
 

 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אכיפה: החלטת השוטר בשטח הוצאת אוויר מגלגלי אופניים
 

   זכור! הוצאת אוויר מאופניים פתיחת אירוע ורישום דו"ח פעולה 



 



 

 אופניים חשמליים –תקנות אופניים 
 1970-(  תש"ל3רכיבה על אופניים תק' )מס' 

 לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש.. )א(  123

 )ב(  לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם.          

 1970-(  תש"ל3הרכבת אנשים על אופניים תק' )מס' 

נשים במספר . )א(  הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של א124

 הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.

שנים על אופניים  8)ב(  על אף האמור בתקנת משנה )א( מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו           

 המצויידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם.

 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים. 14ם מלאו לו )ג(   מי שטר          

 1970-(  תש"ל3הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר תק' )מס' 

 יחולו גם לגבי הובלה ורכיבה על אופניים. 122-ו 121. הוראות תקנות 125

 1970-(  תש"ל3איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה תק' )מס' 

 יאחז ברכב אחר הנע בדרך, ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר. . )א(  הרוכב על אופניים לא126

 )ב(  לא יגרור אדם באופניים.          

 1970-(  תש"ל3ריווח בין אופניים לרכב אחר תק' )מס' 

. הרוכב על אופניים ישמור על ריווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא 127

 עצירה או מתן אות על ידי הרכב שלפניו.חשש תאונה במקרה של 

 1970-(  תש"ל3נסיעה בצד ימין תק' )מס' 

. הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזהירות ובמיוחד 128

 בעברו רכב העומד או בעקפו רכב הנע באותו כיוון.

 2016-(  תשע"ו4תק' )מס'  1970-"ל(  תש3רכיבה על אופניים במקומות מסויימים תק' )מס' 

.  )א(  לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד; אולם 129

 מותר להולך רגל להוביל אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

 2016-( תשע"ו4תק' )מס'  2014-( תשע"ד12תק' )מס' 

בדרך שביל אופניים וסומן בתמרור מתאים לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של  )ב(  הוקצה          

 הדרך אלא בשביל האופניים.

 2007-( תשס"ח2תק' )מס' 

 )ג(   לא ירכב אדם על אופניים במנהרה.          

 2016-( תשע"ו4תק' )מס' 

 2014-תק' תשע"ה

עירונית, שבה שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט, , בדרך שאינה 128)ה(  על אף האמור בתקנה           

 ירכב רוכב אופניים בשול, קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

 2014-תק' תשע"ה

 )ו(   לא ירכב אדם שגילו פחות משתים עשרה שנים על אופניים בדרך שאינה עירונית.          

 2016-( תשע"ו4תק' )מס'  2014-תק' תשע"ה

ור רוכב אופניים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן )ז(   לא יעב          

 ; ואולם מותר להולך רגל להוביל אופניים במעבר חציה לצורך חציית כביש.812בתמרור 

 2014-רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי תק' תשע"ה

המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא  א. )א( לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה129

 בליווי רכב כאמור בתקנת משנה )ב(.



י )ב(  הנוהג ברכב ליווי כאמור בתקנת משנה )א( ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכב          

 האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב.

 1970-(  תש"ל3ציוד אופניים תק' )מס' 

 –לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצויידים בכל עת  .130

 (   בפעמון;1)

 (   במנגנון בלימה יעיל לעצירה;2)

 1990-תק' תשנ"א

 (   במחזיר אור של אחורי האופניים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.3)

 1970-(  תש"ל3תקינות הציוד תק' )מס' 

 ת במצב תקין.יהיה בכל ע 130. הציוד המפורט בתקנה 131

 1970-(  תש"ל3אורות אופניים תק' )מס' 

 –. לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם 132

מטר  150(   מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 1)

 לפחות מלפני הרכב;

 1980-( תש"ם3תק' )מס' 

 אור אדום מאחורי האופניים.(   מאיר בהם פנס קבוע המפיץ 2)

 1989-( תשמ"ט6תק' )מס'  1980-( תש"ם7תק' )מס' 

(   יש מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים שניתן לגביהם לראשונה רשיון על ידי רשות 3)

 (.1980בדצמבר  31מקומית אחרי יום כ"ד בטבת תשמ"א )

 2016-(  תשע"ו4' )מס' תק 1970-(  תש"ל3הולך רגל המסיע אופניים תק' )מס' 

ברים . לענין חלק זה, הולך רגל המוביל אופניים בדרך, דינו כדין רוכב אופניים, זולת אם מהקשר הד133

 משתמע אחרת.

