
 
 

  חשמלייםאופניים 

  

מתאים לשימוש על ידי ילדים ם  שאינים ממונעתחבורה כלי הםקורקינט חשמלי אופניים ו

  . ומעלה16במדינות שונות בעולם כבר החליטו להגביל את השימוש מגיל . צעירים

  

קורקינטים חשמליים לא מוגדרים . 2014 מעמד האופניים חשמליים הוסדר ביולי :מעמד חוקי

  ).נימצא בתהליך במשרד התחבורה(לגביהם הסדרה כלל בחוק ואין 

  

  : על הבעיה

גם נפוץ לשימוש וחשמליים הפך בשנים האחרונות לפופולארי ואופניים השימוש בקורקינטים 

על הכבישים והמדרכות ניתן לראות ילדים ובני נוער , בתוך הערים. ידי ילדים צעיריםעל 

  . במהירויות גבוהות וללא קסדות, קייםקורקינטים שאינם חואופניים ורוכבים על 

שהינם כלי תחבורה מנועי בעל יכולת החשמליים ואופניים הילדים רוכבים על הקורקינטים 

 נוהגים במדרכות וגורמים  רבים.ללא כל הכשרה והדרכה לנהיגה בטוחה, תנועה מהירה

הגים בכבישים ללא הילדים נוכמו כן .לסיכון הולכי הרגל עד כדי אפשרות לתאונות הרות אסון

  .שיון נהיגה בהתאם לחוקילצד נהגים אחרים אשר קיבלו ר, ידע והבנה במיומנויות נהיגה

  .הרגל על המדרכות מסכנים את עצמם  ואת הולכי הנוהגים הילדים

אופניים חשמליים או . התנועה חוקי את מכירים לא והם הנדרשות המיומנויות את לילדים אין

 נהיגה ושליטה בחוקי המחייבת מיומנות חבורה מנועי לכל דברקורקינטים הינם כלי ת

על המוצר המוכר מתקינים מנוע עזר ובטרייה המאפשרים נסיעה במהירויות . התנועה

  .לי מסוכנים ועלולים לגרום לאסוןשימוש לא אחראי ושינוי מאפייני הכ. גבוהות

  

  :ה אושרו התקנות החדשות בוועדת הכלכל21.7.14- בתאריך 

  על אופניים חשמליים14לילדים מתחת לגיל בה ירכסור יא •

. ים לרכב על אופניים חשמליים רק בשבילי אופנייםארש 16 ועד גיל 14ילדים מגיל  •

 . מותרת רכיבה בכביש16מגיל 

 25–והמהירות תוגבל ל) ס" כ0.33( ואט 250האופניים החשמליים יוגבלו להספק של  •

 בלבד ש"קמ

ידית (גם מצערת . פנסים מלפנים ומאחור ומחזיר אור, עמוןבאופניים יהיו צופר או פ •

 ש" קמ6 עד למהירות -אך רק לשם תחילת הנסיעה , מותרת") גז"

 האופניים יישאו מדבקה המספקת מידע על פרטי האופניים ודרישות החוק  •

  חובה לרכב עם קסדה •



 
 

  

  :  לרכיבה בטוחה'בטרם'הכללים של 

 ממונע  לא רוכב על כלי 16ילד מתחת לגיל  •

  ש " קמ 25  לא מבצעים שינויים המאפשרים נסיעה העולה על  •

 חובשים קסדה בכל רכיבה  •

 מלמדים את הילדים את חוקי התנועה והתמרורים •

 נשמעים לחוקי התנועה ומתחשבים בהולכי רגל  •

  זוהר אפודולובשים  פנס מדליקים החשכה בשעות ברכיבה •

 התקן ניים העומדים בדרישות אופרוכשים  •


