
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

21.1.2. 
 

 של ולפגיעהלירידות מחירים  הובילה בשווקיםהתחרות  התגברות
 5102 בשנתכיל  שלהמתואם  התפעולי ברווח %52 -כ

 

 הגברת התחרותיותלתוכנית התייעלות  את יישומה של מאיצה כיל
לצד יוזמות עסקיות , "הבא קדימה הצעד"במסגרת האסטרטגיה 

 . מחוללות צמיחה

 

בעיקר הפרשה לפרישה מוקדמת  1121בשנת . בברום פסולת לפינוי בעיקר הפרשה לפרישה מוקדמת ברותם והפרשה 1122בשנת )השפעות חד פעמיות בנטרול )*(  

   (.ובברום ברותם

בעיקר  1121בשנת . בברום פסולת לפינוי הפרשה לפרישה מוקדמת ברותם והפרשה, שחרור רווחים כלואים בעיקר מס בגין 1122בשנת )השפעות חד פעמיות בנטרול *( *)

   (.הפרשה לפרישה מוקדמת ברותם ובברום

 
 גוברת בשווקי הפעילות של תחרות למרות  התייצבות הסביבה העסקית ברמת מחירים נמוכה יותר

  .כיל

 עולמיותעל מגמות  המבוססות, ל"הבינ בשווקיםפועלת למימוש הזדמנויות צמיחה  כיל. 

 5102המגזר בשנת  ברווחיות 52% -כ של לקיטון הובילועזה ומחירי אשלג נמוכים  תחרות: דשנים 

 .5105לעומת שנת 

 מוצרי של מכירה בכמויותוירידה  בעירה למעכבי בביקושים האטהה המשך: תעשייתיים מוצרים כיל 

  . לירידה ברווחיות הובילו אנאורגאניים ברום

 וסל מוצרים מאוזן הובילו  רכישות, גידול בכמויות המכירה, יציבות מחירים: תכלית מוצרי כיל

 . 5102בשנת לצמיחה 

 

 1-05/2012 1-05/5105 01-05/2012 01-05/2015 

מיליוני  $
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

  2,212  22.,2  2,.,2  2,1,1 מכירות

 תפעולי רווח
 *מתואם

1,196 19.1 1,598 24.7 122 2... 234 17.8 

מתואם  נקי רווח
 המניות לבעלי

 **החברה של
2,121 22.2 2,221 11., 21. 22.2 1., 22.1 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 :(ראו טבלא מלאה בסוף הודעה) מרכזיים כספיים נתונים

 
לעומת  %1 -עלייה של כ, מיליארד דולר 1.42 -היקף המכירות ברבעון הרביעי הסתכם בכ

 .העליה נובעת בעיקר מגידול בכמויות המכירה. מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד 2.2
מיליארד  ,..2קיטון לעומת , מיליארד דולר 7.56 -כולה הסתכמו מכירות כיל בכ 5102בשנת 
 .ובעת בעיקר מירידה במחירי המכירההירידה נ. 1121בשנת 

 
 ,% -של כירידה , מיליון דולר 502 -ברבעון הרביעי הסתכם בכהמתואם הרווח התפעולי 

  .רבעון המקביל אשתקדבמיליון דולר  .12לעומת 
 .%1 -ירידה של כ, מיליארד דולר 0.51 -בכ המתואם הסתכם הרווח התפעולי 5102בשנת 
 .הירידה נובעת בעיקר מירידה במחירי המכירה .1121מיליארד דולר בשנת  2.21לעומת 

 
 2.% -כ של קיטון, מיליון דולר 002 -לבעלי המניות ברבעון הרביעי הסתכם ב הרווח הנקי

מיליון  21 הרווח הנקי הושפע מהפרשות של .אשתקד המקביל ברבעון דולר מיליון 112 לעומת
מיליון דולר לשם פינוי פסולת במפעל  .1, נגב אמפרטפרישה מוקדמת ברותם דולר לתוכנית 
מיליון דולר בשל ירידת ערך נכסים במגזר מוצרים תעשייתיים וקיזוז  21 -ו תרכובות ברום
מיליון  022 -הסתכם בכ לבעלי המניות ברבעון הרביעיהמתואם הרווח הנקי  .השפעת המס

