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 :לים הפתוח יחדיוצאים 
בשוק  להקמת פרויקטי אנרגיית רוח בים   יפעלו במשותף  ונאוויטס אנלייט

 הבינלאומי 
 

ותפעול של פרויקטי   , הקמהזוםיבי ותישתפו פעולה בבלעדיונאוויטס פטרוליום אנלייט 
Offshore wind   אנלייט. נמצא בצמיחה משמעותית בעולםתחום ה .הבינלאומיבשוק  

 40%-מהפעילות ונאוויטס ב  60%-ב תחזיק 
 

מעניין מאוד מבחינתנו   Offshore Wind -סקטור ה": מנכ"ל אנלייט גלעד יעבץ
פה בתחום אנרגיית הרוח בעולם. אנו  וכניסתנו אליו מהווה המשך טבעי של פעילותנו הענ

ם שתוסיף יכולות ייזום, מימון וניסיון בתחו שמחים על השת"פ עם קבוצת נאוויטס
 נרגיה ימיים, בדגש על צפון אמריקה" האופרציה והרגולציה של פרויקטי תשתית וא

 
האנרגיות המתחדשות   תחוםלנאוויטס הצפויה של  הכניסת: "גדעון תדמור ,יו"ר נאוויטס
משמעותי ומוערך  , המהווה שחקן  עם אנלייט Offshore wind-בתחום הוהשותפות 

ערך רב  תוך יצירת  ,בפעילותה של נאוויטס יאפשרו הרחבה נוספת משמעותית בישראל,
 " למשקיעיה נוסף

 
בין אנלייט    ,בלעדי  לשיתוף פעולה  מדווחת הבוקר על חתימת הסכם עקרונות  אנלייט ונאוויטס פטרוליום

לייזום, הקמה ותפעול של פרויקטי אנרגיית רוח    ( חברה בבעלות יחידי השותף הכללי בנאוויטספלר )לבין  

באופן בלעדי  בתחום  במסגרת ההסכם הצדדים ישתפו פעולה  .  בשוק הבינלאומי  ( Off Shore Wind)בים  

שנתיים.   כי  למשך  נאוויטס  דיווחה  הפעילות  פלרבכוונת  עוד  להעברת  לאי  לפעול  בכפוף    שור לנאוויטס, 

 . ואישור בעלי יחידות ההשתתפות תקנון הבורסהב התיקון

 

 .  40%-ונאוויטס במהפעילות המשותפת   60%-בהתאם להסכם העקרונות, אנלייט צפויה להחזיק ב

 

לנאוויטס  אנלייט  בין  והסינרגיה  הפעולה  של    שיתוף  היחסיים  היתרונות  את  ביטוי  לידי  להביא  יאפשרו 

הינה בעלת ניסיון בייזום, הקמה ותפעול של פרויקטים באנרגיה מתחדשת בארץ ובעולם,   . אנלייטהצדדים

ב משמעותיים  ואט  מגה  2,000-כ של  בהיקף  נוכחי*  פרויקטים  פורטפוליו  ומחזיקה  פרויקטים  וביניהם   *

ובעו בארץ  ביבשה  רוח  כ  ,  לםבאנרגיית  בהיקף  פרויקטים  של  פיתוח  בפורטפוליו  ואט    2,300ובנוסף  מגה 

   ספים. ונ

 

-קטי נפט ימיים משמעותיים  יפרוי  בצפון אמריקה  בפיתוח והפקה שלבעיקר  פועלת  נאוויטס פטרוליום  

ושננדו בעלת    -אה בקסקין  ומוכח  והינה  עשיר  בכן  ובתחום    ספקיםוה  רגולציההעם  נסיון    מימוןניסיון 

 . פרויקטים ימיים

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

לאיתור הזדמנויות בתחום  שלהן  ניצול של היכולות והניסיון  לנאוויטס ולאנלייט  שיתוף פעולה זה יאפשר  

   פעילותן באופן משמעותי.את  וצפוי להרחיב 

 

  20%-טור האנרגיות המתחדשות, עם עלייה של כחומים הצומחים ביותר בסקאנרגיית רוח בים היא מהת 

קיימת בעולם הערכה כי  רגיה נקייה לחלוטין ומינימום של טביעת אצבע אקולוגית.  בשנה, תוך שימוש באנ

בארה"ב, ששם את קידום האנרגיות המתחדשות    הממשל מצד  הסקטור צפוי לקבל רוח גבית משמעותית  

