
1DELEK GROUP LTD > Expanding, Empowering

מ"בע( 1997)מנועי בית שמש אחזקות
2.1.2019מצגת לשוק ההון 
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2 שקף מידע צופה פני עתיד  

אשר  ,והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד, מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור▪

.  או צדדים שלישיים/במסגרת מתן הסברים על החברה בפני משקיעים מוסדיים ואנליסטים ו, מטבע הדברים הינו חלקי

הכוללים את , מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה יכולה להחליף עיון בדיווחים שפרסמה החברה ומפרסמת החברה לציבור▪

כהגדרתו בחוק ניירות , מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד.בטרם החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה, המידע המלא אודות החברה

המתייחסים ( של החברה וכן מידע של צדדים שלישיים)הערכות ואומדנים , מטרות, תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל. 1968-ח “תשכ, ערך

.  או אינה בשליטה בלעדית של החברה/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ו/לאירועים ו

.  התממשות משמעותיים-מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי▪

מגורמי סיכון המאפיינים את , בין היתר, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, מידע כאמור הינו בלתי ודאי▪

אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר  , וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, פעילות החברה

.ב"וכיוצ, שינויים טכנולוגיים, תנודות בשוק התעופה ובכלכלה העולמית, כגון שינוי במגמות שוק עולמיות, אינם מצויים בשליטת החברה

כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע  , קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, לאור האמור▪

תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מבוססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת  , כמו כן. צופה פני העתיד המובא במצגת זו

או  /או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או לשנות כל תחזית ו/ו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן, וכן מידע של צדדים שלישיים, המצגת

.  נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו
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3 יחד מניעים קדימה        שנה

openning_1792X768-1.mp4
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4 נעים להכיר–מנועי בית שמש 

(i ) תכנון וייצור חלקים למנועי סילון

(ii )תחזוקה והרכבה של, שיפוץ

מנועי סילון שלמים

ניסיון ומוניטין, ידע–חברה ותיקה 

,  שוק התעופה בשגשוג ובצמיחה

20-תחזית ליותר מהכפלה ב

השנים הבאות

סביבה עסקית צומחת

הסמכות מיצרניות המנועים  

,הגדולות בעולם

ל"עמידה בתקנים תעופתיים בינ

תחום עם חסמי כניסה גבוהים
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5 נעים להכיר–מנועי בית שמש 

עסקה אסטרטגית-חישולי כרמל 

-כ)פימי בעלת השליטה בחברה 

'  מ45-הוזרמו כ2018-ב(. 45%

מבעלי המניות למימוש הצמיחה$ 

בעלי מניות התומכים בחברה

*

$1.3B-הסכמי מסגרת בסך כ

מיצרניות המנועים המובילות

עם חישולי כרמל$1.8B-צפי לכ

יחסים ארוכי טווח עם הלקוחות

*

-ל תמורת כ"חתימה לרכישת חשכ

,  Pratt & Whitney-מ' $ מ60

הסכמי מסגרת' $ מ490-כולל כ

* Pre-closing
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6 שנים של גאווה ישראלית

י יוסף  "ש ע"הקמת מב
( Turbomeca)שידלובסקי

עקב האמברגו הצרפתי

מדינת ישראל רוכשת  

ש"ממב100%

P&W  רוכשת

ש"ממב40%

אורמת  , ש"הפרטת מב

רוכשת בעלות בחברה

ש  "הנפקת מב

א"בבורסת ת

ש רוכשת את  "מב
LPO(סרביה)

כלל תעשיות בעלת  

ש"במבהשליטה 

קונה את  פימיקרן 

ש"במבהשליטה 

במנועי בית שמשגולדה מאיר

שמש-במנועי ביתמנחם בגין 

שמש-במנועי ביתיצחק שמיר 

שמש-במנועי ביתעזר ויצמן 

1960 1970 1980 1990 2000 2010

1968 1981 1984 1992-95 1997 2003 2005 2016 2018

חתימת עסקה לרכישת  

חישולי כרמל
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גוברת עולם התעופה בצמיחה : הסביבה העסקית
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8 !הכפלה–2017-2037והרי תחזית הענף לשנים 

