לכבוד
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 2אוקטובר 2102
סימוכין21095102 :

הנדון  :איסור על הכנסת אופניים חשמליים לבתי הספר היסודיים
מכובדי,
בתאריך  02522102נכנסו לתוקפן תקנות משרד התחבורה החדשות הנוגעות לאופניים חשמליים2
על פי תיקון  15ט"ז ( ) 0לתקנות התעבורה" ,לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו,
בין אם מתקיימות בהם פסקאות ( )9ו )6(-בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו ,אלא אם כן מלאו לו ארבע
עשרה שנים או יותר"2
כפי שנובע מתקנה זו ,לילדים בגיל בית ספר יסודי אסור לרכוב על אופניים חשמליים 2על אף שאופניים חשמליים
הופכים נפוצים יותר ויותר במרחב הציבורי ,ואף הפכו למתנת בר מצווה פופולארית במיוחד ,ילדים בגיל זה אינם
בקיאים בחוקי התנועה וההתנהגות בכביש ,אין ברשותם הניסיון ושיקול הדעת הדרושים להשתלבות בתנועת כלי
הרכב והם אינם מודעים לסכנות שברכיבה על כלי רכב במהירות של  29קמ"ש2
בעקבות כך ,אני סבורה כי מוטלת עלינו החובה לפעול באופן אקטיבי למען שמירת בטיחות ילדינו 2על בתי הספר
כגופים מחנכים מוטלת האחריות לאכוף את התקנות בכל הנוגע לתחום אחריותם 2כפי שאף מנהל בית ספר יסודי לא
יאפשר הכנסת אלכוהול או סיגריות לבית ספר יסודי ,כך הם אינם צריכים לאפשר הכנסת אופניים חשמליים לשטח
בית הספר 2מעבר לעניין הבטיחותי ,הרי שקיים פה אלמנט חשוב לא פחות של חינוך לכיבוד ולשמירת החוק כבר מגיל
צעיר2
הבעיה כאמור אינה מתחילה ומסתיימת בבתי הספר 2ברחובות תל אביב יפו ישנו חיכוך הולך וגובר בין הולכי הרגל
לרוכבי האופניים החשמליים הנגרם פעמים רבות מחוסר ידיעה של התקנות או מחסור באכיפה מצד משטרת ישראל2
אני נוקטת בתל אביב יפו בפעולות הסברה לטובת הטמעת התקנות החדשות בקרב משתמשי הדרך השונים וחינוך
לרכיבה נכונה ובטוחה ,ובמקביל לכך אני מקדמת ,ככל שבסמכותי לעשות כך ,העברת סמכויות אכיפה ממשטרת
ישראל אל הרשויות המקומיות על מנת לייצר מנגנון אכיפה יעיל יותר2
במקביל לפעולות הסברה וחינוך ,העברתי הנחיה ברורה וגורפת למינהל החינוך בתל אביב יפו כי עליו לאכוף לאלתר
את איסור הכנסת האופניים החשמליים לשטח כל  62בתי הספר היסודיים בעיר ,כפי שמחייבות תקנות משרד
התחבורה ועל פי החובה המוטלת עלינו לחנך את הילדים בבתי הספר היסודיים לשמור על התקנות ולשמור על
ביטחונם ובריאותם2
אני קורא ת לך להפעיל את סמכותך בנושא ולהעביר הנחיה דומה לכל בתי הספר היסודיים במדינת ישראל ,לטובת
שמירה על בטיחות ילדינו ,וכמו כן קוראת למועצת ההורים הארצית לנהוג באחריות ולפעול בשיתוף למען כיבוד
ושמירת החוק ולא לאפשר לילדים מתחת לגיל  02לרכוב על אופניים חשמליים ,לא לבית הספר ולא בכלל2
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העתק:
מר רון חולדאי – רה"ע תל אביב יפו
פורום חברי המועצה
מר מנחם לייבה – מנכ"ל העירייה
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך
עו"ד גדעון פישר – יו"ר ארגון ההורים הארצי
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