
 

  

   
 
 
 

 
 2021, אפרילב 27

 
 הודעה למשקיעים 

 

 הב אל.אר. ממשיכה לצמוח ל
 

חברה בעלת  את מפעת ורוכשת  מתרחבת חברת הבת להב אנרגיה ירוקה 
 בתחומי הקיימות, המיחזור ופינוי האשפה  מוניטין וניסיון

 
מיליון שקל, קרי עלות ההשקעה של להב אנרגיה   100  -שווי של כלפי נרכשת  מפעת

 מיליון שקל   64  -ירוקה כ
 

 מיליון שקל  25  -של מפעת הינו כהמתואם המאוחד  EBITDA -סך ה
 

נוקד    80%  ת להב אל.אראנרגיה ירוקה שבשליט   להב   65%  תרכישל  עסקהעל  , דיווחה הבוקר  20%וקרן 
 . מיליון שקל  64 -, בתמורה לכהעוסקת באיסוף ופינוי פסולת והפעלת תחנות מעבר  תעת של מפמהון מניו

 
ת  ד מפעלתאגי.  לת מוצקהפול בפסובתחום פינוי וטי  הישראלישק  ותיק מהגדולים במתאגיד    ההינ  עתמפ

מחזור  מיון,  , טיפול,  , שינוע פינויקליטה,  בתחום ועוסקת באופן מסורתי ב  שנה  50  -ל מעל לידע וניסיון ש
 , תעשייתית ובניין. ואיגודי ערים תעירוני   ל פסולתש והטמנה

 
פתמ במתן  מתמחה  לפעת  כוללים  בפסולת  רונות  עריםטיפול  ואיגודי  העיר  ופינוי  :  ברמת  פסולת  איסוף 

ופסולת ממכוני    ת בנייןלו פס,  גזם, פסולת גושית  איסוף ופינוי,  מפרטייםרשויות מקומיות ובעשרות  ביתית  
 . טיהור

 
בפריסה  ברההח  לותפעי לקוחו  הינה  ומבין  מועצות    התיארצית  מועצות,  עיריות,  למנות:  יות,  וראז ניתן 

 ולקוחות פרטיים. מוסדות  
 

כ   צי רכב המונה  ה  200  -למפעת  מנוף,  כלים  סע, משאיות  -ות רמאי משכוללים: משאיות דחס, משאיות 
 ועוד. , מגרסה, נפה קטובל, בשופ  הנדסי כגון: מחפר אופני, שינוע )סמיטריילרים( וציוד מכני

 
 הסביבה:   "י המשרד להגנתבעלות מפעת מספר אתרי פעילות בפריסה ארצית המאושרים עב

השרון   • מעבר  גו  -תחנת  בפסולת  וטיפול  ופסוללקליטה  בניין  פסולת  בייתית,  אשפה  ת  שית, 
 ציון.  -יתית. בסמוך למושב בני תעשי

 . סבא -וך לכפר סמב יין.ת בנלקליטה וטיפול בפסול  -תחנת מעבר ירחיב  •

 . םב קדומיין. בסמוך לישולקליטה, טיפול והטמנה של פסולת יבשה/בני  -אתר הטמנה קדומים  •
 

  -ת לקלוט כ ל סוג, התחנה עברה לאחרונה שדרוג ומ דונם  40  -שטח של כ , ממוקמת על  ןהשרו  תחנת המעבר
 ארץ. בילות ב. התחנה נחשבת לאחת מתחנות המעבר המוטון ליום 1,400

 
ור  ה וייצם נוספים בהם, הטמנת אשפה, פיתוח אנרגייקה לפתח את מפעת לתחומ נרגיה ירולהב א   בכוונת 
 קיימות. , ובתחומים נוספים ורבים בתחומי הלעשות זאת מאשפההמאפשרת  בטכנולוגיה חשמל 

 
רכוש  כמו כן, ת  נת מעבר השרון.מהקרקע עליה ממוקמת תח  50%תרכוש מפעת  כאמור,  קה  במסגרת העס

 באותם התחומים. גם היא  תקדר העוס חברת מצפעת את  מ



 

  

 
 
 
 
 

ירו אנרגיה  בתחום  בלהב  רואים  צמיחה  זה  קה  הגדנוסף,  מנוע  לפעילות  הקמת  י בנוסף  של  עשרות  לה 
 . בישראל ובחו"ל, אגרים, גגות ואגירהמימוש, ש  -דו ,וכלל על קרקעותי אוולט-רויקטים בתחום הפוטופ
 

גידול   בצמיחה,  תחום  הינו  האשפה  טהילוסי באוכתחום  פיתוח  החברה    לפיתוחדשות  ח  כנולוגיות, 
    עותיים.משמ קפיםילה

