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כיל בוחנת מחדש את החלטתה לסגור את מפעל המגנזיום

המשך קיומו של מפעל המגנזיום בכפוף  החלטת הדירקטוריון בענין בכוונת הנהלת כיל לבחון מחדש

לדרך בה הממשלה באמצעות תזכיר חוק "מס משאבי טבע" תביא לידי ביטוי את החלטת הקבינט 

כלכלי שקבע כי: "יקבע מנגנון מיוחד המבטיח כי המלצות הוועדה לא ישפיעו באופן ישיר או -החברתי

המעשי של החלטת הקבינט לא יפגע  עקיף על כדאיות המשך קיום מפעל המגנזיום". ככל שהביטוי

בפועל בתרומה ובערך של הסינרגיה הנובעת מפעילות מפעל המגנזיום, תשקול הנהלת כיל להמליץ 

לדירקטוריון החברה לבחון מחדש את החלטתו על המשך קיומו של מפעל המגנזיום גם אחרי ינואר 

נוכח החשש כי פרטי ההסדר  כיל, וזאתטרם התקבלה החלטה של דירקטוריון . נכון להיום 7171

האמינות והיציבות  רכלכלי, וכן מהעד-שיובא לאישור הכנסת לא ישקף את החלטת הקבינט החברתי

 ארוכת הזמן של התחייבויות הממשלה, לרבות בהסכמים בכתב עליהם חתמה. 

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

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה 
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

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

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

מניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח לדידותית לסביבה, יעילה יותר ויאנרגיה 
 במגוון מוצרים וחומרים. 

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

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.



 

 
 

 

     

  

 

 

 
כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו 

ובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של פועלים בקרבן ומהן מגיעים ע
 החברה.

ממניות כיל  14%(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
די וייתר המניות מוחזקות בי PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 1%..7מוחזקות בידי החברה לישראל, 

 הציבור.
 

ומכירותיה  בישראל, רובם בנגב.  4,111 -מהם כ עובדים ברחבי העולם 77,111 -החברה מעסיקה כיום כ
 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 50%-וכ מיליארד דולר ..3 -הסתכמו בכ .717בשנת 

 group.com-www.iclלמידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :נוספים לפרטים

 141-1171111 שונר נטע
 ציבור ויחסי לתקשורת יועצים פליישר

 

Neta Schoener 
Senior Account Manager 

M: +972.50.771.4444 
T:  +972.3.624.1241 
E:   netas@fleisher-pr.com 
W: fleisher-pr.com 
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