המשקף הערכות  1968-ח"תשכ, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומכירותלביקושיםלרבות צפי , המידע שלעיל בדבר המגמות העולמיות בתחום התעופה ובסביבה העסקית

בשל  , כולן או חלקן, או להתממש בצורה שונה מהותית, המבוססות על הערכות שונות שהן בלתי ודאיות מטבען ועשויות שלא להתממש, Boeingוהנחות כפי שהללו פורסמו על ידי ענקית התעופה 

: נא להיכנס לקישור הבא BOEINGלעיון בפרסום . ב"וכיוצשינוי מגמות שוק , או בתחום התעופה העולמית/כגון משברים או תנודות בכלכלה העולמות ו–גורמים שאינם בשליטת החברה 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/current-market-outlook-2017/assets/downloads/2017-cmo-6-19.pdf

העולמיGDP-מה3.6%-תחום התעופה אחראי ל▪

איכות החיים והמצב הכלכלי , אוכלוסיית העולם גדלה▪

משתפרים

לפי )והביקוש גדל , טיסות הופכות זמינות וזולות יותר▪

(בעשור האחרון61%-מחיר כרטיס ממוצע ירד ב, א"יאט

2037-המטוסים שיטוסו ב' מס, על פי תחזיות בואינג▪

(כיום' א24.5-לעומת כ' א48.5-כ)כיום ' הוא כפול מהמס

התחזית מציגה מספר שיא של מטוסים חדשים ▪

:שנים20על פני ' א43-כ–שיימכרו 

החלפת חלק מהצי הקיים-' א19-כ▪

גידול לעומת היום–' א24-כ▪

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/current-market-outlook-2017/assets/downloads/2017-cmo-6-19.pdf
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9

WidebodyNarrowbodyRegional 

Jet

Freighters

מטוסים צרי גוף–צפויים להוביל את הצמיחה 

המידע שלעיל בדבר המגמות העולמיות בתחום התעופה ובסביבה  

-ח"תשכ, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, העסקית

המשקף הערכות והנחות כפי שהללו פורסמו על ידי ענקית  1968

המבוססות על הערכות שונות שהן בלתי ודאיות  , Boeingהתעופה 

כולן  , או להתממש בצורה שונה מהותית, מטבען ועשויות שלא להתממש

כגון משברים או תנודות  –בשל גורמים שאינם בשליטת החברה , או חלקן

שינוי מגמות שוק  , או בתחום התעופה העולמית/בכלכלה העולמות ו

:  נא להיכנס לקישור הבאBOEINGבפרסוםלעיון . ב"וכיוצ

https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/

market/commercial-market-outlook/assets/downloads/2018-

cmo-09-11.pdf

הזמנות עתידיות מיצרניות  ▪

בשיא( והמנועים)המטוסים 

הן בכמות והן )עיקר הגידול ▪

במטוסים צרי  צפוי ( בכסף

התפתחות  , בין היתר)הגוף 

(קוסט-שוק הלואו

NarrowbodyRegional 

Jet

FreightersWidebody

Source: Boeing Commercial Market Outlook
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10 השנים האחרונות  40תנועת הנוסעים על פני 

על אף משברים כלכליים נקודתיים לאורך השנים, המגמה ארוכת הטווח של שוק התעופה הינה צמיחה▪

וגידול אוכלוסיית העולם תומכים בביקושים לטיסות ובצמיחת שוק התעופהGDP-הגידול ב▪
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11 מבנה שוק המנועים לענף התעופה

שברוב המקרים  , OEMחברות שהן 4-5בראש הפירמידה -מספר מצומצם של שחקנים ▪

(משלב החומר גלם ועד המודול)קובעות את שרשרת האספקה 

ש מוכרת ישירות גם  "מב)מוכרות ישירות לכל אחד משלבי השרשרת שמעליהן ל"וחשכש "מב▪

(Pratt & Whitneyכמו OEM-וגם לMTUליצרן המודול כמו 

(המבוססים על תחזיות הלקוח)השוק מתאפיין בהסכמי מסגרת ארוכי טווח ▪

* OEM – Original Equipment Manufacturer

*

MTUי חברת "מבוסס על מידע שפורסם ע
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12

