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 בהתערבות הגדרת תכלית והצורך .1

 רקע .1.1

קובע את האיסור להניע רכב צו הפעלת רכב בסולר(  –)להלן צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()סולר תחבורה( 

דיזל בדלק שאיננו סולר העומד בדרישות התקן, ואף אוסר למהול את הסולר בחומר אחר, ובכלל זה אסורה 

 מהילה בביודיזל.

 עדיין מוגדר בתקן כסולר. 7%שאינו עולה על עם זאת, סולר שנוסף לו ביודיזל בשיעור 

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

הינו תחליף דלק המיוצר ממקורות צמחיים או פסולת שמנים צמחיים ומשמשת כדלק  ביודיזל  מתחדשים. 

 לרכב, לרוב בתערובת עם סולר. 

 יתן להשתמש בתערובות בשיעורים שונים של סולר וביודיזל להנעת כלי הרכב. בחלק מכלי הרכב נ

עם יצרן  ץ בטרם השימוש היוועל ואולם על הצרכן  התיקון המוצע מתיר לעשות שימוש בתערובת, כאמור, 

 כלי הרכב או עם נציגו בארץ. 

מדוייק על שיעור הביודיזל התיקון קובע כי מכירת התערובת תתאפשר רק לאחר שהמוכר סיפק לצרכן מידע 

 בתערובת ויידע אותו על הצורך להיוועץ עם יצרן הדלק בטרם השימוש.

 על מנת למנוע טעויות של התערובת בתחנות התדלוק הציבוריות.למכירת כמו כן התיקון קובע תנאים 

סימון עליה יש ש התערובת תימכר במשאבה נפרדת ,בתחנות התדלוק  הציבוריותתדלוק רכב לא מתאים 

בולט המציין את  שיעור התערובת הנמכרת בה, כולל אזהרה כי התערובת אינה מתאימה לכל רכב. כמו כן 

המשאבה תוגבל, באמצעים טכנולוגיים )כמו התקני תדלוק וכיוצ"ב(, למכור רק לרכבים ספציפיים שבעליהם 

שנתי למנהל בדבר היקפי  חתמו על הסכם התקשרות לרכישת התערובת. כן יחוייב ספק הביודיזל בדיווח

, וזאת על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר היקף המכירות של ביודיזל בארץ, לצורך המכירות של התערובות

 מעקב אחר התפתחות המשק, סוגי השימושים וכיוצ"ב.

 

 

 

 זיהוי הבעיה וסיבותיה .1.2

המיוצרים מפסולת. דלק סוגי מדינת ישראל מבקשת לעודד שימוש בדלק ממקור מתחדש, ובין אלו במיוחד 

משיג מספר מטרות סביבתיות ומשקיות: שימוש  ,ביודיזל אשר מופק בישראל בעיקר מפסולת שמן משומש

יעיל באוצרות טבע, הפחתת זיהום מקורות מים ומתקני טיפול במים וחיסכון בעלויות, הפחתת זיהום אוויר 

 ופליטת פחמן דו חמצני לאטמוספירה.

סוג זה נתקל במספר רב של חסמים, רובם חסמים כלכליים וחסמי מיסוי. השימוש בדלקים מתחדשים מ 

הינו חסם בנוסחו הנוכחי שכן הוא אינו מאפשר שימוש בתערובות של  בסולר עם זאת, גם צו הפעלת רכב

 ביודיזל עם סולר לתדלוק רכבים.

 

 

 

 סקירה בינלאומית  .1.3

חקיקה ייעודית אשר מונעת תדלוק בסוג  במרבית המדינות המפותחות לא קיימת ,שערכנוכללית מסקירה 

על ספק הדלק ליידע את הצרכנים באשר לסוג אילו מסוים. לרוב האחריות לנושא מוטלת על הצרכן ו דלק



3 

על מנת  ,הביודיזל הנמכר בתחנות משולט ומסומן באופן בולט ,עם זאת, במרבית המדינות הדלק הנמכר.

 לגרום נזק למנוע הרכב.ובתערובת זו  את הרכב לכך לתדלקמצרכנים שרכבם אינו מתאים למנוע 

 

 

 

 

 תכליות ויעדים .1.4

 תדלוק בתחנות ציבוריות, הן 7%סולר ששיעור הביודיזל בו עולה על שימוש בשר תכלית החקיקה היא לא

למנוע  עם זאת, אך שלא בתחנות תדלוק ציבוריות )כגון מכירה לחברות אוטובוסים( במכירה ללקוחותוהן 

ככל הניתן את האפשרות כי יתודלקו כלי רכב שאינם מתאימים לשימוש בתערובת זו, ואשר עלולים להינזק 

 זוהי הקלה רגולטורית. –לא צפוי כל שינוי בעומס הרגולטורי הנובע  .משימוש בה

 

 

 

 חלופות .2

 

 

המצב  – 0חלופה  מרכיב רגולציה

 הקיים

החלופה  - 2חלופה  1חלופה 

 הנבחרת

אין אפשרות לתדלק  אסטרטגיית התערבות 

ביודיזל מעבר תערובת 

 לקבוע בתקן הסולר.

