
רשימת בעלי רישיונות שקיבלו אישור תעריף מותנה כולל מכרזי קרקע 

'מס
מספר 
רישיון

גודל המתקן 
MW

שם בעל 
הרישיון המותנה ומיקום המיתקן

התעריףאישור תעריף מותנה' מס

SO-0001-00149000-031110149שותפות מוגבלת, קטורה סאן12010-01-4-02884.95

SO-0002-00144000-300311144באר טוביה- תופאפ 22010-01-4-00400.63

SO-0003-00144000-270411144ביג מרכז קניות בית שמש32010-03-4-02870.63

SO-0004-00144000-200611144טבריה -  (לשעבר ביג מרכז קניות)מ "ביג סולאר נועה בע42010-04-4-02860.63

52010-04-4-03410.52
לשעבר חברת מבני )מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע

כרמיאל -(תעשייה
SO-0005-00144000-200611144

SO-0006-00144000-120711144יבנה- 4סופר סולאר 62010-01-4-05220.45

SO-0007-00144000-030811144באר טוביה- 2סופר סולאר פרויקטים 72010-01-4-03130.625

2010-01-4-0215SO-0008-00144000-030811144' רישיון מס- שיקמיםמבוטל82010-01-4-0215

SO-0009-00144000-030811144צורים- שיקמים92010-01-4-02430.63

SO-0010-00144000-030811109שטראוס יוסף סולאר- פז סולאר102010-04-4-05980.629

112010-02-4-05470.325
 -(מ"לשעבר פז סולאר בע)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

 הדר עם
SO-0011-00144000-030811144

122010-06-4-06640.586
 -(מ"לשעבר פז סולאר בע)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

פרויקט קיבוץ מגל חווה א
SO-00012-00144000-100811144

132010-06-4-06630.564
 -(מ"לשעבר פז סולאר בע)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

 פרויקט קיבוץ מגל חווה ג
SO-00013-00144000-100811144

SO-00014-00144000-100811144נירים- נירים אנרגיה שותפות מוגבלת 142010-01-4-06100.2

SO-00015-00144000-100811144תרדיון-  מ "בע (1991)חייל נכסים 152010-03-4-03870.3

162010-01-4-0421
סגירה פיננסית 

לא אושרה
SO-00016-00144000-240811144בית נחמיה-צבר סולאר

SO-00018-00144000-260811144חוות לפידות- 1סופר סולאר פרויקטים 172010-04-4-05480.532

SO-0018-00144000-231011144משק הדר, מושב בטחה- צבר סולאר182010-01-4-04850.567

SO-0019-00144000-231011144משק צור, מושב בטחה- צבר סולאר192010-01-4-04830.58

SO-0020-00144000-231011144מ''יואב צור אנרגיה בע202010-01-4-05240.6

212010-01-4-06080.531
 -(מ"לשעבר פז סולאר בע)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

 משפחת פרי
SO-0021-00144000-231011144

222010-01-4-06090.503
 -(מ"לשעבר פז סולאר בע)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

 משפחת ישי
SO-0022-00144000-231011144

232010-04-4-05651.512
יקס 'לשעבר אנרג)שותפות מוגבלת , 1יקס פרויקטים 'אנרג

בסט קרטון - (מ"אנרגיות מתחדשות בע
SO-0023-00144000-231011144

242010-04-4-04860.215
יקס 'לשעבר אנרג)שותפות מוגבלת , 1יקס פרויקטים 'אנרג

מיי סנטר - (מ"אנרגיות מתחדשות בע
SO-0024-00144000-231011144

SO-0025-00144000-231011144קרני דימונה252010-01-4-05412.94

9SO-0026-00144000-231011144סופר סולאר פרויקטים 262010-01-4-05670.625

SO-0027-00144000-231011144מאיר ציון אחזקות272010-01-4-02740.575

SO-0028-00144000-231011144ד סולארית.כ.שותפות רפת ח282010-04-4-02440.5

SO-0029-00144000-231011144מ" בע2010עין גב סולארית דוראל . ג.ע292010-01-4-05900.535