GTF

הדור החדש של המנועים למטוסים צרי הגוף

המטוס הנמכר  , A320Neo-ה

GTF-י ה"מונע ע, ביותר בעולם

מטוסים4,500-כ: הזמנותGE(50-50)-סנקמה ו: בעלות מנועים11,500-כ: הזמנות

מטוסים6,000-כ: הזמנותUnited Technologies: בעלות מנועים11,000-כ: הזמנות

LEAP

המבוססות על הערכות  , Boeing, Airbus, CFM and PWהמשקף הערכות והנחות כפי שהללו פורסמו על ידי 1968-ח"תשכ, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומכירותלביקושיםהמידע שלעיל לגבי צפי 

. ב"שינוי מגמות שוק וכיוצ, או בתחום התעופה העולמית/כגון משברים או תנודות בכלכלה העולמות ו–בשל גורמים שאינם בשליטת החברה , או להתממש בצורה שונה מהותית, שונות שהן בלתי ודאיות ועשויות שלא להתממש

חלק משמעותי מהסכמי המסגרת  

ש מיועדים למנועי העתיד"של מב

צריכת דלק -המנועים החדשים
הפחתת רעש וזיהום אוויר  , מופחתת

(שנה על פס ייצור30-צפויים להיות כ)

UTC-GTF-Cutdown-1-31-18v1rev3.mp4
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13 ש במנועים החדישים ביותר בעולם"מב

ש נמצאת גם  "מב)תכניות המנועים האזרחיים ▪

(ש"לקוח של מב)MTUלהן מייצרת חברת ( בצבאיים

למעט  )ש מייצרת כמעט לכל תכניות מנועים אלו "מב▪

(שתי תכניות מנועים

המנועים החדישים ביותר בעולם הצפויים להוות את ▪

שנים הקרובות20-30-העתיד של תחום התעופה ב

MTUי "המידע המוצג בשקף זה הינו מתוך מידע שיווקי שפורסם ע
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14 ש במנועים החדישים ביותר בעולם"מב

לתכניות  MHIתחזית של חברת ▪

המנועים שיובילו את הגידול בהיקפי  

הפעילות העתידיים שלה

ייצור חלקים עבור המנועים החדשים  ▪

והנמכרים ביותר בעולם למטוסים צרי  

ורחבי הגוף החדשים

Mitsubishi Heavy Industriesי "המידע המוצג בשקף זה הינו מתוך מידע עסקי שניתן לחברה ע
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תיאור הפעילות: מנועי בית שמש
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16

והרכבת  , תחזוקה, פיתוח

:מנועי סילון

תחזוקה והרכבה של  ▪

מנועי סילון אזרחיים  

א וחילות  "חי)וצבאיים 

מהארץ ומהעולם( זרים

פיתוח ייצור ושיווק של ▪

מנועים מתכלים

:ייצור חלקים למנועי סילון

יציקות של להבים  ▪

וחלקי מנוע מתקדמים

עיבוד חלקים סובבים  ▪

קריטיים למנועי סילון

–ייצור חישולים ▪

רכישת חישולי כרמל

מגזרי פעילות הקבוצה

מהכנסות החברהמגזר המנועים           מהכנסות החברהמגזר ייצור חלקים          
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17 יצרניות המנועים הגדולות בעולם: הלקוחות העיקריים



18DELEK GROUP LTD > Expanding, Empowering

18

כלכליסט

התפתחות הזמנות המסגרת של הקבוצה

החברהשלוצמיחתהלהתפתחותהתשתיתומהוויםהחברהשלהלקוחותתכניותלגביבסיסמהוויםאךמחייבאופיבעליאינםהמסגרתהסכמי

צפי הכנסות  $ כמיליארד כ "סה

מהסכמי מסגרת חדשים בשנתיים
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19 התפתחות הזמנות המסגרת של הקבוצה

החברהשלוצמיחתהלהתפתחותהתשתיתומהוויםהחברהשלהלקוחותתכניותלגביבסיסמהוויםאךמחייבאופיבעליאינםהמסגרתהסכמי

(Pre-closing)

