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  2017 -, התשע"ז ()תיקוןסולר לתחבורה( צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()

 

 

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

 

 

 

 

)להלן הצו   20032-תשס"גצו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )סולר לתחבורה(, ב  .1 

  - 1, בסעיף העיקרי(

דלק העומד בדרישות ת"י  -"ביודיזל"לפני הגדרת "המנהל" יבוא: " ) (1)  

אסטרים מתיליים של חומצות שומניות למנועי  -דלק לרכב מנועי  - 5731

 ;"3(FAMEדרישות ושיטות בדיקה ) -דיזל 

סולר  –במקום הגדרת "סולר דל גופרית" יבוא: ""סולר לתחבורה"   (2)  

 4סולר: סולר למנועי דיזל" – 107העומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 

 יבוא:ואחריו ( 1לצו העיקרי החל במילה "מותר" יסומן ) 3האמור בסעיף   .2 
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 694"פ התשע"ד, עמ' י 3
 1727י"פ התשע"ב, עמ'  4
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מותר להשתמש בתערובת של סולר וביודיזל, להנעת כלי רכב אשר  (2")  

היצרן אישר כי ניתן להניעו בתערובת זו בהתקיים התנאים להלן, ואולם 

לא ימכור אדם תערובת סולר וביודיזל בתחנת תדלוק המוכרת דלק 

 לציבור, ולא יספק תערובת זו לתחנה כאמור: 

 –סולר ביודיזל )להלן )א( היצרן וכל מי שמוכר או מספק תערובת 

המוכר( יודיע בכתב לרוכש או למקבל התערובת כי אין להשתמש 

בתערובת אלא אם כן יצרן הרכב אישר כי ניתן להניע את הרכב 

 בתערובת זו.

)ב( המוכר ימסור לצרכן מידע מפורט בכתב על שיעור הביודיזל 

 בתערובת; 

ולא יאוחר מיום בתום כל שנה, )ג(, המוכר ימסור למנהל מינהל הדלק 

לשנה  דיווח  שנתיהעבודה הראשון בחודש פברואר  אחת לשנה ביום

על סוגי התערובות שנמכרו, הרכבן של  הקלנדארית שהסתיימה 

התערובות וסוגי הצרכנים להם נמכרו; הדיווח ייעשה במדיה 

 "אלקטרונית במתכונת שמנהל מינהל הדלק יורה עליה.

    

   

    

 
 

 שטייניץד"ר יובל   
                                                                                                     

 האנרגיהשר 
 
 

                                                                    
 ז"________________ התשע

 _______________(2017) 
 ( 3-2727)חמ 
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ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()סולר תחבורה( קובע את האיסור להניע רכב דיזל בדלק שאיננו סולר העומד 

 ., ובכלל זה אסורה מהילה בביודיזלבדרישות התקן, ואף אוסר למהול את הסולר בחומר אחר

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

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

 כדלק לרכב, לרוב בתערובת עם סולר. 

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

נציגו עם או  כלי הרכב לאחר היוועצות עם יצרן , לעשות שימוש בתערובת, כאמור מתירהתיקון המוצע 

 בארץ. 

הציבוריות, על מנת למנוע טעויות של  כמו כן התיקון קובע כי מכירת התערובת אסורה בתחנות התדלוק

תדלוק רכב לא מתאים. התערובת תימכר רק ללקוחות בעלי ציי רכב, דוגמת חברות האוטובוסים, 

לאחר יידוע של הלקוח על מאפייני המוצר כולל ו לוק פנימיות שלהם,המתדלקות את כלי הרכב בתחנות תד

דיווח שנתי למנהל בדבר היקפי המכירות של . כן יחוייב ספק הביודיזל בשיעור הביודיזל בתערובת

 התערובות.


