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ולאחר בדיקה עם היחידה המקצועית, הריני להשיבך  30.6.2019בהתייחס לבקשתך לקבלת מידע מיום 

 כדלקמן:

 . בקישור המצורףרשימת תחנות הדלק בהן נמצא דלק לא תקין מפורסמת באתר משרד האנרגיה  .1

 

מורה למנהל מינהל הדלק לפרסם  )להלן: "החוק"( 1960-חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק(, התשכ"א .2

 שמות של תחנות בהן נמצא דלק בלתי תקין. החוק קובע כי משך הפרסום יהיה חצי שנה ותו לא. 

החריג היחיד בחוק הוא היתר להמשיך ולפרסם תחנה שנמצא בה דלק בלתי תקין במשך חצי שנה 

נוספת, וזאת, אם נמצא דלק בלתי תקין בתחנה זו בתקופת הפרסום, או בתוך חצי שנה ממועד 

 הבדיקה הקודמת. 

הגיש ככל שיש לכם עניין מיוחד, כגון, חשד כי בתחנה מסוימת מכרו דלק בלתי תקין, עליכם ל

 בקשה מנומקת וזו תישקל על ידי המשרד. 

 

לבקשתה, לא ביקשה הוועדה לאורך השנים ת הכלכלה עדולמעט הדיווח בשנה הראשונה שנמסר לו .3

על בדיקות . עם זאת, דיווח (לא איתרנו דוח זה אשר הועבר כבר לפני שנים רבות) דיווחים נוספים

. ידי המשרד מידי שנה ומפורסמים לציבור מצוי בדוחות חופש המידע הנערכים על תקינות דלק

 .מצורף הקישור

 

אנו מודים )ג()א( לחוק, 2אשר לרשימה של תחנות התדלוק שאין להן התקשרות תקפה לפי סעיף  .4

באתר האינטרנט.  עם זאת קיים קושי גדול, וכמעט בלתי  לך על ההערה ונפעל לקיים את הפרסום

אפשרי, לערוך רשימה רטרואקטיבית של התחנות שבמועד כלשהו פעלו ללא שהייתה להן 

, אנא פנה בעניינה. למותר מסוימתהתקשרות תקפה עם מעבדה מאושרת. ככל שיש לך עניין בתחנה 

עלינו לפנות אליו לשם קבלת התייחסותו קודם להבהיר כי היות שהפרסום עלול לפגוע בצד ג', יהיה 

https://www.gov.il/he/departments/general/gas_stations
https://www.gov.il/he/Departments/General/freedom_of_information_energy
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למען הסר ספק, גם תחנות אשר לא היה להן הסכם תקף,  לחוק(. 13 עיףס אהלהעברת המידע )ר

 מוצרי הדלק שלהן נבחנו על ידינו באופן שיטתי מידי שנה.

 

 

 

 בברכה,

 
 יסמין סיאני

 העמדת מידע לציבורממונה על 
 
 
 
 

 מנהל מינהל הדלק והגז  –מר חן בר יוסף : העתק


