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כרמל 
אולפינים

החברה המובילה בישראל  
לייצור פולימרים

חומרי הגלם מהם עשויים  
רוב מוצרי הפלסטיק שאנו  

יום  -פוגשים ביום

פוליאתילן  פוליפרופילן

PE pp



שוק הפוליפרופילן הבינלאומי  
בצמיחה חזקה לאורך זמן

מיליון טון80-גודל השוק כיום כ
2040עד 80%-צפי צמיחה של כ
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מוצרי  
צריכה
אריזות מזון 25%

ומשקה
27%

היגיינה  
וקוסמטיקה

14%

מוצרי תעשייה 
ואריזה
14%

בנייה
8% חקלאות

4%

רכב
כ"סה8%

80
מיליון טון

Source: IHS MARKIT 2021

80%+

חומר הגלם הנפוץ ביותר  -פוליפרופילן
בעולם למגוון רחב של תעשיות 



הבינלאומי*שוק הפוליאתילן
בצמיחה חזקה לאורך זמן

מיליון טון25-גודל השוק כיום כ
2040עד 50%-צפי צמיחה של כ

-פוליאתילן בצפיפות נמוכה
חומר גלם לייצור מוצרים בעלי תכונות 
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מוצרי  
צריכה
אריזות מזון 12%

ומשקה
32%

היגיינה  
וקוסמטיקה

6%

מוצרי תעשייה 
ואריזה
31%

בנייה
10%

חקלאות
7%

רכב
2%

כ"סה
25

מיליון טון

 *
טון
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ליו
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Source: IHS MARKIT 2021

(.LLDPE)ולינארי בעל צפיפות נמוכה ; (HDPE)צפיפות גבוהה ; ל"כאוהמיוצר על ידי ( LDPE)צפיפות נמוכה : סוגי פוליאתילן3קיימים *

50%+
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שוק הפולימרים בישראל

אלף טון550-גודל השוק כיום כ
2040עד 45%-צפי צמיחה של כ
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מוצרי  
צריכה

18%

אריזות 
מזון  

ומשקה
13%

אחר
5%

חקלאות
38%

רכב
4%

כ"סה
550
אלפי טון

מוצרי תעשייה
22%

בליבת הייצור כחול לבן

פולימרים משמשים למגוון רחב 
של ענפי תעשיה בישראל
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מגמות קיימות בשוק הפולימרים  
בעולם ובישראל

ידי  -קביעת יעדי מחזור על
יצרנים מובילים בעולם

אימוץ מדיניות כלכלה מעגלית  
(2020מרץ )באיחוד האירופאי 

וכן  , מעורבות רגולטורית מוגברת
הטלת מסים על חומרים שאינם 

ברי מחזור באיחוד האירופאי
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החברה המובילה בישראל 
לייצור פולימרים

טון630,000
*פוליפרופילן בשנהיצור 

170,000
*יצור פוליאתילן בשנה

טון

(  ישראל והולנד)כושר ייצור פוטנציאלי מרבי בשני אתרי הייצור *
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PE

pp

55030+ 2

70%20010
מעל

עובדים

נתח שוק מקומי  
פוליפרופילן

מדינות בהן אנו פועלים אתרי ייצור

פטנטים בשלבים שוניםלקוחות בישראל

$M190ממוצע* EBITDA
2015-2019על סמך השנים *
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תעשיה צומחת עם  
ביצועים פיננסיים  
חזקים לאורך זמן

כרמל אולפינים  
מקבוצת בזן

*Source: Bloomberg

$M190

80%
$M100

ללא מינוף

נתוני החברה

*ממוצע EBITDA 

(30.9.2021)הון עצמי למאזן 

*רווח נקי ממוצע

נתוני שוק

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  

2015-2019על סמך השנים *

900$/T
ממוצע  * תחזית מרווח פולימרים

(2022-2030* )מעל נפטא
Source: IHS MARKIT 2021

 *Discounted Contract PP & LDPE
T530/$מחיר נפטא ממוצע של
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מיליוני דולר2015-2021

