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מ  "תעשיות בע
מצגת לשוק ההון

2021טאוגוס
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משפטיתהבהרה

לרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת."(החברה)"הקבוצהוחברותהחברהאודותכלליתכמצגתמ"בעתעשיות(08)בריח-רבידיעלהוכנהזומצגת•
אתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטכאמורהצעותלקבלתהזמנהאו/וערךניירות

.עצמאייםמידעוניתוחאיסוףמחליפהאינההיאובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכל

שתפרסםבדיווחיםלעייןהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת•
אביבבתלערךלניירותבבורסהלראשונהמניותיהאתלפיוולרשוםלפרסםהחברהשמתעתדתהסופיהחברהובתשקיףהתשקיףבטיוטותובייחוד,לציבורהחברה

."(התשקיף)"מ"בע

שונהבאופןהמוצגמידעכוללתהמצגת.זובמצגתהמוצגיםבנתוניםמשמעותייםשינוייםיתכנו,התשקיףשלהסופיהנוסחגיבושלפניעודנערכתזוומצגתהואיל•
שלישייםצדדיםידיעלשפורסמוואחריםסטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת.שוניםפילוחאועריכהאובאפיוןלרבותבתשקיףיוצגאו/והוצגבוהאופןמן

בדיווחיהאמורהמידעלביןזובמצגתהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברהידיעלנבדקלאתכנםאשר
.רשמייםבפרסומיםהמפורסםאו/וכאמורובתשקיףבדיווחיםהרשוםבמידעהאמוריגבר,רשמייםבפרסומיםהמופיעאו/ובתשקיףלרבותהחברה

ניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעהערכות,תכניות,תחזיותהחברהכללהזובמצגת•
מההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.1968-ח"תשכ,ערך

זומצגתקוראי,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםשאינםאומראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבה
,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהרים

האמוריםהנתוניםשינויאובעדכוןמחויבתאינההחברה.המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות
.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללרבותבמצגת
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והממתקיםהשוקולדבתעשייתדרכואתהחל•
במפעלאביועםיחדשנה45-מלמעלהלפני

.שהקימו

.שוניםבתחומיםבתעשייהופועלפעלמאז•

בתעשייתפועלשמואלהאחרונותשנים25-ב•
הקיםכךובתוך,הביטחוןודלתותהפניםדלתות

.אירופהוברחביבישראל,מפעליםעשרותוניהל

2014לשנתהתעשייהפרסזוכההואשמואל•
קיבל2017לשנתהשנתיתן”הנדלובוועידת

חייםמפעלעלהוקרהאות,דונרשטייןשמואל
.הישראליתבתעשייה

שמואל דונרשטיין
ר הדירקטוריון ובעלים"יו

במנהלראשוןתוארובעלחשבוןרואהאסף•
המכללהשלבחשבונאותהתמחותעםעסקים
.צ”בראשללמנהל

כעשראסףהועסקבחברהבתפקידוהחלטרם•
החשבונאותבתחוםשוניםבתפקידיםשנים

רואיבפירמתהחלדרכואתכאשרוהפיננסים
ציבוריתחברותבביקורתBDOהחשבון

ראשיכחשבשימשובהמשךומסחריותפיננסיות
.(נובולוג)אפפארםבקבוצת

,ברכישותעשירניסיוןאסףצברהשניםבמהלך•
.עסקיופיתוחמיזוגים

אסף אבן חיים
ל כספים"סמנכ

באוניברסיטתMBAוניהולתעשייההנדסתבוגר•
.ובתעשייהבניהולעשירניסיוןבעל,הנגבגוריון-בן

ומפקדמילואיםסיירתמקים-במילואיםל”סא
.גבעתישלהגיבושים

שלשורהביצעשם,באינטלדרכואתהחלעידן•
.החברהשלוהפיתוחהתפעולבמערךתפקידים

ל”סמנכ,בירושליםאינטלשלהייצורמרכזמנהל•
M&Aפעילויותעלואחראיגת-בקריתהמפעל
.ובאירופהבישראל

