
 

  

   
 
 
 

 
 2021, רבמבבנו 09

 
 משקיעים ל הודעה

 
 ולצמוח משיכה להתרחבמ ירוקה   אנרגיה  להב

 
  אותומיל תאגיד  ל  ממניות להב אנרגיה ירוקה 20%מקצה  אל.ארלהב 

 החזקים בתנועת הקיבוצים והמושבים מ
 

 וע האנרגיה הירוקה המתחדשת של מילואות זר את תהווהירוקה  להב אנרגיה 
 

כת כלכלית המנהלת תאגידים ומפעלים באזור  מער  ההינואות תשלובת מיל
 מהגדולות והמובילות בתנועה הקיבוצית והמושבית רבי,  עהגליל המ

 
-ם הפוטוקמת פרויקטים בתחוהלפוטנציאל  ה בלעדיות וגיה ירוק נרללהב א

  שימוש,-ודו , אגרוותסככו , גגות חיםגבי מאגרי מים, שטחים פתו, על וולטאי
 במיידי(  חלק גדול מזה זמין להקמה ) וואט-גהמ 200 -ולל של כבהיקף כ

 
גי טרטסא  ,הינו נדבך נוסף  עם תאגיד מילואות  הסכםה"  מועצת המנהלים של להב אל.אר:יו"ר  ,  אבי לוי

ירוקה אנרגיה  ללהב  חז  ומהותי  זרוע  לצמיחת  שמהווה  תאגיקה  אל.אר.  להב  הינקבוצת  מילואות  ו  ד 
לצגואנו    םוהמושבי  םצי הקיבו  תבתנוע  םהחזקימ ירוקה  רפואים  אנרגיה  ללהב  שזאת במטרה  ,  כשותף 

היתר  תהפוך   הבין  של  המתחדשת  הירוקה  האנרגיה  אל.אר  וכ  תאגיד לזרוע  להב  חברת  של  עם  מובן 
 קרןעם  וואות מצד אחד  שותפות אמת אסטרטגית עם מיל  .מיידיבחלקו    וואט-מגה   200  -פוטנציאל של כ

 ".ח והמשך הצמיחהוה נדבך לפיתוליטה יהושכבעלת הבראשות להב אל.אר  ד השניצקד מהנו
 

להב אל.אר  חברת  להב  שבשליטת  ירוקה  ה אנרגיה  של  ,  המתחדשת  הירוקה  האנרגיה  זרוע  את  מהווה 
להב חתמהקבוצת  כי  הבוקר  דיווחה  עם  ,  הבנות  מזכר  יוקצמילואות  תאגיד  על  בו  מילואות    ה,  לתאגיד 

רוע האנרגיה הירוקה של  לז  גםוקה תהווה בין היתר  ר ובכך להב אנרגיה י  ,יה ירוקהאנרג   להבניות  ממ   20%
 תאגיד מילואות. 

 
  העובדים והינו מהגדולים שבהם.   תהתיישבוגוני קניות ומפעלים של  איר   9  -תאגיד מילואות הינו אחד מ 

בבעלות   נמצא  ל  25מילואות  צפונית  ומושבים  ועד  חיקיבוצים  ה פה  ב לראש  המערבי  ר  וזאנקרה  הגליל 
 יון. ל ולכיוון הגליל הע

 
מפעליה העיקריים  .  המשקים   25של    ליתכהכלהווה את התשלובת  וכאמור מ   1960נת  מילואות נוסדה בש

מיל הו  ,ומילובר  עוףו הינם  חטיבת  מילואות    של נכסים  וה   לויותפעישאר  הפירות,  חטיבת  את  כוללים 
 , נכסי נדל"ן ועוד. מים, משקי המפרץ, שילוח לוגיסטיקהת, מאגרי  הירקו

 
 . רביעהינה מערכת כלכלית המנהלת תאגידים ומפעלים באזור הגליל המ ות א תשלובת מילו

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

תוכם  דונם, מ  475  -קרקע בשטחים אסטרטגיים הפרוסים על פני כ  ועתודות   ן מניב ל", נדלמילואות נדל"ן
 . מ"ר שטחים פתוחים 102,000 -מ"ר מניב מושכרים וכ  67,500

 
 מ"ר. 150,000  -וסככות של כלמילואות פוטנציאל גגות  

 
מיידית  3  ואותמיל לות  בבע למסירה  מים  כמאגרי  להקים  הערכה,  עפ"י  ניתן,  עליהם    וואט -מגה  45  -, 

 ובשטח הצף.  יידית בדפנות המאגריםבבנייה במ
 
וואט, בבנייה מיידית  -מגה  50  -, עליהם ניתן להקים כמהלך השנתיים הקרובותימסרו ב  יםמאגרים נוספ  4