פרמטרים פיננסיים עיקריים

EBITDAרווח נקי

תוצאות חזקות לאורך זמן
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81%

78%77%76%69%
58%

45%
32%
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93 

55 

130 

161 

77 

101 
111 105 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1-9.21

מיליוני דולר2015-2021

פרמטרים פיננסיים עיקריים

תזרים מזומנים פנויהון עצמי ויחס הון למאזן

1,031

854808
729

637
515

406
297

30.09.20212020201920182017201620152014

יציבות ואיתנות פיננסית מתמשכת

80%
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5
היסודות שלנו  
להצלחה



עשורים של תוצאות בשטח 5
2011-2012 2010 2009 2007 1995 1992 1988 1960-1980

הסבת  ל"כאוהקמת 
מתקנים לגז 

טבעי והקמת  
מתקן קליטת 

גזי סינרגיה  
מבזן

רכישת חברת 
דוקורהבת 

(בהולנד)
הקמת מתקן  

ייצור 
פוליפרופילן  

ראשון
(אלף טון120)

הרחבת כושר  
ייצור מתקן  

הפוליפרופילן  
אלף  200-ל)

(טון

הקמת פעילות  
ל"בכאופ "מו

הקמת מתקן  
נוסף לייצור  

פוליפרופילן  
בטכנולוגיה 

200)מתקדמת 
(אלף טון

השלמת  
מיזוג מלא  

עם בזן

1995

הקמת מתקני  
הפוליאתילן על 

ב"מפידי 
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הגדלת  
כמויות הייצור  

על ידי  
פתיחת 

צווארי בקבוק  
בתפעול

2012-20172021

אימוץ  
תכנית  

אסטרטגית  
בעלת  

פוטנציאל 
צמיחה  

משמעותי



עשרות שנות ניסיון מצטבר בתעשייה
הנהלת הקבוצה

כאו״להנהלת 

ברחורדראורית 
ל תפעול  "סמנכ

ל"כאו

שנות ניסיון20

מגי ביטן

שנות ניסיון20

ר רותם שמש"ד

שנות ניסיון20

Ann Geens
Ducor CEO

שנות ניסיון15

אלפרמלאכי 
ל"כאור דירקטוריון "יו

ל בזן"ומנכ
שנות ניסיון30

אנה ברנשטיין
,  ל כספים"סמנכ

ותקשובכלכלה 
שנות ניסיון15

אסף אלמגור
ל"כאול "מנכ
שנות ניסיון30

חנאמארק 
, ל שיווק ומכירות"סמנכ

רכש והתקשרויות
שנות ניסיון20

20

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  

ל שיווק                  "סמנכ
ל"כאוומכירות 

ל  "סמנכ
ל"כאופ "מו
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סינרגיה עם 
בית הזיקוק

ייצור מתקדמותסינרגיה ויכולות 
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זמינות למגוון  
חומרי גלם

ייצור מגוון  
רחב       של 

מוצרים  

מתקנים חדישים 
עם טכנולוגיה

מתקדמת  

כמויות ייצור
2015-2020

פוליאתילן פוליפרופילן

שנת  
שיפוץ

אלפי טון

326 329 302 368 369 378 360 
261 

159 159 
124 

158 141 154 154 

109 

485 488 
426 

526 510 532 514 

370 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1-9.21
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בית זיקוק חיפה 
(קבוצת בזן) נפטא

פרופילן

מ"גפ

גזים אחרים שמקורם  
בסינרגיה עם בזן

בית זיקוק אשדוד

מתקני  2
פוליפרופילן

מתקני  4
פוליאתילן

זמינות מגוון חומרי גלם

מתקני ייצור  
חומרי גלם  
לפולימרים

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  

23

פרופילן
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יכולות ייצור  
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בשוק העולמי
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עוגן מוביל בשוק המקומי

70%
נתח שוק

פוליפרופילן

35%
מעל

200
לקוחות בפריסה 

ארצית  

78
צפון עד חדרה

אוטונומיה11

44
מנתניה : מרכז

עד אשדוד

23
אשקלון : דרום

עד אילת

נתח שוק
פוליאתילן
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PE pp



עוגן מוביל בשוק המקומי

Tailor-made
התאמה ייחודית  

לצורכי הלקוח

תמיכה בפיתוח  
העסקי של  

הלקוחות

שותפות עסקית  
ארוכת טווח

אספקה אמינה ורציפה 
של מוצרים באיכות 

גבוהה

Just-in-Time
נגישות גבוהה וקרבה 

פיזית ללקוחות
ליווי מקצועי
של שירותי  

מעבדה ורגולציה

כרמל 
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אתרי לוגיסטיקה

שווקים עיקריים  

אתרי ייצור

מהירות תגובה  
וגמישות

מוניטין וקשרי  
לקוחות ארוכי טווח  

נוכחות וגמישות
העולמיבשוק אסטרטגית

קשת מוצרים רחבה  
ואיכותית

סוכנים  -מערך הפצה 
ומפיצים

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  

28

אירופהאסיה

אפריקה

צפון אמריקה

דרום אמריקה



חברת בת 
, בבעלות מלאה
בעלת מיקום 

וחשיבות  
אסטרטגיים

כרמל 
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יכולות ייצור 
מתקדמות  קווים נפרדים בעלי כושר ייצור 3