מספר הסכמים וביניהם הרחבת  

' $מ640לסך של PWהסכם 

לאחר השלמת עסקת חישולי כרמל$ מיליארד 1.8-יתרת צפי הכנסות מהסכמי מסגרת צפוי לעמוד על כ

Pratt & Whitneyשל  GTF-מרבית הסכמי המסגרת מיועדים למנועי העתיד כדוגמת ה
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20 תרשים גאנט להתפתחות הכנסות מהסכמי מסגרת

(:שנתי מלא מתוכנןההכנסות בכל שנה מתוך היקף )% שנים 10-דוגמא גנרית להתפתחות הכנסות מהסכם מסגרת ל

הנובעים בעיקר משינויים בצרכי הלקוח ובביקושים  , כל הסכם נתון לשינויי לוחות זמנים, נציין כי מדובר בדוגמא גנרית בלבד

בשינוי לוח הזמנים של הסמכת חלקים חדשים וסיבות אפשריות נוספות, בשוק

תקופת הסמכות
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מגזר ייצור החלקים
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22 One-Stop Shop :מחומר גלם עד מוצר סופי

ל תהווה אתר שלישי"חשכ( ישראל וסרביה)חמישה מפעלים בשני אתרים ▪

לניסיון ולקשר עם הלקוח, חשיבות גדולה לידע, תהליכי הייצורהסמכות ארוכות של חלקים ו▪

יציקות

יציקות להבים וחלקי מנוע  ▪

(בישראל ובסרביה)ועיבודם 

היציקות עוברות עיבוד שבבי  ▪

ש לפני השליחה ללקוח"במב

פיתוח טכנולוגיה חדשה של  ▪

יציקה עם ביקוש גבוה בשוק

חישולים

רכישת חישולי כרמל מוסיפה  ▪

לקבוצה יכולת ייצור חישולים

ל נמצאים יצרני  "בין לקוחות חשכ▪

בדומה )המנועים הגדולים בעולם 

(ש"ללקוחות מב

ל מייצרת בניצולת נמוכה  "חשכ▪

משמעותית מהקיבולת שלה

עיבוד שבבי

כל תהליכי עיבוד החלקים ▪

ש"במב”in-house“נמצאים 

2019-בניית מפעל חדש ב▪

עם אוטומציה  ( במתחם החברה)

לבניית יכולת , וקווי ייצור חדישים

ייצור לחוזים החדשים  
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שוק התעופה סובל ממחסור משמעותי ביציקות למנועי סילון▪

150-כ)מיומן וזול , סרביה מתאפיינת בכוח עבודה משכיל▪

(LPO-עובדים מועסקים ב

,  מחזיק בכל ההסמכות התעופתיות הנדרשות, מפעל מקצועי▪

עם סטנדרנט גבוה של איכות וניסיון רב שנים

ש"מייצר למרבית הלקוחות של מב, מפעל תחרותי▪

:לצמיחה עתידיתLPO-ש משקיעה משאבים רבים ב"מב▪

אמצעי ייצור ובניית מבנים להרחבת פעילות וליעילות▪

פיתוח יכולות עיבוד שבבי כתהליך המשך טבעי ליציקות▪

גיוס של עובדים חדשים לתמיכה בגידול▪

ש"הסמכת חלקים של פרויקטים חדשים בהם זכתה מב▪

(סינגל קריסטל)תהליך פיתוח טכנולוגיה חדשה של יציקה ▪

High Volume, Low-Cost: (LPO)חברת הבת בסרביה 
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מגזר המנועים
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מנועים קטנים  

(מתכלים)

פעילות מגזר המנועים

-הסמכות ורישיונות מ, והרכבה מלאה( Overhaul)יכולת תחזוקה ▪

OEMs ,רשויות תעופה אזרחיות ממדינות שונות,FAA,EASA

(י ועוד'אפאצ, הוק-בלק, F15)א "שרותי תחזוקה למנועי חיה▪

יוצאי חיל אוויר רבים, ידע ומיומנות של עשרות שנים▪

תאי הרצה לבדיקת מנועים בגדלים ודחפים שונים▪

מסחר במנועים ובחלפים▪

התרחבות אפשרית להסכמה  –ש"למבמנוע צמיחה משמעותי ▪

התרחבות גיאוגרפית/לשיפוץ מנוע נוסף

MRO
Maintenance, Repair 

and Overhaul

ט  "כפופה לדרישות משהב, לאומית-פעילות עם חשיבות בטחונית▪

המיועדים  , מייצרת ומשווקת מנועי סילון מתכלים, ש מפתחת"מב▪

לאפליקציות ייחודיות

א"של חיה" דלילה"ש מניע את טיל ה"של מבBS-151מנוע ▪

***

 * FAA: Federal Aviation Administration

 ** EASA: European Aviation Safety Agency
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26 צבאיים ואזרחיים, מנועים4-לMRO-הסמכות ל