  .אשתקד המקביל ברבעון דולר מיליון ,.1 לעומת %12 -כ של קיטון, דולר
 

 ,%2 -של כ קיטון, מיליון דולר 202 -הסתכם ב 5102הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 
הפרשות בין היתר עקב השנתי הושפע הרווח הנקי  .1121 בשנתמיליון דולר  2,211לעומת 
הוצאות מס חד ובשל  נגב אמפרטמיליון דולר לתוכנית פרישה מוקדמת ברותם  21 בהיקף

 מיליארד ,2.1 -בהיקף של כ כלואיםהפשרת רווחים בגין  ,מיליון דולר 222 -פעמיות בסך של כ
לבעלי המניות בשנת המתואם הרווח הנקי  .החברות מסשיעור  העלאתמ כן כתוצאהו דולר

 שנתבדולר מיליארד  .2.2 לעומת .%1 -של כ קיטון, דולרמילארד  0.10 -הסתכם בכ 5102
1121.  

 
 

 :5102 בשנת מרכזיים אירועים
 

" קדימה הבאצעד ה"חדשה  בשם אסטרטגיה  והחלה ליישם גיבשה כיל  5102מהלך שנת ב
תוך שמירה על  צמיחה ניכרתאת החברה ל להוביל והיכולת הכלים, לחיזוק התשתית

 הגברת: האסטרטגיה מורכבת משלושה עמודי תווך מרכזיים. בעשור הקרובגם  רווחיות גבוהה
 תשתית ארגונית תומכת צמיחה ויצירת ;צמיחהפעילות מחוללת  ;והתחרותיות היעילות

 . והתייעלות
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 ,םבמספר תחומימקיפה  התייעלות כיל מוציאה לפועל תוכנית: יעילות והתחרותיותה הגברת
שיפור מיצובה , אופטימיזציה של ההשקעות, ניהול יעיל של מערך התפעול, אנרגיה, כגון רכש
במסגרת זו כיל . הפחתת עלות עבודה קבועה ומשתנהו בתחומי האשלג והפוספט התחרותי

פרישה מוקדמת של בדבר מ מתקדם עם נציגי העובדים בחברת רותם אמפרט נגב "מקיימת מו
הנהלת  .מיליון דולר 21 -ביצעה הפרשה ברבעון הרביעי בגובה של כ ולשם כך, עובדים .22

שמתקיים דומה בדיקה ובחינה בכיל על תהליך אתרים החברה הודיעה לנציגי העובדים במספר 
  . בעניין זה

 
: שווקים שלושההעסקים של החברה הכוללת  בליבת התמקדות: צמיחה תמחולל פעילות
פועלת להגדלה וגיוון של מקורות חומרי  החברה זובמסגרת . מזון וחומרים מורכבים, חקלאות

 . אלה גלובאלייםבנוסף למיזוג ורכישה של חברות הפועלות בשווקים , ם מחוץ לישראלגל
 

 :5102 בשנת עיקריות רכישות
 

 של  הייצורהנכסים ופעילות  רכישת על ודיעהה' כיל מוצרי תכלית' 1122 פברואר בחודש
 פוספט מבוסס גלם חומרהמשמש לשיווק וייצור של , גרמניה KNAPSACKמפעל ב 
הרכישה מחזקת . Thermphos International B.Vחברת  מידי, תעשייתיים לשימושים

 שלה הרגל דריסת את משמעותית ומגדילה P2S5 -את מעמדה של כיל בשוק ה
 . באירופה

 הסכם לרכישת קבוצת ב' מוצרי תכלית כיל' התקשרה 1122 דצמבר בחודש
HAGESUD , מזון  תוספימובילה של תערובות תבלינים מובחרות ו גרמניתיצרנית
. מרחיבה את תיק המוצרים של כיל תוספי מזון המותאמים ללקוח הרכישה. לעיבוד בשר

 , בנוסף

  חלקה של  רכישת על הודיעה' כיל מוצרי תכלית' 1122בחודש דצמברVale 

Fertilizantes  בחברתFosbrasil S.A.  בדרום  מובילהה החומצה הזרחתית תיצרנישהינה

 נקייה זרחתית לחומצהל "הבינ בשווקים כיל של מיצובה את מחזקת הרכישה. אמריקה
 . בדרום אמריקה שלהומרחיבה את דריסת הרגל 