מרכ מדיניות  בנוסף,כיעד  ל  זי.  צפוי  ויהתחום  ההקמה  בעלויות  משמעותית  מירידה  שיפורים  מהנות 

 .  , בין השאר בשל התקדמות טכנולוגיית טורבינות רוח ימיות צפותלוגייםוטכנ

 

בעולם, והיקף ההתקנות העולמיות צפוי    Offshore Windוואט של פרויקטי  -ג'יגה  34-עד היום הוקמו כ

מעל   לרמה של  ולצמוח  ה  .2025וואט עד שנת  -ג'יגה   80להמשיך  בצפון    Offshore Wind  -חלקו של שוק 

כ של  להיקף  ולהגיע  משמעותית  לגדול  צפוי  כיום,  דרכו  בראשית  הנמצא  עד  -ג'יגה  164  -אמריקה,  וואט 

 בעולם. נתח משמעותי מכלל ההתקנות   ה, המהוו2050לשנת 

 

נאוויטס תדמור  ,יו"ר  "גדעון  והשותפות  :  המתחדשות  האנרגיות  לתחום  נאוויטס  של  הצפויה  כניסתה 

ם אנלייט, המהווה שחקן משמעותי ומוערך בישראל, יאפשרו הרחבה נוספת  ע   Offshore wind-בתחום ה 

 .  "למשקיעיה , תוך יצירת ערך רב נוסףמשמעותית בפעילותה של נאוויטס

 

יעבץ  ייטאנל  מנכ"ל מעניין מאוד מבחינתנו, וכניסתנו אליו מהווה    Offshore Wind  -סקטור ה "    :גלעד 

בקצב   האצה  קיימת  האחרונות  בשנים  בעולם.  הרוח  אנרגיית  בתחום  העניפה  פעילותנו  של  טבעי  המשך 

ך  , ואנו צופים שקצב זה יימשך, כאשר הפעילות העולמית תמשיך לצמוח באירופה אסגמנט זההגידול של  

ייזוםתש  ים על השת"פ עם קבוצת נאוויטאסאנו שמח שווקים נוספים.  בגם תתרחב מאוד   ,  וסיף יכולות 

 .  ", בדגש על צפון אמריקהשל פרויקטי תשתית ואנרגיה ימייםוניסיון בתחום האופרציה והרגולציה  מימון 

 

מתחדשת אנרגיה  אנלייט  בחברת  נוסדה  אביב  2008  -,  תל  במדד  נסחרת  ומוחז125,  בכ,  ע"י    98%-קת 

נקי   חשמל  לייצור  מיזמים  של  והפעלה  הקמה  מימון,  פיתוח,  בייזום,  בישראל  מהמובילות  היא  הציבור, 

פרויקטים   של  מגוון  מפורטפוליו  נהנית  ובאירופה,  בישראל  פועלת  החברה  מתחדשת.  אנרגיה  ממקורות 

מגה ואט נוספים בשלבי    2,300מגה ואט, ומעל    1,800  -הקמה בהספק ייצור של כ  מניבים, בהקמה ולקראת

החשמל   למכירת  טווח  ארוכי  מהסכמים  הבנוי  וגדל  הולך  הכנסות  מצבר  נהנית  החברה  שונים.  פיתוח 

 ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ומ   יוםפטרול נאוויטס אמריקה  בצפון  הנפט  בתחום  מאגרים  פועלת  שכולל  נכסים  בפורטפוליו  חזיקה 

כ על  עומד  המוכחים  הנפט  במשאבי  חלקה  כשסך  נפט,  של  מסחרית  בהפקה  החלו  מיליון    303-שכבר 

ב  חביות. מחזיקה  מוכחת,    53.1%-נאוויטס  נפט  תגלית  שננדואה,  בפרויקט  לה    הצפוישמהזכויות  ליצור 

מזומנים )  תזרים  בכ10NPVמהוון  המוערך  מהזכויות    7.5%-ב  מחזיקה נאוויטס  דולר.  מיליארד  1.3-( 

נפט ביוני    מיליון חביות(  469)  בפרויקט בקסקין  . לצד  2019במפרץ מקסיקו, שהחל בהפקה מסחרית של 

מקסיקו, במפרץ  ב נאוויטס הפעילות  כיום  ומחזיקה  שלה,  היבשתית  הזרוע  לפיתוח  נפט    5-פועלת  שדות 

 ים מפיקים בטקסס. יבשתי

 

 ir.co.il-lior@gotlive; 9200194-050רי משקיעים;, קשאור גוטליבם נוספים:  לילפרטי

 

mailto:lior@gotlive-ir.co.il

