
 

 הצריכה השנתית הממוצעת בליטרים )התקרה השנתית( ושיעור הישבון בלו
 לכל מונח בטבלה זו תהא המשמעות הנודעת לו בצו הבלו על דלק )פטור והישבון(

 
 

 מס'
 סוג הכלי שהסולר משמש בו 

 צריכה שנתית ממוצעת
 )בליטרים( 

שיעור 
הישבון 

 הבלו

1   
)ב( בתוספת לצו 1 ספינת דיג כאמור בפרט

 הפטור וההישבון
150,000 69% 

2   
בתוספת לצו   )א(2ציוד כאמור בפרט 

 :הפטור וההישבון
    

 50% [2300*(0.125X+2.2)] כוחות סוס 550עד  (א)  

 50% [2300*(0.094X+35)] כוחות סוס 550מעל  (ב)  

   X -כוחות סוס       

3   

 (1)ב() 2 בפרט כאמור מסחרי רכב
 רכב או וההישבון הפטור לצו בתוספת

 לצו (בתוספת5)ב()2 בפרט כאמור עבודה

 וההישבון: הפטור

    

 (א)  
 10,000שמשקלו הכולל המותר עולה על 

 ק"ג 16,000ק"ג , אך אינו עולה על 
21,065 50% 

 (ב)  
 16,000שמשקלו הכולל המותר עולה על 

 ק"ג 25,000, אך אינו עולה על  ק"ג
31,685 50% 

 (ג)  
 25,000שמשקלו הכולל המותר עולה על 

 ק"ג 32,000-מ ופחותק"ג 
41,627 50% 

 50% 75,400 ומעלה ק"ג 32,000שמשקלו הכולל המותר  (ד)  

4   

( בתוספת לצו 2)ב() 2רכב מסחרי כאמור בפרט 
או רכב עבודה כאמור בפרט  הפטור וההישבון

(בתוספת לצו הפטור וההישבון שמשקלו 5)ב()2
 ק"ג.  10,000הכולל המותר אינו עולה על 

11,778 50% 

5   
( בתוספת לצו 3)ב()2אוטובוס כאמור בפרט 

 הפטור וההישבון
45,000 50% 

6   
( בתוספת לצו 4)ב()2טרקטור כאמור בפרט 

 הפטור וההישבון:
    

 50% 3,500 כח סוס 50עד 36  (א)  

 50% 6,000 כח סוס 65עד 51  (ב)  

 50% 12,000 כח סוס 85עד 66  (ג)  

 50% 13,600 כח סוס 110עד 86  (ד)  

 50% 34,000 כח סוס 149עד 111  (ה)  



 50% 64,000 כח סוס 200עד  150 (ו)  

 50% 72,000 כח סוס 250עד  201 )ז( 

 50% 85,000 סוס כח 300עד  251 )ח( 

 50% 100,000 כח סוס 301מעל  )ט( 

7   
)ג( 2מכונה חקלאית ניידת כאמור בפרט 

 בתוספת לצו הפטור וההישבון מסוג:
    

 50% 16,500 קומביין גרעינים (א)  

 50% 9,000 קטפת כותנה ארבעה טורים (ב)  

 50% 48,000 קומביין אפונה (ג)  

 50% 75,300 קומביין משולב (ד)  

 50% 31,000 קומביין שעועית (ה)  

 50% 36,500 קומביין עגבניות (ו)  

 50% 25,700 קומביין תירס (ז)  

 50% 27,500 קומביין ירק (ח)  

 50% 13,000 מקצרה (ט)  

 50% 8,800 בצרת ענבים (י)  

 50% 46,600 מרססים (יא)  

 50% 27,600 מערבל מזון (יב)  

 50% 13,500 קטפת כותנה שישה טורים (יג)  

 50% 5,300 קטפת כותנה שני טורים (יד)  

(1)יד   50% 31,500 קטפת כותנה שש שורות אורזת  

 50%  36,487 מערבל פסולת חקלאית )טו( 

 50%  6,019 כלי קטיף לגובה  )טז( 

8   
)ד( לתוספת לצו 2מחפר ימי כאמור בפרט 

 הפטור וההישבון
900,000 

50% 

9   
)א( בתוספת לצו 3מונית כאמור בפרט 

 הפטור וההישבון:
    

 45.5% 9,188 נוסעים 5עד  (א)  

 45.5% 12,250 נוסעים 5-יותר מ (ב)  

10   
)ב( 3אוטובוס ציבורי זעיר,כאמור בפרט 
 בתוספת לצו הפטור וההישבון

  

 שמשקלו הכולל המותר אינו עולה  )א( 
 45.5% 11,500 טון 4.5על 

טון,  4.5שמשקלו הכולל המותר עולה על  )ב( 
 45.5% 14,000 טון 5אך אינו עולה על 

11   
)ג( 3רכב להוראת נהיגה, כאמור בפרט 
  -בתוספת לצו הפטור וההישבון 

    

 45.5% 5,357 למעט להוראת נהיגה במשאית (א)  

 45.5% 9,091 להוראת נהיגה במשאית (ב)  

12   

 אחוד ורכב בלתי אחודרכב מסחרי 
כאמור  להסעת נוסעים ,המוגנים נגד ירי

 )ד( בתוספת לצו הפטור וההישבון3בפרט 
15,500 45.5% 



 


