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בתוקף4.9523.5.20107.11.201025.10.2011קטורה- שותפות מוגבלת , קטורה סאן16007111

בתוקף0.631.8.201027.4.201115.05.2012בית שמש- מ "בע (2004)ביג מרכזי קניות 22010-03-4-0287

בתוקף0.631.8.201020.6.201120.11.2011טבריה- מ "בע (2004)ביג מרכזי קניות 3686811

בתוקף0.631.8.201030.3.201120.11.2011באר טוביה- מ"תופאפ תעשיות בע42010-01-4-0040

בתוקף1.5129.2.201123.10.201117.12.2012בסט קרטון קיסריה - מ  "אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע52010-04-4-0565

בתוקף0.2153.11.201023.10.201117.12.2012מיי סנטר כרמיאל-  מ "אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע62010-04-4-0486

בתוקף0.633.11.201020.12.201117.12.2012כרמיאל- מ "ביג מרכזי קניות בע72010-04-4-0147

בתוקף0.459.2.201112.7.201117.12.2012יבנה- מ " בע4סופר סולאר פרויקטים 82010-01-4-0522

בתוקף0.62528.2.201123.10.201117.12.2012משאבי שדה- מ" בע9סופר סולאר פרויקטים 92010-01-4-0567

בתוקף0.6251.8.201003.8.201117.12.2012באר טוביה- מ" בע2סופר סולאר פרויקטים 102010-01-4-0313

בתוקף0.616.1.201123.10.201117.12.2012איילת השחר- מ "איילת השחר סולארית דוראל בע112010-04-4-0270

בתוקף0.414.4.20116.3.201306.03.2013ערד- מ "דקלה ערד בע122010-01-4-0615

בתוקף0.51.8.20106.3.201306.03.2013(חפץ חיים- לשעבר סאנשיין אנרגיות מתחדשות אחד ) (שותפות מוגבלת, לשעבר סאנפלאואר יישובים)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס132010-01-4-0271

בתוקף0.628.2.20116.3.201306.03.2013גבעת חיים- מ "גבעת חיים מאוחד סולארית דוראל בע142010-04-4-0370

בתוקף0.516.1.20116.3.201306.03.2013גזר- קיבוץ גזר סולרית דוראל 152010-01-4-0412

בתוקף0.521.8.20106.3.201306.03.2013(כרמיאל- מ "לשעבר מבני תעשיה כרמיאל בע) (מ"לשעבר השקעות מתחדשות בע)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס162010-04-4-0341

בתוקף0.383.11.20106.3.201306.03.2013(בארות יצחק - מ "לשעבר פיתוח מקרקעי בארות יצחק בע) (מ"לשעבר השקעות מתחדשות בע)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס172010-01-4-0408

בתוקף0.7649.2.20116.3.201306.03.2013קריון- מ"מליסרון בע182010-04-4-0496

בתוקף0.635.6.20116.3.201306.03.2013(אמבר דרום)גרנות אמות אנרגי פרויקטים סולארים 192010-01-4-0644

בתוקף0.62516.1.201121.12.201114.04.2013(תימורים- לשעבר סאנשיין אנרגיות מתחדשות חמש ) (שותפות מוגבלת, לשעבר סאנפלאואר יישובים)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס202010-01-4-0491

בתוקף0.37328.02.201120.12.201118.06.2013בית שאן- מ"רהיטי איכות אובניש שלום בע212010-01-4-0561

בתוקף0.420.11.201120.02.201218.06.2013מושב פארן- מ "סאנפראן בע222010-04-4-0998

בתוקף1.114.04.201120.12.201118.06.2013אלון תבור- מ "סאנפלאור אלון תבור בע232010-04-4-0564

בתוקף0.6302.11.201129.12.201118.06.2013בית השיטה -שותפות מוגבלת , גרנות אמות אנרגי פרויקטים סולארים 242010-01-4-0718

בתוקף0.5509.06.201123.10.201118.06.2013תל קציר- מ " בע2010סולארית דוראל . ק.ת252010-04-4-0368

בתוקף0.528.02.201129.12.201118.06.2013כפר ידידיה- מ "שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע262010-02-4-0545