של  מכירהלאפשר -החלופה 

תנאים בביודיזל תערובת 

. יידוע( -בעיקר )ים  מוגדר

לאסור על תדלוק בתחנות ו

 ציבוריות על מנת למנוע

שימוש  פגיעה בצרכנים עקב

מוטעה בדלק שאינו 

 .מתאים

לאפשר  -החלופה המוצעת 

ביודיזל של תערובת  מכירה

 -בעיקר )ים  מוגדרתנאים ב

תדלוק גם לאפשר ויידוע(. 

אך  ,בתחנות ציבוריות

לקבוע תנאים שימזערו את 

החשש מתדלוק מוטעה 

בידי צרכנים שכלי הרכב 

שלהם אינו מתאים לשימוש 

  .בתערובות ביודיזל

דרישות הרגולציה )סט 

החובות הנדרש 

 מהמפוקח(

על מכירה חל איסור 

ותדלוק של תערובת 

ביודיזל, למעט בשיעור 

 הקבוע בתקן סולר

 ליידע את הביודיזלמוכר על 

הלקוח על מאפייני המוצר, 

לא ו מסור דיווח תקופתיל

 . למכור בתחנות ציבוריות

אין דרישה מהלקוחות, 

למעט הבהרה כי עליהם 

להיוועץ עם יצרן הרכב 

בטרם השימוש. מההקלה 

יוכלו להנות רק ציי רכב 

שלא ביודיזל  על מוכר

בתחנות תדלוק ציבוריות 

ליידע את הלקוחות, 

 תקופתי ווחידמסור לו

 למנהל.

 -בעל תחנת התדלוקעל 

לשלט ולסמן את המשאבה 

התקין ל, באופן בולט

טכנולוגיה  בתחנה
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המצב  – 0חלופה  מרכיב רגולציה

 הקיים

החלופה  - 2חלופה  1חלופה 

 הנבחרת

שמתדלקים בתחנות 

גים הפנימיות. ציבור הנ

הפרטיים לא יוכל להנות מן 

 ההקלה

מאפשרת לתדלק רק כלי ש

רכב מסויימים שקודדו 

למערכת, ולוודא כי 

במערכת מקודדים רק כלי 

רכב שבעליהם התקשרו 

אתו )או עם חברת הדלק( 

בהסכם לרכישת התערובת 

המדוייקת שנמכרת 

את כל  הכוללובתחנה, 

אין דרישה  המידע הנדרש.

מהלקוחות, למעט הבהרה 

כי עליהם להיוועץ עם יצרן 

  הרכב בטרם השימוש. 

, מנהל הדלק, רגולטורל פיקוח ואכיפה

לאכוף ולבקר  סמכות

 את איכות הדלק

הסמכות של הרגולטור 

לאכוף ולבקר את איכות 

 הדלק נשמרת

הסמכות של הרגולטור 

לאכוף ולבקר את איכות 

, אך לק נשמרתהד

במסגרתה יהיה צורך 

 לבדוק דרישות נוספות. 

בעל תחנת תדלוק שירצה  אין השפעה אין השפעה משאבים והתארגנות

להנות מן ההקלה ולספק 

את המוצר החדש, יצטרך 

להתאים את הטכנולוגיה 

של המשאבה המיועדת 

לכך. מדובר בפעולה פשוטה 

יחסית, שאינה דורשת 

ם השקעת משאבים רבים. ג

הפיקוח יידרש להתאים 

עצמו, וגם לעניין זה מדובר 

  במשאבים מצומצמים.
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 תועלות החלופה המוצעת:

 

 מענה שהחלופה נותנת לסוגיה סוגיה 

גיוון סל הדלקים העומד בפני הצרכן 

 הישראלי

 סל הדלקים תערובת הביודיזל למאפשר הוספת ה

 ביודיזל משמנים/פסולותלייצור עידוד תעשייה ישראלית  תעשייה ותעסוקה

 מניעת הגעת שמנים ופסולות למט"שים, צנרת וכיוצ"ב תועלות למשק המים ולסביבה

לשימוש בתערובת ביודיזל יש יתרונות סביבתיים ביחס  פליטה לאוויר -סביבה

 למצב הקיים של שימוש בסולר בלבד.
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