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 !  כן –? האם אופניים הם רכב  

 
 
 
 
 
 

 

 :התעבורה לפקודת 1 בסעיף מוגדר רכב

 

  מכאני בכוח הנע רכב

  ,בהמה ידי על או רכב ידי על הנגרר או

   ,כאמור הנגררים או הנעים מיתקן או מכונה וכן

  אופן ותלת אופניים לרבות

 זו פקודה מהוראות בצו אותו פטר התחבורה ששר רכב ולמעט
   .מקצתן או כולן



 נתוני מעורבות בתאונות  

   תאונות במעורבות אופניים חשמליים ורכב

 כ"סה קל  קשה קטלני  

2016 15 84 202 301 

2017 9 122 302 433 

2018 35 155 281 471 

   תאונות במעורבות אופניים חשמליים והולך רגל

 כ"סה קל  קשה קטלני  

2016 1 5 16 22 

2017 1 11 30 42 

2018 0 11 23 34 



 נתוני מעורבות בתאונות  

בהם  נפגעים בתאונות שמעורבים 

 חומרה ושניםאופניים חשמליים לפי 
                

חומרת  
 פגיעה

 הרוג 
 

     כ"סה   קלה   פגיעה   קשה  פגיעה  

  2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 
כ "סה

  תאונות
16 4 7 102 76 54 213 222 161 331 302 222 

 בתאונות עם אופניים חשמליים 11.2.2019 עד 2019 נפגעים מתחילת

 כ"סה קלה קשה הרוג חומרת פגיעה

 10 7 3 0 כ"סה



 נתוני מעורבות בתאונות  

נפגעים בתאונות שמעורבים בהן אופניים 

 רגילים לפי חומרה ושנים

            

חומרת  
 פגיעה

     כ"סה     קלה     קשה   הרוג 

מחוז  
 תאונה

2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

 243 285 191 148 171 119 85 102 56 10 12 כ"סה

נפגעים בתאונות במעורבות אופניים רגילים  
 11.2.2019 ועד 2019 מתחילת

חומרת  
 פגיעה

 כ"סה קלה קשה הרוג

 13 7 5 1 כ"סה



 :י"נתוני אכיפה של מ
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 הכלים החוקיים  

 
 
 
 
 
 

  "עזר מנוע עם אופניים"

  :אלה כל בהם והתקיימו חשמלי מנוע בהם שמותקן ,זה אחרי זה המורכבים גלגלים שני בעלי אופניים

 .וואט 250 על עולה אינו המנוע של המרבי ההספק (1)

 .האופנים דוושות באמצעות מופעל החשמלי המנוע (2)

 .ש"קמ 25 על עולה האופניים מהירות כאשר פעולתו ומפסיק האופניים במהירות העלייה עם יורד המנוע כוח (3)

 .132 לתקנה בהתאם אור ומחזירי פנסים (ב) ;פעמון או צופר (א) בהם מותקן (4)

   בהם מותקנת ולא ג"ק 30 על עולה אינו משקלם ,האירופי בתקן עומדים 2014 יולי לפני שנרכשו אופניים (5)

 .היד באמצעות המנוע בהספק רציפה שליטה המאפשרת מצערת       

 פעולתה שמפסיקה מצערת בהם ומורכבת הרשמי הישראלי בתקן עומדים 2014 יולי אחרי שנרכשו אופניים (6)

   .ש"קמ 6 שמעל במהירות       

   .הרלוונטי לתקן בהתאם בתווית מסומנים (7)

 

 (חשמלי קורקינט)  "גלגינוע"

 :אלה כל בו והתקיימו ישראלי בתקן עומד ,חשמלי מנוע בו שמותקן גלגלי תלת או גלגלי דו התקן

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

 .יד מצערת באמצעות מופעל המנוע (2)

 .הבלמים מופעלים כאשר פעולתו את מפסיק המנוע (3)

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

     .ג"ק 30 על יעלה לא העצמי משקלו (5)

