
                       
 

  הורה יקר/ה,

לאור השינויים הקבועים בחוק לגבי אופניים חשמליים הרשות העירונית לבטיחות בדרכים, אגף החינוך, 

, חשמליים ו בנך/בתך עושה שימוש באופנייםהמעורבות האישית שלך באופן ב ומשטרת ישראל מבקשת את

הינה קריטית להצלחתנו המשותפת לשמירה על שיתוף הפעולה הן של ההסברה והאכיפה יחד עם ההורים 

 בטיחות ילדינו.

לשבת ולקיים הדרכה עם הילדים בבית, הורה וילד/ה.   תכלול ההסברה עליכםבעל כולנו לקחת חלק פעיל 

 קורות המידע שמומלץ בחום שתעברו עליהם עם ילדיכם. לפניכם, רשימת הנושאים ומ

מעבר לנושא הבטיחות, תהיה זו וודאי חוויה נפלאה לכם ולילדים והיא תאפשר לכם לקבוע יחד איתם, את 

 הגבולות שלכם והכללים המשפחתיים לשמירה על בטיחותם. 

יע/ה לגיל המותר לרכיבה על בנכם/בתכם טרם הגבמידה ואנא זכרו כי בהתאם לחוק החדש שנכנס לתוקף, 

 אופניים חשמליים. זה הזמן לאמץ רכיבה בטוחה על אופניים "רגילים". 

 : לשון החוק .1

 
 עודכנו התקנות בנושא רכיבה על אופניים חשמליים לפי התקנות החדשות : 18.5.2016ביום 

 
  ומעלה. 16כלי רכב אלה מותרים רק לרוכבים מגיל 

 אינה נסיעתם שמהירות וואט, 250 של מרבי הספק בעלי פנייםכאו מוגדרים חשמליים אופניים 
 25 על עולה האופניים מהירות כאשר פעולתו את בהם מפסיק קמ"ש ושהמנוע 25 על עולה

 האירופית. לתקינה בהתאם ש,"קמ

 תאורה בעל קדמי פנס, פעמון או : צופר הכוללים בטיחות אביזרי יותקנו החשמליים באופניים 
 דוושות על צהוב בצבע אור ומחזירי מאחור אור מחזיר, אדומה תאורה בעל יאחור פנס, לבנה

 .האופניים

 הרכיבה מותרת רק בשבילים מסומנים 

  .חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה בשבילים עירוניים ובין עירוניים 

 .חובה ללבוש אפוד זוהר בשעות החשיכה 

 רכה )בהליכה בלבד(, וכן בחצייה בהיעדר שבילי אופניים ניתן להוביל את הכלים הללו על המד
 של הכביש במעברי חציה.

 .אין להרכיב נוסעים נוספים על כלי רכב אלה 

 

 תמרורים  .2

 הדריכו את ילדיכם על התמרורים המפורטים בהמשך באמצעות לוח התמרורים של משרד התחבורה. 
כללי  ההתנהגות  ואת םבשעה בה הילדים רוכבים על הכביש, חשוב שיכירו את התמרורים הרלוונטיי

 כדי לא להפתיע נהגים והולכי רגל ולא להיות מופתעים . –בכביש 
 

 לפניכם רשימת התמרורים הרלוונטיים להדרכתם של הילדים ומיקומם בלוח התמרורים. 
 לנוחותכם, תוכלו להקליד את הקישור :

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/tamrurim2010.pdf 

: "לוח התמרורים החדש", להיכנס לקישור של אתר משרד התחבורה  google –או לחילופין, להקליד ב 

של לוח התמרורים הכולל תמונות של   PDFובמרכזו של העמוד הראשון תמצאו אפשרות להורדת קובץ 

 התמרורים והסברים.
 

 

 

 

 ושאים הבאים:במהלך ההדרכה על התמרורים הרלוונטיים אנא הדגישו את הנ דגשים !



  ,תמרור עצור, תמרור האט ותן זכות קדימה : אנא הדגישו את חשיבות העצירה או ההאטה בהתאם

המבט לכל הצדדים ומתן זכות הקדימה למשתמשי הדרך האחרים שעלולים אלמלא כן להיות 

 מופתעים.

  ר ; וכן זכות מומלץ ללמד את כללי ההתנהגות בכיכר : זכות הקדימה לרכב הנמצא בתוך הכיכ -כיכר

 קדימה בעת כניסה לכיכר, לרכב המגיע מצד שמאל.

  הדגישו את פס העצירה לפני המעבר,  -מעל הכביש(  -מעבר חציה )התמרור וכן רמזור מעבר חציה

את המחויבות להאט בעת התקרבות אל המעבר. כמו כן הדגישו לילדים כי התפרצות במפתיע 

א רואים מספיק מראש שרוכב אופניים מתקרב. יש חובה למעבר חצייה מסכנת אותם, שכן הנהגים ל

 לעבור במעבר חצייה בהליכה, לאחר שבדקו שהמעבר פנוי וקיבלו זכות קדימה מהנהגים.

  הסבירו לילדים את המעבר ממצב של אדום לתחילת נסיעה, את משמעותו של ירוק  –רמזור

 מהבהב וכן את המעבר בין הירוק לאדום.

ילדים רבים נוסעים נגד כיוון התנועה  – סטיריוהתמרור המציין רחוב חד תמרור הכניסה אסורה 

 ועלולים להיפגע ולכן חשוב שיכירו את כיווני הנסיעה המחייבים בכל רחוב.

 
 סרטוני הדרכה : .3

תוכלו להיעזר במספר סרטוני הדרכה שהופקו לאורך השנים על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

 . לפניכם קישורים לדוגמא.youtube –ושהועלו ל 

https://www.youtube.com/watch?v=C2z9JINvHVY 

KEx5jUrQ-https://www.youtube.com/watch?v=T7 

 חריותנו !!!בא הילדים -הורים יקרים 

אופניים בצורה הבטוחה ביותר. אנא למדו אותם  על כך חשוב שידעו לרכוב, ללכת אותם שלימדנו כמו

 את החוקים והכללים והקפידו יחד איתם שיישמו את הנחיות הבטיחות למענם, למענכם, למען כולנו. 

 שלכם, 

 

 סיגל שטרית

 מנהלת הרשות לבטיחות בדרכים

 עיריית כפר סבא
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