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 תחנות דלק –דלק  –תשתיות  – רשויות ומשפט מנהלי

 מחירים מרביים –פיקוח ויציבות מחירים  –מצרכים ושירותים  – רשויות ומשפט מנהלי

 מרבייםמחירים  –פיקוח ויציבות מחירים  –כספים  – משפט פרטי וכלכלה

 תוכן ענינים

 Go 2 הגדרות  1סעיף 

 Go 2 קביעת מחירים מרביים  2סעיף 

 Go 3 סל הוצאות ותוספת בסיסיים  3סעיף 

 Go 4 עדכון מחירים  4סעיף 

 Go 4 תיקון צו מחירי מוצרי נפט  5סעיף 

 Go 4 הוראות מעבר  6סעיף 
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, (מחירים מרביים בתחנות תדלוק)צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
 *2002-ב"תשס

 1991-ו"התשנ, לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 12סעיף לפי  נובתוקף סמכות 
 –( ה)-ו( ד)1ולעניין סעיף  ,לחוק 11המחירים לפי סעיף ועדת  בהתייעצות עם ,(החוק –להלן )

 :אנו מצווים לאמור ,לחוק 1שבסעיף " מחיר"באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי ההגדרה 
 

 –בצו זה  .1

 ;אוקטן 99בנזין  – "99בנזין " 
 

 ;1910-א"התשכ, (מנועים ודלק)כהגדרתו בחוק הפעלת רכב  –" בעל תחנת תדלוק" 
 

, (קידום התחרות)כהגדרתם בחוק משק הדלק  –" תחנת תדלוק"ו" חברת דלק", "דלק" 
 ;1991-ד"התשנ

 ;מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות –" המנהל" 

 ;0.99 –" מקדם התייעלות" 
 

 ;(נמחקה) –" מחיר דלק" 
 

תדלוק כלי רכב בבנזין במשאבה המיועדת לתדלוק על ידי עובדי תחנת  –" שירות מלא" 
 ;התדלוק

סל הוצאות שיווק הבנזין המוכרות לפי צו זה בגין מכירת בנזין בשירות  –" סל הוצאות" 
 ;עצמי בתחנת תדלוק של חברת דלק

 ;Platt's European Market Scan –" ס'פלאט" 

לרבות תחנת תדלוק שחברת הדלק מספקת או מוכרת לה  –" רת דלקתחנת תדלוק של חב" 
 .לשם מכירתו לציבור, שלא באופן אקראי, בנזין

 :המחירים המרביים לבנזין בתחנות תדלוק הם הסכום המצטבר של רכיבים אלה (א) .2

 Cargoesשל מחירי , ס'ימי פרסום בפלאט 9לפי , 99המחיר הממוצע של בנזין  (1)

C.I.F Med Basis Genova/Lavera , שהאחרון בהם קדם בשני ימי עבודה ליום עדכון
מבנה "בתוספת או בניכוי סכומים כמפורט במסמך הקרוי , (ב)1המחירים לפי סעיף 

 1)א "באלול התשע' כפי שתוקן ביום ב ,שמפיץ מינהל הדלק לחברות הדלק, "מחיר
ס מחירו של בנזין 'בפלט לא פורסם; והמצוי לעיון במינהל הדלק ,(2011בספטמבר 

, את המחיר המרבי, באישור שר התשתיות הלאומיות, יקבע המנהל, אוקטן כאמור 99
 (.ן"רכיב שער בז –להלן , הרכיב לפי פסקה זו)בהתחשב במחירו של מוצר דומה 

וכל מס אחר , (בלו –להלן ) 1991-ח"התשי, בלו על פי חוק הבלו על דלק (2)
 ;(רכיב המסים –הלן כולם ל)המוטל על פי דין 

                                                           
 .909' עמ 1.1.2002מיום  1119' ב מס"ת תשס"קפורסם  *

 .11.1.2002תחילתו ביום ; 2002-ג"צו תשס – 91' עמ 21.10.2002מיום  1201' ג מס"ת תשס"קתוקן 

מיום  1111' מס. 1.1.2001תחילתו ביום ; 2001-ד"צו תשס – 211' עמ 19.2.2001מיום  1292' מס: ד"ת תשס"ק
 .11.12.2001עד יום  1.1.2001תוקפה מיום ; הוראת שעה – 910' עמ 11.1.2001

 .לענין תחילה 1סעיף ' ר; 2001-ז"תשס צו – 111' עמ 11.1.2001מיום  1910' ז מס"ת תשס"ק

 .ימים מיום פרסומו 120תחילתו ; 2001-ט"צו תשס – 11' עמ 1.10.2001מיום  1111' ט מס"ת תשס"ק

 10.9.2011עד יום  1.1.2011תוקפה מיום ; הוראת שעה – 992' עמ 11.9.2011מיום  1999' מס :א"ת תשע"ק
יום תחילתו ב; 2011-א"צו תשע – 1191' עמ 1.9.2011מיום  1010' מס .(2011-א"בצו תשע 1.9.2011בוטלה מיום )