  העצירה שההיגוי אחד בציר המחוברים גלגלים זוג בעל מנועי רכב (הוברבורד או סאגווי) "רכינוע" גם ויש

 ...חשמלית גירוסקופית ייצוב ומערכת הגוף הטיית באמצעות נעשים והייצוב



 ?  איזה תקנות חלות על הכלים החשמליים  

 
 
 
 
 
 

 

  שמותקן...גלגלים שני בעלי אופניים :התעבורה לתקנות 1 בתקנה מוגדרים עזר מנוע עם אופניים

   ...חשמלי מנוע בהם

 

  חלה לאופניים הנוגעת ספציפית תקנה כל ,חשמליים אופניים של הספציפיות התקנות מלבד לכן

  פלאפון ,אדום אור למשל) עליהן חלה רכב על החלה תקנה כל ,רכב הם ואופניים ומאחר ,עליהן

 .(ורישום מרישוי פטור למשל) בחוק ספציפית החרגה יש אם אלא  ,(בשכרות ונהיגה

 

  מנוע בו שמותקן גלגלי תלת או גלגלי דו התקן :התעבורה לתקנות 1 בתקנה מוגדר גלגינוע

   ....חשמלי

   במפורש הוחלו כ"אא ,ישירות חלות לא האופניים תקנות ולכן באופניים מדובר לא

  איסור -122 ,חפצים הובלת -121 ,צ"בנת לרבות בימין רכיבה (ב)34 ,בהולכה כביש חציית -110 :חלות)

  נסיעה -128 ,רווח -127 ,גרירה ואיסור להתחבר איסור -126 ,תקינות -(א)123 ,אחר רכב בצד נסיעה

  איסור -(ז)129 ,עירונית שאינה בדרך בשול רכיבה -(ה)129 ,במנהרה רכיבה איסור -(ג)129 ,בימין

 (ושסתומים אויר להוציא שוטר סמכות -134 ,חצייה במעבר רכיבה

 

 .רכב על החלות ותקנות לגלגינוע ספציפיות תקנות חלות



 המצב המשפטי

 מצב קיים   נושא

 מקום רכיבה

 

 :  אופניים חשמליים וקורקינטים, אופניים רגילים

 ;בשפתו הימנית של הכביש•

נתיב / רק בשביל -נתיב אופניים/ אם יש שביל •

 .בכביש  -ובאין שביל

 .אסור לרכב במדרכה אך מותר להוליך•

 ;אסור -במנהרה •

 .בשול -בדרך שאינה עירונית•

אסור לרכב אך מותר   -במעבר חציה של הולכי רגל•

 .  להוליך
 

 ₪ 100: אופניים רגילים
 ₪ 250: אופניים חשמליים

 .250₪: גלגינוע
 

 :  רכינוע

קיבוץ או / אסור בכביש אלא לחצייתו או בתחום מושב
 הזמנה לדין  . לא תקינה לנסיעה/ אם אין מדרכה



 המצב המשפטי

 מצב קיים   נושא

 הרכבה

 

 : אופניים חשמליים, אופניים רגילים

 שנים במושב נפרד   8מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 

 .  ומעלה 14וכשהמרכיב בן 

 

 ₪ 100: אופניים רגילים

 ₪ 250: אופניים חשמליים

 

 .  איסור הרכבה: גלגינוע

250₪. 