SO-0030-00144000-231011144איילת השחר- סולארית דוראל302010-04-4-02700.6

2010SO-0031-00144000-231011144ד סינרגיה  .שותפות ס312010-01-4-03670.45

SO-0032-00144000-231011144גבעת חיים מאוחד סולארית דוראל322010-04-4-03700.6

SO-0033-00144000-231011144סולארית דוראל- שותפות יטבתה 332010-01-4-03690.35

SO-0034-00144000-231011144תל קציר- סולארית דוראל342010-04-4-03680.55

SO-0035-00144000-231011144עלומים סולארית דוראל352010-01-4-04150.6

SO-0037-00144000-231011144משק כרמי362010-02-4-05050.188

1SO-0038-00144000-231011144סאנשיין אנרגיות מתחדשות 372010-01-4-02710.5

SO-0039-00144000-231011144רביבים- 1. ע.ס.פ382010-01-4-07222.5

SO-0040-00144000-201211144משק שמולוביץ392010-01-4-03360.63

SO-0041-00144000-201211144מובילי דרור - (לשעבר מגור אחזקות)מ "מנואל סולאר בע402010-04-4-06350.577

412010-03-4-0484
סגירה פיננסית 

לא אושרה
SO-0042-00144000-201211144(7מגרש )משמר איילון- צבר סולאר

422010-03-4-0482
סגירה פיננסית 

לא אושרה
SO-0043-00144000-201211144(15מגרש )משמר איילון- צבר סולאר

SO-00044-00144000-201211144רהיטי איכות אובניש432010-01-4-05610.373

SO-0045-00144000-201211144בארות יצחק אנרגיה מתחדשת442010-01-4-05600.6

SO-0046-00144000-201211144עין הנציב אנרגיה מתחדשת452010-04-4-05620.6

SO-0047-00144000-201211144מ"דקלה ערד בע462010-01-4-06150.404

SO-0048-00144000-201211144סולארותם472010-01-4-05590.45

SO-0049-00144000-201211144בי אס איי מעגן מתקנים סולאריים482010-04-4-05423

SO-0050-00144000-201211144בי אס איי עין חרוד492010-04-4-05432.9

502010-02-4-0495
סגירה פיננסית 

לא אושרה
SO-0051-00144000-201211144רננים- מ"עופר נכסי רעננה בע

SO-0052-00144000-201211144מ"נ מערכות סולארית ואנרגיה ירוקה בע.מ.א512010-04-4-01330.6

SO-0053-00144000-201211144קיבוץ מענית  רפת-סולרית. ו.פ.א.פ.מ522010-04-4-05680.625
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SO-0054-00144000-201211144כרמיאל- ביג מרכז קניות532010-04-4-01470.63

7SO-0055-00144000-201211144סאנשיין אנרגיות מתחדשות 542010-01-4-05270.35

5SO-0056-00144000-201211144סאנשיין אנרגיות 552010-01-4-04910.625

SO-0058-00144000-201211144ביג קסטינה562010-01-4-05010.56

SO-0059-00144000-201211144ביג קרית גת572010-01-4-01480.63

7SO-0060-00144000-201211144ארן סול 582010-04-4-06140.515

8SO-0061-00144000-201211144ארן סול 592010-04-4-06130.43

SO-0062-00136600-201211143.56קיבוץ נחל עוז- דלקיה602010-01-4-06266

SO-0063-00136600-201211136.6'מתחם ב- מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע612010-04-4-05631.2

SO-0064-00136600-201211136.6'מתחם א- מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע622010-04-4-05641.1

