
 

 

11.4.11  

 בתנופת השקעותיה בעולם: ממשיכה כיל

שלה  אשלגתגדיל את ייצור ה

בהשקעה ראשונית של  בספרד

  מיליון יורו 061
 

 ייצור האשלג בספרד ירוכז באתר אחד

 

את החברה הבת של כיל  יביאוהמהלכים 

עלויות ל (IBERPOTASHבספרד איברפוטאש )

 תעשייהיחסית לנמוכות הפקת אשלג 

 

 ,הפכה הירוקה של כילבמסגרת המ

שיפור ניכר בפרופיל תביא גם ל התוכנית

השפעת ניכר בצמצום האקולוגי תודות ל

 על הסביבה ייצורה

 



 

 

 לשיפורידי דירקטוריון כיל, תביא  הראשון אושר היום על השלבאשר תוכנית חדשה, 

, תוך קיטון בעלויות לרמה האשלג בספרד ייצוריעילות הכלכלית של משמעותי ב

וזאת תוך  את איברפוטאש לעלויות הפקת אשלג נמוכות יחסית לתעשייה. שתביא

 העברת כוח האדם והעתקת הציוד המשמש את הכרייה מהמכרה שייסגר. 

ליד שני אתרי ייצור  איברפוטאש כיל דשנים מחזיקה באמצעות החברה הספרדית

 . הכוללים שני מכרות ושני מפעלים בהם מעבדים את העופרה לאשלגברצלונה, 

מפעלים.  2-מכרות ו 1כשנרכשה איברפוטאש ע"י כיל היא הפיקה אשלג באמצעות 

. כיום 2226כיל החלה תוכנית התייעלות אשר כחלק ממנה נסגר אחד המכרות בשנת 

הגדלת התפוקה, וזאת הקטנת עלויות תוך תוכנית ל ,מבצעת החברה שלב נוסף

לעומת , אחד ומפעלד אחאתר אחד ובו מכרה ריכוז פעילות החברה בבאמצעות 

תוך הגדלת הפעילות כיום בשני אתרים נפרדים אשר בכל אחד מהם מכרה ומפעל, 

  .כמות האשלג הנכרה

אשר , האשלג ייצור כושר של הרחבה כוללשל תוכנית ההשקעות  הראשון שלבה

באתר  אשר Cabanassasמכרה ב)רמפה( דרך משופעת בניית במרכזה עומדת 

Suria , כמו כן משמעותית של כושר השינוע מהמכרה למפעלשיאפשר הגדלה .

להתמודד עם צרכי השוק הגדלים על מנת  האשלג עוןרג כושר של הרחבהתבוצע 

 מפעל מלחמגורען )גרנולרי( הזוכה לפרמיה בשווקים העולמיים. בנוסף יוקם  לאשלג

, חדש ומתקדם מסוגו בעולם (, מלח בדרגת ניקיון גבוהה,vacuum saltואקום )

 .לשווק מלח איכותי למזון ולתעשייה חברהיאפשר לש

במקביל ייסגר אתר הפעילות השני, ויועבר כח האדם וציוד הכריה המשמש בו לאתר 

Suria  שירכז את כל פעילות החברה. בשלב זה, אשר צפוי להסתיים בתחילת שנת

אשר צפוי להיות מובא , השני בשלבמיליון יורו.  162 -, תשקיע החברה כ2214

 שתביא, האשלג ייצור כושר של נוספת הרחבה מתוכננת, אישור במועד מאוחר יותרל

שהינו גבוה מכושר הייצור הנוכחי של  ,טון מיליון 1.1-כהכולל ל אשלגה ייצור כושראת 

 אלף 612-ככמות זו יעמוד כושר הייצור של אשלג מגורען )גרנולרי( על  ךמתו. החברה



 

 

מפעל המלח  . בנוסף יוכפל כושר הייצור שלטכני לגאש טון אלף 02 -ן יופקו כוכ טון

 . מלח טון מיליון 1.0 -לכ

מאמינים כי מרכיבי התוכנית, במקביל לניסיון החברה בעבר, יוביל את איברפוטאש 

 ממשלת ספרד לאשר לחברה סיוע ותמיכה בביצוע ויישום תוכנית ההתייעלות.