בתוקף0.47507.08.201120.12.201125.06.2013מ" בע1ארגסול פרויקט 272010-01-4-0642

בתוקף0.6303.08.201127.12.201125.06.2013מ" בע11סופר סולאר פרויקטים 282010-04-4-0507

בתוקף0.18828.02.201123.10.201125.06.2013מ"משק כרמי בע292010-02-4-0505

בתוקף0.609.02.201127.12.201125.06.2013מ"חוצות המפרץ חיפה בע302010-06-4-0497

בתוקף0.4802.11.201120.12.201125.06.2013שותפות מוגבלת,  ינון2מרום סולאר פרויקטים 312010-01-4-0935

בתוקף0.2303.11.201120.12.201125.06.2013שותפות מוגבלת,  ינון2מרום סולאר פרויקטים 322010-04-4-0695

בתוקף2.507.08.201123.10.201125.06.2013מ" בע1ע .ס.פ332010-01-4-0722

בתוקף0.53228.02.201126.08.201125.06.2013 בעמ1סופר סולאר פרויקטים 342010-04-4-0548

בתוקף0.54727.06.201120.12.201125.06.2013תוסף ישן- מ " בע2010סלע אנרגיות תבור 352010-04-4-0670

בתוקף0.3628.02.201127.12.201125.06.2013מ"בע (2010)הול סול 362010-01-4-0331

בתוקף1028.02.201129.12.201110.07.2013מ"מבטחים אנרגיות ירוקות בע372010-01-4-0268

בתוקף0.5753.11.201023.10.201110.07.2013מ"מאיר ציון אחזקות בע382010-01-4-0274

בתוקף0.633.11.201020.12.201110.07.2013מ"משק שלומוביץ בע392010-01-4-0336

בתוקף31.29403.08.201127.12.201110.07.2013אשלים - מ"רעות אנרגיה מתחדשת בע402010-01-4-0708

בתוקף0.303.08.201120.12.201110.07.2013(מושב יכיני - מ "לשעבר סאנשיין אנרגיות מתחדשות עשר בע) (שותפות מוגבלת, לשעבר סאנפלאואר יישובים)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס412010-04-4-0703

בתוקף0.528.02.201123.10.201107.08.2013כפר המכבי חנתון - ד סולארית .כ.רפת ח422010-04-4-0244

בתוקף0.5205.06.201127.12.201107.08.2013 (מ"לשעבר נכסי משפחת פישמן בע) (מ"לשעבר השקעות מתחדשות בע)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס432010-04-4-0504

בתוקף0.228.02.201110.08.201107.08.2013נירים אנרגיה שותפות מוגבלת442010-01-4-0610

בתוקף0.5503.08.201120.12.201107.08.2013מ"קליר כימיקלים ייצור ושיווק בע452010-01-4-0637

בתוקף0.6331.10.201130.01.201225.08.2013איילון - מ " בע14סופר סולאר פרויקטים 462010-04-4-0903

בתוקף0.614.04.201120.12.201125.08.2013(עמק יזראעל)מולדת - מ "נ מערכות סולאריות ואנרגיה ירוקה בע.מ.א472010-04-4-0133

בתוקף0.628.02.201120.12.201125.08.2013מ"בארות יצחק אנרגיה מתחדשת בע482010-01-4-0560

בתוקף0.3516.01.201120.12.201125.08.2013(כפר וורבורג - מ "לשעבר סאנשיין אנרגיות מתחדשות שבע בע)  (שותפות מוגבלת, לשעבר סאנפלאואר יישובים)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס492010-01-4-0527

בתוקף0.57714.04.201120.12.201125.08.2013מ"מגור אחזקות בע502010-04-4-0635

בתוקף0.58605.06.201110.08.201125.08.2013קיבוץ מגל חווה א- מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע512010-06-4-0664

בתוקף0.56405.06.201110.08.201125.08.2013קיבוץ מגל חווה ג- מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע522010-06-4-0663

בתוקף0.4514.04.201120.12.201125.08.2013כפר וורבורג- מ "סולרותם בע532010-01-4-0559

בתוקף0.621.11.201121.02.201215.09.2013קיבוץ גינוסר- מ "פרויקט גינוסר סלארית דוראל בע542010-04-4-0923

