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 לכבוד

 המועצה המקומית כפר שמריהו ובאי תושבי 

                                                    

 ,שלום רב

 

קוח והאכיפה העירוניים ברשויות החלת החוק לייעול הפי הנדון:
מועצה מקומית ה בשטחי 2016 –המקומיות )תעבורה(, תשע"ו 

 כפר שמריהו
 

הריני להודיע כי בהתאם להחלטת מליאת המועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: 

לייעול המועצה לאכיפת הוראות החוק תפעל  ,4.4.2017"(, בישיבתה מיום המועצה"

)להלן:  2016 –הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, תשע"ו 

 .בשטחי המועצה"(, החוק"

אכיפת החוק נוגעת, בין היתר, לתנועת אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים 

 חשמליים ואופנועים במדרכות ובשבילי האופניים.

בישיבתה הפקחים שהוסמכו על ידי ראש המועצה ואושרו על ידי מליאת המועצה 

 הינם:  4.4.2017מיום 

 .ליאור גולן ישראלי .1

 יצחק פלד. .2

 "(הפקח)להלן ייקראו כולם: "

התאם לחוק, לפקחים שהוסמכו על ידי המועצה הסמכות להפעיל סנקציות שונות ב

החל ממתן קנס, דרך תפיסת האופניים  –לצורך אכיפת זכויות הדרך על מדרכות העיר 

או הסוללה, ועד לסמכות עיכוב. החוק אף מאפשר לדרוש מהולך רגל שלא להתהלך 

בתחום שביל אופניים, ואם הוא מסרב אזי ניתן לקנוס אותו. בין הסמכויות המוקנות 

לפקח המועצה בהתאם לחוק: הסמכות להורות על הפסקת העבירה, הסמכות לדרוש 

סמכות לדרוש ידיעות ומסמכים, הסמכות לתפוס או להרחיק רכב, סמכות הזדהות, ה

 העיכוב והסמכות למתן הודעת קנס.
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הפקח יידע את הורי הקטין, בהתאם לפרטים  בכל הנוגע לאכיפת החוק כלפי קטין,

לו הקטין על עצם ביצוע העבירה והפעלת הסמכות בהתאם לחוק. ככל שניתנה  רשמס

, תישלח ההודעה גם להורי הקטין. כמו כן, הפקח יהיה לקטין הודעת תשלום קנס

רשאי להפעיל את סמכותו על מנת למנוע המשך ביצוע עבירה, בשים לב שיש 

להוציא אוויר ושסתומים מצמיגי הרכב או  –באפשרות הקטין להגיע ליעדו בבטחה 

לתפוס את כלי  ףלתפוס את סוללת הרכב ובמקרים של נהיגה פרועה ומסוכנת, א

שנה תבוצע מול  16ב כולו. החזרת כלי הרכב או חלק ממנו למי שטרם מלאו לו הרכ

 הורהו.

 מחודש אפרילקרי, יובהר כי החל ממועד ההחלטה על ידי מליאת המועצה כאמור, 

. החל בשטחי המועצה תפעל המועצה ליידוע הציבור בדבר תחילת החוק ואכיפתו

מחודש תתבצע האכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד, והחל  מחודש ספטמבר

 ייאכף החוק במלואו, בהתאם להוראות הדין.להחלטת מליאת המועצה,  אוקטובר

 

 בברכה

 
 
 
  

 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
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