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הוסר המכשול ממתן סמכויות לפקחי העיריות :כוחות
הביטחון לא יקבלו חסינות מוחלטת על רכיבה שלא כחוק

רוכבים בתל־אביב ן צילום :דנה קופל

מאת א1די עציח
היועץ המשפטי לממשלה ,אבי־
^ חי מנדלבליט ,ביטל את הכוונה
לתת לכוחות הביטחון חסינות מוח
לטת מדוחות על רכיבה באופניים
)רגילים וחשמליים( בניגוד לחוק ,כח
לק מההכנות להסכמת פקחי העיריות
לאכוף את החוק בנושא .כך נודע
ל״ידיעות אחרונות" .המהלך פותח
את הדרך לאכיפת החוק על רוכבי
האופניים כבר השנה.
ביולי אישרה הכנסת את הרחבת
סמכויות פקחי העיריות גם לתחום
הרכיבה באופניים כדי להיאבק בה
שתוללות של חלק מהרוכבים ,שמס
פרם בערים הגדולות גדל והולך .אבל
אף שהחוק קבע כי אכיפתו תתחיל
חצי שנה מיום פרסומו ברשומות ,כדי
לתת למדינה ולעיריות זמן להתארגן,
והמועד חלף באמצע פברואר ,הדבר

רק להם תינתן חסינות .האכיפה על
לא קרה .כפי שנחשף ב״ידיעות אח
יתר אנשי הביטחון תהיה כמו על כל
רונות" ,תחילת האכיפה נבלמה עקב
אזרח אחד .ההחלטה התקבלה בעצה
דרישת כוחות הביטחון לא להתיר
אחת עם מפכ״ל המשטרה ,רוני אל־
לפקחים לתת לאנשיהם דוחות ,לצד
שיך ,ועם השר לביטחון פנים ,גלעד
התמהמהות המשטרה בפרסום נוהלי
הוראות להכשרת הפקחים.
ארוץ.
במקביל ממשיכה המ
כעת קובע היועץ המשפ
שטרה לנהל שיחות עם
טי לממשלה כי רק שוטרים
העיריות על נוהלי האכיפה,
שיקבלו לצורך עבודתם
והשבוע הן אמורות להעביר
אופניים או כלי חשמלי מט
לידיה לאישור נוהל מפורט.
עם המשטרה וישתמשו בהם
בעיריות מקווים כי הנוהל
רק לצורך מבצעי ,תוך שהם
,
אטיה
איתן
יאושר בתוך כעשרה ימים
נושאים תעודה ייעודית -
ואז אפשר יהיה להתחיל
חשיפת"משן" 8.3.17 ,בהכשרת הפקחים למשי
מה .העיכוב יעלה לדיון היום
בצהריים בוועדת הכלכלה
בראשות ח״כ איתן כבל.
"אנו מברכים על החלטת
היועץ המשפטי לממשלה לצ
•יי י—
מצם את החסינות מפני אכיפת
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החוק רק כלפי שוטרים בתפקיד שעו
שים שימוש בכלי רכב חשמלי מש
טרתי ייעודי ובפעילות מבצעית בל
בד" ,אמר אתמול איתן אטיה ,מנכ״ל
פורום ה־ ,15המאגד את  15העיריות
הגדולות.
חברות הפורום מקוות להשלים את
הכשרת הפקחים ואת ההכנות הטכ
ניות והלוגיסטיות לתחילת אכיפת
החוק בחודשים הקרובים .ההערכה
היא כי תחילת האכיפה צפויה במח
צית השנייה של השנה.
האכיפה תחל בהדרגה .בשלב
הראשון פקחים ועובדי עירייה יחל
קו עלונים ויסבירו את החוק לרוכבים
ולהולכי רגל שצועדים על שבילי
אופניים וצפויים לענישה .בשלב הש
ני יינתנו דוחות אזהרה ,ובשלב הש
לישי ־ דוחות אכיפה מלאים .השלב
האחרון צפוי בספטמבר־אוקטובר.
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