
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

01.6.01 

לחלוקת תגמול ייחודית  מוציאה לפועל תוכניתכיל 

 :ה בעולםבקרב כלל עובדירווחים 

בארץ  םאישר תוכנית תגמול לעובדי דירקטוריון כיל

 .מיליון דולר 54 עדל בהיקף של "ובחו

גם  והצלחהה צמיח להמשך החברה את להוביל במטרה": ל כיל"מנכ, סטפן בורגס

 תהליכים הצלחת לשםולשתף פעולה , עלינו לאמץ השקפה גלובלית ,הבאר בעשו

 כל של נוסף לתגמול גם יובילוו, החברה של תוצאותיהב ושיפור לצמיחה שיביאו

 ."מהעובדים אחד

 

 -לכ תגמול ארוכת טווחהודיע כי קיבל את המלצת ההנהלה ואישר תכנית  דירקטוריון כיל

מנהלים  למעט, לכלל עובדי החברה התוכנית מיועדת. ברחבי בעולם החברהעובדי  00,111

בצורה ליהנות  םלעובדי תאפשר  התגמול תוכנית .בתוכנית האופציות של החברה המשתתפים

סך תוכנית זו הינה בנוסף ל. םמסויעסקי  רמגזוזאת מעבר להצלחת , מהצלחת כיל כולה ישירה

, גלובלית וייחודית מדובר בתוכנית תגמול .המחולקים לעובדיםהרגילים  כל התקבולים וההטבות

 העובדיםמשתפת את מקשרת בין הגידול בפעילות כיל לבין התגמול לעובדים ובכך  אשר

 .מליון דולר 54 -ארוך תסתכם בכעובדי כיל לטווח תוכנית לתגמול ה עלות. בצמיחת החברה

בכך שהרווח הנקי הממוצע של כיל בכל אחת מהשלוש השנים הקרובות תשלום התגמול מותנה 
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ללא , מבוססת על הצלחתה העתידית של החברה והיא תבטיח כי כל עובדי כילהתגמול תוכנית 

אתרי ייצור  שלה  ,כקבוצה גלובאליתייהנו מהצלחת החברה , או מגזר יקשר למיקום גיאוגרפ

ארוכת הצמיחה מטרת התכנית היא לחזק את הקשר בין תוכנית  .ומכירה ביבשות כל העולם

כולל הנאה מפירות התוכנית על , זולמעורבותם ומחויבותם של עובדי כיל לתוכנית  כילהטווח של 

 . הםלידי תגמול מיוחד שישולם 

 

ר גם בעשו והצלחהה צמיח להמשך החברה את להוביל במטרה: "אמר ל כיל"מנכ, סטפן בורגס

ולטפח שותפות מלאה בין כלל עובדי כיל ברחבי העולם כדי , עלינו לאמץ השקפה גלובלית ,הבא

כולנו להתגייס ולשתף  על. בעתיד הקרוב שנוכל לנצל הזדמנויות שהתהליכים הגלובאליים יזמנו

 לתגמול גם יובילוו, כיל של תוצאותיהב ושיפור לצמיחה שיביאו תהליכים הצלחת לשםפעולה 

 ."מהעובדים אחד כל של נוסף

 

כי כל , הנה ביטוי לאמונתנו העמוקההתגמול  תכנית: "מסר יקיר מנשה, ל משאבי אנוש"סמנכ

אנו רואים ו, ופעולותיהמטרותיה , תפקיד חשוב במימוש חזון החברה ממלא, אחד מהעובדים

ם נחושי ,מצליחיםה והנהל מעובדים נהנית כיל. בהם שותפים מלאים בהצלחת החברה

, החקלאות :פעילה היא בהם בינלאומייםה מוביל בשווקים לשחקן אותה שהפכו ,ומקצועיים

 ". מזון וכימיקלים מיוחדיםה

 

 

 :אודות כיל
 עיקרבובמדינות רבות  האחסון ומכיר, שיווק, מחקר, כיל היא חברה גלובאלית בעלת אתרי ייצור

 .ישראל, אביב בתל נמצא החברה מטה. ברזיל וישראל, הודו ,סין, ודרום אמריקה צפון, אירופהב
 והחומרים המים, המזון, והחקלאות הדשנים בתחום הגלובליים בשווקים מרכזי שחקן היא כיל

  .המיוחדים
 

, חומצה זרחתית נקייה מגנזיום, מגנזיה ,ברום, פוספט, כיל מייצרת מוצרים על בסיס אשלג
אותם היא מייצרת , מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים מיוחדים, מיוחדיםדשנים 

 . ללקוחות בעשרות מדינות מחמש יבשות ומשווקת באתרים שונים בכל העולם



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
 .האוכלוסייה וגידול העולם בהתפתחות מרכזיים צרכים ועל יסוד מגמות על עונים החברה מוצרי

האשלג ; להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה מסייעיםשכיל מייצרת בתחום החקלאות  המוצרים
 תוספישיות התרופות וכמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעהפוספט שכיל כורה ומייצרת משמש ו

 רבה זמינות מאפשרים במים לטיפול המוצרים; יותר וזולה בריאה תזונה שמאפשרים, המזון
הפחתת פליטות מסייעים ל יםופוספטמבוססי ברום , אחרים וכימיקלים; נקיים מים של יותר

 ,ומניעת התפשטות של שריפות יער התלקחות דליקותמניעת , עיכוב בעירהל, כספית לאוויר
  .וחומרים מוצרים מגווןב ובטוח נרחב שימוש מאפשריםו
 

 תמיכה, הסביבה על לשמירה מחויבות הכוללת קיימות אסטרטגיית במסגרתכיל פועלת 
, ללקוחות, העובדים לכלל ומחויבות, עובדינו מגיעים ומהן ןבקרב פועלים שמפעלינו בקהילות
  .החברה של העניין ימחזיק ולכלל לספקים

 
 -החברה מעסיקה כיום כ(. TASE:ICL)אביב -כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 3103כיל בשנת  מכירות . רובם בנגב, בישראל 4,111 -כמהם , עובדים ברחבי העולם 03,111
 -למידע נוסף בקרו ב. מיצור המתבצע בישראל ונבע הןמ 50%-מיליארד דולר וכ 7-הסתכמו בכ
group.com-www.icl. 
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