*טון180,000כולל של 

נגישות לתשתיות לוגיסטיות חיוניות  
בלב נמל רוטרדם לרבות מזח פרטי

ייצור מגוון רחב של פולימרים 
המותאמים לענפי תעשיה מובילים  

90%ניצולת ממוצעת של * 

קשרים  
ונוכחות שוק  
משמעותיים

קשרי מסחר ארוכי שנים עם לקוחות  
וספקים מובילים בשוק האירופי

קרבה לשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה

סל מוצרים מגוון המותאם לצורכי  
הלקוח

ל"כאוסינרגיה בשיווק והפצת מוצרי 

בלב זירת 
הכלכלה  
המעגלית

Eco System  מפותח
המעודד קיימות והשקעות 

בתחום המחזור
קרבה לתשתיות איסוף  
וטיפול בפסולות ביתיות

לקוחות בעלי צורך  
לפולימרים מתקדמים
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אולפינים  

מקבוצת בזן  
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יכולות ייצור  
מתקדמות

מוניטין מוכח של  
חמישה עשורים

נוכחות וגמישות  
אסטרטגית  

בשוק העולמי
שחקן מוביל 

בשוק  
המקומי

כרמל אולפינים  
מקבוצת בזן 

מו״פ  
וחדשנות 



פ  "מעבדת מו
חדשנית

POLY-TECH
מחקר ופיתוח מתקדם  
בעולמות הפולימרים  

מאגדים 
ופיתוחים

שיתופי
פעולה 

C

יכולות מחקר ופיתוח מתקדמות
מנוע חדשנות וצמיחה

אנשים

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  

31



עם 
הפנים  
לעתיד

תכנית אסטרטגית  

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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כחלק מאסטרטגיית קבוצת בזן

העמקת המובילות בשוק הפולימרים  
המקומי תוך הובלת הטרנספורמציה  

לפולימרים ממוחזרים ומתכלים  
בישראל

אולפיניםהחזון האסטרטגי של כרמל 



כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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יעדים אסטרטגיים
שילוב פולימרים ממוחזרים ומתכלים

בסל המוצרים שלנו

2030עד 2025עד 

100%

2020

85%

15%

70%

30%

פולימרים  
פוסיליממקור 

פולימרים ממוחזרים 
ומתכלים



אימוץ  
מדיניות

ESG
חדשנות 

בביו  
פולימרים

הובלת שוק 
הפולימרים  

בישראל
צמיחה  

בתחום  
מחזור  

הפלסטיק

תכנית  
אסטרטגית

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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(LLDPE)פוליאתילן(HDPE)פוליאתילן 
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חדירה למוצרים נוספים
באמצעות הסכמי שיתוף פעולה ליבוא

2040עד 50%-צמיחה של למעלה מ

ONE STOP SHOP

36
Source: IHS MARKIT 2021

כרמל (.LLDPE)ולינארי בעל צפיפות נמוכה ; (HDPE)צפיפות גבוהה ; ל"כאוהמיוצר על ידי ( LDPE)צפיפות נמוכה : סוגי פוליאתילן3קיימים *
אולפינים  

מקבוצת בזן  

הגדלת נתח שוק במוצרים הקיימים

2040עד 45%-צמיחה של למעלה מ
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(*LDPE)פוליאתילן פוליפרופילן  

הובלת שוק  
הפולימרים  

בישראל
מיחזור

העמקת הובלת שוק הפולימרים בישראל



שיתופי פעולה עם  
גורמים בעלי נגישות 

לפסולת פלסטיק

צמיחה במחזור המכני  
בישראל ושילוב התחום  

בפעילות הקיימת 

אימוץ טכנולוגיה 
למחזור כימי בישראל  

ושילובה בתהליכי 
הייצור

פיתוח וייצור מוצרים  
ממוחזרים בהתאמה  

לצורכי הלקוחות

מהפולימרים שייוצרו  כשליש
צפויים  2040באירופה בשנת 

להיות ממוחזרים

שילוב חומרי גלם בעלי  
פחמנית  טביעת רגל 

UBQמופחתת כדוגמת 

צמיחה בתחומי המחזור  
המכני והכימי במערב  

Ducorאירופה באמצעות 

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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מחזור פולימרים במגמת צמיחה חזקה

