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 מינהל הדלק
 2015_715תד_                                                                                                                      

 
 05.02.2018רשימה זו מעודכנת ליום 

 
 דלק בהן נמצא דלק לא תקין תחנות

 
 

תאריך 

פרסום 

באתר 

 המשרד

תאריך לקיחת 

 הדגימה

 תוצאות הבדיקה הדרישה בתקן סוג הדלק שם החברה / תחנה

פז רהט תחנת  9.9.2015 7.10.2015

 "אלעוברה"

 95בנזין 

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן 87.6

תחנת סונול באזור  10.8.2017 17.8.2017

הדרומי התעשייה 

 קריית שמונה

 95בנזין 

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן 93.6

פז רהט תחנת  23.8.2017 1.11.2017

 "אלעוברה"

 PPM 75 PPM 10 סולר תחבורה

 PPM 1,064 PPM 10 סולר תחבורה  עפולה עילית –טופ  23.10.2017 30.11.2017

קורן,  תחנת דיזול 30.10.2017 1.11.2017

שדרות ההסתדרות 

 , חיפה 223

 95בנזין 

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן 93.9

דלק פארק הרכב  30.10.2017 1.11.2017

 חיפה 

 95בנזין 

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן  93.8

 95בנזין  דור אלון לב המפרץ 30.10.2017 1.11.2017

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן 93.7

 95בנזין  סונול חורפש 30.10.2017 1.11.2017

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן 93.8

 95בנזין  דור אלון שועפט 16.11.2017 30.11.2017

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן 92.5
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תאריך 

פרסום 

באתר 

 המשרד

תאריך לקיחת 

 הדגימה

 תוצאות הבדיקה הדרישה בתקן סוג הדלק שם החברה / תחנה

 תחנת דלק "מצדה", 5.12.2017 7.12.2017

, 17רח' פולטיצקי 

 א.ת. ראשון לציון

 95בנזין 

 אוקטן

אוקטן  95

 מינימום

 אוקטן 92.1

  PPM 20 PPM 10 סולר תחבורה דור אלון קיבוץ עינת 20.12.2017 26.12.2017

דור אלון ירקונים  20.12.2017 26.12.2017

 פתח תקווה

 PPM 19 PPM 10 סולר תחבורה

דור אלון פארק  20.12.2017 26.12.2017

 התעשייה ראש העין

 PPM 20 PPM 10 סולר תחבורה

 PPM 16 PPM 10 סולר תחבורה פז נווה יעקב 21.12.2017 26.12.2017

 PPM 16 PPM 10 סולר תחבורה פז בית חנינה 21.12.2017 26.12.2017

מצדה, רחוב תחנת  17.01.2018 05.2.2018

טיצקי ראשון ופול

 לציון

 PPM 40 PPM 10 תחבורהסולר 

 
 

אין באמור לעיל כדי להצביע על אשמתו של מאן דהו או כדי להעיד על איכות הדלק במועדים אחרים באלה 

 בהם ניטלה הדגימה.