ובשטח   המאגרים  וה בדפנות  תוךמאגרים    3  -צף.  שייבנו  על   3  חדשים  כהישנים  יוקם  וואט    65  -ם  מגה 
 .בדפנות המאגרים ובשטח הצףבבנייה מידית 

 
ידולי שדה שניתן  גדונם    55,000,  עי בננותמט  דונם  60,000קדו,  דונם מטעי אבו  22,000  -מילואות כלמשקי  

 וולטאי. -פוטו  םלפרויקטי םחתפל
 

מילואות   בשטחי  להקמה  פוטנציאל  מאגר-מגה  200  -מ  בלמעלהמסתכם  סה"כ  על  גגות  וואט  מים,  י 
וד וסככות אגרו  המגה  שימוש-ו,  לעשרות  בנוסף,  זאת  עתידית.  שנמצאים-ובנייה    אנרגיה בלהב    וואטים 

 בהליכי תכנון. ט ווא-קמה ומאות מגהבהליך ה ירוקה
 

 .נכסיה ובשטחיה אלהדיות להקמת המתקנים הנ"ל בעבלללהב אנרגיה ירוקה הוענקה ע"י מילואות 
 
יוקצ  תאגיד ל אנר   20%  ומילואות  להב  ירוקהגיממניות  ש  ה  שווי  שקל  100ל  לפי  הכסף.  מיליון  לפני   ,

בין   ליחסים  הקשורים  ומנגנונים  כללים  נקבעו  הצדדים  בין  אל.אר,  לב   מילואותבהסכם  להב  וכללים  ין 
 ומועדה.   וקהר גיה ית להב אנרקפהנ הקשורים לביצוע 

 
ת  ממניו  20%  -תמורה לב  , מיליון שקל  25  -, כבלהב אנרגיה ירוקהשקיע  הקרן נוקד    לאחרונהכי    יש לזכור

 .)אחרי הכסף( מיליון שקל 125 -של כחברה בוצע לפי שווי ההשקעה  .להב אנרגיה ירוקה
 

אחרי הכסף  סקה  עהשווי  שבתנאים שסוכמו אחרי ההקצאה למילואות כן    תבוצעקד  הקצאה המניות לנו
 .מיליון שקל 157  -לנוקד יהיה כ

 
שטחים,לה   תפעלמילואות  בנוסף,   לפי  גריםמא,  גגות  פנות  נוספים  תוחהמתאימים  אנרגיה    מתקנים  של 
 ארץ. ברחבי הקיבוצים ומושבים נוספים מול לוואות  חדשת מול קיבוצים ומושבי מיל מתירוקה  

 
דיווחה החברה אוק'  ירוקהאלהב  ,  בת  חברת כי  ,  במהלך  לכי  ,  נרגיה  על הסכם מחייב    של   הקמהחתמה 

וו   ןמתק בקרקעי  לטאי פוטו  קרקע  על  כ  שטח ,  רישוי  אים  הנמצדונם    204  -של    עליו  ,מתקדמיםבהליכי 
מיליון שקל, אשר תמומן    100  -, בהשקעה מוערכת של כ.D.C))  וואט-מגה  33  -כשל    בהספקפרויקט    יוקם

 מי. צמהון עך ובהלוואות בנקאיות לזמן ארו
 

  12  -כ   הינה  ,חזיות החברה הקיימות כיוםלאחר ההקמה, על בסיס ת  ההכנסה השנתית הצפויה מהפרויקט
 מיליון שקל לשנה.   10 -צפוי של כ NOI  -ו שקל, מיליון

 
בתחומי האנרגיה הירוקה המתחדשת, וכלל על  רבים שמפתחת החברה    פרויקט זה הינו חלק מפרויקטים

בע וקבלת  ת באישור סופי של התהקמת הפרויקט מותנ  אגרים, גגות ואגירה.מימוש,  ש   -קרקעות זמינות דו
   או רכישת מכסה מתאימה.

 
 



 

  

 
 
 
 
אנרגי לל ירוקההב  של    ה  גראבניהולו  ג  ,אמיר  בהיקפים  צמיחה  ותחזית  גדול  פרויקטים    ,דוליםצבר 

החברה   החלה  דלקלאחרונה  שברשות  התדלוק  תחנות  של  הגגות  את  אל.אר    ,לרשת  להב  חלק  יה בה  נה 
  בחוןממשיכה לבנוסף, החברה    לה.הח   הןמכסות והעבודה ב  התקבלולתחנות אלה    (.40%מגרעין השליטה )

 . בהיקפים גדולים בארץ ובחו"ל פרויקטים
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