•COOמערךבנייתאתשהובילסטריםבסודה
גלובליתיצרניתלחברהוהפיכתההעולמיהתפעול

.פפסיקוידיעל2019בשנתשנרכשה

ארץ-עידן זו
ל"מנכ

הנהלה בכירה
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נעים להכיר

החברה מייצאת את מוצריה 
מדינות40-ליותר מ

ושיווקייצור,בתכנוןמתמחההחברה
הבניהלתחוםמוצריםמשפחות350-כשל

דרך,מתקדמיםנעילהומוצריפלדהמדלתותהחל
ועדהמוגןלמרחבוחלונותודלתותפניםדלתות

אשעמידותדלתות:כגוןתעשייתייםלפתרונות
.ועודכ"אבוסינוןאוורורמערכות,שערים,והדף

בריח היא יצרנית דלתות  -רב
הביטחון מהמובילות בעולם

-One-Stopוחברה בינלאומית המהווה 
Shop  למגוון פתרונות נעילה ומיגון

.ומוצרי שלד נוספים

אולמות תצוגה2-מפעלים ו8
אולמות15-וכגים"מרלור של "מ7,000-כ

.י מפיצים"המופעלים ע

מקצועיתניהוליתשדרהמעסיקההחברה
בתעשייהשניםרבניסיוןובעלת

ושמה דגש רב על הטמעת  ( מהנדסים80-לרבות כ)
טכנולוגיות פיתוח ייצור ותפעול מתקדמות  

.ומצוינות תפעולית

החברה צומחת אורגנית  
,  ובאמצעות רכישות

.תוך הקפדה על שמירת הרווחיות

1973
ההסטוריבריח -שנת הקמת מותג רב

ר  "יו–דונרשטייןנרכשה על ידי משפחת -2008
,  הוא חתן פרס התעשייהדונרשטייןשמואל , החברה

.השנים האחרונות45יזם ותעשיין במשך 

מכירות₪ ' מ470
*EBITDA₪ ' מ63.0

תשתית טכנולוגית  
המהווה יתרון  תחרותי

מכירות₪ ' מ258
*EBITDA₪ ' מ28 H1/2021 2020

נוריאלינתוני פרופורמה כולל 

*EBITDAלרווח התפעולי,  הפחתות ותשלום מבוסס מניות, י הוספת הפחת"אינו נתון חשבונאי ומחושב ע

צבר ההזמנות  
סמוך למועד פרסום התשקיף, ₪' מ272-כ
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רכישות והקמת פעילויות חדשות

2008

2021

הקמת מפעל
מסנני אב״כ

רכישת פעילות חברת  
כניסה לתחום  –פזגל

השערים

הקמת מפעל  
רישום פטנטים –נעילה 

ומוצרים

הקמת מפעל מיגון רכישת –הקמת החברה 
מפעל דלתות

רכישת פעילות חברת  
אמביןלוקר 

התחלת בניה  
מפעל חדש

רכישת פעילות  
נוריאליחברת 

פיצול מפעל  
נעילה

רכישת פעילות מפעל  
ישראל  מזונייט

(דלתות פנים)

יכולת אינטגרציה מוכחת של רכישות  

רכישות וצמיחה אורגנית הביאו את החברה ממחזור
2020בסוף שנת ₪ מיליון 470-לכ2008ב ₪ מיליון 48-של כ* מכירות

!בריח לא שוקטת על שמריה -רב

נוריאלינתוני פרופורמה כולל *
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בעל מוניטין חזק, מותג מוביל•

מרכזי ייצור4-מפעלים ב8•

עובדים ושדרה ניהולית מובילה1,000-כ•

(מגורים ונעילה, מוסדי, פרטי)מגזרי פעילות 4•

משפחות מוצר  350-בכאלפי מוצרים שונים •

20082021

בריח סיפור של צמיחה-רב

מוניטין מורכב, מותג מוכר•

מפעל אחד•

עובדים80•

מגזר פעילות פרטית•

פלדלת-משפחת מוצרים אחת •

25,000₪-שווי סל המוצרים הממוצע לדירה  לקבלן  כ1,300₪-שווי סל המוצרים הממוצע לדירה לקבלן  כ
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התחלות וגמר בנייה

דירות6,760-החלה בנייתן של כ2020בשנת 

.  38/2א "תממהן 60.5%-כ, כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש

דירות 3-על כל דירה שנהרסה נבנו בממוצע כ

(.דירות2,180-בפועל נהרסו כ)

,  אלף דירות בתהליכי בנייה פעילה126.8-נמצאו כ2020בסוף שנת 

129.1-נמצאו כ2021בסוף מרץ . 2019דירות בסוף שנת 122.8-בהשוואה לכ3.3%עלייה של 

.2019בהשוואה לסוף מרץ 5%-עלייה של כ,בנייה פעילהאלף דירות בתהליכי

2צפויה האוכלוסייה במדינת ישראל לגדול פי , 2065עד שנת 

(.מיליון תושבים20-כ)

