עם כניסת התקנות החדשות לתוקף והסדרת תחום האופניים החשמליים בחוק ,מגבש אגף זה"ב תכנית התערבות
מתוקשבת העוסקת בנושא.
בשלב הראשון התכנית תופץ בקרוב לממונים המחוזיים בזה"ב ולמדריכים מובילים במחוזות ובשלב השני יודרכו
רכזי זה"ב ומורים המלמדים את הנושא.
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אנו רואים חשיבות רבה להביא לידיעת ההורים באמצעותכם את עיקרי התקנות וההנחיות בנושא ולהדגיש שחל
איסור על רכיבה באופניים חשמליים מתחת לגיל  95ומגיל  81יש להשתמש באמצעי הבטיחות הנדרשים כדוגמת
קסדות ולפעול בהתאם למפורט לעיל.
חל איסור מוחלט על תלמידים בבתי הספר היסודיים להגיע עם אופניים חשמליים לבית הספר.
יש להתייחס לרוכבי האופניים עם מנוע העזר כחלק בלתי נפרד ממרכיבי "מעטפת הבטיחות" המסדירה את
בטיחותם של התלמידים בהגעה וביציאה מבית הספר.
כחלק מיישום מעטפת הבטיחות יש להסדיר את חניית האופניים בבית הספר:


על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.



עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר ,האופניים יהיו מונחים במתקן מסודר לאופניים כאשר הם נעולים.



חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר.



הסוללה תהיה צמודה לאופניים בלבד .חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים.

בברכה,

אריאל לוי

העתק :מר מקס אבירם ,ממונה ארצי ,האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים
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