SO-0065-00136600-201211136.6מ" בע1993. ח.שמי בר ת632010-04-4-05031.4

SO-0066-00136600-201211136.6קיבוץ גבולות- דלקיה642010-01-4-05828.5

652010-01-4-0584
סגירה פיננסית 

לא אושרה
SO-0067-00136600-201211136.6קיבוץ מפלסים- דלקיה

SO-0068-00136600-201211109קיבוץ סמר- דלקיה662010-01-4-057810.8

SO-0069-00136600-201211136.6קליר כימקלים672010-01-4-06370.55

SO-0070-00136600-201211136.6תנובות מפעל- סלע אנרגיות682010-04-4-06710.423

SO-0071-00136600-201211136.6תנובות סופר- סלע אנרגיות692010-04-4-06950.23

1SO-0072-00136600-201211136.6ארגסול פרויקט 702010-01-4-06420.475

SO-0073-00136600-201211136.6ארז סאן רוף712010-01-4-08050.45

10SO-0074-00136600-201211136.6סאנשיין אנרגיות מתחדשות 722010-04-4-07030.3

2SO-0076-00136600-201211136.6מרום סולאר פרויקטים 732010-01-4-09350.48

1SO-0077-00136600-201211136.6מרום סולאר פרויקטים 742010-01-4-08120.65

SO-0078-00136600-201211136.6מ"מליסרון בע752010-04-4-04960.77

SO-0079-00136600-201211136.6אמבר דרום- אנרגיקס אנרגיות מתחדשות762010-01-4-06440.63

SO-0080-00136600-201211136.6פ.ע.ד.א772010-04-4-02730.6

SO-0081-00136600-201211136.6בני דרום- 9סאנשיין אנרגיות מתחדשות 782010-01-4-06270.625

SO-0082-00136600-201211136.6אלון תבור ישן- סלע אנרגיות792010-04-4-06700.547

SO-0083-00136600-201211136.6אלון תבור כתר- סלע אנרגיות802010-04-4-06690.506

SO-0084-00136600-201211136.6אלון תבור חדש- סלע אנרגיות812010-04-4-06680.613

SO-0085-00136600-251211136.6פארק סיבל ראש העין- ן מניב"עוגן נדלמבוטל822010-02-4-0611

SO-0086-00136600-251211136.6סולרית. ו.פ.א.פ.מ832010-04-4-05700.625

SO-0087-00136600-251211136.6סולרית. ו.פ.א.פ.ממבוטל842010-04-4-0569

3SO-0088-00136600-271211136.6סאנשיין אנרגיות מתחדשות 852010-03-4-04801.5

SO-0089-00136600-271211136.6חוצות המפרץ חיפה862010-06-4-04970.6

SO-0090-00136600-271211136.6שניידר השקעות בעמ. ש872010-04-4-07020.5

882010-04-4-05040.52
לשעבר נכסי משפחת )מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע

(פישמן
SO-0091-00136600-271211136.6

SO-0092-00136600-271211136.6קיבוץ גזר- סולארית דוראל892010-01-4-04120.5

SO-0093-00136600-271211136.6כנרת סולארית דוראל902010-04-4-02190.4

SO-0094-00136600-271211136.6זרון סולארית דוראל912010-02-4-03660.55

SO-0095-00136600-271211136.6חוות דובני- אלעד כוח אלטרנטיבי922010-01-4-06881.639

SO-0096-00136600-271211136.6חוות דוד- אלעד כוח אלטרנטיבי932010-01-4-06890.5

SO-0097-00136600-271211136.6חוות בת שבע- אלעד כוח אלטרנטיבי942010-01-4-06870.55

SO-0098-00136600-271211136.6בר לב. ת.א- רעות אנרגיה מתחדשת952010-01-4-06160.63

SO-0099-00136600-271211136.6הול סול962010-01-4-03310.36

SO-0100-00136600-271211136.6חוות רחל- אלעד כוח אלטרנטיבי972010-01-4-06901.682

SO-0101-00136600-271211136.6חוות מיכאל- אלעד כוח אלטרנטיבי982010-01-4-06911.5

1SO-0102-00136600-271211136.6אשלים חווה - רעות אנרגיה מתחדשת992010-01-4-07061.294

2SO-0103-00136600-271211136.6אשלים חווה - רעות אנרגיה מתחדשת1002010-01-4-07071.294

3SO-0104-00136600-271211136.6אשלים חווה - רעות אנרגיה מתחדשת1012010-01-4-07081.294

