
 

 

פעילות האנרגיה    מרחיבה את סל המוצרים ומשיקה את רב בריחקבוצת 
 המתחדשת באמצעות 

     'אנרגיה חברת רב בריח'
ייזום, פיתוח והקמה של מערכות סולאריות בשוק הפרטי  בעוסקת רב בריח אנרגיה  

 והמסחרי

נוכחותה של רב בריח בשוק הקמעונאי והמוסדי תאפשר לה להציע ללקוחותיה 
 מערכות סולאריות משתלמות במיוחדהקמת 

צמח מתוך חברת רב בריח ואחראי על  נהל אביחי רז שמ ת רב בריח אנרגיהאת חבר
 בקבוצההאנרגיה הסולרית זרוע פיתוח 

רב בריח אנרגיה נוסדה בשותפות בין קבוצת רב בריח לבין איש העסקים וראש 
 עיריית אשקלון לשעבר בני וקנין

אשר    ' רב בריח אנרגיה' חברת  השקת פעילות האנרגיה המתחדשת באמצעות  קבוצת רב בריח מודיעה על  

סל המוצרים של הרחבת  על  ו   זרוע האנרגיה של קבוצת רב בריחאת  במטרה להוות    2021הוקמה באפריל  

לקוחותיה  לקהל  אנרגיה  - רב  .הקבוצה  סולאריות   עוסקת בריח  מערכות  של  והקמה  פיתוח  שוק  ל  בייזום, 

   . פעילותה הפרטי והקבלני לקידום    סקטורלותפעל באמצעות מעמדה וגישתה    מוסדי/שוק המסחרי ולהפרטי  

אנרגיה בריח  רב  חברת  מנכ"ל  רז  מערכת    באמצעות  מתחדשות  באנרגיות  חשמל  ייצור"  :אביחי  הקמת 

סביבתי מובהק שנועד  כצעד   סולארית הינה אסטרטגיה של מרבית המדינות המפותחות והמתפתחות בעולם

ללקוחותיה  מציעה  כחברת תעשייתית ותיקה  . רב בריח אנרגיה  לשמור על כדור הארץ עבור הדורות הבאים.

חבילת מוצרים משולשת  בשוק הפרטי  ללקוח  ומאפשרת    ארוך מערכות סולאריות עם אחריות לטווח  הקמת  

סולאריות   ומערכות  כניסה  דלתות  פנים,  דלתות  מהבמימון  של  מהמערכות הצפויים  תקבולים  מלא 

 ."הסולאריות

יציבה ובעלת מוניטין בשוקאשר הינה  ,  ( תעשיות בע"מ08חברת רב בריח ) והינה בעלת השליטה    חברה 

ות חזקה בשוק הקמעונאי, בשוק הבנייה קבוצת רב בריח נמצאת היום עם נוכח.  רב בריח אנרגיהבחברת  

הקמת   וללקוחות נוספיםשואפת לנצל נוכחות זו ולהציע ללקוחות הקבוצה ו יה המוסדיתילמגורים ובשוק הבנ

  .הווה השקעה משתלמת במיוחדמהמערכת סולארית 

 מקדמת את המטרות הבאות: רב בריח אנרגיה 

 מתן קטגוריות מוצרים נוספת וחשובה ללקוחות הקבוצה   •

 מתן פתרון בעל ערך המהווה נכס מניב עבור לקוחות הקבוצה •

 ניצול היכולות הלוגיסטיות ויכולת שרשרת האספקה של החברה •

 שימוש פורה במערכת ההרכבות והשירות של החברה לנוחות הלקוחות  •

 ואיכות הסביבה קידום ערכים של קיימות ושמירה על כדור הארץ  •

בשוק הפרטי, ועל כן רקמה חבילה משולשת  גם  רב בריח רואה חשיבות בקידום התקנת מערכות סולאריות  

עם אפשרות  רכישת דלתות כניסה + דלתות פנים + מערכת סולארית והכל בחבילה אחת    – לצרכן הפרטי  

   על ידי התקבולים מהמערכת הסולארית.מימון 

כחלק  האנרגיה המתחדשת  פעילות  את    הוסיפה" קבוצת רב בריח    רב בריח מוסיף  קבוצת מנכ"ל  ,  עידן זוארץ 

ומנצלת את התשתית התעשיתית    one stop shopשנים האחרונות של    10מהאסטרטגיה אותה בנתה ב  

שלה לצד שרשרת האספקה, לוגיסטיקה והתקנות ושירות, לספק ללקוחותיה בכל המגזרים איכות ונוחות עם  



 

 

של אביחי רז יביאו    בהובלתואנרגיה  בריח  -בטוח שרבאני    ומותג חזקים בשוק הישראלי .  עבודה לצד חברה

 בתחום האנרגיה המתחדשת בשורה ופתרונות מצוינים" 

 אודות רב בריח

 

חברת רב בריח תעשיות בע"מ, עוסקת בפיתוח, תכנון, ייצור, שיווק, מכירה וייצוא של מגוון מוצרים  
והשיפוצים המותאמים לשוק הבניה הרוויה למגורים, לשוק המוסדי ולשוק  ייחודיים לענף הבניה 
 .הפרטי ושוק הנעילה

לענף מוצרי התעשייה לבניה תוך יצירת סינרגטיות בין תחומי  One Stop Shop רב בריח מהווה
נרכשה רב בריח על ידי משפחת  2008הפעילות השונים ומינוף היתרון לגודל. בחודש יולי 

מסגרת הקפאת הליכים ומאז התרחבה הקבוצה באמצעות רכישה של מפעלים  דונרשטיין ב
 .ופעילויות סינרגטיות שונות 

מפעלים לייצור דלתות ומשקופי פלדה, ייצור דלתות פנים, פתרונות נעילה,   8לקבוצת רב בריח 
בנוסף מערכות סינון אב"כ, חלונות אלומיניום לחדרים ממוגנים ומפעל לייצור מוצרים לבניית שלד. 

  2מפעילה החברה שלושה מרכזים לוגיסטיים בפריסה ארצית בצריפין, באר שבע ובאזור חיפה, 
 .אולמות המופעלים ע"י מפיצים  15-אולמות תצוגה ו

 כזכור רב בריח תעשיות הנפיקה את מניותיה לציבור בבורסה בתל אביב בחודש אוגוסט האחרון .  
 

 