(ס"הלמח"דומתוך)

ענף הבנייה בישראל
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ענף הבנייה בישראל

: התאחדות קבלני השיפוצים
15-ענף השיפוצים מגלגל כ
.מיליארד שקל בשנה

בתי אב 300,000-כ
. משפצים את דירתם מדי שנה

דירה ממוצעת משופצת
כל חמש שנים  

 Airbnb-דירה המושכרת ל
שנים2.5משופצת כל 

(2/3/2020ביזפורטל)

מדינת ישראל נמצאת במצב של  
עודף ביקוש תמידי לעומת היצע  

תשתיות ושיפוצים, בנייה למגורים



9 2021התאחדות הקבלנים בוני הארץ : מקור

2020התפלגות ההשקעה המקומית הגולמית בבנייה 
מחירים שוטפים/ ח "מיליוני ש

בנייה חדשה  
למגורים

49%

(שיפוצים)אחר 
6%

תשתיות
19%

מבני  , בנייה חדשה
תעשייה מסחריים  

ומשרדיים
14%

ממשלה  -בניית מבנים 
ורשויות מקומיות

12%

75,685

17,660
22,062

29,490

9,737

תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות מתוך  -2020תשתית לצמיחה : מקור
אגף ממשל וחברה–משרד ראש הממשלה 

מדינת ישראל  
נמצאת בתנופה של 
השקעה בתשתיות  

62,860
16,000

9,514
9,470

5,569
3,152

3,000
1,905
1,760
1,000

830

משרד התחבורה

משרד הביטחון

משרד משאבי המים

משרד האנרגיה

חינוך

רשות שדות התעופה

משרד התקשורת

משרד הבריאות

משרד האוצר

רשות הספנות והנמלים

המשרד להגנת הסביבה

2020-פרויקטי התשתית מאושרים שביצועם החל ב
לפי משרד אחראי–ואילך 

ח"מיליוני ש

ענף התשתיות בישראל
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Best Value For Money

One Stop Shop

יתרונות  
תחרותיים

טכנולוגיה וחדשנות 
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One Stop Shop-רב בריח 

דלתות  
ומשקופי פלדה

דלתות  
עץ

מוצרי צילינדרים 
ופתרונות נעילה

דלתות
זכוכית

פרקטים

חלונות אלומיניום  
ד"לממ

ארונות
חשמל ותקשורת

,  ד"מערכות מיגון ממ
צ "ממ, ק"ממ

מוצרי 
מסגרות כבדה

שערים ומשווי  
גובה
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מהנדסים80-כ•
R&Dשני צוותי •

למוצרי בנייה ולמוצרי נעילה
מערך הנדסי לפיתוח וייצור  •

עצמי של מכונות 
מערך הנדסי לתמיכה במתן •

ללקוחות השוק  פתרונות 
המוסדי

פטנטים רשומים38•
פטנטים בהליכי רישום14

השקעות  ₪  מיליון 102-כ•
פטנטים ונכסים לא , בפיתוח

מאז רכישת החברהמוחשיים 
•IP  של מוצרי מוביל בהנדסה

לסוגיהםבניה 
•IP  מכני ייחודי בתחום נעילה

High Security 
•IP   במערכות נעילה

 IoTאלקטרומכניות במודל של 

סביבת מחשוב מתקדמת •
 ,shopfloorהכוללת מערכות 

ERP, BI, ecommerce 
מחשוב מקצה לקצה •

של מערך השירות וההתקנות  
PaperLess

ניהול שרשרת אספקה מתקדם  •
S&OPבמודל של 

מכונות ואוטומציה
מכונות בקווי הייצור200כ "סה•
מערכות ייצור רובוטיות20•
מכונות שתוכננו  ויוצרו 20•

in-house
תשתית מערכי ייצור מתקדמים  •

Industry 4.0במודל של 
 Massייצור בשיטת •

Customization   במודל תכנון של
Build to Order

הושקעו  ₪ ' מ210-כ כ"סה•
בעשור האחרוןcapex-ב

Build-Tech-מובילות טכנולוגית 

סביבת מחשובמחקר ופיתוחיכולות הנדסיות מתקדמותטכנולוגיות ייצור
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מתקדמות  טכנולוגיות

