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אילו עבירות
יאכפו הפקחים?

 V jי'

◄ אישו הפועה במדוכה
◄ אישו שימוש בסלולוי
בוכיבה

S

◄ אישו וכיבה עם אוזניות

אילו סמכויות
יהיו לפקחים?
◄ להוציא אוויו מהגלגלים
◄ לגווו אופניים וקווקינטים
◄ לעכב ווכבים
◄ לתת קנסות
◄ להורות על פינוי הדרך

קנסות גס 7ש7ני תל

וערת הכלכלה אישרה הצעת חוק שתאפשר לרשויות מקומיות לקנוס רוכבי אופניים חשמליים על המדרכות ,ומי שיילכו בשבילי אופניים
מאת גד ליאור
רוכבים עם אופניים חשמליים או קור
קינט על המרובות? בקרוב יוכלו פקחים
של הרשות המקומית לרשום לכם רוחות ואף
להוציא את האוויר מהגלגלים .השלב הבא:
קנסות על הולכי רגל שיילכו על שבילי אופ
ניים .אתמול אישרה וערת הכלכלה של הכנ
סת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק
הממשלתית לייעול הפיקוח והאכיפה העירו
ניים ברשויות המקומיות ,שנוערה להגביר את
האכיפה על עבירות שמבצעים רוכבי אופניים
וקורקינטים חשמליים.
הקנסות ייקבעו בחוקי עזר של הרשויות,
וכל רשות תוכל להחליט על גובה הקנס .הם
צפויים לעמור על כ־ססו שקל בממוצע .הקנ
סות להולכי רגל יחלו להינתן  3חורשים לאחר
שהחוק ייכנס לתוקף.
יו״ר הווערה ,ח״ב איתן כבל ,אמר כי החוק
חייב לצאת לררך וכי כל יום של עיכוב הוא
מיותר" .לא ירחק היום שהסרה יחזור למררכות,
ולכולם יהיה ברור מה מקומם  -ומי שלא יקיים
את החוק יבוא על עונשו" ,אמר .הצעת החוק
הממשלתית מוזגה עם הצעת חוק פרטית של
ח״ב מירב בן ארי)כולנו( וחברי כנסת נוספים.
ההצעה נוערה לאפשר לרשויות לקבל סמ
כויות אכיפה על עבירות איסור הפרעה במרה־
כה ,איסור שימוש בטלפון הסלולרי בעת רכי
בה ורכיבה עם אוזניות .הפקחים יקבלו סמכות
להורות על פינוי הררך ,סמכות להוציא אוויר
מהגלגלים ,סמכויות גרירה וסמכויות עיכוב
ומתן קנס .החוק ייכנס לתוקף חצי שנה מפר
סומו ברשומות ,לאחר שמשטרת ישראל תק
בע נוהל אכיפה ,אותו יאשר היועץ המשפטי
לממשלה ,ולאחר מכן הוא יובא לאישור מועצת
הרשות המקומית.

השר לביטחון הפנים יוכל לרחות את הכני
סה לתוקף של החוק ,אם לא הסתיימה
הכנת הנוהל ,לתקופה של ער 3
חורשים נוספים בצו באישור
וערת הכלכלה .הצעת החוק לא
מחייבת את הרשויות לבצע
אכיפה ,אלא מאפשרת להן ן
לעשות זאת בהתאם לנוהל.
עור אושר ,כי הקנסות
עבור גרירה ואחסנת

לתו׳ ם״נ איתן נבל
)נתמחה(",לא יוחק היום
שהשזישוולהדונות
ולגולה יהיה בווו
הה מקומם .הי שלא
יקיים את ההוקינוא
על עונשו"