SO-0105-00136600-271211136.6אפאי- י'גרנות אמות אנרג1022010-06-4-10140.9306

11SO-0106-00136600-271211136.6סופר סולאר פרויקטים 1032010-04-4-05070.63

SO-0107-00136600-271211136.6תובל- תפן סולארית דוראל1042010-04-4-04140.6

SO-0108-00136600-271211136.6חוות איציק- רעות אנרגיה מתחדשת1052010-01-4-06941.5

SO-0109-00136600-271211136.6י'גרנות אמבר אנרג1062010-04-4-09580.63

1072010-01-4-04080.38
לשעבר החברה )מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע

(לפיתוח מקרקעי בארות יצחק
SO-0110-00136600-271211136.6

SO-0111-00136600-291211136.6בית השיטה- י'גרנות אמות אנרג1082010-01-4-07180.63

SO-0112-00130390-291211130.39מבטחים אנרגיות ירוקות1092010-01-4-026810

SO-0113-00129770-291211129.77ירוחם- ברנד תעשיות1102010-01-4-02140.565

SO-0114-00129770-291211129.77כפר ידידיה- שיכון ובינוי1112010-02-4-05450.5

SO-0115-00129770-210212129.77מ"וי להב בע.דלקיה פי1122010-01-4-06243.2

SO-0116-00102460-300112102.46כפר חרוב סולארית דוראל1132010-04-4-03120.6

SO-0117-00102460-300112102.46טיבון וויל1142010-01-4-09890.629

1152010-01-4-09490.49
לשעבר פז סולאר )- מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

פטיש - (מ"בע
SO-0118-00102460-300112102.46

SO-0119-00102460-300112102.46ביכורי חמה שדות אנרגיה1162010-01-4-10627.934
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1172010-01-4-03845
 -(מ"לשעבר פז סולאר בע)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

 שדה בוקר
SO-0120-00102460-300112102.46

1182010-01-4-04985
עין  - (שעבר פז סולאר)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

השלושה
SO-0121-00102460-30011276.5

SO-0122-00102460-300112102.46אילון- 14סופר סולאר 1192010-04-4-09030.63

SO-0123-00102460-300112102.46הר אודם פרחי החצב- שיכון ובינוי1202010-01-4-06660.44

SO-0124-00102460-300112102.46פרחי החצב-  שיכון ובינוי1212010-01-4-06650.3

SO-0125-00102460-300112102.46קוואנטום סולאר 1222010-01-4-09370.63

SO-0126-00102460-300112102.46תלמי בילו אנרגיות ירוקות1232010-01-4-026410

SO-0127-00102460-210212102.46משאבי שדה- 8סופר סולאר 1242010-04-4-08062

SO-0128-00102460-210212102.46שותפות מוגבלת, מצר התיישבות1252010-04-4-07950.5

SO-0129-00102460-210212102.46יקום אנרגיה1262010-04-4-08140.625

SO-0130-00102460-210212102.46שובל סאן 1272010-01-4-08046.4

SO-0131-00102460-210212102.46אליפז סאן1282010-01-4-07277

SO-0132-00102460-210212102.46מסלול סאן1292010-01-4-07818.9

SO-0133-00102460-210212102.46יוטבתה סאן1302010-01-4-07806.8

SO-0134-00102460-210212102.46כרם שלום סאן1312010-01-4-01236.4

SO-0135-00098710-21021296.94ברור חיל סאן1322010-01-4-09658.8

SO-0136-00009310-21021296.31משמר הנגב סאן1332010-01-4-09517.8

SO-0137-00096310-21021296.31גרופית סאן1342010-01-4-07256.4

10SO-0138-00096310-21021296.31סופר סולאר פרויקטים 1352010-01-4-05660.2

1362010-01-4-04996
 -(מ"לשעבר פז סולאר בע)מ "שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע

 חצרים
SO-0139-00096310-21021296.31

SO-0140-00096310-21021296.31חוות צוק גדעון- אלעד כוח אלטרנטיבי1372010-02-4-08110.45