  מכרה לפיתוח מוויאטנם שותפים עם הבנותהסכם  על כיל חתמה 1122 ספטמברבחודש 
 . פוספט מבוססי ומוצרים דשנים לייצור מפעל והקמת פוספט

 

. ובאנגליה בספרד שלההאשלג  ותוהתייעלות מכר לשדרוגכיל ממשיכה ביישום תוכניתה , בנוסף
 נמוכות מחירים ברמותגם , יותר אף ורווחים לתחרותיים האלה המכרותתוכנית זו תהפוך את 

לרמות  צפויות להגיעהייצור במכרה האשלג של החברה בספרד  עלויות. כיום בשוק יםמהמחיר
ויגדילו את האטרקטיביות של פרויקט הרחבה משמעותי נמוכות בדומה לעלויות הייצור בישראל 

 .יותר בעתיד
 

מספר פרויקטים תשתיתיים  החברה נמצאת בתהליכי יישום של: צמיחה תומכת תשתית
, בכלל זה יצירת תשתית ארגונית גלובאלית ואחידה של מערכות המחשוב, שמקדמים צמיחה



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

שילוב הפרויקטים יאפשר לנהל את . התקשורת ועוד, ניהול כוח האדם, מחקר והפיתוחהניהול 
 . בעלת נוכחות ויכולות גלובאליים, ומאוחדתחברה אחת גדולה פעילות החברה כ

 
 .יורק-בניו בבורסה מניותיה של כפול לרישום ממשיכה להיערך כיל

 :יכום פעילות במגזריםס
 

 :כיל דשנים
 

 -גידול של כ, מליון דולר .1, -בכ הסתכםמגזר הדשנים  של הרביעי ברבעון המכירות היקף
העלייה נובעת בעיקר מגידול בכמויות . ברבעון המקביל אשתקד מיליון דולר 21,לעומת  21%

ודשני  של אשלג י ירידה במחירי המכירה"אשר קוזזה ע, המכירה של אשלג ודשני פוספט
 .פוספט
לעומת  %. -קיטון של כ ,מיליארד דולר 2.22 -הסתכם בכ 5102במגזר בשנת  המכירות היקף
הקיטון נובע בעיקר מירידה במחירי המכירה של אשלג ודשני  .1121בשנת מיליארד דולר  2.22

 . פוספט
 

 ברבעון דולר מיליון 221 לעומת, דולר מיליון ,2 -בכ הסתכם ירביעה ברבעון התפעולי הרווח
 מהפרשה מירידת המחירים כאמור וכן הושפעהברווח התפעולי  הירידה .אשתקד המקביל

 .מיליון דולר 21בהיקף של נגב  אמפרטמוקדמת ברותם  ישהלפר
 

 1,159 לעומת 11% -כ של ירידה, דולר מיליון 212 -בכ הסתכם 5102התפעולי בשנת  הרווח
 .1121 נתשב דולר מיליון

 
 נמוכה ברמה המחיריםנרשם שיפור בביקוש לאשלג לצד התייצבות  יהרביע ברבעון :אשלג

  . 1121 לשנת ביחס משמעותית
 

לעומת  %... -גידול של כ, מיליון טון אשלג 22..ייצרה כיל דשנים  1122בשנת  :אשלג יצור
 . הגידול נובע משיפור בייצור במכרות החברה באירופה. 1121מיליון טון בשנת  4.94

 
הרבעון הרביעי התאפיין בהמשך ירידת המחירים שהחלה בסוף הרבעון הראשון של : פוספט
1122 . 

