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 תנועת מכונה ניידת

 הקדמה 

מכונה ניידת אינה כלי רכב רגיל ושגרתי ולכן ישנן מגבלות בחוק החלות על רכב זה. נשתדל להביא 

 בפניכם מגבלות אלה על מנת שנפעיל את המכונה באופן חוקי ובטוח. 

)פקודת   לגרירה מיועד ואינו עבודות לביצוע מיועד מבנהו שלפי מנועי רכב – "מכונה ניידת"

 .הגדרות( 1התעבורה סעיף  

ראש לשכת תנועה או מי שהוא הסמיכו וכן קצין משטרה צבאית או מי שהוא   –  "קצין משטרה " 

 הגנה לישראל. -הסמיכו לגבי רכב של צבא

 כיצד מזהים מכונה ניידת? 

מכונה ניידת, נרשמת ברשיון הרכב כציוד הנדסי, ומאופיינת בלוחית זיהוי )מספר רישוי( שחורה עם  

  ות לבנות. בין כלי רכב אלה: מחפרונים, יעה אופני )שופל(, וכלל ציוד מכני כבד על גלגלים.ספר

מכונות ניידות חקלאיות, ברוב המקרים פטורות מרישוי ורישום ובניהן: קומביינים, קטפות כותנה, 

תנועה   מרססים וכ'ו, ולכן אין להם מספר רישוי כלל, אך אין הן פטורות מדרישות החוק לגבי נהיגה,

 ותקינות. 

 מהירות נסיעה 

קמ"ש לא תנוע בדרך אלא   30עד   –על פי תכנון יצרנה  –כונה ניידת שמהירות נסיעתה המרבית מ

 מטר מהמפעל. 500לשם חציתה למטרות עבודה. מותר לה לנוע בדרך עירונית ברדיוס של 

 בכביש, יש צורך לקבל אישור בכתב מקצין משטרה. מכונה ניידתכדי לנוע עם 

קמ"ש רשאית לנוע   40קמ"ש ועד   30מעל   –על פי תכנון יצרנה  –מכונה ניידת שמהירות נסיעתה 

 רוחב וגובה.  ,בדרך ללא צורך באישור משטרה, במגבלות תנועת רכב איטי ובמגבלות אורך

קמ"ש, ומכאן שאסור לה  40הערה: מכונה ניידת היא כלי רכב איטי המוגבל למהירות נסיעה עד 

 לנוע בכבישים המוגדרים "כביש מהיר".

 סייגים לגרירה 

למרות האיסור לגרור במכונה ניידת ניתן היתר לגרירה כאשר הרכב הנגרר הוא ציוד לביצוע עבודה  

 ת יצרנה. שהמכונה ניידת מיועדת לבצע, על פי קביע

 מידות רכב 

 רוחב 

 מטר. 2.55רוחב מקסימלי 

 בה  ו ג 

 מטר.  2.5ק"ג, גובה מקסימלי עד  1,500  רכב שמשקלו הכולל עד

 מטר.  3.00ק"ג גובה מקסימלי עד  3,500רכב שמשקלו הכולל עד  
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 מטר.  3.50ק"ג גובה מקסימלי עד  8,000רכב שמשקלו הכולל עד  

 מטר.  4.00גובה מקסימלי עד ק"ג   8,000רכב שמשקלו הכולל עולה על 

 אורך 

 מטר. 12אורך מקסימלי 

בכל מקרה של חריגה מהמידות הקבועות בחוק יש לקבל בכתב אישור קצין משטרה  הערה:

 לתנועה בכביש. 


