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מבוא ומטרות

שכר לימוד

לפרטים והרשמה <<

בהתאם לחוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות 
)תעבורה( התשע”ו 2016- )להלן: “החוק”(, הרשויות המקומיות רשאיות 

להכשיר פקחים עירוניים לטובת אכיפת תנועת אופניים, אופניים חשמליים, 
קורקינטים חשמליים, אופנועים והולכי רגל במדרכות ובשבילי האופניים.

מרכז השלטון המקומי מציע לכם הכשרה אשר במסגרתה הפקחים 
העירוניים ילמדו את החוק על כל ההיבטים הרלוונטים לעבודתם, יקבלו כלים 
להתמודדות מעשית עם עוברי דרך בגירים וקטינים, ואף ישתתפו בהתנסות 

מעשית בהנחיית משטרת ישראל. 
נושאי הלימוד העיקריים:

התשתית החוקית לעבודת הפקח:
הכרת החוק, עבירות התעבורה המנויות בחוק )התוספת הראשונה(, התנאים 

להפעלת הסמכות לפי החוק )התוספת השנייה(, נוהל פיקוח ואכיפה ארצי. 
סמכויות הפקח העירוני:

דפוסי עבודה והפעלת סמכויות, סמכות העיכוב.  

אוכלוסיית היעד ותנאי קבלה להכשרה 
1. פקחים עירוניים ברשות מקומית שבחרה )באישור מועצתה( לפעול 

לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה, ואשר לא הורשעו )או לא תלוי 
כנגדם כתב אישום( בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין 

הם ראויים, לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לשמש כפקחים.
2. עמידה בהצלחה במבחן ובהתנסות המעשית. 

3. השתתפות של 100% בימי ההכשרה. 
לתשומת לבכם:

בדיקת תנאי הכשירות כאמור בסעיף 1 לעיל הינה באחריות בלעדית של 
הרשות המקומית, ומרכז השלטון המקומי לא יהיה אחראי לכל טענה בנושא. 

עפ”י סעיף 3)א( לחוק, ההחלטה באם להסמיך פקח שעומד בתנאי הכשירות 
לעיל הינה בידי ראש הרשות המקומית.

ניהול אקדמי
עו”ד רוני לוינגר - מומחה בתחום 

התנועה והאכיפה. 

היקף השעות בקורס: 23 ש”א
המפגש הראשון והאחרון יתקיים בין השעות 09:00 עד 16:00 

)8 ש”א( והמפגש השני יתקיים בין השעות 09:00 עד 15:15 )7 ש”א( 
מקום הלימודים: המפגש הראשון והשני יתקיימו בזום והמפגש 

האחרון יתקיים במרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל חאג’ג 
צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(   

מועדי הקורס: 24.10.21, 25.10.21, 28.10.21 

1,350 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(

הכשרת פקחים עירוניים 
לאכיפה לפי "חוק האופניים"
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי, 
iditb@masham.org.il :מנהלת תחום קורסים במייל

או בטל' 03-6844232
 

חובות הקורס

לפרטים והרשמה <<

קבלת התעודה מותנית ב: נוכחות של 100% משעות 
הקורס, עמידה במבחן גמר ועמידה בהצלחה בהתנסות 

המעשית. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה 
מטעם מרכז השלטון המקומי. 

• קורס זה אשר הינו פחות מ- 40 ש”א יוכר לגמול 
השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות 

לצבירת 80 שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש 
לגמול , בהתאם לכללי הוועדה. 

לעזרה בתהליך הרישום בלבד, אנא פנו ל: 
Register@masham.org.il
או  בטל’  03-6844248/253

הנחיות להרשמה
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