באפרי־ד־יוני 2,30□ :דוחות תנועה
בלבד לרוכבי אופניים חשמליים
בשבוע שעבר חשפנו ב״ממון" כי מנתוני
משטרת ישראל עולה שמאז החלה המש
טרה בהגברת האכיפה נגר רוכבי אופניים
חשמליים באפריל ,נרשמו להם כ־ 25רוחות
תנועה בממוצע ביום ,בכל הארץ .מאפריל
ער יוני ניתנו  2,300רוחות 90% .מהרוחות
ניתנו לרוכבים באזור המרכז ,כאשר כ־40%
ניתנו לרוכבים בתל־אביב.
מספר הרוחות נמוך יחסית למספר הרו
כבים ,שנאמר בכ־ 200אלף ,ולהבטחות
המשטרה לפעול נמרצות לטובת בטיחות
הולכי הרגל .נתון זה ,כמו גם מיעוט האכיפה

בערים גרולות כמו ירושלים וחיפה ,מעיר
יותר מכל על הצורך בתקנה שאותה אישרה
אתמול וערת הכלכלה.
לפי נתוני המשטרה ,ניתנו יותר מ־40%
מהרוחות על נסיעה אסורה על המרובה,
ויותר מ־ 25%על רכיבה במעבר חצייה ,שבו
אמורים הרוכבים לררת מאופניהם וללכת
לצירם .לעומת זאת ,שיעור נמוך מהרוחות
ניתן לעבירות נפוצות של הרוכבים שאף
מסכנות את חייהם ,כמו רכיבה ללא קסרה,
רכיבה תוך האזנה למוזיקה באוזניות ושי
מוש בסלולרי.

הכלים ייקבעו כך שישקפו את עלותן ,והיו״ר
כבל הרש כי הרשויות המקומיות ירווחו לווערה
על הקנסות והתשלומים .נקבע כי שר הפנים
והמרכז לשלטון מקומי ירווחו לווערת הכלכלה,
פעם בשנתיים ,על האגרות והתשלומים שנגבו
עבור הגרירה והאחסנה .הריווח הראשון לווערה
יימסר שנה לאחר כניסת החוק לתוקף.
בכוונת הרשויות המקומיות למכור כלים
שלא נררשו ,כרי לכסות את ההוצאות .ניתן
יהיה למכור את הכלים אחרי  60יום ,אם לא
נררשו.
במהלך הישיבה התעוררה סערה כאשר נרונה
הצעה לאפשר לפקחים לרשום קנסות להולכי
רגל שיילכו על שבילי אופניים ויסרבו לעבור
למררכה .היו״ר כבל הרש מהרשויות המקומיות
לצאת בקמפיין הסברה בנושא כבר בתקופה
הקרובה ,כרי שהולכי הרגל יירעו על האכיפה.
ח״ב מירב בן ארי אמרה כי היא עצמה רוכ
בת על אופניים ומעירה להולכי רגל על שבילי
אופניים ,אך לרשום קנסות להולכי הרגל זהו
צער ררסטי מרי ,כמו גם מתן סמכויות האכיפה
לפקחים.
מנכ״ל פורום ה־ 15בשלטון המקומי ,איתן
אטיה ,אמר כי אם זה נחשב צער ררסטי אז אפ
שר להחזיר את הסמכויות למשטרה שתאכוף.
סגנית ראש עיריית תל־אביב ,מיטל להבי ,ציינה
כי "החוק מסריה את האכיפה מרופן וער שפת
מהרבה ,מול כל המשתמשים בררך ובתנאי שיש
להם אלטרנטיבה ,ולכן נכון לבצע אכיפה גם
נגר הולכי רגל" .עמרה רומה הציגו גם נציגת
הרשות הלאומית לבטיחות בררכים ,מרב הפא
לי ,ונציגת קהילת הולכי הרגל ,חגית אוריין.
בעקבות זאת אישרה הווערה את ההצעה של
היו״ר כבל ,לפיה האכיפה נגר הולכי הרגל תחל
להתבצע  3חורשים לאחר שהחוק ייכנס לתוקף.

gadl@yedioth.co.il