BEEPERRBMמנעול  3LocxsPEM
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הגדול והמתקדם בעולם לייצור  –בניית מפעל חדש 
דלתות פלדה

trade off-שבירת ה
:בין איכות למחיר

שמירה על רווחיות מבלי  
בקיבולות הייצור250%מפעל שיאפשר הגדלה של מעל •להתפשר על איכות

בזרימה מיטבית, אדם-קווי ייצור באוטומציה מלאה ללא מגע יד•
הגדלת הרווחיות התפעולית בצורה משמעותית•

Best Value 
for Money 

מודל עבודה מטריציוני
שירות כלל המגזרים על אותה תשתית של תפעול שירות והתקנות

מצוינות תפעולית
תפעול ובשירות הלקוחות וההתקנות, במפעלי הייצור-מצוינות תפעולית

יתרון לגודל  
מהמובילות בעולםהבטחוןחברת הדלתות הגדולה בישראל  וחברת דלתות 
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אסטרטגיית צמיחה מוכוונת לקוח

מיקוד בפיתוח לקוחות בעלי 
חסם כניסה גבוהה  

(לדוג משרד הביטחון וחוץ)

מערך שירות והתקנות  
מרכזי מתקדם מסוגו

מבנה ארגוני ומערך  
מכירות מכוון לקוח  
לפי מגזרי פעילות

הגדלת ודאות ללקוח  
י ביסוס שליטה על "ע

כלל שרשרת האספקה

הגדלת
לקוחותפעילות
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מגזר בניה רוויה למגורים

, מיצוב החברה כמובילת שוק
מאפשר לה צמיחה מהירה במגזר זה

מנועי צמיחה

 High-endהרחבה של מוצרי 
לקבלני ויזמי מגדלי יוקרה  

After Sale
י מודל שדרוגים ושירות"ע

הרחבת סל המוצרים לקבלן למשפחות מוצרים חדשים וסינרגטיים  
4אשר מאפשרים עבודה מול הקבלן מתחילת בניה ועד טופס 
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ומחסנים  הבטחון, חינוך, מימוש תנופת ההשקעות הממשלתית במגזרי הבריאות
לוגיסטיים  

מנועי צמיחה

מגזר מוסדי

בריח ממוצבת כספק מוביל עבור משרדי הממשלה השונים וצפויה ליהנות  -רב
מהגידול בהשקעות המדינה

בריח מובילת שוק בסל פתרונות מקיף בתחום המרלוגים והמפעלים  -רב
(שערים ומשווי גובה ודלתות מיוחדות)

הרחבת סל המוצרים המתקדמים
וספציפיים לשווקים השונים

After Marketפעילות 

הרחבת ייצוא דלתות פלדה לאחר גמר המפעל החדש  
לשווקים עיקריים בעולם
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 eCommerceחיזוק ערוץ ה 

הרחבת הפריסה למחסני גבס וסיטונאים

מנועי צמיחה

מגזר פרטי

ומוצרים חכמים High endהרחבת סל המוצרים למוצרי 

open with style–"בריח-רב"העצמת המותג 
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מגזר מוסדי

הרחבת סל המוצרים לקבלן לתחומים 
חדשים סינרגטיים

לקבלני   High-endהרחבה של מוצרי 
ויזמי מגדלי יוקרה  

הושלמה הקמת מפעל הנעילה המתקדם בישראל ומהמתקדמים בעולם

•IP  מהמתקדמים  בעולם בתחום הנעילה
פטנט המתקדמים בעולם  מוגני High Securityפתרונות •
IoT(Smart Home Solutions)סל מוצרים מלא אלקטרומכני בעולם ה •

מגזר מוסדי מנועי צמיחה

פתרונות נעילה

–כניסה לתחום הלוקרים החכמים 
"אמביןלוקר "השלמת רכישת 

AfterSale לקהל לקוחות שבוי–
Stickiness 

עם מפיצים אסטרטגים בינלאומיים לשם הגדלה משמעותית של הייצואפים"שתיצירת  מפיץ מוצרי הנעילה הגדול בבריטניהAvocetהגדלת המכירות ל 
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הרחבת שוקי היצוא 
של חברת הנעילה 

ותקנים העומדים  IPהחברה מחזיקה ב  
ברגולציית נעילה ברב מדינות העולם

פ עם שותף  "יצירת שת
בחברת  אסטרטגי בינלאומי

הנעילה  

פעילות ייצור דלתות  לשם הקמתפים"שתיצירת 
בריח  -של רבIPוהknowhowבב שתשתמש"בארה

המפעל החדש יאפשר הקצאת קיבולות ייצור משמעותיות  לייצוא דלתות

ל"עם הפנים לחו
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מבין לקוחותינו