בתוקף0.32509.02.201103.08.201115.09.2013הדר עם - מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולארי בע552010-02-4-0547

בתוקף0.228.02.201121.02.201115.09.2013משאבי שדה- מ " בע10סופר סולאר פרויקטים 562010-01-4-0566

בתוקף0.50627.06.201120.12.201115.09.2013(כתר- אלון תבור - מ " בע2010סלע אנרגיה תבור 572010-04-4-0669

בתוקף0.61327.06.201120.12.201115.09.2013(חדש- אלון תבור - מ " בע2010סלע אנרגיה תבור 582010-04-4-0668

בתוקף1028.02.201130.01.201215.09.2013מ"תלמי בילו אנרגיות ירוקות בע592010-01-4-0264

בתוקף0.283511.02.201121.02.201215.09.2013מ"סולאדור נוב בע602010-04-4-1247

בתוקף11.29403.08.201127.12.201115.09.2013אשלים - מ"רעות אנרגיה מתחדשת בע612010-01-4-0706

בתוקף21.29403.08.201127.12.201115.09.2013-אשלים - מ "רעות אנרגיה מתחדשת בע622010-01-4-0707

בתוקף0.5503.08.201127.12.201115.09.2013קיבוץ רבדים-  מ "זרון סולארית דוראל בע632010-02-4-0366

בתוקף0.53528.02.201123.10.201115.09.2013קיבוץ עין גב- מ " בע2010עין גב סולארית דוראל . ג.ע642010-01-4-0590

בתוקף0.605.06.201127.12.201115.09.2013תפן- מ  "ד תפן סולארית דוראל בע.ס652010-04-4-0414

בתוקף0.6303.11.201003.08.201115.09.2013מתקן גגות- מ "שיקמים חווה חקלאית בע662010-01-4-0243

בתוקף0.4314.04.201120.12.201115.09.2013קיבוץ גדות-  שותפות מוגבלת 8. ס.ארן סול א672010-04-4-0613

בתוקף0.42303.08.201120.12.201115.09.2013תנובות מפעל- מ " בע2010סלע אנרגיות תבור 682010-04-4-0671

בתוקף0.6320.11.201127.12.201115.09.2013שותפות מוגבלת, י פרויקטים סולאריים'גרנות אמות אנרג692010-04-4-0958

בתוקף331.10.201120.2.20126.10.2013מושב עידן- אשכול ברוש עידן אנלייט שותפות מוגבלת 702010-01-4-0897

בתוקף1.214.4.201120.12.20116.10.2013סטאר פלסט ב- אלון תבור - מ "סאנפלאואר אלון תבור בע712010-04-4-0563

בתוקף0.33.11.201010.08.20117.11.2013תרדיון- מ"בע (1991)חייל נכסים 722010-03-4-0387

בתוקף2.99.2.201120.12.20117.11.2013שותפות מוגבלת, 2010בי אס איי עין חרוד איחוד מתקנים סולאריים 732010-04-4-0543

בתוקף1.48702.11.201121.02.20127.11.2013מ"גלים דרום סולאר בע742010-01-4-0968

בתוקף0.6502.11.201120.12.20117.11.2013בר לב-  שותפות מוגבלת1מרום סולאר פרויקטים 752010-01-4-0812

בתוקף0.616.1.201130.01.20127.11.2013מ"כפר חרוב סולארית דוראל בע762010-04-4-0312

בתוקף0.483.8.201121.02.20127.11.2013(מ"לשעבר פישמן מפעלי קירור בע) (מ"לשעבר השקעות מתחדשות בע)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס772010-04-4-0236

בתוקף0.4211.1.201221.02.20127.11.2013(מ"לשעבר מילוטל ירקות מוקפאים בע) (מ"לשעבר השקעות מתחדשות בע)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס782010-04-4-1268

בתוקף0.6302.11.201130.01.20127.11.2013שותפות מוגבלת, נחשונים.ק- קוואנטום סולאר 792010-01-4-0937

בתוקף0.620.11.201121.02.20127.11.2013שותפות כללית, 2010פרויקט מיזם סולארית ביסעור 802010-04-4-0365

בתוקף0.402.11.201127.12.20117.11.2013מ"כנרת סולארית דוראל בע812010-04-4-0219

בתוקף0.628.2.201123.10.20117.11.2013מ" בע2010עלומים סולארית דוראל ק ב 822010-01-4-0415