T-700 F-100PT6A Allison 250

יצרן המנוע

פלטפורמה

לקוחות  

עיקריים

מנוע

מגוון רחב של לקוחות 

ל"בארץ ובחו

מגוון רחב של לקוחות 

ל"בארץ ובחו

F15מסוקי בלמטוסים רביםק'בלאקהו,י'אפאצ
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מבט אל העתיד
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הבעת אמון בחברה ובאפיקי הצמיחה שלה-2018-ב' $ מ45-בעלי המניות הזרימו הון של כהון עצמי

מהמחזור שלה14%-של כEBITDAהחברה ייצרה בשנתיים האחרונות תזרים שוטף

מקורות ושימושים–בניית עתיד החברה 

עיקריים  מקורות

של החברה

כבסיס להתרחבותה, הלוואה לזמן ארוך למימון צרכיה העתידיים של החברה' $ מ45נטילת הון זר

צפויים  שימושים

לבניית צמיחה

רכישת חישולי 

PW-מכרמל 

' $  מ490עם 

הסכמי מסגרת

הגדלת כושר  

הייצור והיכולות  

במפעל בסרביה

:  השקעה בעובדים

הקמת מרכז  

הכשרה והסמכת  

עובדים

:  הקמת מפעל חדש

בניית כושר ייצור  

לפרויקטים החדשים  

אוטומציה ומכונות  

חדשות להתייעלות  

,  ושיפור תפוקות

טכנולוגיות חדשות

הסמכת חלקים 

לפני ייצור  חדשים 

סדרתי בפרויקטים  

החדשים
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 Unitedי "מלוא מניותיה נרכשו ע1994-י כור וב"ע1961-ל נוסדה ב"חשכ▪

Technologies (Pratt and Whitney)

היא פועלת בתחום ייצור החלקים  , עובדים225-בחברה מועסקים כ▪

למנועי סילון לתעופה( בשיטת חישול)

' $מ30-כH1/18-וב' $ מ56-היו כ2017-הכנסות החברה ב▪

:       +        =עסקת חישולי כרמל

התאמות הון חוזר נורמטיבי כמקובל בעסקאות מסוג זה ובהתאם להגדרה שהוסכמה בין הצדדים בהסכם הרכישה*

על חישולי  

(ל"חשכ)כרמל 

תמורת  , PWל מידי "ממניות חשכ100%ש חתמה על הסכם לרכישת "מב▪

*(לפני התאמות)' $ מ58.5-כ

לתקופה של UTCל תחתום על הסכם מסגרת עם "חשכ, במסגרת העסקה▪

לחישולי כרמל הסכמי  , מעבר להסכם זה. ' $מ360-שנים בהיקף של כ10

' $מ490-וביחד כ' $, מ130-מסגרת בהיקף של כ

על עסקת  

הרכישה של  

ש"מב
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לשוק וללקוחות  ל"חשכהגישה של 

חלק מלקוחותיה הפוטנציאליים  שכן, הוגבלה

-מתחרים ב

:       +        =עסקת חישולי כרמל

ש"על שרשרת הערך של מב
ש"ספק של מבל"חשכ

ייצור  
חומר  
גלם

עיבוד  
שבבי

ייצור  
מכלולים

שיפור הצעת הערך ללקוח
One-Stop Shop

ל"חשכגידול בפעילות 
פוטנציאל הרחבה על התשתית הקיימת

3

הלקוח מתנהל בנפרד 

ל"וחשכש "מול מב

לאחר העסקהלפני העסקה

2 1

–ביקוש גבוה לחישולים 

מחסור חמור בשוק

–הביקוש צפוי אף לגדול

בהתאם למגמות בשוק

ל  "אמצעי הייצור של חשכ

מנוצלים בחסר וניתן להרחיב 

משמעותית את הפעילות על  

התשתית הקיימת

פניה משותפת ללקוח 

כקבוצה אחת

Xלקוח Xלקוח 
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נתונים פיננסיים
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32 EBITDA :2017-LTM-Sep18-הכנסות ו