 .לענין הוראת שעה 1סעיף ' ור 1.9.2011

צו  – 1911' עמ 01211.1.2מיום  1111' מס .2012-ב"צו תשע – 1221' עמ 11.1.2012מיום  1121' מס :ב"ת תשע"ק
 1109' עמ 11.9.2011מיום  1111' מס .לענין הוראת שעה 1סעיף ' ור 1.1.2012תחילתו ביום ; 2012-ב"תשע( 2' מס)

 .שעהלענין הוראת  1סעיף ' ור 2.9.2012תחילתו ביום ; 2012-ב"תשע( 1' מס)צו  –

 הגדרות

קביעת מחירים 
 מרביים

 2002-ט"צו תשס

 2002-ט"צו תשס
 2011-א"צו תשע

 2011-א"צו תשע

 2011-א"צו תשע

 2012-ב"צו תשע

 2012-ב"צו תשע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-klali-6179.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6203.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6292.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6337.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6580.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6717.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6999.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7030.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7127.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7148.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7164.pdf


 2002-ב"תשס, (מחירים מרביים בתחנות תדלוק)צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
 נוסח מלא ומעודכן

 

1 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_022.doc 

 ;סל הוצאות (1)

הקבוע , אוקטן נטול עופרת 91לבנזין , מחיר הוספת תוסף אשלגני מחליף עופרת (א1)
, (תעריפי תשתית במשק הדלק)בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

 ;1999-ו"התשנ

כיב ר –להלן ) 1919-ו"התשל, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, מס ערך מוסף (1)
 (.מ"מע

 –מותר לגבות נוסף על המחיר המרבי , בבנזין הנמכר בשירות מלא (ב) 

 ;(תוספת בעד שירות מלא –להלן )תשלום בעד השירות המלא  (1)

, למחרת 1.00-ל 20.00שלום בעד מכירת בנזין בתחנות תדלוק בין השעות ת (2)
 – "ימי מנוחה", הלענין ז; 1.00מכניסתו ועד למחרתו בשעה , וביום מימי המנוחה

ויום , 1911-ח"התש, לפקודת סדרי שלטון ומשפט( א)א11כמשמעותם בסעיף 
 .1919-ט"התש, כמשמעותו בחוק יום העצמאות, העצמאות

 .לא ייגבה כל תשלום נוסף על התשלום המרבי, בעד בנזין הנמכר בשירות עצמי (ג) 

מרכב הנושא  ,המחיר המרבי בתחנת תדלוק לא ייגבה בעד בנזין כל תשלום נוסף על (ד) 
כהגדרתו בחוק חניה  –" תג נכה", לענין זה; והנהוג בידי בעל התג, שהוצג לעובד התחנה, תג נכה
 .1991-ד"התשנ, לנכים

 

 בספטמבר 2)ב "ו באלול התשע"טהחל ביום ות והתוספת בעד שירות מלא סל ההוצא (א) .3
 :הם (2012

 בשקלים חדשים לאלף ליטרים מוצר הדלק 

 111 בשירות עצמי, אוקטן 99בנזין 

 111 תוספת בעד שירות מלא

בעד בנזין הנמכר בתחנות , לא ייגבה כל תשלום כאמור בו, (ב)2על אף האמור בסעיף  (ב) 
אם , החל במועדים כמפורט להלן, בין בשירות מלא ובין בשירות עצמי, ת דלקתדלוק של חבר

 –שבהן , מספר תחנות התדלוק שלה

, הן בשירות עצמי, (המשאבות –להלן )לפחות רבע מן המשאבות לתדלוק בנזין  (1)
 –הוא ביום 

אחוזים מכלל תחנות  20-פחות מ, (2001באפריל  1)ד "בניסן התשס' י (א)
 ;התדלוק שלה

אחוזים מכלל  10-פחות מ, (2009באפריל  1)ה "התשס' א באדר ב"כ (ב)
 ;תחנות התדלוק שלה

ובתחנת תדלוק אשר בה לא יותר , לפחות שליש מן המשאבות הן בשירות עצמי (2)
ו "בניסן התשס' הוא ביום ד, לפחות משאבה אחת היא בשירות עצמי –משאבות  1-מ
 .מכלל תחנות התדלוק שלה אחוזים 10-פחות מ, (2001באפריל  2)

 2)ו "בניסן התשס' החל ביום ד, (2()ב)ובסעיף קטן ( ב)2על אף האמור בסעיף  (ג) 
ששיעור המשאבות בתדלוק עצמי בה פחות משליש או שמספרן , תחנת תדלוק, (2001באפריל 
ל לא תגבה כ, 1-מספרן פחות מ –משאבות או פחות  1ובתחנה שבה , הגבוה מביניהם, 2-פחות מ

