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   כ"ד בכסלו התשפ"ב

     2021בנובמבר  28

 2021_691דוב_

 הודעה לעיתונות

 2021 דצמבר חודש -עדכון מחירי הדלק  

 

( יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, 30.11.2021-1.12.2021)שלישי לרביעי בחצות הלילה שבין 

 הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק. 

 6.38 לא יעלה על אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי )כולל מע"מ( 95המרבי לליטר בנזין המחיר 

 אגורות לליטר )כולל 21תוספת בעד שירות מלא תעמוד על מחודש קודם.  ורותאג 24של  ירידה, "ח לליטרש

 ללא שינוי מחודש קודם.מע"מ(, 

 

אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת )ללא מע"מ( לא יעלה  95המחיר המרבי לליטר בנזין 

אגורות )ללא  18תעמוד על  תוספת בעד שירות מלאדם. מחודש קו ורותאג 21של   ירידה "ח לליטר,ש 5.45 על

 ללא שינוי מחודש קודם.מע"מ(, 

 

 מחיר בתחנה לליטר: הירידה בהרכב 

 מחיר בש"ח לליטר מרכיב

שינוי לעומת 

 חודש קודם

אחוז מהמחיר 

 לצרכן בתחנה

עם  CIF W MEDמחיר 

  10.22%- 55.42 סנט לליטר -תוספות

  0.13%- 3.18 שע"ח

   1.01 מקדם שע"ח

    ₪ לליטר

 CIF W MEDסה"כ מחיר 

 28% 0.21- 1.7770 עם תוספות

 9% - 0.5620 שווקסל הוצאות 

 49% - 3.1140 בלו

 14% 0.03- 0.9270 מע"מ

 100% 0.24- 6.38 סה"כ מחיר לצרכן

 

 משרד האנרגיה ממליץ להשוות מחירים ולבחור בתחנה הכדאית ביותר לצרכן 

 האנרגיה:פירוט נוסחת המחיר לצרכן ניתנת לצפייה בכל עת באתר משרד 
 

https://www.gov.il/he/Departments/General/fuel_prices_xls 
 
 

https://www.gov.il/he/Departments/General/fuel_prices_xls
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 12טבלה 

 שינויים במחירי בנזין בתחנה לליטר

 1/12/2021 תאריך תוקף:

 95מחיר בתחנה בתדלוק עצמי לבנזין 

 % השינוי   מחיר חדש מחיר ישן מוצרים בתחנה

   בדולר בש"ח בש"ח   

 3.63%-  1.98 6.38 6.62 נטול עופרת, בתדלוק עצמי 95מחיר בנזין 

 מחיר בתחנה כולל תוספת בעד שירות מלא

 3.51%-  2.05 6.59 6.83 נטול עופרת, כולל עמלת תדלוק 95מחיר בנזין 

 באילת

 % השינוי   מחיר חדש מחיר ישן מוצרים בתחנה

   בדולר בש"ח בש"ח   

 3.71%-  1.69 5.45 5.66 נטול עופרת, בתדלוק עצמי 95מחיר בנזין 

 מחיר בתחנה כולל תוספת בעד שירות מלא

 3.60%-  1.75 5.63 5.84 נטול עופרת, כולל עמלת תדלוק 95מחיר בנזין 
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 13טבלה 

 תאריך תוקף:
1/12/2021    

 $( ושינויים במחירים בש"ח.-מחירים בשער בית זיקוק )ש"ח ו. ריכוז 1

 יחידת  מוצר
מחיר ישן   
 )לא כולל בלו(

מחיר חדש 
 % השינוי   )לא כולל בלו(

   $ -ב  ₪ -ב  ₪ -ב  מכירה  

 6.98- 427.45 1,374.42 1,477.60 ט.מ. (3.5%) 4000מזוט על כבד 

 5.31- 513.53 1,651.19 1,743.79 ט.מ. (PG 68 - 10) 80/100זפת 

 5.52- 493.53 1,586.88 1,679.64 ט.מ. (210-100זפת ה.ב. )

 
 
 

 8טבלה 

 ריכוז השינויים במחירי שער בית זיקוק בדולר

 . מחיר שער בית זיקוק בדולר לט.מ.: 1

   תוקף תוקף מוצר

 אחוז השינוי 11/1/2021 12/1/2021  

  7.22-  460.70          427.45 (3.5%) 4000מזוט  

  0.25  3.2073          3.2154 $\שער חליפין המחאות מכירה ש"ח

  0.13-  3.1850          3.1810 $ \שער חליפין יציג ש"ח
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