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קורס הכשרה והסמכת פקחים עירוניים
חוק התעבורה :אכיפת אופניים
חשמליים
הקדמה:
באוגוסט2016אושרבכנסתהחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות
(תעבורה),העוסקבאכיפתעבירותתעבורהשלאופניים,אופניםחשמליים,גלגילנוע(קורקינט
חשמלי),אופנועים,ותלת-אופן."רשותמקומית,באישורהמועצהשלה,רשאיתלפעוללאכיפת
עבירותתעבורהבתחוםשיפוטה".
החוקמגדירמהןהעבירותשהפקחמורשהלאכוף,עפ"יהחוקומהןסמכויותיולצורךביצוע
עבודתהאכיפה.הגדרותהחוקמציבותבפניהרשויותוהפקחיםאתגריאכיפהחדשיםהןבשל
הצורךבאכיפהלמולקטיניםוהןבשלהסמכויותהחדשותוהשונות,שמקבליםהפקחיםלצורך
אכיפתחוקזה.
סעיף3בחוקמגדיראתתנאיהסףואתתנאיההכשרהלהסמכתפקחיםלענייןחוקזה,שיהיו
נתונותלהםהסמכויותהמפורטותבחוק.
פקחלאיוסמךאלאאםנתקיימובוהתנאיםהבאים:
הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעת
א.
היועץהמשפטילרשותהמקומית,לשמשכפקח,אולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור,
טרםניתןפסקדיןסופיבעניינו.
ב.
פנים.

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלוכפישהורההשרלביטחון

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,ככלשהורההשר,בהסכמתשרהתחבורהוהבטיחות
ג.
בדרכים,ושרהפנים.
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לאורהנחייתמשרדהפנים,ובהתאםלתכניתההכשרהשאושרהע"יהשרלביטחוןפנים,מקיים
מפעםגלילמערביאתהקורסיםלהכשרתהפקחיםלאכיפתהחוק.
הקורסים יוצעו הן במתכונת ארצית /איזורית והן במתכונת רשותית.
ההכשרהכוללתהתייחסותהןלחוקהחדשולתקנותהתעבורההחדשות,בנושאהשימושבכלי
רכבחשמלייםוהןלנוהלהארצישגיבשההמשטרהואושרע"יהיועץהמשפטילממשלה,בדבר
אכיפתהחוקוהתקנותע"יהרשויותהמקומיות.

אוכלוסיית היעד:
פקחיםהעוסקיםבפיקוחרבתחומיובאכיפתחוקיהעזרבתחומיםהשונים :
פקחים חדשים(עירוניים,רבתחומיים).
פקחיםשהרשותמעוניינתלתתלהםאתהסמכויותהמנויותבחוק.
פקח מסייעבמסגרתמערךהאכיפההעירוני(רשויותהנמצאותבפיילוט) .


מסגרת הלימודים:
3מפגשיםפעם בשבוע ,ביןהשעות .08:30-15:15
ההכשרהתכלול:הרצאות,דיונים,תרגולים,סימולציותומבחןסיום.
למשתתפיםיחולקאוגדןמקצועיהמכילאוסףמידעבתחוםהפיקוחהעירוניוכןחקיקה
בתחום .


דרישות ההכשרה:
ההכשרההבסיסיתתהיהכ-21שעותלימוד .
הלומדיםיחויבולעמודבדרישותהקורסכתנאילקבלתהתעודה.
עלהחניכיםלעמודבנוכחותשל100%ובציוןמעל70בבחינתהסיום.
לבוגריהקורסשעמדובחובתנוכחותועמידהבהצלחהבבחינתסיוםתוענקתעודה
מטעם משרד הפנים ומפעם גליל מערבי .
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הכשרה ארצית -פרטי ההכשרה:
מועדפתיחתההכשרה:15.6.17
הקורסיתקייםמכללת מגמות ,דרך אם המושבות  ,94פתח תקווה.
מספר מפגש

יום

נושא המפגש

תאריך

מפגש 1

חמישי  6.5156.

התשתיתהחוקיתלעבודתהפקח :תנאיםלהפעלתהסמכות
(תוספתשנייה,התשע"ו-2016ה) 

מפגש 2

שלישי  715156.

סמכויותהפקחהעירוני :

מפגש 3

רביעי 

נוהלעבודהארצי 
דפוסיעבודהוהפעלתסמכויות 
סמכויותהעיכוב 
675156.

