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שלום וברכה
הנדון :נהלי הגעה לשטח ביה"ס באמצעות אופניים חשמליות
אופנים חשמליות מוגדרות בחוק כ"אופניים עם מנוע עזר" ,ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב  21 -ביולי 2014
את התקנות המסדירות את השימוש באופניים עם מנוע עזר .יש להתייחס אל השימוש בכאמצעי תחבורה זה על
ידי בני נוער במלוא המשמעויות הבטיחותיות והסיכוניות הנדרשות .בכלי התקשורת מפורסמים נתונים מדאיגים
בדבר מ עורבות בני נוער הנפגעים/פוגעים בתאונות דרכים כתוצאה משימוש באמצעים חשמליים אלו.
להלן הנהלים שנקבעו בחוק:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

התקנות קובעות ,כי ניתן יהיה לנהוג על אופניים חשמליים מגיל  14בלבד ורק על שבילי אופניים והחל
מגיל  16על הכביש .אופניים חשמליים מוגדרים כאופניים בעלי הספק מרבי של  250ואט ,שמהירות
נסיעתם אינה עולה על  25קמ"ש ושהמנוע מפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על
 25קמ"ש ,בהתאם לתקינה האירופית.
התקנות קובעות כי באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון ,פנס קדמי
בעל תאורה לבנה ,פנס אחורי בעל תאורה אדומה ,מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב או
דוושת האופניים.
התקנות קובעות כי האופניים החשמליים ידרשו לשאת סימון רשמי של המילים "אופניים עם מנוע עזר"
על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים
עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר ,האופניים יהיו מונחים במתקן מסודר לאופניים כאשר הם
נעולים
חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר
הסוללה תהיה צמודה לאופניים בלבד .חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים

אבקש אישורכם כי קראתם את הנהלים ,הבהרתם אותם לבנכם והנכם מאשרים הגעתו באמצעות אופנים
חשמליות בהתאם לתקנות ולנהלים .כמו כן ,עליכם לבחון ולסכם עם בנכם על מסלול הנסיעה המתאים והבטוח
מדרכו מהבית לבית הספר ובחזרה .יש לשים לב כי כביש הגישה מחדרה דרך בית העלמין איננו מתאים ומסוכן
לרכיבה (ללא שוליים).
בברכה
ישראל שלו
מנהל ביה"ס
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --הריני לאשר כי קראתי את התקנון ואני מאשר לבני להגיע לבית הספר באמצעות אופניים חשמליות
בהתאם לנהלים להלן.
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