 .אף אם הוא בשירות מלא, בעד בנזין הנמכר בה, (ב)2תשלום כאמור בסעיף 

כל זמן שמתקיים בה אחד , תחנת תדלוק יראו כאילו אין בה משאבה לתדלוק עצמי (ד) 
 :מאלה

או שמסיבה כלשהי לא ניתן לתדלק , המשאבה לתדלוק עצמי אינה פועלת (1)
 ;באמצעותה

 ;ורה עליו המנהלהמשאבה אינה מסומנת באופן שה (2)

אין בה שלט המכוון את הנכנסים אליה באופן ברור שהורה עליו המנהל מן  (1)
 ;הכניסה אל משאבת התדלוק העצמי

 ;אין בה שלט הנראה לעין מן הכניסה לתחנה שצוין בו המחיר בשירות עצמי (1)

סל הוצאות ותוספת 
 בסיסיים

 ( 3' מס)צו 
 2012-ב"תשע

 2002-ד"צו תשס

 2002-ז"צו תשס

 2002-ז"צו תשס

 2002-ז"צו תשס
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יעמדו לעיון הציבור במשרדי מינהל הדלק , הוראות המנהל לפי סעיף קטן זה
 .ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות, שליםבירו

ובין , בין שהתשלום בה באמצעות כסף מזומן –" משאבה בתדלוק עצמי", בסעיף זה (ה) 
 .לפי בחירת בעל תחנת תדלוק, שהוא באמצעות כרטיס אשראי

 

 :רכיבי מחירי הבנזין והתוספת בעד שירות מלא יעודכנו כמפורט להלן (א)  .2

 ;דה הראשון בכל חודשביום העבו –ן "רכיב שער בז (1)

 ;על פי דין, מזמן לזמן, כעדכונם –מ "רכיבי המסים והמע (2)

ביום העבודה הראשון בחודש אפריל בהצמדה למדד  –רכיב סל ההוצאות  1(1)
לפי המדד האחרון , המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, הראשון בחודש אוקטוברהידוע ביום העדכון הקודם לפי פסקה זו וביום העבודה 
לפי , בהצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ;מוכפל במקדם ההתייעלות, המדד האחרון הידוע ביום העדכון הקודם לפי פסקה זו

ביום העבודה הראשון בחודש אפריל וביום העבודה  –התוספת בעד שירות מלא  (1)
יעור השינוי במדד השכר הממוצע למשרת שכיר הראשון בחודש אוקטובר לפי ש

סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת , משרות שכיר – 9/המפורסם בלוח יא
לפי , בענפים כלכליים נבחרים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –שכיר 

 .המדד האחרון הידוע ביום העדכון הקודם לפי פסקה זו

 –מחיר מרבי יעודכן  (ב) 

לפי הצטברות העדכונים של רכיביו כאמור , העבודה הראשון בכל חודשביום  (1)
 ,ואולם, (א)בסעיף קטן 

חל  ואם, יעודכן מחיר מרבי ביום שבו חל השינוי כאמור, מ"חל שינוי ברכיב המע( 2)
זולת אם הוא , יעודכן מחיר מרבי ביום שבו חל השינוי כאמור, שינוי ברכיב המסים

 (.1)י יעודכן על פי פסקה שאז, חל ביום האחד בחודש

יעוגל כלפי מעלה כל סכום , במחיר מרבי לליטר ובתוספת בעד שירות מלא שעודכנו (ג) 
 .וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה, שמעל למחצית האגורה

ואת המחיר בעד תוספת שירות מלא , המנהל יפרסם את המחירים המרביים לליטר (ד) 
 .2לחוק 21כאמור בסעיף , לפי סעיף זהכפי שהשתנו , לליטר

 

, 1991-ו"התשנ, (טמחירים מרביים למוצרי נפ)בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  .5
 .בטלים – 9-ו 1, 2, 1סעיפים 

ג "ה בתשרי התשס"ייערך ביום כ( ב)1כאמור בסעיף , עדכון ראשון של סל ההוצאות (א)  .6
 (.2002באוקטובר  1)

תופחת מסל ההוצאות אגורה כשהיא , (2001באפריל  2)ו "בניסן התשס' החל ביום ד (ב) 
 (.1()א)1מעודכנת לפי סעיף 

 
 

 סילבן שלום אריאל שרון (2002במאי  29)ב "יון התשסח בס"י
 ר האוצרש שר התשתיות הלאומיות 
 
 

                                                           
 .1912' עמ 11.1.2012מיום  1111' ב מס"ת תשע"ק: הוראה שעה' ר 2.10.2012לענין העדכון ביום  1
 .20121.1.תחילתה ביום ; 1121' עמ 201229.1. מיום 9111' מס ב"עפ תש"י' ר 2

 עדכון מחירים

תיקון צו מחירי 
 מוצרי נפט

 הוראות מעבר

 2002-ז"צו תשס

 2002-ז"ו תשסצ
 2012-ב"צו תשע

 2011-א"תשע צו

 2011-א"צו תשע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7148.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6465.pdf