 

 .מיועד לנוסע אחד בלבד: רכינוע

 :  וגלגינועאופניים חשמליים , אופניים רגילים הובלת מטען

 (.החלת התקנה של הובלת חפצים באופנוע)

 איסור הובלה המונעת שליטה מלאה ברכב  

 מ "ס 70 -או ארוך מ

 אחורי / או חורגת מהחלק הקדמי 

 ₪ 100: אופניים רגילים

 ₪ 250: אופניים חשמליים



 המצב המשפטי

 מצב קיים   נושא

הכשרת  

,  רישוי, נהיגה

 רישום וביטוח

 

 .וכן מחובת רישיון נהיגה, ביטול, קיים פטור מחובת רישום ורישוי

כלים חשמליים אושר בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום   –תיקון תקנות התעבורה 

 :  כניסה לתוקף חצי שנה מהפרסום. 1/1/19

 :  התקיים אחד מאלה: וגלגינועתנאים לנהיגה על אופניים עם מנוע עזר 

,  דהיינו רישיון לטרקטור) 1גם אם אינו בתוקף ולמעט רישיון דרגה , ניתן רישיון נהיגה•

 ;(אינו מספיק לצורך נהיגה באופניים עם מנוע עזר' טרקטורון וכו, מלגזה, מכונה  ניידת

 ;עמד בהצלחה בבחינה העיונית לאחת מדרגות הרישיון•

 .ניתן לו אישור מאת רשות הרישוי על עמידתו בהכשרה לנהיגה כאמור•

פטור לבגיר בדרך עירונית   -( ג לפקודה65סעיף )אופניים  חובת קסדה

 .  בפעילות שאינה ספורטיבית

 .250₪קנס 

 

 אופניים חשמליים

י ועדת הכלכלה של הכנסת ביום  "חובה ללא סייג אושרה ע

 .  פורסם ברשומות ונכנס לתוקף 7/1/19וביום , 24/12/18

 גלגינוע

 .חובת קסדה

 .250₪קנס 

 

 רכינוע

  -חובת קסדה החל מ

18/1/19 

חובת אפוד  

זוהר בזמן  

 תאורה

 

 אופניים

 .1/1/19לא אושר על ידי ועדת הכלכלה בדיון ביום  –אין חובה 

 גלגינוע

חובת אפוד זוהר בזמן  

 .תאורה

 .250₪קנס 



 :2018קטגוריות אכיפה עיקריות לאופניים חשמליים שנת 

 דוחות לפי שנים 'מס  עבירהקטגורית 

 19,758 אחר

 1,655 אי ציות לתמרורים אחרים

 1,162 אי נקיטת אמצעי זהירות

 955 סטיות ונתיבים

 904 אי ציות לרמזור

 367 נהיגה בחוסר זהירות

 204 הולכי רגל

 138 שימוש באמצעי בטיחות

 80 זכות קדימה לרכב

 37 פניה לא נכונה

 33 אופנועים

 19 סמים / שכרות

 11 תקינות רכב

 8 חניה

 5 נהיגה רכב ביטוח   רשיונות

 3 עקיפה שלא כחוק

 1 תאורה

 1 עבירות טכניות

 1 אי שמירת רווח



 :2018סיבות לתאונות באופניים חשמליים שנת 

 כ"סה קל קשה קטלני חומרת התאונה /סיבת תאונה

 82 48 32 2 התנהגות ייחודית לרוכב אופניים

 67 43 24   אי ציות לרמזור

כולל אסור בתמרורלא   3 7 32 42 

 36 30 6   אי ציות לתמרור

 36 23 12 1 אחר

 30 16 7 7 מעבר בין נתיבים

 28 22 6   אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 26 9 13 4 אי שמירת רווח

 10 7 3   נסיעה נגד הכיוון

 10 4 4 2 סמים/שיכרות

 10 5 4 1 מהירות מופרזת

 7 5 2   פנייה שלא כחוק

 7 4 3   התנהגות הולך רגל

 6 4 1 1 אי שמירה על הימין

 5 3 1 1 עקיפה שלא כחוק

 3 2 1   קטנוע / התנהגות רוכב אופנוע

 2   2   נסיעה לאחור

 2 1 1   אי מתן אות

 1 1     בלימת פתע שלא לצורך

 1 1     התנהגות נוסע ברכב



 !תודה על ההקשבה 

 
 ק משה קפלן"רפ

 אגף תנועה  -משטרת ישראל