בתוקף1.49.2.201120.12.20117.11.2013תל חנן- מ" בע1993 (.ח.ת)שמי בר 832010-04-4-0503

בתוקף202.11.201121.02.20127.11.2013משאבי שדה- מ " בע8סופר סולאר פרויקטים 842010-04-4-0806

בתוקף931.10.201121.02.201211.11.2013מ"סאן טים תלמי יוסף בע852010-01-4-0376

בתוקף528.02.201121.02.201230.12.2013שותפות מוגבלת, אנלייט-כרמים-אשכול אלה862010-01-4-0579

בתוקף0.930602.11.201127.12.201130.12.2013פרדס חנה - (אפאי)גרנות אמות אנרגי פרויקטים סולארים שותפות מוגבלת 872010-06-4-1014

בתוקף8.528.02.201120.12.201130.12.2013(מ"לשעבר דלקיה פיוי גבולות בע)מ "פארק סולארי גבולות בע882010-01-4-0582

בתוקף0.55511.01.201221.02.201230.12.2013(נצרת- מ " בע1לשעבר סיטי ) (מ"לשעבר השקעות מתחדשות בע)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס892010-04-4-0337

בתוקף0.4931.10.201130.01.201230.12.2013מושב פטיש- מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע902010-01-4-0949

בתוקף0.531.10.201121.02.201230.12.2013מצר התיישבות שותפות מוגבלת912010-04-4-0795

בתוקף0.4507.08.201120.12.201130.12.2013 שותפות מוגבלת2010ארז סאן רוף 922010-01-4-0805

בתוקף1.516.01.201127.12.201130.12.2013מ" בע3סאנשיין אנרגיות מתחדשות 932010-03-4-0480

בתוקף0.6314.04.201127.12.201130.12.2013(בר לב. ת.א)דור פילם - מ "רעות אנרגיה מתחדשת בע942010-01-4-0616

בתוקף616.01.201121.02.201230.12.2013חצרים- שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בעמ 952010-01-4-0499

בתוקף0.4528.02.201123.10.201130.12.2013קיבוץ סמר- שותפות , 2010ד סינרגיה .ס962010-01-4-0367

בתוקף614.04.201120.12.201130.12.2013(מ"לשעבר דלקיה פיוי נחל עוז בע)מ "פארק סולארי נחל עוז בע972010-01-4-0626

בתוקף0.5520.11.201121.02.201230.12.2013כרמיאל- מ "קבוצת פיניש בע982010-04-4-1066

בתוקף309.02.201120.12.201130.12.2013שותפות מוגבלת, 2010בי אס איי מעגן מתקנים סולאריים 992010-04-4-0542

בתוקף0.303.08.201130.01.201230.12.2013פרחי חצב- מ "שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע1002010-01-4-0665
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בתוקף0.4403.08.201130.01.201230.12.2013פרחי חצב והר אודם- מ  "שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע1012010-01-4-0666

בתוקף0.62528.02.201120.12.201130.12.2013(מענית רפת- ו סולארית שותפות מוגבלת .פ.א.פ.לשעבר מ)מ "הליוס גגות מענית בע1022010-04-4-0568

בתוקף0.62528.02.201120.12.201130.12.2013(מענית חוות לולים דרום- ו סולארית שותפות מוגבלת .פ.א.פ.לשעבר מ)מ "הליוס גגות מענית בע1032010-04-4-0570

בתוקף2.9409.02.201123.10.201130.12.2013קרני דימונה שותפות מוגבלת1042010-01-4-0541

בתוקף0.56716.01.201123.10.201130.12.2013מושב בטחה עמנואל הדר- מ "צבר סולאר בע1052010-01-4-0485

בתוקף0.5816.01.201123.10.201130.12.2013מושב בטחה יפת צור- מ "צבר סולאר בע1062010-01-4-0483

בתוקף0.4520.11.201121.2.201212.02.2014כפר בילו- מ "אלעד כוח אלטרנטיבי בע1072010-02-4-0811

בתוקף0.614.4.201123.10.201112.02.2014באר טוביה- מ "יואב צור אנרגיה בע1082010-01-4-0524