30%

25%

20%

15%

10%

2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2040

Source: IHS MARKIT 2021

נצמח באמצעות שילוב היכולות הקיימות עם שיתופי  
מיזוגים ורכישות, פעולה

פוליפרופילן  
(ממוחזר)

פוליאתילן  
(  ממוחזר)

 %
ם 

רי
חז

מו
המ

וק
ש

 ה
סך

מ

:שיעור צמיחה שנתי ממוצע
7.3%: פוליפרופילן

4.4%: פוליאתילן

פולימרים  
ביו בישראל

פולימרים
מחזור  
פלסטיק להובלתהיחסייםהיתרונותבעליאנו

בישראלהממוחזריםהפולימריםשוק



כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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חדשנות בתחום הביו פולימרים
מתמיד  מערך החדשנות שלנו בחיפוש 

פולימרים-אחר טכנולוגיות פורצות דרך בתחום הביו

,  פיתוח בשלבים ראשוניים יחסית
המהווה תחליף ממקור צמחי  
מתחדש ומתכלה לפולימרים  

שמתאים , פוסיליממקור 
לשימושים רבים לדוגמה אריזות  

פעמיות-גמישות חד

איתור טכנולוגיות  
מבטיחות עם 

פוטנציאל סינרגיה

פ עם "שת
מוסדות  

אקדמיים  
מובילים

שיתוף ידע ומחקר 
לפיתוחים חדשניים  

בתחום

השקעה  
במיזם

השקעה באקוויטי  
והסכם מסחרי  

לפיתוח מוצרים 
משותף

טכנולוגיית
פולימרים-ביו

מערך  
החדשנות  

פ"והמו

פולימרים  
ESGבישראל ביו 

פולימרים
מיחזור



ESGמחויבות לעקרונות 

Industry 4.0 
כלים שילוב

חדשניים ביצור  
הפחתת טביעת  ל

הפחמניתהרגל 

שילוב פולימרים 
ממוחזרים וביו  
פולימרים בסל  

המוצרים

שילוב חומרי גלם 
פחמנית  בעלי טביעת רגל 

בתהליכי הייצור מופחתת 
הקיימים

39

הקניית ערך  ואימוץ סטנדרטים בינלאומיים מובילים
לכלל מחזיקי העניין

:היעדים הסביבתיים שלנו בתחום הפולימרים

E nvi ronm enta l

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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נגזרת ממדיניות קבוצת בזןESG-בתחום האולפיניםכרמל מדיניות 



פיתוח ואיתור טכנולוגיות  
עם פוטנציאל צמיחה גדול  
תוך מזעור סיכוני השקעה

: 2022-2030השקעה 
10-20M$

:2022-2030השקעה 
140-200M$

:שנתיEBITDAתוספת 
50-60M$

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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במספרים  אסטרטגיה 
2022-2030

ההשקעה הכוללת בתכנית האסטרטגית  מתוךהסכומים המפורטים לעיל הינם *
(2030עד M$ 400סך של)של קבוצת בזן 

*:לתקופה כולההשקעה 
170-240M$

:שנתיEBITDAתוספת 
55-70M$

:     2022-2030השקעה 
20M$

:       שנתיEBITDAתוספת
5-10M$

חדשנות בביו  
פולימרים

הובלת שוק  
הפולימרים  

בישראל
צמיחה בתחום   
מחזור הפלסטיק



מהוויםמתקדמותבטכנולוגיותושימושהחדישיםהייצורמתקני
משמעותייחסייתרון

כרמל 
אולפינים  

מקבוצת בזן  
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סיכום

האסטרטגיהלמימושמצוינתזינוקנקודתמהווהפיננסיתעוצמה
הקרובבעשורצמיחהוהמשך

והמתכליםהממוחזריםהפולימריםבשוקטרנספורמציהנוביל
חזקותופיתוחמחקריכולותבזכותבישראל

וחזקהעקביתצמיחהבמגמתמצויהגלובליהפולימריםשוק
זמןלאורך

הפלסטיקתעשיותלמגווןובעתידבהווה,בעברמרכזיעוגן-ל"כאו
בישראל

בהתאםלהשתנותלנומאפשריםוחדשנותמסחריתגמישות
הלקוחותוצורכיהשוקלמגמות



תודה רבה
2021דצמבר 

כרמל  
אולפינים 

מקבוצת בזן  
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