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מקימה חממה טכנולוגית לפיתוח כיל 
 מוצרים ותהליכים חדשים

 
מימון, תשתית ליווי טכנולוגי ועסקי, מציעה כיל 

של  מימוןפרויקטים נבחרים במחקרית ויישום עתידי ל
 בשנה.₪ מיליון  01 -כ

 
אנו פותחים את עצמנו לידע, יצירתיות ויוזמה " בורגס, מנכ"ל כיל: סטפן

יסייעו בעתיד לצמיחתה של כיל וביסוסה כחברה מובילה שבינלאומיים, 

 וחדשנית התורמת לאדם, לאוכלוסיית העולם הגדלה ולסביבה"1 

 
דשנים, המים, המזון, חקלאות, המתחום ה הפרויקטים הנבחרים

יזכו לליווי ותמיכה משלב הרעיון עד לשלב  והכימיקלים המיוחדים
פיתוח מוצרים ותהליכים יאפשרו ו ,בחברות כיל בארץ ובעולם ,היישום

  סביבה. אדם ולידידותיים ל ,חדשניים
 

בגישת  innovation.com-www.icl "כיל חדשנות בע"מ"  חממה טכנולוגית כיל מקימה

לגורמים תמיכה טכנולוגית, מימון וליווי עסקי החממה תעניק  Open Innovation1 -ה

פלטפורמה לניהול פרויקטים תהווה החממה הטכנולוגית  1חיצוניים בארץ ובעולם

  : תעניקו טכנולוגיים

  1ועד שלב היישום שלב המחקר והפיתוחממימון 

 1 ללא תמורה תשתית מו"פ תעמיד לרשות הפרויקטים  

 1בחברה ושנצבר ידע הרבההניסיון ומלחוקרים ולממציאים  תספק 

 1לפרויקט הרלבנטית העסקית היחידה ע"י אסטרטגי ליווי  

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


 

 

 ועד ליישומו  הטכנולוגית לחממה כניסתו מרגע הפרויקט בפיתוח ותסייע תכוון

 1 התעשייתי

 

 בדרכם, דרך ופורצי םיחדשני לפרויקטים כולל פתרון וליזמים לממציאים כיל תעניק בכך

 1וליישום לביצוע

 

מוסדות  , כוללבישראל ובעולםגורמים מ חדשנייםרויקטים פ תאתרהחממה הטכנולוגית 

אקדמאיים, חברות טכנולוגיות, מכוני מחקר, תעשייה, קרנות, חברות סטרט אפ ועוד1 

 תוך התייחסות לשיקולים ייערך תהליך בדיקהלחברה,  אתור פרויקטים בעלי ענייןלאחר 

לאדם של הפרויקטים  תםתרומ1 בנוסף, תיבדק גם תייםביבסוטכנולוגיים, עסקיים 

 1 הכימיקלים המיוחדים ושימוש, בתחומי המים, הדשנים, המזון ולאוכלוסיית העולם

 בשנה1 ₪ מיליון  11יוענק סיוע כולל בהשקעה שנתית של  הנבחריםפרויקטים ל

 

חשובה וחיונית להמשך צמיחתה כיל רואה במחקר ופיתוח פעילות אסטרטגית 

מדענים,  011 -כו בעולם כולושל כיל אלפי פטנטים רשומים על שמה  1והתפתחותה

של  עובדים ביחידות המחקר והפיתוחחוקרים, מהנדסים, טכנאים, אנשי מעבדה ואחרים 

 בהולנד, גרמניה, ארה"ב, דרום אמריקה ואסיה1 בנגב, החברה בחיפה, 

 

תהיה והיא ללא מעורבות ממשלתית, מן במלואה ע"י כיל, תמוהחממה הטכנולוגית 

המרכזית של כיל, והפיתוח יחידת המחקר  ",אימי תמי" תנוהל על ידיובבעלות מלאה 

 הממוקמת בחיפה1 

 