בתוקף0.6255.6.201120.12.201112.02.2014(בני דרום- מ "לשעבר סאנשיין אנרגיות מתחדשות תשע בע)  (שותפות מוגבלת, לשעבר סאנפלאואר יישובים)מ "בע. פ.הליוס אחזקות מערכות בינוניות ס1092010-01-4-0627

בתוקף0.616.1.201120.12.201112.02.2014תל מונד- מ "פ בע.ע.ד.א1102010-04-4-0273

בתוקף530.12.201030.1.201212.02.2014שדה בוקר- מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע1112010-01-4-0384

בתוקף7.82.11.201121.2.201212.02.2014מ.משמר הנגב סאן ש1122010-01-4-0951

בתוקף6.47.8.201121.2.201212.02.2014מ.ש, כרם שלום סאן1132010-01-4-0123

בתוקף7.93431.10.201130.1.201212.02.2014ביכורי חמה שדות אנרגיה שותפות מוגבלת1142010-01-4-1062

בתוקף0.56509.02.201129.12.201102.04.2014(מ"לשעבר ברנד תעשיות בע)מ "הליוס גגות ברנד בע1152010-01-4-0214

בתוקף3.214.04.201121.02.201202.04.2014(מ"להב בע.וי.לשעבר דלקיה פי)מ "פארק סולארי להב בע1162010-01-4-0624

בתוקף0.50328.02.201123.10.201102.04.2014גילת- פרויקט ישי שלמה - מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע1172010-01-4-0609

בתוקף6.407.08.201121.02.201207.04.2014שותפות מוגבלת, שובל סאן1182010-01-4-0804

בתוקף8.907.08.201121.02.201207.04.2014שותפות מוגבלת, מסלול סאן1192010-01-4-0781

בתוקף0.53128.02.201123.10.201107.04.2014גילת- פרויקט דוד פרי - מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע1202010-01-4-0608

בתוקף0.5503.08.201127.12.201107.04.2014חוות בת שבע- מ "אלעד כוח אלטרנטיבי בע1212010-01-4-0687

בתוקף6.407.08.201121.02.201213.04.2014שותפות מוגבלת , גרופית סאן1222010-01-4-0725

בתוקף707.08.201121.02.201213.04.2014שותפות מוגבלת, אליפז סאן1232010-01-4-0727

בתוקף0.628.02.201120.12.201113.04.2014מ"עין הנציב אנרגיה מתחדשת בע1242010-04-4-0562

בתוקף1.68203.08.201127.12.201113.04.2014(תלמים)חוות רחל - מ "אלעד כוח אלטרנטיבי בע1252010-01-4-0690

בתוקף6.807.08.201121.02.201213.04.2014יטבתה סאן שותפות מוגבלת1262010-01-4-0780

בתוקף8.802.11.201121.02.201213.04.2014ברור חייל סאן שותפות מוגבלת1272010-01-4-0965

בתוקף10.828.02.201120.12.201113.04.2014(מ"וי סמר בע.לשעבר דלקיה פי)מ "פארק סולארי סמר בע1282010-01-4-0578

בתוקף614.04.201104.06.201213.04.2014מ"מצוקי תמנע בע1292010-01-4-0640

בתוקף1.503.08.201127.12.201121.07.2014מושב שדה משה- חוות איציק - מ"רעות אנרגיה מתחדשת בע1302010-01-4-0694

בתוקף1.503.08.201127.12.201121.07.2014חוות מיכאל- שדה משה - מ  "רעות אנרגיה מתחדשת בע1312010-01-4-0691

בתוקף1.63903.08.201127.12.201121.07.2014חוות דובני- מ"אלעד כוח אלטרנטיבי בע1322010-01-4-0688

בתוקף1003.08.201104.06.201221.08.2014מ"תלמי אליהו אנרגיות ירוקות בע1332010-01-4-0265

בתוקף0.62928.02.201103.08.20117.09.2014מ"שטראוס יוסף סולאר בע1342010-04-4-0598

בתוקף0.6328.02.201105.12.20127.09.2014מ" בע2001בית אלפא טכנולוגיות בקרת מהומות 1352010-04-4-0588

