
 טבלת קנסות לסעיפי אכיפת אופניים/קורקינט חשמליים
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, 

2016-תשע"ו  
 מס' סעיף בחוק תיאור סעיף עבירה מהות עבירה סכום

אופניים/תלת אופן רכבת על  1000

תוך שהשתמשת בטל'/נייד 

 ללא דיבורית

)א( לא –בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב 

יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם 

 ת.יברכב אלא באמצעות דיבור

 (1)ב() 28

 )א(

1 

רכבת על אופניים/תלת אופן  1000

תוך שקראת/שלחת 

 SMSמסרון/

)ב( לא –בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב 

 (S.M.Sישלח או יקרא מסרון )

 2 ()ב(1)ב() 28

אופן -רכבת על אופנים/תלת 250

על מדרכה וגרמת הפרעה 

 להולך רגל 

לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך 

 במדרכה.

114 3 

רכבת על אופניים/תלת אופן  100

במדרכה בדרך שקיים בה 

 שביל אופניים

או על לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה 

חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד, אולם 

מותר להולך רגל להוביל אופניים על 

המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל. 

)ב( הוקצה בדרך שביל אופניים וסומן 

ב רוכב אופניים בכל כבתמרור מתאים לא יר

 חלק אחר של הדרך אלא בשביל האופניים

129 4 

 רכבת על אופניים/תלת אופן 100

במדרכה שנקבעה איזור 

 מיתון תנועה

לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על 

חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד, אולם 

מותר להולך רגל להוביל אופניים על 

 המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

 5 (א) 129

רכבת על אופניים/תלת אופן  100

במדרכה והרכבת עליו אדם 

 ש' 8שגילו מעל 

הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, 

אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים 

במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על 

אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם 

 עשויים כאמור.

 6 (א) 124

רכבת על אופניים והרכבת  100

שאינו  8ילד מתחת לגיל 

 במושב המיועד לכך

)א( מותר  על אף האמור בתקנת משנה

שנים על  8להרכיב ילד שטרם מלאו לו 

אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את 

 שלום הילד המורכב עליהם.

 7 (ב) 124



הרכבת על אופניים/תלת  100

אופן אדם אחר והינך מתחת 

 שנים 14לגיל 

שנה לא ירכיב אדם  14מי שטרם מלאו לו 

 אחר על אופניים

 8 (ג) 124

אופניים/תלת אופן רכבת על  100

 במעבר חצייה להולכי רגל

לא יעבור רוכב אופניים במעבר חציה 

ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים 

, ואולם מותר להולך 812המסומן בתמרור 

רגל להוביל אופניים במעבר חציה לצורך 

 חציית כביש

 9 )ז) 129

רכבת על אופנים/תלת אופן  250

 במדרכה  ולאוזניך אוזניות

 משמיעות צליל/קול

לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש 

שלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר 

להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות 

 המחוברות למכשיר שמיעה רפואי
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רכבת על אופנים/תלת אופן  1000

ים תוך שימוש יחשמל

 בטל'/נייד ללא דיבורית

)א( לא –הנוהג ברכב  בעת שהרכב בתנועה,

יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם 

 ברכב אלא באמצעות דיבורית.

 11 ()א(1)ב() 28

 

 

רכבת על אופניים/תלת אופן  1000

ם תוך יחשמלי

 SMSשקראת/שלחת מסרון/

)ב( לא –בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב 

 (S.M.Sישלח או יקרא מסרון )

 12 ()ב(1)ב() 28

אופן -רכבת על אופנים/תלת 250

חשמלי על מדרכה וגרמת 

 הפרעה להולך רגל 

לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך 

 במדרכה.
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רכבת על אופניים/תלת אופן  250

חשמליים במדרכה/שביל 

 להולכי רגל

לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על 

חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד, אולם 

להולך רגל להוביל אופניים על מותר 

המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.)ב( 

הוקצה בדרך שביל אופניים וסומן בתמרור 

רוכב אופניים בכל חלק אחר  במתאים לא ירכ

 של הדרך אלא בשביל האופניים

129 14 

רכבת אופנים/תלת אופן  250

חשמלי במדרכה והרכבת 

 ש' 8עליו אדם שגילו מעל 

אופניים לא ירכיב עליהם אדם, הרוכב על 

אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים 

במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על 

אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם 

 עשויים כאמור.