הפרויקטים יאושרו ע"י ועדה מייעצת ויקבלו הסמכה ע"י דירקטוריון החממה הטכנולוגית 

 ממנהלים ואנשי מחקר בחברות כיל1 מורכב אשר 

 

אנו פותחים את עצמנו לידע, יצירתיות ויוזמה בינלאומיים " סטפן בורגס, מנכ"ל כיל:

לשם פיתוח מוצרים ותהליכים חדשים שיסייעו בעתיד לצמיחתה של כיל וביסוסה כחברה 



 

 

מובילה וחדשנית התורמת לאדם, לאוכלוסיית העולם הגדלה ולסביבה1 באמצעות יישום 

 , כיל מביאה חדשנות לתוך החברה גם ממקורות חיצוניים"open innovation  1גישת 

 

אנו שמחים לבשר על הקמת " מסר: ויו"ר חברת החממה אייל גינזברג מנכ"ל תמי

החממה הטכנולוגית החדשה שתאפשר לנו גישה לטכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך 

עודד ולהמריץ ממציאים, המטרה היא לולממציאים וליזמים שת"פ בפיתוח הרעיון1 

חוקרים ויזמים לראות בנו בית ושותף אסטרטגי, שייקח את הרעיון החדשני ויעניק לו את 

 1 "הדרושים עד ליישומו וביצועו בפועלכל הכלים 

 

 אודות כיל
לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים1 -כיל הנה חברה רב

במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים, עיקר פעילותה של כיל 
 ושיפור מוצרים1מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם, ולייעול תהליכי ייצור 

כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי, והיא נמצאת במקום השישי בייצור  האשלג 
בעולם1 לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הברום, החומצה הזרחתית הנקייה, 
הפוספטים המיוחדים, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת התפשטות 

 שריפות1
 בשלושה מגזרים: כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית1 כיל פועלת 

לכיל מפעלי ייצור, מערך משרדי שיווק, מסופים, מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם: 
 בישראל, אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה וסין1  

ח בתהליך לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח  והיא  מפיקה מים המל
ייחודי וידידותי לסביבה אשלג, ברום, מגנזיום, מוצרי מגנזיה ומלחים שונים1 כמו כן כיל 

 כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות באנגליה ובספרד1
(1 החברה מעסיקה TASE:ICLאביב )-כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 מהם בישראל1 0111 -עובדים ברחבי העולם, כ 111,.1 -כיום כ
ממנו נבע  50%-מיליארד דולר וכ 7-הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 111.בשנת 

 group.com-www.icl -מיצור המתבצע בישראל1 למידע נוסף בקרו ב

 אימי תמי מכון אודות

בתחום הכימיה היישומית והוא מכון תמי אימי הוא מרכז המחקר והפיתוח הגדול בישראל 
מכון המחקר המרכזי של כיל1 בנוסף, המכון מבצע פרויקטים עבור חברות בתחומי 

 הכימיה והתרופות ברחבי העולם1

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


 

 

מכון תמי אימי משתרע על פני קמפוס מודרני הכולל: מעבדות מתקדמות ומתמחות 
פיילוט -מפעלי מיני; GMPהמשמשות למחקר, אנליזות ובדיקות; מתקנים בהתאם לתקן 

 ופיילוט מודרניים לפיתוח תהליכים וייצור בהיקפים קטנים1

של מכון התקנים  SI OSHAS 18001 -ו ISO 9001, ISO 14001למכון תמי אימי תקני 
והוסמכו לספק שירותי  GLPהישראלי1 מעבדות מכון תמי אימי אושרו לעבוד בתנאי 

 י1 הבינלאומ ISO/IEC 17025בדיקה בהתאם לתקן 

 מתקדמות ומתמחות המשמשות למחקר,   imi.com-www.tami -נוסף בקרו ב למידע

http://www.tami-imi.com/

