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!!!המחירים המפורסמים בגליון זה הינם לצרכי מידע בלבד ואין להם כול תוקף מחייב

מ ובלו "המחירים אינם כוללים מע

.כל המחירים הינם בשער בית הזיקוק1

. (ן"מחירים מירביים למוצרי נפט בשער בז)מחושבים לפי הנוסחה הקבועה בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים , מ"למעט מחיר גפ, המחירים2

.2000- ס "התש, (ן"מ בשער בז"מחירים מירביים לגפ)מ מחושב לפי הנוסחה הקבועה בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים "מחיר הגפ3

.ובלבד שלא יעלה על מחיר הייבוא, שיתיר המפקח, או מחיר גבוה יותר, יחול מחיר זה- מ "ובגפ, ואזי יחול המחיר המפורסם בגיליון זה, אם יודיע המפקח על המחירים כי התקיימו התנאים הקבועים לכך בצווים, יכול שישוב הפיקוח על מחירו של מוצר, בהתאם לצווים4
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מ.טמ.טמ.טמ.טמ.טל.קל.קל.קמ.טמ.ט.ל.ק.ל.ק.ל.ק.ל.ק.ל.ק.מ.ט.מ.ט
01/01/20171,813.30   1,780.131,622.23 1,583.94 1,608.77          1,592.22   1,617.18           1,971.79    2,002.70      1,604.75              1,615.41           1,594.64  1,277.27  1,314.63  1,414.08  3.77                   3.77                       

01/02/20172,093.42   1,904.051,622.45 1,581.22 1,591.99          1,589.49   1,600.31           1,968.41    1,981.81      1,593.63              1,604.22           1,582.86  1,267.77  1,304.85  1,403.61  4.28                   4.28                       

01/03/20172,191.64   1,810.031,573.01 1,576.95 1,586.09          1,585.19   1,594.38           1,963.08    1,974.46      1,576.10              1,586.57           1,559.65  1,198.42  1,237.98  1,343.40  2.52                   2.52                       
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.2008- ח "התשס, (תיקון)(מ בשער בית זיקוק"מחיר מירבי לגפ) בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מחיר הייבואמ הינו "המחיר המירבי אותו ניתן לגבות במכירת גפ (*)

www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Fuel/FuelData/LPGImportPrices.htm-  למחיר הייבוא 

: מחירים2לפיכך מפורסמים . CIFב "ס מחיר קרוסין ע'מפורסם באתר הפלאט, 2012החל מחודש אוקטובר   (**)

  .FOB / CIF בתוספת הפרש מחיר סולר תחבורה FOBב "מחיר קרוסין ע. 1

.פ ציטוט"מחיר ע. 2

האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות
מינהל הדלק והגז

http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Fuel/FuelData/LPGImportPrices.htm