 15 )א)124



ם ירכבת על אופניים חשמלי 250

 8והרכבת ילד מתחת לגיל 

 שאינו במושב המיועד לכך

על אף האמור בתקנת משנה )א( מותר  

שנים על  8להרכיב ילד שטרם מלאו לו 

אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את 

 שלום הילד המורכב עליהם.

 16 (ב)124

ם יהרכבת על אופניים חשמלי 250

אדם אחר והינך מתחת לגיל 

 שנים 14

שנה לא ירכיב אדם  14מי שטרם מלאו לו 

 אחר על אופניים

 17 (ג)124

רכבת על אופניים/ תלת אופן  250

חשמליים במעבר חציה 

 להולכי רגל

לא יעבור רוכב אופניים/תלת אופן 

חשמליים/קורקינט חשמלי במעבר חציה 

ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים 

; ואולם מותר להולך 812המסומן בתמרור 

רגל להוביל אופניים במעבר חציה לצורך 

 חציית כביש.

 18 (ז)129

ם ירכבת על אופנים חשמלי 250

במדרכה  ולאוזניך אוזניות 

 משמיעות צליל/קול

לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש  

שלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר 

להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות 

 המחוברות למכשיר שמיעה רפואי
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רכבת על קורקינט חשמלי  1000

תוך שימוש בטל'/נייד ללא 

 דיבורית

)א( לא –בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב  

יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם 

 ברכב אלא באמצעות דיבורית.

 20 ()א(1)ב() 28

רכבת על קורקינט חשמלי  1000

תוך שקראת/שלחת 

 SMSמסרון/

)ב( לא –בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב 

 (S.M.Sמסרון )ישלח או יקרא 

 21 ()ב(1)ב() 28

רכבת על קורקינט חשמלי על  250

מדרכה וגרמת הפרעה 

 להולך רגל 

לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך  

 במדרכה.

114 22 

רכבת על קורקינט חשמלי  250

 במדרכה/שביל להולכי רגל

לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד 

לתנועת אופניים או נתיב מיוחד שהוקצו 

שביל אופניים(, ובאין -וסומנו בתמרור ) להלן

בכביש, ואולם מותר להולך  –שביל אופניים 

רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך 

 עה להולכי רגל.רהפ

 23 א)ב(122



רכבת על קורקינט חשמלי  250

במדרכה/שביל הולכי רגל 

 והרכבת עליו עוד אדם 

הרוכב על גלגילנוע, לא ירכיב עליו אדם  

 נוסף

 24 ב)ג(122

רכבת על קורקינט חשמלי  250

 במעבר חציה להולכי רגל

על רכיבה על גלגינוע יחולו הוראות תקנה 

כאילו היה הרוכב הולך רגל באופן  110

שיחצה את הכביש בהליכה ויוביל עמו את 

 הגלגינוע

 25 ב)ד(122

חשמלי רכבת על קורקינט  250

 במעבר חציה להולכי רגל

)ז( לא יעבור רוכב אופניים במעבר  .129

חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי 

, ואולם מותר 812אופניים המסומן בתמרור 

להולך רגל להוביל אופניים במעבר חציה 

 לצורך חציית כביש

 26 (ז)129

רכבת על קורקינט חשמלי  250

במדרכה  ולאוזניך אוזניות 

 עות צליל/קולמשמי

לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש  

שלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר 

להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות 

 המחוברות למכשיר שמיעה רפואי
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כהולך רגל עשית שימוש  500

אסור בנתיב/שביל שיועד 

 וסומן עבור אופניים

בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג  

מסוים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים, 

 לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

 28 )א34(

רכבת על אופנוע /תלת  500

אופנוע בשביל להולכי רגל 

 בלבד

בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג  

מסוים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים, 

 לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

 29 (א)34

רכבת על אופנוע /תלת  500

 אופנוע בשביל אופניים.

בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג  

מסוים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים, 

 לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

 30 )א34(

רכבת על אופנוע /תלת  250

אופנוע במדרכה שלא לשם 

 חצייתה 

לא ינהג אדם רכב או בעלי חיים על פני  

סוג מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן ל

מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא 

לשם חצייתם כדי להיכנס לחצרים או לצאת 

 מהם.

 31 (א)38

גרמת להפרעה לתנועת  250

 הולכי רגל במדרכה 

לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך 

 במדרכה.

114 32 

 