$אלפי 

הכנסות EBITDAו-% EBITDA

2019שנת 
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33 2018ספטמבר –מאזן החברה 

$אלפי 

התחייבויות והון עצמי נכסים

         756אשראי זמן קצר

      9,933ספקים וזכאים   31,749מזומנים ושווי מזומנים

      5,950מקדמות מלקוחות   22,903לקוחות וחייבים

      6,122התחייבות בגין הטבות לעובדים   39,683מלאי

    22,761סך התחייבויות שוטפות   94,335סך נכסים שוטפים

      2,406התחייבויות לתאגידים בנקאיים   41,951רכוש קבוע

      9,265מקדמות מלקוחות לזמן ארוך     4,576נכסים בלתי מוחשיים

      2,500התחייבויות לא שוטפות אחרות     4,152מלאי לזמן ארוך

    14,171סך התחייבויות לא שוטפות     2,898נכסים לא שוטפים אחרים

  110,980הון עצמי

  147,912סך התחייבויות והון עצמי 147,912סך נכסים

         756אשראי זמן קצר

      9,933ספקים וזכאים   31,749מזומנים ושווי מזומנים

      5,950מקדמות מלקוחות   22,903לקוחות וחייבים

      6,122התחייבות בגין הטבות לעובדים   39,683מלאי

    22,761סך התחייבויות שוטפות   94,335סך נכסים שוטפים

      2,406התחייבויות לתאגידים בנקאיים   41,951רכוש קבוע

      9,265מקדמות מלקוחות לזמן ארוך     4,576נכסים בלתי מוחשיים

      2,500התחייבויות לא שוטפות אחרות     4,152מלאי לזמן ארוך

    14,171סך התחייבויות לא שוטפות     2,898נכסים לא שוטפים אחרים

  110,980הון עצמי

  147,912סך התחייבויות והון עצמי 147,912סך נכסים

כבסיס להמשך התרחבותה העתידית, לצורך מימון פעילותה וגיוון מקורותיה הפיננסיים' $ מ45נטלה החברה הלוואה בסך 2.1.19-בתאריך ה
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34 מאמינים בתעשייה הישראלית ובעובד הישראלי

גידול עקבי ומשמעותי במספר  

העובדים בישראל

חנכנו מרכז להכשרה מקצועית 

מתוך הצורך להמשיך ולגייס

225רכישת חישולי כרמל מוסיפה 

כ"סה1,000מעל , עובדים לקבוצה

בסרביהעובדים150-כישנםלכךמעבר
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שעל פי  , תחום צומח ומשגשג, שנים בתחום התעופה50שמש פועלת מזה -מנועי בית▪

(הכפלה של כמות המטוסים)השנים הבאות 20-התחזיות צפוי להמשיך ולצמוח ב

ההשקעות , ההסמכות והעמידה ובתקנים, השנים-הידע והניסיון רבי, דרישות האיכות▪

הנדרשות והקשר ארוך הטווח עם הלקוח מהווים חסם כניסה משמעותי לתחום

Pratt & Whitney-החברה חתמה על הסכם לרכישה אסטרטגית של חישולי כרמל מ▪

הכנסות  $ מיליארד 1.8שמש צפויה להיות עם היקף של -לאחר רכישה זו מנועי בית▪

(12.16-ב' $ מ400-לעומת כ)צפויות מהסכמי מסגרת 

עבור הקמת מפעל  , 2018-הון ב' $ מ45-גייסנו כ: מנועי בית שמש נערכת לעתיד▪

,  השקעות בחברת הבת הסרבית, הסמכת חלקים, השקעות במכונות ואוטומציה, נוסף

(כולל הקמת מרכז להכשרה מקצועית)והשקעות בעובדים 

סיכום-מנועי בית שמש 
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תודה רבה
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