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 לכבוד

 אבי אלקבץ

 ראש עיריית עפולה

 דחוף!

 שלום רב, 

 ללימודי נהיגה לרחובות העיר עפולה בשבתות ובחגים כלי רכבעל כניסת  איסורהנדון: 

 ,ההצעהמסדר היום של מועצת העיר את  הלהסרלפנות אליך בנושא שבנדון ולבקש לפעול  יהרינ

היות ומדובר זאת,  .חגיםבסור על בתי ספר לנהיגה לפעול בעיר עפולה בשבתות ויאפיה יחול לו

"לטהר" את רחובות העיר עפולה ה מטרתסמכות חוקית לאשר אותה, ו מועצהבהצעה שאין ל

האוכלוסייה הערבית מהעיר  תלמידים ערבים בשבתות ובחגים, היינו להדיר אתמממורי נהיגה ו

 עפולה.

שיחול אך ורק על מכוניות ללימוד נהיגה ברחובות העיר עפולה בשבתות ובחגים, פוגע  ,האיסור

חופש ל ,שוויוןלבזכויותיהם החוקתיות של האזרחים הערבים, מורי נהיגה ותלמידים, לכבוד, 

 חופש העיסוק.לתנועה וה

 נעמוד על הדברים כסדרם:

עדת וובה ביקש "קיום דיון בו ,חבר המועצה, איתי כהן, הצעה לסדר היוםהגיש  4.7.2022ביום  .1

וט מתאים האוסר על כניסה לרכבי לימוד נהיגה בשבתות וחגי לתאום תנועה באשר הצבת שי

 .ת תאום תנועה, תוך מתן עדיפות ודגש על אזורי מגורים"דישראל ברחובות שייקבעו ע"י וע

מכפרים סמוכים מקיימים שיעורי נהיגה בעיר עפולה בתי ספר לנהיגה שא והרקע להצעה ה

ובכך "נפגע יום המנוחה השבועי של תושבי העיר ומופר סטטוס קוו אשר מאפיין את  ,בשבתות

  .העיר עפולה מיום הקמתה"

בהתאם לכתבה ב"הארץ", מועצת העיר עפולה עתידה לדון ולאשר השבוע את הצעתו של חבר  .2

"עפולה היא עיר יהודית שומרת מנמק את הצעתו, היות ובה המועצה שלעיל, והוא צוטט בכת

מסורת, ומי שרוצה ללמוד נהיגה בשבתות ובחגים שיעשה את זה כמו עסקים אחרים שפתוחים 

באזור התעשייה או מחוץ לעיר" )עדי חשמונאי, "מועצת העיר עפולה מקדמת איסור  –בשבת 

 (. 17.7.2022 על שיעורי נהיגה בשבת שירחיק ערבים מהעיר", הארץ

העיר עפולה היא עיר עם תשתיות טובות וחזקות. היא נחשבת לעיר גדולה ומרכזית יחסית  .3

שסובלים מתשתיות עניות. ביישובים אלו אין כמעט  ,כפרים הערבים שמסביבהללערים ו

כבישים סלולים, רמזורים, או אפילו מקומות חניה מוסדרים, דבר שאינו מאפשר לתלמיד 

ות נהיגה. לעומת זאת, התשתיות בעפולה מאפשרות חווית לימוד נהיגה בטוחה, לרכוש מיומנוי
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שעל כל תלמיד  מקצועית ונוחה. כמו כן, בעיר מתקיימים מבחני הנהיגה של משרד הרישוי, כך

. תושבי הכפרים ולתרגל את הנהיגה בעיר שבה הוא עומד להיבחןכיר את רחובות העיר לה

טבעי שחלק ן ועל כ ,ורה ניגשים למבחני הנהיגה בעפולהגאנם ונע-איכסל, שבלי, אום אל

 משיעורי הנהיגה יהיו גם בעיר עצמה. 

שימנעו כניסה של מכוניות  או שלטים סמכות חוקית להציב תמרורים כל לעיריית עפולה אין .4

לימוד נהיגה לרחובות העיר בשבתות ובחגים. לעיריית עפולה, רשות מקומית, הואצלה סמכות 

כמו למשל:  ,להציב תמרורים ספציפיים 1961-)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א18ה לפי תקנ

תמרורי אזהרה והתראה, תמרורי הוריה, תמרורי זכות קדימה, תמרורי איסורים והגבלות 

הסדרי חניה שתוקפם רק בלילה, תמרורי תחבורה ציבורית, תמרורי סימון על פני הדרך, 

כה י)ב( מסמ18ין, תמרורי תחבורה ציבורית ועוד. תקנה תמרורים באתר עבודה, תמרורי מודיע

בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית ]...[  רשות מקומית לקבוע "הסדרי תנועה

עיריית עפולה אינה רשאית  ,בהודעה בכתב ]...[ לאחר התייעצות עם קצין משטרה". היינו

בשבתות  נהיגה ילימודל לי רכבשל כ הותנוע הכניס ציב שילוט שיאסור עלבאופן עצמאי לה

 . ובחגים

להציב תמרורים האוסרים על כניסת רכבי לימוד נהיגה  מתכוונתעיריית עפולה אינה כמו כן,  .5

, כמו למשל מניעת עומס תנועה או ויסות של תנועה. ההצעה משיקולים ענייניים או מקצועיים

לא ייסגרו לתנועת ממילא עיר רחובות האינה מבקשת להגן על רגשות הציבור הדתי שם, היות ו

 בעיקר שמטרתם להדיר ,כלי רכב בשבתות וחגים. היינו, העירייה פועלת מתוך שיקולים זרים

 .בשבתות וחגים את האזרחים הערבים מרחובותיה

מורי הנהיגה הערבים , ואם תאושר תפגע בזכויות מהווה אפליה פסולה על רקע לאוםההצעה  .6

בזכותם של המורים הערבים לחופש העיסוק ובזכותם לעבוד  עתפגותלמידיהם לחופש תנועה ו

 . על פי דתם יש להם זכות לימי מנוחה וימי חגיםשכן  ,בשבת

את ההצעה מעל סדר יומה של מועצת העיר להסיר  תאליך ומבקש אני פונהלאור האמור לעיל,  .7

 כלי רכב ללימוד נהיגה בשבתות וחגים. האוסרת כניסת 

 בכבוד רב,

 

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד


