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ישראכרט סייפ-טי גרופ  אייסקיור מדיקל  אינטרקיור  טוגדר    נושאים חמים  

חדשות שוק ההון

מנרב ונקסטקום יקימו עבור אנלייט את חוות
טורבינות הרוח ברמת הגולן

הפרויקט כולל הקמת 39 טורבינות רוח לייצור חשמל בהספק של כ-190 מגה וואט; התמוה
לחברות בהיקף של כ-260 מיליון שקל; משך הביצוע נאמד בכ-23 חודשים
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חברת נקסטקום העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי
התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מודיעה כי החברה ומנרב הנדסה ובניין, חתמו על

הסכם עם שותפות המוחזקת ברובה על ידי חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, לפיו הן
יקימו בעבורה את פרויקט "רוח בראשית" להפקת חשמל מאנרגיית רוח בקרבת תל

פארס ברמת הגולן, תמורת כ- 260 מיליון שקל.

במסגרת הפרויקט, הנחשב לגדול מסוגו בישראל, יקימו החברות תשתית בעבור 39
טורבינות רוח לייצור חשמל בהספק של כ-190 מגה וואט. משך הביצוע הצפוי נאמד

בכ-23 חודשים ממועד קבלת צו תחילת העבודה.

הפרויקט יבוצע על ידי מיזם משותף (50/50) לנקסטקום ומנרב אשר ישמשו יחד
כקבלן הקמה של חוות טורבינות הרוח. כניסת הפרויקט לתוקף כפופה לסגירת ליווי

פיננסי לפרויקט על ידי רוח בראשית, שהינה שותפות שהוקמה לטובת הפרויקט,
המוחזקת ב-60% בשרשור על ידי החברה הציבורית אנלייט אנרגיה מתחדשת,

ויתרת האחזקה הינה על ידי שותפי אנלייט מקבוצת אוירם בע"מ.

הזכייה בפרויקט זה מצטרפת לפרויקט משותף נוסף של מנרב  ונקסטקום לתכנון
והקמה של פרויקט טורבינות רוח בעמק הבכא תמורת 136 מיליון שקל, אשר נחתם

במאי 2018.

פרויקט "רוח בראשית" כולל הקמת תשתית של 39 טורבינות רוח לייצור חשמל
בהספק של כ-190 מגה וואט, תחנת משנה מתח עליון, תחנת מיתוג, הנחת קו מתח
עליון תת קרקעי באורך כולל של 26 ק"מ, 27 ק"מ של דרכי גישה, מערכת חשמלית

במתח גבוה לאיסוף האנרגיה המיוצרת חשמול התחנה והפעלתה ועוד. 

גיא ישראלי מנכ"ל נקסטקום אמר: "אנו שמחים וגאים לקחת חלק בפרויקט משמעותי
זה. זכיה בפרויקט זה מחזקת את האסטרטגיה של קבוצת נקסטקום בתחום האנרגיה

המתחדשת".

פיני ליברמן, מנכ"ל מנרב הנדסה: "אנו שמחים על הזכייה בפרויקט שמתווסף לצבר
הפרויקטים של מנרב בתחום התשתיות והאנרגיה. הפרויקט מביא לידי ביטוי את

יכולות הביצוע של מנרב הנדסה באופן מיטבי".

חפשנייר ערךחפש..פערי ארביטראז מסחר דרך הבנק החזר מס 

כלים למשקיע סקירה שבועית קורסים עמלות מסחר נתוני מסחר פורומים חדשות ראשי      
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אנלייט אנרגיה

לצפיה ברשימה רשימת מעקב אישית

 שינויאחרוןשם נייר ערך %

ניהול רשימת מעקב דורש התחברות לאתר. 
ניתן להרשם בחינם, התהליך קצר ופשוט

או הרשםהתחבר

עוד בחדשות שוק ההון

נכסים ובנין מכרה 5.14% ממניות
גב ים בעסקאות מחוץ לבורסה

חדשות ספונסר | 02/09/19 10:42

ראלקו תשקיע 20 מיליון ₪ בטוגדר
חדשות ספונסר | 02/09/19 10:11

אלקטרה צריכה במו”מ למכירת
50% משטח משרדיה בראשון לציון

חדשות ספונסר | 02/09/19 09:50

עליות קלות בפתיחת המסחר, תל
אביב 125 עולה 0.2%

חדשות ספונסר | 02/09/19 10:15

סגירה יציבה בתל אביב, איידיאו
זינקה 15.26%

חדשות ספונסר | 01/09/19 16:45

עדכון מדדי ת"א
11:09 - 2/9/2019

1564.40+0.27%תא 35
1564.21+0.31%מדד גלום

223.65+1.20%ביומד
949.44+0.02%נפט וגז

1314.43+0.22%תא 90
3.5338-0.03%דולר רציף

DAX11944.21+0.04%
CAC5488.61+0.15%

מחזור מסחר
105,648
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