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 בתחנות תדלוק 95פנייה לשימוע ציבורי בנושא מדיניות הפיקוח על מחיר בנזין 

 

 

בנוגע לאפשרות משרד האנרגיה פונה לציבור הרחב ולבעלי העניין בענף הדלק על מנת לקבל עמדותיו 

 .בתחנות התדלוק 95לשינוי מדיניות הפיקוח על מחיר בנזין 

 

 :רקע

אוקטן הנמכר בתחנות תדלוק נמצא בפיקוח עשרות שנים. בעבר הפיקוח על המחירים  95מחיר בנזין 

בתחום משק הדלק היה בהיקף רחב וכלל פיקוח על מחירים בשער בית זיקוק וכן פיקוח על מחירים של 

וסולר בתחנות התדלוק. עם השנים, בשל שינויים שעבר משק הדלק,  הוצאו מחירים שונים מפיקוח בנזין 

 אוקטן. 95וכיום המוצר היחיד שמחירו מפוקח בתחנות התדלוק הינו בנזין 

בצו שנחתם לאחרונה ע"י  שר האנרגיה ושר האוצר עודכן רכיב מרווח השיווק )סל ההוצאות המפוקח של 

 הנמכר בתחנות התדלוק.  95בנזין לל במחיר הנכחברות הדלק( 

 -מחירי הדלק ואופן קביעתם  להרחבה בנושא 

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

 http://mof.gov.il/pcc/Directives%20Files/Decision_29042018.pdf-לקישור להחלטת וועדת המחירים

 

האם נדרש שינוי מדיניות  שאלה ה התעלעדכון מרווח השיווק, צורך במסגרת הבחינה האחרונה שבוצעה ל

  :בתחומים הבאים על הבנזין בתחנהפיקוח 

תדלוק  -ין מחייב פיקוח או שניתן להסתפק בפיקוח על השירות הבסיסי יעד בשירות מלאתדלוק  האם  . 1

 . בשירות עצמי

 כמות התחנות החדשות הקמותעל ו יוזמות להקמת תחנות חדשותהמחיר המפוקח על  . עד כמה משפיע2

 .בפועל

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/fuel_prices_xls
http://mof.gov.il/pcc/Directives%20Files/Decision_29042018.pdf
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 נבקש לקבל את עמדות  הציבור ובעלי העניין בנושאים להלן: התאם לכך,ב

  -שירות מלא  .1

 18אג' לליטר בכל הארץ,  21) תשלום בעד שירות מלאההסרת הפיקוח על תוספת בחינת  .א

  – אג' לליטר באילת(

  תוספת התשלום בגין מהמשמעויות וההשפעות העתידיות של הסרת הפיקוח

 .מוגבלות בפרט אנשים עםעל הציבור בכלל, ועל  ,שירות מלא

   ,ידרשו  למהלך תנאים נלווים אלו ככל שיוסר הפיקוח באופן מלא או חלקי

 .(שילוט מתאים, דיווח לרגולטור, פרסום וכד'לדוגמה )

היקף המשאבות שיש לחייב בהן שירות עצמי במקרה של הסרת פיקוח מהשירות המלא  .ב

היקף המשאבות הנדרש וכן , מהמשאבות בשירות עצמי(  1/3-)היום כל תחנה מחויבת ב

 בשירות עצמי במידה ואין שינוי בשיטת הפיקוח.

מלא  גם במשאבות שירות ,מחיר שירות עצמיבלחייב  האפשרות -הגדרת השירות המלא  .ג

 ./מוכר לא ניתן שירות על ידי מלאןכש

 , ובין היתר בהתייחס ל:חדשותהסרת הפיקוח על מחיר המכירה בתחנות תדלוק  .2

  אזורים מסוימים בארץ או בכל הארץ.הסרת הפיקוח תחול בהאם 

  הקמה.המועד 

 .משך הזמן בו יינתן פטור מפיקוח 

  המקימה את תחנת התדלוק גודל חברת הדלק. 

 אשר צפויות לקום בעקבות הקלה זו. היקף התחנות 

 .הקלות נוספות שיש בהן כדי לעודד הקמת תחנות תדלוק 

 במדיניות הפיקוח בענף מוצרי הדלק בישראל.  הצעות לשינויים רגולטוריים נוספים .3

 

 –לכתובת מייל  2018 אוקטוברב 31כ"ב חשון תשע"ט עד ליום התייחסויות יש לשלוח 

FuelPrices@energy.gov.il 

 
 בכבוד רב,

 
 נופיה בכר  יוסף-חן בר

 המפקחת על המחירים  מנהל מינהל הדלק והגז
   

mailto:FuelPrices@energy.gov.il
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