 
מיליון דולר  222מיליון דולר לעומת  2.2 -לכ דשנים ופוספט ברבעון הרביעי חלה ירידה במכירות

התפעולי  הרווח .דה במחירי המכירה של דשני פוספטאשר נובעת מירי, ברבעון המקביל אשתקד
 %..1 -י עמד על כרביעברבעון התת מגזר הדשנים והפוספט של בנטרול הוצאות חד פעמיות 

בהשוואה  ,זאת( דולר ליוןמי 2.2 יליון דולר מתוך סך הכנסות שלמ 1רווח תפעולי של )בלבד 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

רווח תפעולי )ברבעון המקביל אשתקד  %,.21 -של כבנטרול הוצאות חד פעמיות לרווח תפעולי 
   (.מיליון דולר 222מיליון דולר מתוך הכנסות של  21של 

 
 
 
 
 

 :הדשנים והתפתחויות מרכזיות בכיל דשנים יבשוק גמותמ
 

, BPCבחודש יולי הודיעה אורלקאלי על פירוק . התאפיינה בזעזועים בשוק הדשנים 1122שנת 
 הגדלת ועל שינוי אסטרטגיית השיווק מהעדפת מחיר ל ,קאלילארוסיתאגיד היצוא בשיתוף ב

במהלך  .צעד זה הוביל בשלב הראשון לקיפאון בשוקי האשלג ולירידת מחירים חדה. כמויות
 יציבות מחירים הורגשה התאוששות בביקושים לאשלג ו .112הרבעון הרביעי והחל מתחילת 
  . ירים החל מסוף הרבעון הראשוןעל כוונתן להעלות מחאף ומספר יצרניות מובילות הודיעו 

 
בירידה בהיקפי הסחר ובהתגברות התחרות התאפיינה  1122שנת  :התפתחויות בשוק הפוספט

לקראת . הדשנים ומוצרי ההמשך, חומרי הגלם ישהובילו לירידה משמעותית במחיר, בשווקים
והמחירים החלו לעלות כתוצאה מביקושים ערים בדרום  בביקושים ה התאוששותחלסוף השנה ה

של הסוחרים הצפון אמריקאים לעונה הבאה וחזרה לשוק של  תתחילת הצטיידו, אמריקה
 .להמשך ירידות מחירים הרוכשים אחרים אשר דחו רכישות בציפיי

 
עליה ביחס מלאי הגרעינים לצריכה  הפוצ, .112 רינואחודש מ משרד החקלאות האמריקאידוח 

שנה החקלאית ב 21.2%לעומת  .112242בסוף השנה החקלאית  %.11.2השנתית לרמה של 
 .קודמתה
 

למועד הדוח הודיעו מספר יצרניות על חתימת חוזה למחצית  נכון :בסין חדשים אשלג חוזי
, אלפי טון 11,חתמה על חוזה לאספקת  אורלקלי: לאספקת אשלג בסין .112הראשונה של 

דולר ביחס לחוזי האספקה של המחצית  .1המהווה ירידה של , דולר לטון .21במחיר של 
תאגיד היצוא של היצרניות מצפון אמריקה הודיע על חתימת , קנפוטקס. 1122הראשונה של 

רנית האשלג יצ Arab Potash -אלפי טון ו 11,בהיקף של  Sinofertחוזה לאספקת אשלג ל 
 . אלפי טון 211הירדנית הודיעה על חוזה בהיקף של 

 
המהווים עליה  ,מליון טון 2., -הגיע לכ 1122יבוא האשלג לברזיל בשנת : ביקוש לאשלג בברזיל

  .ביחס לשנה שעברה אשר הייתה שנת שיא ביבוא אשלג %. -כ של
 

ונתן 'ביקש משרד הבריאות מפרופסור ג חודש נובמבר בסוף :רזרבות הפוספט של כיל דשנים
חוות הדעת אמורה . סאמט חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית בנושא הכרייה בשדה בריר

חברת רותם אמפרט נגב נמצאת באחד מרגעי המשבר . להישלח למשרד הבריאות בקרוב



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 גבוהותרותם ב הייצור עלויות; שוק דשני הפוספט נמצא בשפל. הקשים ביותר בשנים האחרונות
 בשלשנים  1-, ל רקחומרי גלם  עתודות לחברהו ל"ניכר ממתחרותיה בשווקים הבינ באופן

כל אלה (. שדה בריר)הימנעות ממשלת ישראל מלהבטיח מקור חומרי גלם לשנים הבאות 
מחייבים את החברה להוביל תוכנית התייעלות כדי לאפשר לה להתחרות בהצלחה מול 