SO-0141-00096310-21021296.31סאנפארן1382010-04-4-09980.4

SO-0142-00096310-21021296.31קבוצת פיניש1392010-04-4-10660.55

SO-0143-00096310-21021296.31פרויקט גינוסר סולארית דוראל1402010-04-4-09230.6

1412010-04-4-02360.48
לשעבר פישמן מפעלי )מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע

((מזרח)מ "קירור בע
SO-0144-00096310-21021296.31

SO-0145-00096310-21021296.31מ"גלים דרום סולאר בע1422010-01-4-09681.487

SO-0146-00096310-21021296.31ברוש עידן אנלייט שותפות מוגבלת– אשכול 1432010-01-4-08973

SO-0147-00096310-21021296.31כרמים- אנלייט 1442010-01-4-05795

2010SO-0148-00096310-21021296.31מיזם סולארית ביסעור 1452010-04-4-03650.6

SO-0149-00096310-21021296.31מ"סולאדור נוב בע1462010-04-4-12470.2835

1472010-04-4-12680.42
לשעבר מילוטל )מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע
(ירקות קפואים

SO-0150-00096310-21021296.31

SO-0151-00096310-21021296.31מ"סאן טים תלמי יוסף בע1482010-01-4-03769

SO-0152-00096310-21021296.31(מ" בע1לשעבר סיטי )מ "סאנפלאור השקעות מתחדשות בע1492010-04-4-03370.555

SO-0153-00096310-04061296.31משק שלו1502010-01-4-03380.628

SO-0154-00096310-04061296.31תלמי אליהו אנרגיות ירוקות1512010-01-4-026510

SO-0155-00096310-04061296.31תמנע- מ "מצוקי תמנע בע1522010-01-4-06406

SO-0156-00096310-04061296.31שותפות מוגבלת, ד שפע אנרגיה סולארית .ר.י1532010-04-4-12493

SO-0157-00096310-05121296.31בית אלפא טכנולוגיות בקרת מהומות1542010-04-4-05880.625

SO-0158-0005399-01081353.99מושב אביגדור- צבר סולארפאוור השקעות בלבד1552010-01-4-06850.4

SO-0159-0005399-01081353.99שותפות מוגבלת, אנלייט-פירות הגולן1562010-04-4-12821.5

SO-0160-0005399-01081353.99שותפות מוגבלת, אנלייט-ברבור-אשכול גפן1572010-04-4-12090.5

SO-0161-0005399-01081353.99שדה נחמיה אנלייט1582010-04-4-12100.63

SO-0162-0005399-01081353.99מ"חצבה אנרגיות ירוקות בע1592010-01-4-10904.5

SO-0163-0005399-01081353.99מ" בע21סופר סולאר פרויקטים 1602010-01-4-12200.625

SO-0164-0005399-01081353.99  ספיר שותפות מוגבלת4מרום סולאר פרויקטים 1612010-01-4-16700.63

SO-0165-0005399-01081353.99מ"סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע1622010-01-4-15420.63

SO-0166-0005399-01081353.99 עמיעוז שותפות מוגבלת3מרום סולאר פרויקטים 1632010-01-4-11650.58

SO-0167-0005399-01081353.99י פרויקטים סולאריים שותפות מוגבלת'גרנות אמות אנרג1642010-04-4-12030.622

SO-0168-0005399-01081353.99מ"בע (2010)ג סולארית דוראל .מ1652010-01-4-11450.6

268.85

'מס
מספר 
רישיון

גודל המתקן 
MW

שם בעל 
הרישיון המותנה ומיקום המיתקן

התעריףאישור תעריף מותנה' מס

SO-0001-00102540-261212102.54מ" בע2סופר סולאר מכרז מערכת קרקעית .ס1004293124.998

SO-0002-00102540-261212102.54מ"פארק סולארי מצפה רמון בע2004121127

SO-0003-00102540-301212102.54מ" בע1סופר סולאר מכרז מערכת קרקעית .ס34053123.99

15.988 הספק מצטבר

מכרזי קרקע- וולטאיים המחוברים לרשת החלוקה -אישורי תעריף מותנים למתקנים פוטו

הספק מצטבר