בתוקף0.62831.10.201104.06.201207.09.2014מ"בע (2005 )משק שלו 1362010-01-4-0338

בתוקף0.51514/04/201120/12/201121/09/2014(שותפות מוגבלת) 7כ .ארן סול ג1372010-04-4-0614

בתוקף0.6303/11/201020/12/201121/09/2014קרית גת- מ "ביג  מרכזי קניות בע1382010-01-4-0148

בתוקף0.503/08/201127/12/201121/09/2014מ"שניידר השקעות בע. ש1392010-04-4-0702

בתוקף0.3528/02/201123/10/201129/10/2014(2010)שותפות יטבתה מערכת סולארית 1402010-01-4-0369

בתוקף0.62502/11/201121/02/201229/10/2014מ"יקום אנרגיה בע04-4-0814--1412010

בתוקף0.5609/02/201120/12/201107/12/2014קסטינה- מ "ביג מרכזי קניות בע1422010-01-4-0501

בתוקף311/01/201204/06/201221/12/2014שותפות מוגבלת, ד שפע אנרגיה סולארית.ר.י1432010-04-4-1249

בתוקף516/01/201130/01/201209/03/2015שותפות מוגבלת עין השלושה (ש.ע)שותפות עין השלושה 1442010-01-4-0498

בתוקף0.511/01/201201/08/201309/03/2015שותפות מוגבלת, אנלייט- ברבור - אשכול גפן 1452010-04-4-1209

בתוקף0.503/08/201206.11.201122/03/2015חוות דוד- מ "אלעד כוח אלטרנטיבי בע1462010-01-4-0689

בתוקף0.62211.1.201201.08.201319/04/2015עוקף חדרה - (שותפות מוגבלת, י פרויקטים סולאריים'גרנות אמות אנרג: לשעבר)שותפות מוגבלת , יקס גרנות פרויקטים סולאריים'אנרג1472010-04-4-1203

בתוקף4.521.01.201201.08.201303.05.2015חצבה - מ "חצבה אנרגיות ירוקות בע1482010-01-4-1090

בתוקף0.6311.01.201201.08.201303.05.2015שדה נחמיה- שותפות מוגבלת , שדה נחמיה אנלייט1492010-04-4-1210

בתוקף0.402.11.201101.08.201310.05.2015אביגדור- מ "צבר סולארפאוור השקעות בע1502010-01-4-0685

בתוקף0.62511.01.201201.08.201310.05.2015טללים- מ " בע21סופר סולאר פרוייקטים 1512010-01-4-1220

בתוקף0.6315.01.201201.08.201310.05.2015ספיר- שותפות מוגבלת ,  ספיר4מרום סולאר פרויקטים 1522010-01-4-1670

בתוקף0.6325.01.201201.08.201307.07.2015קיבוץ רעים- מ" בע2צבר אורמש 1532010-01-4-1542

בתוקף0.611.01.201201.08.201307.07.2015קיבוץ מעלה גלבוע- מ "בע (2010)ג סולארית דוראל .מ1542010-01-4-1145

בתוקף1.511.01.201201.08.201315.07.2015מרום גולן- שותפות מוגבלת , פירות הגולן אנלייט1552010-04-4-1282

בתוקף0.62921.10.201130.1.201220.04.2016מ"טיבון ויל אחזקות בע1562010-01-4-0989

בתוקף0.581.01.20121.08.20135.10.2016שותפות מוגבלת,  עמיעוז3מרום סולאר פרוקיטים 1572010-01-4-1165
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סטאטוס
 רישיון

בתוקף720/04/201226/12/201221/07/2014מכרז קרקע- מ "פארק סולארי מצפה רמון בע1413112

בתוקף3.99920/04/201230/12/201207/12/2014מצפה רמון- מ " בע1סופר סולאר מכרז מערכת קרקעית 2405312

בתוקף4.99820/04/201226/12/201216/12/2014עין עברונה- מ " בע2סופר סולאר מכרז מערכת קרקעית .ס3429312

14/12/2014נכון ליום - סטאטוס רישיונות קבועים לייצור חשמל במתקנים סולאריים המחוברים לרשת החלוקה במסגרת מכרזי קרקע

רישיון' מסד"מס
שם בעל 

הרישיון המותנה

גודל 
המתקן 
MW
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