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 מטר  2.55טרקטורים שרוחבם עולה על 

 הקדמה 

מטר, כמכונות ניידות, ורישומם הראשוני    2.55לאורך השנים, נרשמו טרקטורים שרוחבם עולה על 

רישוי  לוחית  "גכלי רכב אלא קיבלו מס' רישוי בעל אותויות לבנות ע  ,התבצע בגף צמ"ה. המשמעות

 בצבע שחור.

שמכונה  ,מפני  .יעודם העיקרי ולגרור גרור מכל סוג שהוא רישום זה מנע מכלי רכב אלה לבצע את

 ניידת עפ"י הגדרתה בחוק אינה מיועדת לגרירה, אלא לביצוע עבודות.   

מנהלת תחום תאום, נהלים ורישוי במשרד   – פורסם ע"י הגב' טלי מורלי 2011נובמבר  13בתאריך 

 מכאן:"טרקטור". ב המחזיר לרכב זה את שמו המקורי מכת –התחבורה 

מטר, ירשמו כטרקטורים, וינתן להם מס'   2.55כל הטרקטורים החדשים שרוחבם עולה על   .1

 צהובה.  רישוי  רישוי בעל אותיות שחורות ע"ג לוחית

ידע בשיתוף אגף  שנרשמו בעבר כמכונות ניידות, יבוצע שינוי באגף מערכות מ בטרקטורים .2

להיות טרקטורים כהגדרתם בוד יחזרו לאחר כהם ו  ,יוחלף רישיונם הרכב ואגף הרישוי. 

 בחוק.

ליווי או אישור   חייב" ,יופיע תחת הכותרת "היתרים והגבלות"ברישיון הרכב של טרקטורים  .3

 קצין משטרה".

 ותקנות   הגדרות 

 רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה ולביצוע עבודות, שצויין ברשיון הרכב כטרקטור;  –"טרקטור" 

 המותר עולים על המותר לפי התקנות; או משקלו הכולל  רכב שמידותיו  –"ציוד חריג" 

קמ"ש על ידי רשות   40רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על   –"רכב איטי" 

 הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה; 

שטרת ישראל או מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של מ –"קצין משטרה" 

 ם לענין הנדון; נציג

 .מטר )רוחב הרכב ולא רוחב המטען( 2.55רוחב כולל  – מידות רכב 313תקנה 

הנוהג ברכב שאינו מנועי, וכן בטרקטור וברכב איטי חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך   –)ב( 38תקנה 

 אם הדבר דרוש ואפשר כדי לתת מעבר לתנועה שמאחוריו. 

 מה המשמעות לגבינו 

רכב   .1 כלי  קצין משטרה"  חייב"  מופיע  שלו  ון הרכב שברשיכל  עלינו   ,ליווי או אישור    חובה 

דולקיי בדרך  כאשר  במיגבלה.  הרשום  לפניו -ם את  ינוע  המלווה  הרכב  חד  סיטרית   -ובדרך 

  יטרית מאחוריו.ס
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"זהירות מטען רחב" ואת רכב הליווי בשלט  בחלקו    .ממולץ בחום רב לצייד את הטרקטור 

סטרית. הטוב ביותר, -סיטרית ובחלקו האחורי של הרכב בדרך חד-הקדמי של הרכב בדרך דו

 שלטים מלפנים ומאחור. 

 מטר הוא "ציוד חריג". 2.55הסיבה למגבלה היא בעצם היות טרקטור שרוחבו מעל  

 כהגדרתו בחוק ולכן עליו לפנות את הכביש ולנסוע בשול על מנת  הטרקטור הוא רכב איטי .2

שניתן לנסוע על השול מבלי לקחת סיכון. במידה    ,נאילאפשר מעבר לתנועה שמאחוריו, בת

בביטחה, לרדת  שניתן  במקום  לרדת מהכביש  יש  השול,  על  לנסוע  ניתן  ולתת   ולא  לעצור 

 . מעבר לתנועה שמאחור

על    –הזמן שבו אנו מחויבים להדליק אורות על פי חוק    –כאשר אנו נוסעים בזמן תאורה   .3

 בהתאם לתקנות.הטרקטור להיות עם מערכת אורות תקינה 

מטר, אבל רוחב הגרור שהוא גורר עולה על רוחב זה    2.55בטרקטור שרוחבו אינו עולה על   .4

 . "ציוד חריג"ליש להתיחס בדיוק כפי שאנו מתיחסים 

 הערה: 

נוטים לבלבל בין מידות החריגות של כלי הרכב המגדירות אותם כ"ציוד חריג" כמו א אחת אנו ל

 וההתנהגות לגבי מטען חורג.  ,טען המותר להובלהלבין רוחב המ פנינובמקרה של