 
  100  -כ  שת בשווי שלמיליון שקל. החברה נרכ   25  -ו כעת הינ של מפ המתואם המאוחד    EBITDA  -סך ה

 ל.מיליון שק  64 -להב אנרגיה ירוקה כ מיליון שקל, קרי עלות ההשקעה של
 

עבס במפעת  השליטה  לרכישת  ירוקהי  " מוך  אנרגיה  מפעת  להב  תרכוש  נ,  בתחוםחברה  העוסקת    וספת 
 . , השקעה שתגיע מקופת מפעתמיליון שקל 85 -כ  של  שקעהבהעבר הקרקע של תחנת הממ 50% -, ודר()מצ

 
לוי אל.אריו"ר  ,  אבי  להב  של  המנהלים  "מועצת  אנרג:  ירוקה  להב  ולהתחדש  יה  להתפתח  ממשיכה 

וי האשפה  נחזור ופבתחום מי  סקתהעוחברה  ע"י רכישת השליטה ב  ומתפתח  ת חדשנכנסת לתחום פעילו
ניסיוהקיימות   עתיעם  ומוניטין  תון  בפסולחום העיסר שנים.  בפיתוח תחנות מעברתוק  הוא ,  , הטמנה 

מתפתח וביקוש  ,תחום  דרישה  תמיד  זה  בתחום  נערכת ים.  וקיים  מהותי    החברה  באופן  להגדלתו 
משמעותי למרכיב  אל.  ולהפיכתו  להב  תחנת  בקבוצת  מ  מעבראר.  במיקוםהשרון  אסטרטגי    מוקמת 

המעברינהוהתחנה   מתחנות  לפת בארץהגדולות    ה  ניתן  כי  הערכה  אנרגי  ח.    מפסולת  חשמל ת  ולייצר 
כמו רחוק.  הלא  סולאריים    בעתיד  גגות  פיתוח  תחנות גם  גגות  ולתחום  ,  לתחנה  המעבר.  על  לחברה 

ו גדול  מ רואה    אל.אר   להב פוטנציאל  זה  ההבתחום  להגדיל  צמיחה  הכנסותנוע  ורוו,  לטובת    השוויחים 
 . "שקיעיםהחברה והמ

 
הסכם מחייב  חתמה על  כי  ,  נרגיה ירוקהאלהב  ,  בת  חברתכי  ,  דיווחה החברה  2021במהלך אוק'  כי,  ציין  נ
וו   ן מתק  של  הקמה ל ב יקרקע  לטאיפוטו  קרקע  על  כ  שטח,  רישוי  אים  הנמצדונם    204  -של  בהליכי 

  מיליון  100  -של כ, בהשקעה מוערכת  .D.C))  וואט-מגה  33  -כשל    בהספקפרויקט    יוקם  עליו  ,מיםמתקד
 מי. צמהון עך ולזמן ארו שקל, אשר תמומן בהלוואות בנקאיות

 
  12  -כ   הינה  ,רה הקיימות כיוםחזיות החבלאחר ההקמה, על בסיס ת  ה מהפרויקטההכנסה השנתית הצפוי

 מיליון שקל לשנה.   10 -צפוי של כ NOI  -ו שקל, מיליון
 

הירוקה המתחדשת, וכלל על    האנרגיה  בתחומי ה  רבים שמפתחת החבר   ה הינו חלק מפרויקטיםפרויקט ז
בע וקבלת  ת באישור סופי של התהפרויקט מותנ  הקמת  אגרים, גגות ואגירה.מימוש,  ש   -זמינות דוקרקעות  

   או רכישת מכסה מתאימה.
 

ו  זמיר  חוה  של  בניהולה  אל.אר.  אנרגיללללהב  ירוקההב  של    ה  גראמיאבניהולו  גדול    , ר  פרויקטים  צבר 
נות התדלוק שברשות  גות של תחלרשת את הגלאחרונה החלה החברה    ,םדוליים גחה בהיקפותחזית צמי

אל.אר    ,דלק להב  ) י הבה  השליטה  מגרעין  חלק  אל  (.40%נה  ב  התקבלוה  לתחנות  והעבודה    הןמכסות 
 . בחו"לו בהיקפים גדולים בארץ פרויקטים בחוןממשיכה לבנוסף, החברה   לה.הח

 

אל.ארח להב  אבישלשב  .ברת  שליהולובנ לוי    יטת  זמיר    ה  בתחוםחוה    ה רמניבג  יבהמנ   הנדל"ן  פועלת 
באמצעות    חדשתהמת  אנרגיה הירוקהה   וםתחב  ומתחמי קניות המשרתים את צרכי האוכלוסייה(,  )מרכזי
  -רה האחות  החבו  ברת דלק ישראלובתחום תחנות הדלק בישראל באמצעות חירוקה    אנרגיה להב  חברת  

 .דלק נכסים
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