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לשימוש בטכנולוגיה חתמה על הסכם רשיון כיל 
 מיגל חקר היישומיהממכון שפכים עם ב לטיפול

 
מספקת את צרכיה החיוניים של היצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים , כיל

חתמה על  חיפהכיל כי  ,היום הודיעה, האנושות בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים
בעלת פטנט לטיפול מכון למחקר מדעי בגליל, לשימוש בטכנולוגיה ייחודית  –הסכם רשיון עם מיגל 

 .בשפכים
 

חומרים מגיבים )ריאגנטים( אשר  ולשווקזכאית לפתח, לייצר  חיפהכיל תהיה במסגרת ההסכם, 
לטיפול בשפכים. ההסכם נחתם עתה, עם השלמתה המוצלחת של תכנית ההרצה פותחו על ידי מיגל 

ידי מיגל בשיתוף עם החממה הטכנולוגית של כיל, כיל )"פיילוט"( בת השנה, אשר הובלה על 
ום במי השפכים לטובת חדשנות, לפיתוח תהליך ורכיב ייחודיים אשר יסייעו בהפחתת רמות הזיה

תשולב במוצרים חקלאיים המיוצרים על ידי מחזור המים המיועדים להשקיה. הטכנולוגיה החדשנית 
  כיל חיפה, לשימוש לקוחות קיימים וחדשים של החברה.

 
תחומי המשלב פעילויות וידע -מיגל הנו מכון מחקר מדעי יישומי. במכון מתבצע מחקר יישומי בין

מיקרוביולוגיה, תזונה הביוטכנולוגיה, המדעי המחשב, הסביבה והמים, טכנולוגיה, האגרובתחומי 
 הקלינית, מדעי הצמח, כימיה סינטטית, כימיה חישובית וחקלאות. המכון פועל בשותפות עם התעשיי

למכון יידע ייחודי  והאקדמיה במטרה לקדם את הפיתוח הכלכלי, התעשייתי והאקדמי של הגליל.
בתחומי הכימיה החישובית, הסביבה, המים והאגרוביומדיקל. פעילות המכון בתחום  במו"פ יישומי

האגרוביומדיקל משלבת חקלאות מתקדמת, תזונה קלינית, מיצוי  ואפיון חומרי טבע פעילים ורגולציה 
 של מזונות מבוססי מדע. 

 
-במטרה למנף פיתוח תהליכים ומוצרים חדשים ולשפר מוצרים בני, 2014כיל חדשנות הוקמה בשנת 

הכלים הנדרשים , באמצעות רים המרכזיים העומדים בפני החברהלספק פתרונות לאתגוכן קיימא, 
מתוך  Open Innovationכיל מאמצת גישת . לאיתור נושאים יצירתיים ומיזמים חדשים מרחבי העולם

רצון להיחשף לטכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך גם ממקורות חיצוניים, ולרתום את הכוח הטמון 
 בשיתוף הפעולה עם מדענים ויזמים מכל רחבי העולם לצמיחת וקידום החברה.

 
מרכזי ובכלל זאת , בחברה ניצול אופטימאלי של יכולות המו"פמאפשרת החממה הטכנולוגית של כיל 

אנשי מקצוע והעובדים בתמי אימי )יחידת המחקר  500-תוח של קבוצת כיל המעסיקים כהמחקר והפי
והפיתוח המרכזית של כיל הממוקמת בחיפה( ובמתקני המחקר והפיתוח האחרים של החברה 

הוגשו במסגרת החממה מתנהלים כיום עשרה פרויקטים וכבר . ארה"בוב הולנדבגרמניה, בבישראל, 
 .פעולה ףלשיתושות חדמהצעות  500-למעלה מ

 
 

 אודות כיל:
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות 

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

חומצה  כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של
זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות 
לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה 

 .ואספקה גלובלית



 

 
 

להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים 
. תוספי המזון שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון

מספקים ; המוצרים לטיפול במים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותרמאפשרים  שאנו מייצרים
יצירת אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; אנשים ולתעשייה ברחבי העולםלמיליוני  מים נקיים

מניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח ליעילה יותר וידידותית לסביבה, אנרגיה 
 במגוון מוצרים וחומרים. 

חל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית ה כיל נהנית
גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה 

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.

תמיכה בקהילות שמפעלינו כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, 
פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של 

 החברה.
ממניות כיל  45%(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מוחזקות בידי פוטאש ) מניות 13.9%מוחזקות בידי החברה לישראל, 
 הציבור.

ומכירותיה  בישראל, רובם בנגב. 5,000 -מהם כ עובדים ברחבי העולם 12,500 -החברה מעסיקה כיום כ
 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 48%-וכ מיליארד דולר 6.1 -הסתכמו בכ 2014בשנת 

 group.com-www.iclל החברה בכתובת למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט ש

 
 

 אודות מיגל

מיגל קרית שמונה, מרכז מו"פ הנתמך על ידי משרד המדע הטכנולוגיה והחלל,  הנו מכון מחקר מדעי יישומי 
המכון פועל ליצירת כלכלת ידע, תחומי. המכון, בבעלות החברה לפיתוח הגליל, מהווה מנוע צמיחה איזורי. -בין

מקומות עבודה איכותיים ולחיזוק העשייה האקדמית והמחקר בגליל. בשנה האחרונה החל המכון לפעול 
 להקמת מרכז מו"פ ארצי בתחום האגרוביומדיקל סביב המכון.

 
 
 
 

 לפרטים נוספים:
 עמירם פליישר יועצים לתקשורת ויחסי ציבור

 03-6241411פקס':  03-6241241טל': 

 7716666-050נייד:  pr.com-yaara@fleisherיערה גרויסמן 
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