 ייצור הגדלת יאפשר בריר בשדה כרייה היתר .הבינלאומייםמתחרותיה הגדולות בשווקים 
 להשקעותכולל , לאורך כל שרשרת הייצורשל מאות מיליוני דולרים  השקעות באמצעות
בעלות  ולירידה הייצור להגדלת שתובלנהבשיפור טכנולוגיות קיימות ו ותחדש ותבטכנולוגי

שדה בריר ב הכרייהלהתחייב לפעילויות אלה בהנחה שהממשלה תאשר את  נהכיל מוכ. הייצור
לתעסוקה באזור הנגב ולמשק הישראלי , קיומה של תעשיית הפוספט להמשך חיוניותה בשל
 . בכלל

 

 
 :כיל מוצרים תעשייתיים

 
 211לעומת  2%.. -קיטון של כ, מיליון דולר .21 -הסתכם בכ ירביעהיקף המכירות ברבעון ה

בעיקר , ובמחיריםנובעת ברובה מירידה בכמויות הירידה . מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
  .ברוםעכבי בעירה על בסיס מ בשווקים של

 1.42לעומת  %..2 -קיטון של כ, מיליארד דולר 2.21 -הסתכם בכ 5102 בשנת המכירות היקף
בעיקר של מעכבי , ברובה מירידה בכמויות שנמכרו נובעתהירידה  .1121בשנת  מיליארד דולר

 . לטיפול במים על בסיס כלור וביוצידיםמוצרי ברום אנאורגאניים , בעירה על בסיס ברום
 

 .1 -רווח תפעולי של כ מיליון דולר לעומת 21 -הסתכם בכ ירביעהתפעולי ברבעון ה הפסדה
 , מירידה בכמויות שנמכרו ויוצרו הקיטון נובע בעיקר .מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

הפרשה לירידת ערך מו ברוםמפעל תרכובות מהפרשה לפינוי פסולת ב, מירידה במחירי המכירה
 .נכסים במגזר

 %,. -קיטון של כ, מיליון דולר .22 -של המגזר בכהסתכם הרווח התפעולי  5102 בשנת
 .1121מיליון דולר בשנת  ,12לעומת 

 
 :מגמות בשוקי הפעילות

 
שאפיינה את  ,ההאטה הכלכלית הגלובלית :הסביבה הכלכלית על שוק מעכבי הבעירההשפעת 

להאטה בתחום הביקושים למוצרי גרמה , ואף המשיכה בתקופה המדווחת 1121מרבית שנת 
בעיקר על בסיס , לירידה בביקושים למעכבי בעירה אלקטרוניקה ובתחום הבניה וכפועל יוצא

 . מחירי הברום האלמנטרי התאפיינו ביציבות יחסית, בתקופה המדווחת .מים אלותחוב ,ברום
 

הביקושים  וגז צלולות לקידוחי נפטשוק התמיסות הב: ביקושים לתמיסות צלולות לקידוחי נפט וגז
 הימייםובקידוחים  בעולםהקידוחים  מספרעלייה בהמשיכו להיות חזקים בתקופה המדווחת בשל 

 .בפרט



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
החליט משרד המסחר האמריקאי להטיל מיסי  1122בתחילת : יפול במיםביקוש לכימיקלים לט

בתחילת . 22%-21%מסין בגובה של בין לטיפול במים היצף על יצרני ביוצידים על בסיס כלור 
כמו כן חלה התקדמות בדיונים על , נוספים 11% -הוגדלו מיסי ההיצף על הסינים בכ .112

ההשפעה של . על היצרנים הסינים והיפניים, Countervailing Dutyהטלת מיסים חדשים מסוג 
 .מיסי ההיצף על מחירי הביוצידים בשוק האמריקאי החלה לבוא לידי ביטוי רק בסוף השנה

 
נמשכת מגמה של התחזקות בביקושים בתקופה  בתחום הביוצידים לטיפול במים על בסיס ברום

  .המדווחת
 

 :כיל מוצרי תכלית
 

 221לעומת  22% -גידול של כ ,מיליון דולר 2,2 -בכהסתכם  ירביערות ברבעון ההיקף המכי
איחוד  ומהשפעתמגידול בכמויות המכירה עליה זו נובעת . מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

מהשפעת השינויים בשערי כן ו 1122שנת לראשונה של דוחותיהן של חברות שנרכשו במהלך 
 .החליפין