ירוקה של כיל, תוכנית ובמסגרת המהפכה ה ,כחלק מאסטרטגיית הקיימות בכיל

תוך הקטנת  ,השדרוג וההתייעלות תביא גם לצמצום השפעת המפעל על הסביבה

צריכת האנרגיה והפליטות לאוויר, במקביל לצמצום כמויות המלח שנערמו באתרי 

 החברה. 

"ההשקעה החדשה שלנו בספרד  אמר כיאירופה,  , מנכ"ל כיל דשניםקייס לנגבלד

גיה של החברה להרחיב את פעילותה בעולם, כולל הגדלת הינה ביטוי נוסף לאסטרט

כמויות האשלג שנכרה מאתרי החברה בספרד ובאנגליה. התוכנית החדשה תוביל 

להגדלת כמויות האשלג שנכרה בספרד, תצמצם עלויות ותכניס אותנו לשוק המלח 

 האיכותי".

"אנו צועדים לתקופה בה נביא את  :הוסיףאיברפוטאש מנכ"ל  חוזה אנטוניו מרטינז,

 אתרתכרה ותייצר ב איברפוטאשבמסגרתה  ,החברה להתייעלות כלכלית ומקצועית

יתרונה  מכרות. 1עת הפעילה אחד יותר מאשר היא ייצרה וכרתה אי פעם בעבר 

הגדול של הרפורמה שלנו נובע גם מהעובדה כי לכל העובדים תמצא עבודה ואף נגייס 

יהיה ידידותי יותר לסביבה. כל  Suriaנוסף לכך, אתר החברה עובדים חדשים. ב

הסיבות האלה ביחד, בהמשך לניסיוננו בעבר, נוטעים בנו אמונה כי ממשלת ספרד 

 תסייע ותתמוך ביישום הרפורמה". 

 

 אודות כיל

לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים. -כיל הנה חברה רב

עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים, עיקר פעילותה של כיל במציאות של צמיחה 

מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם, ולייעול תהליכי ייצור ושיפור 

 מוצרים.



 

 

 היא נמצאת במקום השישי בייצור כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי, ו

רום, החומצה הזרחתית . לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הבבעולם האשלג

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. 

העולם: לכיל מפעלי ייצור, מערך משרדי שיווק, מסופים, מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי 

 בישראל, אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה וסין.  

לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים 

אשלג, ברום,  בתהליך יחודי ייחודיים בעלויות תחרותיות. כיל מפיקה מים המלח

גב וכן אשלג מגנזיום, מוצרי מגנזיה ומלחים שונים. כמו כן כיל כורה פוספטים מהנ

 ומלח ממכרות באנגליה ובספרד.

. החברה מעסיקה (TASE:ICLאביב )-כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 מהם בישראל. 0222-עובדים ברחבי העולם, כ 11,222 -כיום כ

ממנו  50%-מיליארד דולר וכ 0.5-הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 2212בשנת 

 נבע מיצור המתבצע בישראל.

 כיל דשניםאודות 

מפיקה ומשווקת דשנים ברחבי , ממגזרי הפעילות העיקריים של כילכיל דשנים הינה 

וכורה ומפיקה אשלג  במפעלי הים המלח מפיקה אשלג מים המלחהעולם. כיל דשנים 

ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה. כמו כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג 

 לייצור דשנים מורכבים. 

המשמש לייצור דשנים וחומצות באמצעות רותם אמפרט דשנים כורה סלע פוספט  כיל

נגב הכורה סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב. סלע הפוספט מעובד בישראל למוצרי 

חומצה גופרתית, חומצה זרחתית חקלאית, דשני פוספט, דשנים  המשך ובהם

כיל דשנים מייצרת  מורכבים המבוססים בעיקר על אשלג, פוספט ודשנים מיוחדים.

דשנים גם בהולנד, גרמניה ובלגיה. בנוסף מייצרת כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים, 

 על בסיס פוספט, בתורכיה ובישראל.

כיל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה, ברזיל, הודו, סין 

נים וחומרים כימיים", "דשבת לדשנים מיוחדים ונוזליים,  החברלכיל דשנים וישראל. 

  ד בישראל וממוקמת במפרץ חיפה.והפעילה מא



 

 

הזרוע הלוגיסטית היבשתית של כיל דשנים בישראל היא חברת מפעלי תובלה 

האמונה על השינוע היבשתי של תוצרת החברות מאתרי הייצור לנמלי אילת ואשדוד 

 והובלת חומרי הביניים והגלם בין אתרי הייצור השונים. 

 


