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תעשיית זיקוק 
הנפט בישראל

ניתוח מגמות
יצוא תזקיקי הנפט בישראל  כי  ניתן לראות בבירור  החל משנת 2013 
וגדל מזיהום האוויר  הולך  ולכן אחראי לחלק  גדל בצורה משמעותית 
מהמפעלים, אך אין שינוי משמעותי בצריכת תזקיקי נפט אלו בישראל. 
המשמעות היא הגדלת הייצוא ורווחי התעשייה אשר גוררים זיהום אוויר 

ותחלואה עודפת על חשבון תושבי ואזרחי ישראל.  

המלצת מדיניות: יש להגביל את תפוקת תזקיקי הנפט בישראל לפי 
צורכי המשק הישראלי וזאת על מנת למנוע זיהום אוויר ותחלואה 
עודפת בשל יצוא ורדיפה אחר רווח. יש לפעול לצמצום התעשייה 
המזהמת במרכזי אוכלוסיה, לבטל את התכניות להרחבת התעשייה 
משק  לפתח  יש  הפליטה.  היתרי  את  להחמיר  ובמקביל  המזהמת 

אנרגיה המבוסס על אנרגיות מתחדשות ותחליפי נפט לתחבורה. 

 דוח צוות המחקר
של מגמה ירוקה

מובילים אקטיביזם סביבתי
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 .2015-1970, ישראלשל  אנרגיהה ס, מאזן"הלמ אתר 1

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=561 
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במלאי, )קטגוריה קרובה לצריכה משקית כוללת לשנה, בהתעלם משינויים זניחים יחסית  2

 .(אובדנים בייצור וכו'
 אספקת קטיעת עם .החשמל במשק המשבר בשנת שמדובר מכיוון דופן יוצאת 2012 שנת 3

 ומזוט בסולר זמנית להשתמש עברו חשמל לייצור, תטיס ים מאגר וקריסת ממצרים הגז
השימוש בדלקים  שסופה חיסול כמעט מוחלט של, בניגוד למגמה הכללית בהיקף מוגבר

 .הללו במשק החשמל
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, שמספקים נתונים 2006הסתמכנו על הדו"חות המפורטים המוקדמים ביותר, מאז  4

 http://maya.tase.co.il/company/259. מתוך אתר הבורסה: 2004רלוונטיים מאז 
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 תזקיקים בנתונים הפיננסיים שנוגעים לחלק ההכנסות מיצואכך גם עולה מהסתכלות  5

 במונחים כספיים.
תפוקה שנתית בשנת  84%מדובר בהשבתה שהורידה את ניצולת מתקני המפעל לרמה של  6

קשורים, בין  המתקנים שהושבתו .95%-אחוז הניצולת עומד על כ במצב רגיל, כאשר 2016
 .משמעותית בשנה זו השאר, לייצור סולר וכפי שנראה בהמשך, תפוקת תזקיק זה אכן ירדה

 .24-, א23-א , עמ'2016בז"ן, דו"ח תקופתי 
והגידול בצריכת התזקיקים במשק בשנה  2012לגבי הירידה הזמנית בהיקף היצוא בשנת  7

 .3, ראה הערה זו
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הרציונל שמכתיב את מדיניות הפיתוח והייצור של בז"ן, זוכה להצגה כנה אנו מוצאים כי  8

"לצורך : (7-)עמ' א 2016-יותר בדיווחי הפירמה למשקיעים. כפי שנכתב בדו"ח התקופתי ל
קבלת החלטות בנוגע לסוגי הנפט הגולמי שיירכשו על ידי החברה ולהרכב המוצרים שייוצרו 

היתר, במערכת ממוחשבת של תכנון לינארי,  על ידי החברות, משתמשת החברה, בין
המבוססת על מודל מתמטי רב משתנים, הלוקח בחשבון נתונים מסחריים כגון: מחירי 

סוגים שונים של נפט גולמי ומחירי המוצרים השונים שמייצרות החברות: מחירי מוצרי 
טכניים ביחס נפט, מחירי פולימרים, ארומטים, שמנים ושעוות, הזמנות הלקוחות, ונתונים 

לכושר הייצור של מתקני החברות. המודל ממליץ על פונקציות ייצור )תמהיל הנפט הגולמי, 
ותמהיל המוצרים שייוצרו ממנו( הממקסמות את רווחיות הקבוצה. מערכת זו משמשת את 

 החברות הן לצורך תכנון עתידי ארוך טווח והן לצורך פעילותן השוטפת."
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, יעד היצוא העיקרי של בז"ן, מוטה לצריכת סולר, בניגוד כוניתי-יםשוק תזקיקי הנפט ה 9

 לשוק הישראלי.
 א'(: נספח)ראה  2016משנת  TASCכך גם לפי דו"ח  10

http://tasc-consulting.com/_Uploads/dbsAttachedFiles/newsletter4.pdf 
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 ראה נספח ב'. 11
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