 ,..2לעומת  %, -גידול של כ, מיליארד דולר ,..2 -הסתכם בכ 5102 בשנת המכירות היקף
 .1121מיליארד דולר בשנת 

 
מיליון  21לעומת  1% -גידול של כ, מיליון דולר .2 -הסתכם בכ ירביעהרווח התפעולי ברבעון ה

 .דולר ברבעון המקביל אשתקד
מיליון  2,1לעומת  1% -גידול של כ, מיליון דולר 212 -הסתכם בכ 5102 בשנת התפעולי הרווח

 .1121דולר בשנת 
 

גם , בהמשך למגמה שאפיינה את השווקים הגלובליים לאחרונה :מגמות בשווקי הפעילות
ההתפתחויות הכלכליות , ב"הרבעון הרביעי הושפע מחוסר וודאות באשר למצב הפיננסי בארה

הפגינה ביצועים טובים בתקופה כיל מוצרי תכלית , על אף האמור. סיןב ההאטהבאירופה ומ
 .וסל המוצרים המאוזן של החברה רכישות, המדווחת וזאת בעיקר בשל יציבות ברמת המחירים

 

הדיבידנד . מיליון דולר 211פעמי בהיקף של  חדדירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד 
  ..12.2.2יחולק ביום 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

, שתקדהנסקרת בהשוואה לתקופה המקבילה אלהלן תמצית תוצאות הפעילות בתקופה 
 :במיליוני דולרים

 
 

 
. בברום פסולת לפינוי והפרשה ברותם מוקדמת לפרישה הפרשה בעיקר 1122בשנת ) פעמיות חד השפעותבנטרול )*( 

 (.  ובברום ברותם מוקדמת לפרישה הפרשה בעיקר 1121 בשנת

הפרשה לפרישה מוקדמת ברותם , שחרור רווחים כלואים בעיקר מס בגין 1122 בשנת)השפעות חד פעמיות בנטרול ( *)*

   (.ובברום ברותם מוקדמת לפרישה הפרשה בעיקר 1121 בשנת .בברום פסולת לפינוי והפרשה

 .1121הוצגו מחדש מספרי ההשוואה של שנת , (IFRS)תקנים חשבונאיים  1בעקבות יישומם לראשונה של )***(

 

 

 0-05/2012 1-05/5105 *** 01-05/2012 01-05/2015 
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% 
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 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

  2,212  22.,2  2,.,2  2,1,1 מכירות

 ..22 12. 1.,2 ,1. 2.1. 22,,1 ..22 21.,1 רווח גולמי

 2..2 211 ,.2 212 1..1 ...,2 2.,2 2,212 רווח תפעולי
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 :אודות כיל
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של 

 .והחומרים המורכבים, החקלאות, קי המזוןוהאנושות בעיקר בשו
היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של , כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם

מעכבי בעירה , כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים. חומצה זרחתית נקייה
, אמריקה וסין, אירופה, ות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראלפעיל. ופתרונות לטיפול במים

 .נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלובלית
האשלג ; המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה

. וספי המזוןוהפוספט שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ות
המוצרים ; לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותרמאפשרים  תוספי המזון שאנו מייצרים

מבוססי , אחרים וחומרים; למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם מים נקייםמספקים לטיפול במים 
מניעת התפשטות של שריפות ל, יעילה יותר וידידותית לסביבהיצירת אנרגיה ברום ופוספטים מסייעים ל

 . ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים, יער
כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים , ממספר יתרונות ייחודיים כיל נהנית

 סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים; כמו גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים, מורכבים
 .נוכחות רחבה ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים; המתפתחים

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

 .של החברהמחזיקי העניין 
 21,111 -החברה מעסיקה כיום כ(. TASE:ICL)אביב -כיל חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 2.2 -הסתכמו בכ 1122כיל בשנת  מכירות . רובם בנגב, בישראל 111,. -מהם כ, עובדים ברחבי העולם
רנט של למידע נוסף בקרו באתר האינט. מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 50% -מיליארד דולר וכ
 group.com-www.icl החברה בכתובת

  

 

http://www.icl-group.com/

