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( 03.2022-מעודכן ל)שמירת יכולת ההולכה וסקרי חיבור מחייבים בתוקף שפורסמו   
 

 הערה  טכנולוגיה שמירת מקום שם היזם  שם הסקר 

 כוכב הירדן 
כוכב אגירה שאובה  

מ " בע  
  אגירה שאובה  344

1שלב  –  דימונה מדינה המכרז  PV 180 מכרז המדינה    

2שלב  –דימונה   מדינה המכרז  PV 380 מכרז המדינה    

PV2אשלים    
מכרז משרד האוצר אגף  

 החשב הכללי 
40 PV 

מכרז משרד האוצר  

 אגף החשב הכללי 

 אתגל 
שיכון ובינוי אנרגיה  

מ " מתחדשת בע  
ג " ט 186   

  רוח  189 אנלייט  רוח בראשית  

מ " צומת אנרגיה בע  צומת אנרגיה   396 
,  ג" ט  

 קונבנציונלי 
 

 PV 48 משקים פרטנרס  יכיני 
במסגרת הליך  

 תחרותי 

 יאסיף  
יקס ' סולאיר אנרג

 אנרגיה מתחדשת 
68.64 PV 

במסגרת הליך  

 תחרותי 

 עדנית 
מ  " ן בע "עדנית נדל 

(אדלטק)  
13 PV 

במסגרת הליך  

 תחרותי 

 PV 110 מנורה אנרגיה  שירת דבורה 
במסגרת הליך  

 תחרותי 

 מנרה 
אלומיי אגירה שאובה  

מ "בע 2014  
  אגירה שאובה  156

בקשה    - 2+3צאלים 

 מאוחדת 

שיכון ובינוי אנרגיה  

מ " בע  
19 PV 

ג  " במסגרת הסדרת מ 

4' מס  

5גנרטור   -ג " נתב  ג " נתב   מנוע גז  -קוגנרציה  9.2    

PV3אשלים   ל " מכרז חשכ    100 PV  6.2024עד  

שדרוג   - 2חלוציות 

מתקן קיים ותוספת  

 הספק

 PV 50 אנלייט 

ניתן  תחנה קיימת, 

אנרגיה לרשת   להוציא

MW  50בהספק של    

חלוציות תוספת  

 הספק במ"ג 
 PV 13.6 אנלייט 

לרשת    חיבור המתקן

ההולכה דרך שנאי  

 חלוציות בתחמ"ש 
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 הערה  טכנולוגיה שמירת מקום שם היזם  שם הסקר 

מ באתר  " מחז 2

 אורות רבין 
מ " מחז 1260   

שימור יחידות קיימות  

4-1. ד.מ  

 התפלה אשדוד 

ועדת המכרזים  

המיוחדת של מקורות  

למכירת מתקן ההתפלה  

 למי ים 

  קונבנציונלי  100

 פריקלס 

ברום ים המלח ת.ד  

מפעל   -האר שבע 180

 פריקלאס 

9 PV  יצרן בחצר הצרכן מ"ע 

  רוח  109.8 אנרגיית רוח נקייה  אר"ן 

  פיקרית  MRC 230 אלון תבור 

סקר תכנון   - 2שורק 

 עם שמירת מקום 
    87 2או.פי..סי. שורק 
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