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בשורה טובה וחשובה לכיל מאנגליה:

מרבץ של מעל מיליארד טון פוליהלייט,
מינרל המשמש כדשן מיוחד ,נמצא
מתחת למכרה אשלג של החברה
באנגליה
ממשלת בריטניה תעניק  51מיליון ליש"ט
לעידוד הכרייה והעיבוד של המינרל
דני חן ,מנכ"ל כיל דשנים:
"נמשיך לבחון הגדלת השקעות בחברות הבנות
בחו"ל ,שזוכות במקביל גם לעידוד הממשלות
המקומיות"
מחקרים גיאולוגיים שערכה חברת  ,)Cleveland Potash Ltd.) CPLחברת אשלג
מאנגליה בבעלות כיל דשנים ,מצביעים כי קיימים מרבצים גדולים ,מעל למיליארד טון,
של פוליהלייט ( )Polyhaliteמתחת למכרה האשלג של החברה בבולבי ,צפון מזרח
אנגליה ,לחוף הים הצפוני .המכרה בבולבי הינו בבעלות של  ,CPLיצרנית האשלג
היחידה באנגליה ,הכורה לחוף הים הצפוני מתוקף זיכיון מממשלת בריטניה.
התשתיות והציוד הקיימים במכרה  ,CPLבמקביל למיקומם של מרבצי הפוליהלייט
מתחת לשכבת האשלג ,יקלו על תהליך הכרייה ויאפשרו ,כבר בשלב הראשון ,להפיק
מדי שנה מאות אלפי טון של המינרל בעלות נמוכה יחסית.
הפוליהלייט הינו מינרל ייחודי שיכול לשמש כדשן מיוחד .הוא מורכב מקלציום,
מגנזיום ואשלגן גופרתיים ( ,(CaSO4, MgSO4, K2SO4המהווים מרכיבים חיוניים
להשבחת היבולים והתוצרת החקלאית .כמות הכלור במינרל היא מועטה ולפיכך הוא
מהווה דשן מיוחד ה מתאים לדישון גידולים או לאדמה חקלאית הרגישים לכלור,
עובדה המוסיפה לערכו .הפוליהלייט יכול לשמש בצורתו הטבעית כדשן ,כולל עבור

חקלאות אורגנית ,אולם ניתן גם להשתמש בו כחומר גלם לייצור דשנים מיוחדים.
במהלך החודשים האחרונים חברת תמ"י ,חברת המחקר והפיתוח של כיל ,קיימה
תהליך של בדיקה ופיתוח המצביע על הפוטנציאל להפוך את הפוליהלייט למוצרים
חדשים ומתקדמים בעלי פוטנציאל כלכלי משמעותי.
כיל בוחנת הקמה של מפעל לייצור דשנים מיוחדים וחומרים תעשייתיים מבוססים
פוליהלייט בסמוך למכרה באזור עמק הטיס ( .)TEES VALLEYממשלת אנגליה
הודיעה כי היא רואה בהקמת המפעל ובהגדלת כושר הייצור של המכרה התפתחות
חשובה שתעודד את התעסוקה באזור ,ובכוונתה לסייע ולתמוך בהקמת המפעל
בסכום של  11מיליון ליש"ט.
מנכ"ל  ,CPLגראהם קלארק ,מסר" :מדובר במשאב ייחודי בכמות גדולה
ומשמעותית ,שישמש כדשן הנדרש כדי לספק מזון לאוכלוסיית העולם הגדלה והולכת.
 03שנות הניסיון שצברנו בפעילות המכרה ,בשילוב עם העובדה כי מרבצי הפוליהלייט
ממוקמים מתחת לאשלג במכרות הקיימים של  ,CPLיקלו על תהליך הכרייה ויהפכו
אותו ליעיל וחסכוני יותר .השקענו כבר למעלה מ 11-מיליון ליש"ט במחקרי היתכנות
ובבחינת הפוטנציאל המסחרי ,ואף בנינו את מנהרת הגישה למרבצי המינרל שמתחת
לקרקעית הים הצפוני" .קלארק הוסיף כי "הבטחת הסיוע של ממשלת בריטניה
מצביעה על החשיבות שרואה הממשלה בהתפתחות האחרונה ועל התרומה
הכלכלית והגדלת מקומות התעסוקה באזור כתוצאה מכך .אנו מודים על הסיוע
והתמיכה של ממשלת בריטניה בסכום של  11מיליון ליש"ט ,אשר יסייעו בהרחבת
כושר הייצור של המכרה ובהקמת המפעל בסמוך לו".
דני חן ,מנכ"ל כיל דשנים ,אמר כי "הכמות הגדולה של מרבצי הפוליהלייט במכרות
שלנו באנגליה מצביעה על פוטנציאל להתפתחות אסטרטגית חשובה של כיל דשנים
באירופה .הרחבת פעילויות הכרייה שלנו באנגליה מאפשרת לנו להמשיך ולהרחיב
את פעילותנו בתחום הדשנים באזורים שונים בעולם ,ובכך להפחית את התלות
במכרה ספציפי או במתקן ייצור מסוים .אנו מודים לממשלת בריטניה על תמיכתה
וגאים על שיתוף הפעולה איתה בפרויקט אסטרטגי זה .כיל דשנים תמשיך לבחון
הגדלת השקעות בחברות הבנות בחו"ל הזוכות במקביל גם לעידוד הממשלות
המקומיות".
אודות כיל
כיל הנה חברה רב-לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים.
במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים ,עיקר פעילותה של כיל
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם ,ולייעול תהליכי ייצור ושיפור
מוצרים.
כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי ,והיא נמצאת במקום השישי בייצור
האשלג בעולם .לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג ,הברום ,החומצה הזרחתית
הנקייה ,הפוספטים המיוחדים ,מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת
התפשטות שריפות.
כיל פועלת בשלושה מגזרים :כיל דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית.

לכיל מפעלי ייצור ,מערך משרדי שיווק ,מסופים ,מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם:
בישראל ,אירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה וסין.
לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים
ייחודיים בעלויות תחרותיות .כיל מפיקה מים המלח אשלג ,ברום ,מגנזיום ,מוצרי
מגנזיה ומלחים שונים .כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות
באנגליה ובספרד.
כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ( .)TASE:ICLהחברה מעסיקה
כיום כ 11,333 -עובדים מתוכם כ 0,333 -ברחבי העולם וכ 1,333 -בישראל.
בשנת  1313הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 1.5-מיליארד דולר וכ 50%-ממנו
נבע מיצור המתבצע בישראל.

