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  2017-, התשע"ח()תיקון(הפעלת רכב מנועי בבנזיןצו הפעלת רכב )מנועים ודלק()

 

 

 –)להלן  19611-לחוק הפעלת רכב )מנועים ודלק(, התשכ"א )א(20-ו 4, 3, 2בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
 החוק(, בהתייעצות עם שר התחבורה, אני מצווה לאמור:

 
 

 19612-כ"אתשה(, הפעלת רכב מנועי בבנזיןודלק( )צו הפעלת רכב )מנועים ב  .1 ב3הוספת סעיף 

  - א יבוא3 סעיףאחרי , הצו העיקרי( -)להלן 

מתנול ובנזין של בתערובת מותר להשתמש  ,על אף האמור בצו זה  (א) ב3" 

בנזין לרכב מנועי: " 4חלק  90העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 

 (דלק)בנזין נטול עופרת  85% –המורכבת מ (דלק)בנזין -תערובת מתנול

 .כלי רכב להנעתתערובת מתנול(  –בסעיף זה ) 3"(M15) מתנול 15%–ו

על הוצג אלא אם כן בתחנת תדלוק תערובת מתנול  לא ימכור אדם  (ב)  

אינו מתאים לכל " , שלט שבו נכתב:לעיןבולט באופן , משאבת התדלוק

, ואם "לפני השימוש בדלק זה רכב. יש להיוועץ ביצרן הרכב או נציגו

התדלוק מתבצע בידי עובד תחנת התדלוק, יוודא העובד כי תוכן השלט 

 .הובא לידיעת נהג הרכב."

 

 
 יובל שטייניץ  

                                                                                                     
 האנרגיהשר 

 

 
                                                                    

 ח"________________ התשע
 _______________(2017) 

 (3ת-3-2727)חמ 

 

 

 

                                                                    
 .479; התשס"ח עמ' 12ס"ח התשכ"א עמ'  1
 (28)ת"ט ק"ת התשע"א, עמ'  1456 ,  עמ'התש"ע; 1347ק"ת התשכ"א, עמ'  2
 .8590י"פ התשע"ו, עמ'  3
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 2 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()הפעלת רכב בבנזין( קובע את האיסור להניע רכב המונע 

בדרישות התקן, ואף אוסר למהול את הבנזין בחומר בבנזין בדלק שאיננו בנזין העומד 

 אחר.

משרד האנרגיה מבקש לקדם את גיוון תמהיל סוגי הדלק במשק הישראלי, ובפרט דלק 

 .  המבוסס על גז טבעי

בחלק מכלי הרכב ניתן ו תרכובת אורגנית, אשר ניתן לייצרה מגז טבעי,   מתנול הינו

 . בתערובת עם בנזיןלהנעת כלי הרכב, לרוב  בו להשתמש

( ומתנול 85%דלק המכיל תערובת בנזין ) 4חלק  90ישראלי ת"י לאחרונה הושלם תקן 

 להנעת כלי רכב, לאחר היוועצות(, התיקון המוצע מאפשר לעשות שימוש בתערובת 15%)

 נציגו בארץ.  עם עם היצרן או

ר סימון בולט כמו כן התיקון קובע כי מכירת התערובת בתחנת תדלוק תתבצע רק לאח

  .של משאבת התדלוק

 