 1970-(  תש"ל3סמכות שוטר תק' )מס' 

. מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם תוך הפרת הוראות תקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא 134

 א את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם תוך הפרת הוראה כאמור.להוצי

 2016-(  תשע"ו4תק' )מס'  2007-(  תשס"ח2תק' )מס'  1970-(  תש"ל3ופן תק' )מס' א-תלת

 ופן.א-יחולו גם לגבי תלת 134-ו 133, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 123. הוראות תקנות 135

 1990-תק' תשנ"א 1970-(  תש"ל3ופן תק' )מס' א-אורות תלת

 ופן אלא אם נתקיימו הוראות אלה:א-. )א(  בזמן תאורה לא ירכב אדם על תלת136

 –פן שבו הגלגל היחיד נמצא לפנים או-(   בתלת1)

 מטר 150)א(   מאיר בו פנס קבוע מלפנים ומפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 

 לפחות מלפני הרכב;

מטר לפחות שני פנסים  150)ב(   מאירים בו מלפנים באור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 

 המסמנים את רחבו;

)ג(    מחזירור, בצבע אדום, קבוע בו על הכנף השמאלית מאחור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק 

 מטר לפחות; 150של 

 –אחור היחיד נמצא מאופן שבו הגלגל -(   בתלת2)

 ()ב(;1)א(   מאירים בו מלפנים שני פנסים כאמור בפסקה )

ם )ב(   שני מחזירורים, בצבע אדום, קבועים בו מאחור על הכנף האחורית וכן על הארגז מצד שמאל, וה

 מטר לפחות. 150נראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 

 1990-תק' תשנ"א

 זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. )ב(  מחזירור בתקנה          



 



 



 

 

 

 

 



      גלגינוע"                                 . הגדרות 1

 6230גלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי, עומד בתקן ישראלי -גלגלי או תלת-התקן דו –"גלגינוע" 

תקן גלגינוע(, כתוקפו מזמן  –הלן דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" )ל –"גלגינוע )קורקינט חשמלי( 

לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר 

ואשר התקיימו בו כל  ,www.mot.gov.ilהאינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו 

 אלה:

 וואט; 250( הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 1)

 ( המנוע מופעל באמצעות מצערת יד;2)

 ( המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים;3)

 קמ"ש; 25( מהירותו המרבית אינה עולה על 4)

 ק"ג; 30( משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 5)

 . רישוי ורישום של גלגינוע והרוכב בו1יח39

 לפקודה. 2)א( בעל גלגינוע פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 

 )א( לפקודה.10)ב( הרוכב על גלגינוע פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 

 . סימון2יח39

גלגינוע יישא תווית סימון כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה וצמיגיו יסומנו על ידי היצרן או היבואן לפי 

 הוראות תקן גלגינוע.

 א. נהיגה בגלגינוע122

 שנים. 16אם כן מלאו לו  )א( לא ירכב אדם על גלגינוע אלא

)ב( לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו   

בכביש, ואולם מותר להולך רגל להוביל גלגינוע  –שביל אופניים(, ובאין שביל אופניים  –בתמרור )להלן 

 על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

 רכיבה על גלגינועב. כללי 122

)א( לא ירכב אדם על גלגינוע בכביש בזמן תאורה, אלא אם כן הוא לובש אפוד זוהר כהגדרתו בסעיף 

 ב לפקודה.65

)ב( לא ירכב אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג' בתוספת   

 השנייה הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה.

 הרוכב על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף. )ג( 

כאילו היה הרוכב הולך רגל באופן שיחצה את   110)ד(    על רכיבה על גלגינוע יחולו הוראות תקנה 

)ג(, 129, 128, 127, 126)א(, 123, 122, 121)ב(, 34הכביש בהליכה ויוביל עמו את הגלגינוע, ותקנות 

 המחויבים., בשינויים 134-ו 133)ז(, -)ה( ו

 חלק ג' לתוספת השניה לתקנות התעבורה 

 א. גלגינוע1

 ב(122 –ו  1יח39)תקנות 

מילימטר,  50-מילימטר ואורכה מ 60-קיימא, רוחבה לא יפחת מ-( סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת1)

 מילימטר, והיא תכלול את כל אלה: 5-גודל אות בה לא יפחת מ

 המסחרי, אם קיים;)א( שם היצרן, שם היבואן וסימנם 

 לפחות; 16)ב( הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה, לגיל 

 )ג( המספר הסידורי של הגלגינוע, כפי שסומן בידי היצרן;

 )ד( משקל עצמי של הגלגינוע;

 )ה( משקל מרבי של רוכב;

 )ו( הספק מרבי;

 )ז( מהירות מרבית;

 לחץ אוויר בצמיגים. –)ח( בגלגינוע עם צמיג פניאומטי 

סימון  ;CPSCאו בסימן  EN-1078קסדות לרוכבי גלגינוע יסומנו על ידי היצרן או היבואן בסימן  ( 2)

לפי  ,CPSC-16או לפי הוראות התקן האמריקני  EN-1078כאמור יהיה לפי הוראות התקן האירופי 

קסדות מגן לרוכבי אופניים,  –של מכון התקנים הישראלי  1613העניין, כאמור בתקן הרשמי ת"י 

שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט 

 www.mot.gov.ilשל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו 
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