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 רישוי רכב לטרקטור חקלאיטופס  בקשה להמלצה למתן/חידוש פטור מאגרת רישום/אגרת  .1 נספח:

 

 תשלום לטרקטור חקלאי  אגרותפטור מ למתןהמלצה  שם הנוהל:

 : מבוא1פרק 

 יבמתן המלצה למשרד התחבורה בדבר פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאנוהל זה בא להסדיר את הטיפול  1.1

  . דין, בהתאם לבכל מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

קובע כי "טרקטור הפקודת התעבורה(  -( לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[ )להלן4)א()17 סעיףנוהל זה מבוסס על  1.2

 שאינו משמש אלא לצרכי חקלאות" פטור מאגרת רישום ומאגרת רישוי רכב. 

 אחראי להפעלת הנוהל ולעדכונו.מנהל אגף ענפי שירות בשירות ההדרכה והמקצוע  1.3

 : הגדרות2פרק 

 המשמשים לצרכי חקלאות בלבד.משא או טרקטורון  טרקטורטרקטור,  "טרקטור חקלאי":

 : תהליך הגשת הבקשה:3פרק 

 ,גינון, הדברה ומשתלותטרקטורים לשימוש לרבות  ,תשלום לטרקטור חקלאי אגרותמתן פטור מהמבקש  אדם 3.1

 , ויצרף:מגוריו םמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, שבתחולמזכירות מחוז יפנה 

 (1אגרת רישום ) נספח מס' טופס בקשה להמלצה למתן פטור מ. 

 אישור רו"ח /יועץ מס /פקיד שומה ולפיו למבקש הכנסה מפעילות חקלאית/גינון. 

  .פרט הגידולים החקלאייםמהמוגש לשלטונות המס ובו  1220לחילופין, ניתן לצרף טופס    

  ב' הליסינג. בליסינג יצרפו, בנוסף, את חוזה ההתקשרות בינם לבין חחקלאי גופים המחזיקים טרקטור 

  משמש לפעילות החקלאי כי הטרקטור  ) או מי מטעמו(  הרשותמראש אישור  ףצרירשות מקומית נציג

  .גינון והדברה( )לרבותבלבד חקלאית 

 עם תעודה מזהה. במזכירות המחוז מגיש הבקשה יתבקש להזדהות 

מים באתר האינטרנט של ומתפרס מעת לעתדמי שירות, כפי שמתעדכנים הפונה שלם יהבקשה  בגין הגשת 3.2

 המשרד.
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 : תהליך בדיקת הבקשה:4פרק 

  :כי וקמנהל המחוז או מי שהוסמך מטעמו יבד 4.1

  ( לפקודת התעבורה4)א()17סעיף מבקש ההמלצה לפטור מאגרות תשלום כאמור לעיל עומד בתנאי. 

 כנדרש  הבקשה להמלצה למתן/חידוש פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב לטרקטור חקלאי מולאה

 .  , לעיל(3.1, וצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ) ראה סעיף (1 מס. )נספח 

  .משמש אותם לצרכי חקלאות בלבדהחקלאי כי הטרקטור יצהירו  כל מגישי הבקשות 4.2

 לעיל יקבלו הודעה על אישור בקשתם. 3.1מגישי הבקשות העומדים בדרישות ע"פ סעיף  4.3

ימלאו את הסעיף בהצהרה הקשור לצריכה עצמית.  (דונם 5מינימום ) לצריכה עצמית  חקלאים שמעבדים שטחים 4.4

ויודיע  (1מס. בנספח א'הצהרה על צריכה עצמית )כמצויין בסעיף האת  ןיבח ,מטעמו שהוסמךאו מי  ,מנהל המחוז

  למבקש. על החלטתו 

 האמור בסעיף זה לא יחול לגבי טרקטור משא וטרקטורון.

 

 לפטור מאגרות: המומלציםורי משא וטרקטורונים טמספר טרק אמות מידה לגבי 4.5

 .משק שיתופי: עד מספר ענפי החקלאות במשק 

 .משק מושבי:  כלי אחד לחקלאי 

 .חקלאות פרטית: כלי אחד לחקלאי 

 .רשויות מקומיות: כלי אחד לרשות 

 קבלני עיבוד : כלי אחד לכל קבלן. 