1,600
קבלנים
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מבין לקוחותינו המוסדיים

חינוךבריאותבטחון

משרדים ובתי מלוןותעשייהגים"מרלו
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נתונים פיננסיים
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התפתחות ההכנסות ברמת הקבוצה
(בקירוב₪ ' א)

470,234 

452,861 

437,059 

 420,000

 430,000

 440,000

 450,000

 460,000

 470,000

 480,000

202020192018

25
7,

76
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21
5,

97
5

Q1 /21Q 1 /20

רב בריח בונה את העתיד בכל נקודת זמן

ות
יר

מכ

נוריאלינתוני פרופורמה כולל *

הקבוצה* התפתחות מכירות

ות
יר

מכ
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רווחיות
(בקירוב₪ ' א)

**EBITDA-הגולמית וה* התפתחות הרווחיות

108,756 
97,445 99,576 

63,074
52,82651,171

 -
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 80,000
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202020192018

51
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17
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24
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41

Q1 /21Q 1 /20
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רווח גולמי

EBITDA

רווח גולמי

EBITDA

רווח גולמי

21.5%22.8%19.9%

21.2%

23.1%

11.2%
10.7%

11.7%
11.7% 13.4%EBITDA

רווח גולמי

EBITDA

רווח גולמי

נוריאלינתוני פרופורמה כולל *
**EBITDAלרווח התפעולי,  הפחתות ותשלום מבוסס מניות, י הוספת הפחת"אינו נתון חשבונאי ומחושב ע
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התחייבויות שוטפות
184אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

17חלויות שוטפות בגין חכירות 

הון חוזר תפעולי
197לקוחות וחייבים 

110מלאי 
(129)ספקים וזכאים 

התחייבויות לא שוטפות
81הלוואות מתאגידים בנקאיים 

59התחייבויות בגין חכירות 
10( נוריאלי)התחייבויות בגין רכישה 

נכסים לא שוטפים
98רכוש קבוע 

64נכסים בלתי מוחשיים 
108נכסי זכות שימוש 

עיקרי מאזן מאוחד  
(בקירוב₪ ' מ)30.06.2021

259
(לא כולל חכירות)חוב נטו 

0.94
יחס שוטף

88
הון עצמי

צבר הזמנות
ליום₪'מ263-בכהסתכםהקבוצהשלההזמנותצבר

התשקיףפרסוםלמועדסמוך,₪'מ272-ובכ30.6.21
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ייעוד תמורה ההנפקה

ייצורומכונותציודרכישת
לצורךאו/והחדשולמפעלהקיימיםהחברהלמפעלי

ייעוליאפשרואלההשקעות.מקרקעיןרכישות
.החברהפעילותוהרחבת

החברהפעילותוהרחבתעסקיפיתוח
או/וחברותרכישתאומיזוגבאמצעות,היתרבין

.הקיימתלפעילותמשלימותאוחדשותפעילויות

שוטפתפעילות
אשראיופירעוןחוזרהון,השוטפתבפעילותתמיכה

הצומחתלפעילותמיטבימימון.(מסגרותהקטנת)
.החברהשל

123

:היתרוביןהחברהשלוהשוטפתהעסקיתפעילותהוהרחבתמימון
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מותג וותיק ומוביל  
SuperBrand

עודף ביקוש -ענף הבניה בישראל 
מהותי על היצע

צמיחה בשנים הקרובות= 

מובילת שוק בתחומה  
,  בקרב קבלנים

אדריכלים ומהנדסים

One Stop Shop
תמהיל מוצרים מגוון השלישי  

בגודלו לקבלן הבנייה

בעלים והנהלה מהתעשיינים 
המובילים במשק הישראלי

מובילת עולם  
BuildTech-ה

בישראל  

תשתיות הצמיחה העתידית כבר  
בין אם אורגנית ולא אורגנית  כאן 

י רכישות סינרגטיות מהותיות"ע

החברה ערוכה להרחבה
של פעילות הייצוא  

בצורה משמעותית בנעילה ודלתות

הרבה יותר ממה שחשבתם, בריח-רב

מדיניות דיבידנד
מרווחי החברה  , לפחות33%חלוקת 

של השנה הרלוונטית

בריח ערוכה לקפיצת  -רב
המדרגה הבאה

צמיחה רווחית עם הנכסים הנכונים 
בזמן הנכון ועם הצוות הנכון
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