סדנתמיומנויותהתנהגותיות:מפגשעםעובראורחבגירוקטין 
התנסותמעשית-בשילובמשטרתישראל 


החלקהאחרוןשלההכשרה(כ–4שעות)יועברע"יאגףהתנועהשלמשטרתישראל,
במכללהלשוטרים.חלקזהיתואםבאמצעותהמפעםויתבצעכחלקבלתינפרדמההכשרה.
עלותההכשרהכוללתשכרלימוד,אוגדןמקצועילפקחיםעירוניים,כיבודקלוארוחת
צהרייםומחולקתלשלושקטגוריותשונות(לפידירוגסוציו-אקונומישלהרשות):
דירוג ₪ 750 :1-2
דירוג ₪ 865 :3-4
דירוג  5ומעלה₪ 960 :

מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני פתיחת הקורס –
יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
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הרשמה ותשלום:
 ישלמלאאתהטופסהמצורףולהעבירואלינובפקסאובדוא"ל.
 ניתןלשלםבכרטיסאשראי,בהמחאהאובהעברהבנקאית.
 לאנוכללאפשרהשתתפותללאהסדרתהתשלוםעדל-

אתההמחאהישלרשוםלפקודתמועצהאזוריתמשגבולשלוחאותהלמפעםגלילמערבי,מ.א.
משגב,ד.נ.משגב,מיקוד20179אולהביאהביוםפתיחתהקורס .

 פקס:9904105-04
 מייללמענהעלשאלות:rutia@misgav.org.il



טלפון9904106 :–04(רותיאנצל-רכזתהדרכה) 






















נשמחלהצטרפותכם ,


אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל

מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי
לאזור הגליל המערבי ,עמק זבולון ומורדות הכרמל

לכבוד 
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב 
ד.נ.משגב 20179
פקס: 04-9904105
טלפוןלבירורים: 04-9904103
דוא"ל:limors@misgav.org.il
טופס הרשמה – פקחים עירוניים –קורס אכיפת אופניים חשמליים 1
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס אכיפת אופניים חשמליים  1ומתחייב להסדיר את התשלום
עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטולהשתתפותפחותמ7-ימיםלפניפתיחתהקורס–יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
 ביטולהשתתפותלאחרתחילתהקורס–יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה 

ת.ז__/__/__/__/__/__/__/__/__ .(נאלהקפידעל9ספרות) 
כתובת פרטית 
טלפון בעבודה

טלפון נייד 

כתובת מייל :@
מקום העבודה:
תפקיד 
השכלה

ותק בתפקיד (מס'שנים/מס'חודשים) 

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאהבסך750₪/865₪960/₪(מחקאתהמיותר)לפקודתמועצהאזוריתמשגב.
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,₪750/865₪/960₪(מחקאתהמיותר).מלאאת
הפרטיםבספחהמצורףבעמודהבא .
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותקורספקחיםעירוניים 26

עבור(שםהמשתתף):__________________________________ 
בסכוםבגובה:₪750/865₪/960₪(מחקאתהמיותר).ההשתתפותתועברישירותלמועצה
אזוריתמשגב(עבורמפעםגלילמערבי) .
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל10.6.17 -

חתימתהמשתתף:_________________________
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ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך 750₪/₪865/960:₪
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________ 
מס'הכרטיס 


תוקףהכרטיס
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/

 



 





/

 





3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________ 

מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________ 

ת.ז.שלבעלהכרטיס____/__/__/__/__/__/__/__/
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חתימתבעלהכרטיס_______________ 
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הוראות הגעה למכללה:


למגיעים עם רכב:ניתןלהכניסבwaze"מכללתמגמות"-נמצאתבמתחםשנקרא"פארק
עופר".פנייהימינהאחתלפניהמתחםשל"מכללתמגמות"אשרנמצאתב"פארקעופר",קיים
מגרשחנייהבחינם-אשרנמצאבצומתמרטיןגהלודרךאםהמושבות,ישלחצותאתהכביש
ולהיכנסלמתחם.



למגיעים עם רכבת:ישלרדתבתחנת"קריתאריה",פתחתקווה.ניתןמהרכבתללכתברגל/
לקחתקו46אשרמגיעעד"מפעלדובק",הנמצאבעברהשנישלאםהמושבות(צריךלחצותאת
הכבישכדילהגיעלמכללה)/לקחתמוניתל"פארקעופר-מכללתמגמות".



במתחם עצמו:כשנכנסים
מהמפללעלותעםהשבילמצדשמאללמפל,עדסוףהנחל-המכללהנמצאתבצדשמאל,
כשהולכיםלאורךהשביל,לשיםלבשמסעדת"אלפרדו"לימינכם. 
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