ולקבלני לרשויות מקומיות  ,ושבי, לחקלאות פרטיתבקשה למספר כלים העולה על האמור מעלה למשק המ 4.5.1

 תבחן ע"י מנהל מחוז או סגנו בהתאם לאחת או  יותר מאמות המידה הבאות: ,עיבוד

 דונם 50 -חקלאי המעבד מעל ל. 

 המשק מבוסס על מספר ענפים. 

 פיזור השטחים. 

 לעבודה בו זמנית התקשרות עם מספר גורמים. 

 

 דחיית הבקשה /: אישור 5פרק 

 :לנוהל זה 4חר הבדיקות המפורטות בפרק לא

, לנוהל ( 1 מס. ) נספח  יחתום על טופס הבקשהאו מי שהוסמך על ידו מנהל המחוז במידה והבקשה מאושרת,   5.1

מחוז המתאים במשרד התחבורה והבטיחות ל ויעבירו ימלא את פרטי מס' אישור ופרטי תשלום דמי שירות,

 משרד הרישוי.  - בדרכים

מהטופס החתום יתויק במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר. המסמכים שהמציא המבקש להוכחת עותק  

 יצורפו לעותק הבקשה שנשמר במחוז. החקלאי החקלאי בטרקטור השימוש

 ינמק את סיבת דחיית הבקשה.  או מי שהוסמך על ידו מנהל המחוז במידה והבקשה לא אושרה,  5.2

 ---סוף    ---



  4/10/10 לנוהל 1 'נספח מס
 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 מרכז מחוז

 .......………….…'אישור מס
 

 ....……………..….שולם סך                                                                                         
                            

 .............................קבלה מס'          
 

 .....………………..…תאריך          
 

 פטור מאגרת רישום/תן מל קשה להמלצהב
                                                        לטרקטור חקלאי –רישוי רכב/חידוש אגרת

 
 :פרטי המבקשא.   

 
 .…..............…….....………………./תאגידת.ז ........................................……………………..שם

 
  ............. משק מס' .…………………………………………כתובת

 
 ......................……………………………יצרן        /טרקטור משא/טרקטורוןטרקטור סוג הרכב: 

 
 ..……………………רשוימס'  …………………………שלדהמס'  …………………………מס' מנוע

 
   ישמש לצרכי חקלאות ,לעיל יםאשר פרטיו נזכרהחקלאי  טרקטורהבזאת כי הנני מתחייב 

 . בלבד
 

    :*י חקלאי המעבד שטח לצריכה עצמית בלבדימולא על יד
  ________________ הנני מצהיר כי הטרקטור משמש אותי בשטח ___________ ולגידול 
  . ולצריכה עצמית בלבד )במידה ולא משמש לפעילות מסחרית/עסקית(     
   לא חל על טרקטור משא וטרקטורון* 
 

 ...……………………חתימה                                     ………………………תאריך
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 : םמיהמתאי כיםאת המסמ יש לצרף לבקשה זו

  אישור רו"ח/יועץ מס/פקיד שומה ולפיו המבקש עוסק בעיבוד  
 חקלאי/בגינון/בהדברה/בשתלנות    
  (חתום ע"י מס הכנסה )דו"ח לחקלאי 1220טופס  
 חוזה התקשרות עם חברת ליסינג 
 קבלני עיבוד יצרפו חוזי התקשרות 
  ההדברה משרת את אגף הגינוןהחקלאי אישור מוסמך של רשות מוניציפאלית ולפיו הטרקטור/

 של הרשות 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :המחוזלשימוש   ב. 
 

 ז מרכז מחו –משרד הרישוי  -והבטיחות בדרכים משרד התחבורה  אל:
 

לפי  לטרקטור חקלאי –ממליצים על מתן פטור מאגרת רישום רכב/אגרת רישוי רכב/חידושו הננו 
 למבקש, בהתאם לפרטים הנ"ל.  ]( לפקודת התעבורה ]נוסח חדש4)א()17סעיף 

 
 

: מסמכים שהמציא המבקש להוכחת השימוש החקלאי בטרקטור צורפו לעותק הבקשה ההער
 שנשמר בידינו. 

 
                                                                                                                                    ...........................................................                                 ..  …………………………תאריך

  וחותמת המחוזת מנהל המחוז חתימ                                                                    
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