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 "פהתשטבת ב כ"ה

 2020 ינוארב 22

 

רות עצמי יבש 95משאבות בנזין סיכום דיון ועדת המחירים בנושא 

 בתחנות התדלוק 

 

 משתתפים

 ת המחיריםחברי ועד

 בטט, יו"ר ועדת המחירים, משרד האוצר כפיר

 ועדת המחירים, משרד האוצראסף גבע, חבר 

 משרד האנרגיה ,ועדת המחירים חבר ,חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק

 , משרד האנרגיה, חברת ועדת המחיריםהמפקחת על המחירים ,נופיה בכר

 

 משתתפים נוספים

 ונקרט, מרכזת ועדת המחירים, משרד האוצר אביגיל

 גושר, יועץ משפטי לוועדה, משרד האוצר גלעדעו"ד 

 , משרד האוצררפרנט אנרגיה, חלאילה אלהל

 נחום יהושע, כלכלן ראשי מינהל הדלק

 האנרגיה דמשפטית, משר לשכה, מלכה-חגית אייזנמןעו"ד 

 גד, רו"ח, משרד האנרגיה-נעמה בא

 ציפי אלון, רו"ח, משרד האנרגיה

 

 מועד הדיון

 2019ביולי  3

 2020בינואר  22

 

 רקע

לפי פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים מפוקח בתחנות תדלוק  95מחיר בנזין 

, וקבוע בצו פיקוח על מחירי (החוקאו  הפיקוח חוק –)להלן  1996-ושירותים, התשנ"ו

  (.צו הפיקוח –)להלן  2002-מצרכים ושירותים )מחירים מירביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב

עבור שירות בתחנה לגבות קובע מחיר מירבי לליטר בנזין, וכן תוספת שניתן צו הפיקוח 

בה שיעור שרק בתחנה  ניתן יהיה לגבותאת התוספת בעד שירות מלא קובע כי הצו מלא. 
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לכל הפחות  הואבתחנה,  95עצמי מתוך סך המשאבות לתדלוק בנזין  בשירותהמשאבות 

 .שליש

 

 דיון

 שיעור המשאבות בשירות עצמי

מד בממוצע ע 2016בשנת  רות עצמייבמשאבות ש 95תדלוק בנזין  ,הדלק דיווחי חברותעל פי 

טווח  ;)ממוצע נתוני החברות הגדולות תדלוקהבתחנות  95מסך תדלוקי בנזין  80%-על כ

שיעור  ,גורמי המקצוע במשרד האנרגיהלהערכת  .(82%-75%התדלוקים בשרות עצמי הינו 

, משרד האנרגיה להערכתהסיבה לכך,  נכון להיום גבוה אף יותר.ו היזה נמצא במגמת עלי

 פערי המחיר בין תדלוק בשירות עצמי לבין תדלוק בשירות מלא.הינה 

 

יצוין כי לפי נתוני משרד האנרגיה, במרבית התחנות שיעור המשאבות בשירות עצמי גבוה 

. עם זאת, בחלק קטן מהתחנות עומד שיעור זה על 70%-מהשיעור הקבוע בצו, וגבוה מ

 הקבוע בצו. המינימלי השיעור 

 

מנתונים מדגמיים שאסף משרד האנרגיה עולה כי בחלק מהתחנות שבהן שיעור המשאבות 

 יחסייםקיימים עומסים עומד על השיעור הקבוע בצו או על שיעור דומה לו,  יבשירות עצמ

  בעוד שעמדות השירות המלא נותרות פנויות. ,בעמדות השירות העצמי

 

ועדת  –דנה ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה )להלן  ,זאת לאור

גביית תוספת בעד שיאפשר  התנאיבצו הפיקוח כי  לקבועבאפשרות  (הוועדהאו  המחירים

בתחנה בשירות  95משאבות של בנזין מיעלה מהפעלה של שליש בתחנת תדלוק שירות מלא 

שיעור זה מהווה את יחס  בשירות עצמי.מהמשאבות  75%עצמי, להפעלה של לפחות 

. העלאת התנאי הנמוך ביותר מבין החברות הגדולותלשירות מלא רות עצמי יהתדלוקים בש

  תחנות.מסלול התדלוק העצמי בלשיעור המוצע צפויה להפחית את העומסים ב

 

כבר כיום חלק ניכר מתחנות התדלוק עומדות ממילא בתנאי המוצע או קרוב לכך,  כאמור,

ולכן התיקון המוצע יהיה רלוונטי רק לחלק יחסית קטן מהתחנות, בהן כיום רמת העומסים 

 .בתדלוק העצמי הינה גבוהה יחסית

 

עצמי בה בשירות שיעור המשאבות שתחנת תדלוק מוצע לתקן את צו הפיקוח, ולקבוע כי 

 3 מותקנות תחנה שבהב תהיה רשאית לגבות עמלה בעד שירות מלא.לא , 75%-מנמוך 

 2 מותקנות , ובתחנה שבה2המשאבות בשירות עצמי יהיה לפחות  מספר – משאבות

 .1לפחות  –משאבות או פחות 



 ישראלמדינת 
 האנרגיהמשרד 

 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ
 
 
 

 

 

 הגדרת "שירות מלא"

בצו הפיקוח כך שיכלול רק שירות  "רות מלאיש"תיקון הגדרת ב הוועדה דנהנוסף לכך, 

על דרישת תשלום  צרכניםהניתן בפועל ע"י מתדלק. תיקון זה נדרש לאור תלונות רבות של 

 .גם במקרים בהם לא ניתן שירות ע"י עובד תחנה ,רות מלאיש

 

 מוצע לתקן את ההגדרות המופיעות בצו הפיקוח כמפורט להלן:

 

או  לתדלוק על ידי עובדי תחנת התדלוקמשאבה המיועדת תדלוק ב –"שירות מלא" 

קיים שילוט ובמשאבה דו מצבית, ובלבד שהתדלוק התבצע בפועל בידי עובד התחנה, 

המבהיר ללקוח כי תדלוק בסיוע עובד התחנה מחייב תשלום עבור שירות וכי עובד התחנה 

 . וידא קודם למתן השירות כי הלקוח מודע לכך שהשירות כרוך בתשלום.

 

משאבה לתדלוק כלי רכב, שניתן לבצע בה תדלוק בשירות עצמי או  –"משאבה דו מצבית" 

 .בשירות מלא, לפי בחירת הלקוח

 

 החלטה

מבקשת לקבל את עמדות הוועדה , מתן המלצה סופית לשר האוצר ולשר האנרגיהבטרם 

ניתן  .המלצותל הציבור והגורמים הנוגעים בדבר, ולפיכך פונה בזאת לקבל את התייחסותם

)לאחר  27.2.2020 עד ליוםעמודים  10כתובה לוועדה שלא תעלה על התייחסות להעביר 

לאחר . FuelPrices@energy.gov.il מיילהלכתובת  ,(13.2.2020 –דחיה מהמועד המקורי 

הוועדה תשקול באם יש צורך לזמן מי מהגורמים שהעבירו התייחסותם  ,קבלת התייחסויות

 לשימוע בעל פה בפני חברי הוועדה.
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