אסקו ישראל – ייזום והשקעות
באנרגיה
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אסקו ישראל – חלוקה ואספקת חשמל כרטיס ביקור
•

אסקו ישראל הינה חברת אנרגיה יזמית בפריסה ארצית ,אסקו ישראל הוקמה בשנת  2006במטרה לתת מענה לצרכי האנרגיה של צרכני חשמל

גדולים בישראל וזאת באמצעות יישום מודל האסקו.
•

אסקו בבעלות בני משפחת רקנאטי ,ניסקו החזקות ,דן בר משיח ומשקיעים פרטיים.

•

אסקו יוזמת ,משקיעה ,מממנת ,מתכננת ,מתחזקת ומנהלת ב  turn- keyמלא את משק החשמל ,לרבות ביצוע תחזוקה על פי אמות המידה של
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.

•

לאסקו מגוון רחב של לקוחות לרבות קיבוצים ,ישובים קהילתיים (אגודות שיתופיות) ,מבני מגורים ,קריות חינוך פנימיות ,מתחמי פנאי ונופש,
מתחמי לוגיסטיקה ומסחר ,קניונים ,מפעלים ,מתחמי ציבור עירוניים ,ועוד.

•

אסקו משרתת מדי יום עשרות אלפי לקוחות בכל רחבי הארץ ,אשר נהנים מהשקעות אסקו בציוד חדש ,איכותי ומתקדם אשר מאפשר ללקוח

לחסוך במגוון רחב של הוצאות ולהנות משירות ברמה גבוהה.
•

אסקו פועלת עפ"י רישיון חלוקה ואספקה מטעם הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.

•

אסקו הינה בעלת תקן  9001 ISOלחלוקה ואספקת חשמל.

•

אסקו הינה היזמית המובילה בישראל בתחום ההתייעלות אנרגטית ,לחברה מעל  1000פרויקטים פעילים אצל מגוון רחב של לקוחות
בישראל.

•
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אסקו ישראל – חלוקה ואספקת חשמל כללי
אסקו ישראל יוזמת ,מממנת ,מנהלת ומתחזקת את הפרויקט לכל משך תקופת ההסכם עם הלקוח ,לרבות ביצוע חידוש ושדרוג מערכות
החשמל.
שירותי אסקו במסגרת הפרויקט כוללים:
יישום תכנית השקעה בתיאום מול הלקוח (קיבוץ) בה אסקו משקיעה בשדרוג התשתיות הקיימות במקטעי החלוקה והאספקה:
שלב א' -
• בהתאם לצרכי הלקוח – ביצוע של מעבר מחיבור במתח נמוך למתח גבוה ו\או הקמת חדרי אנרגיה חדשים.
• הגברת אמינות אספקת חשמל לצרכנים  -בטיחות נאותה.
שלב ב' -
• חיבור הצרכנים למערכת הגבייה של אסקו זאת באמצעות השקעה במונים ממוחשבים בקריאה מרחוק.
• הקמת מערכת מאזן אנרגיה.
שלב ג' -
• עבודה ומתן שירות עפ"י ספר אמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
למשך כל תקופת ההסכם יינתן שירות איכותי אשר כולל:
 oטיפול בתקלות בזמן אמת
 oמרכז שירות אנושי לטיפול בתקלות 24/7
 oמרכז גבייה ארצי
 oתחזוקה וניהול מקצועי (ליווי ע"י מהנדסים)
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טיפול ושדרוג מערכות החשמל בקיבוץ

לפני

4

אחרי

דוגמאות מתשתיות הקיבוץ לפני אסקו
חסימת כניסה לחדר השנאה ,עצים מסוכנים ,חומר מסוכן לילדים ,חוסר בטיחות
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חלוקת ואספקת חשמל לקיבוצים מתווה מחלק חשמל  -היסטורי
סקירה:
• כמענה לצרכי הקיבוצים הנובעים מהחלטת רשות החשמל בדבר הסדרה סופית למתווה פעילותם החוקית של מחלקי החשמל
ההיסטוריים ,נדרשים הקיבוצים הקמת חברות נפרדות לחלוקת ואספקת חשמל.
• בנוסף נדרש הקיבוץ לעמוד בתנאי אמות המידה המחמירים של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל  -מתן שירות לצרכן מוקד שירות,
עמידה באמות מידה .

• במקרה והקיבוץ יבחר בהקמת חברת חלוקה (חברה בע"מ) ,אזי יש להקים חברת חלוקה ,בנוסף יש להקים חברת אספקה ולהשקיע כסף
רב בבקשת רישיון ,ניהול ועמידה בדרישות מחמירות של השקעות ושירות לצרכנים.
• לאחר מכן יש להשקיע השקעה ניכרת ( 2-4מיליון  )₪בשדרוג תשתית החשמל בקיבוץ ,להביאה למצב בטיחותי ואמין תוך  18חודשים
ולהתנהל בסטנדרטים מחמירים של בטיחות ,אמינות ושירות לקוחות ,כפוף לרגולציה בהתאם לאמור בספר אמות המידה של הרשות.
• תחזוקת ציוד חלוקה ישן ואובדני חשמל מניבות פעמים רבות הפסדים בפעילות חלוקת החשמל.
• תשתיות ישנות ולא יעילות בזבזניות בחשמל ,לרבות מערכות מונים ישנות מהוות מוקד לאובדני חשמל ,גביה לא מדויקת ולהפסדים
בחברה במקטע החשמל (ראה טבלה מצורפת).
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דוגמא לתחשיב מאזן  -חלוקה ואספקת חשמל בקיבוץ
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) (1רכישת חשמל  1מיליון  ₪ללא מע"מ (קיבוץ
עם צריכה של כ  2מיליון קוט"ש ללא מפעל גדול)

( )2מכירת חשמל לצרכנים
₪ 1,140,000

(= )2(-)1
מרווח ברוטו לפני הוצאות – ₪ 140,000

הוצאות

עלות שנתית בש"ח (ללא מע"מ)

הערות

תחזוקה מתח גבוה  -בדיקה טרמוג'  +חיזוק לוחות חלוקה

()₪ 16,000

לפי  3שנאים

גבייה מצרכנים (עלות גבייה ,הפקת חשבוניות ,תחזוקת
מונים תקולים)

()₪ 15,000

לפי  250חשבוניות  +עלות תשלום לתחזוקת מונים החלפת מונים

תקלות (במקטע חלוקה ואספקה – פילרים ,שנאים ,לוחות
חשמל מ.ג)

()₪ 20,000

תקלות ,כבילה ,פילרים ,עמודי חשמל ,נזק לצרכני משנה

גיזום

()₪ 5,000-10,000

תלוי במתווה הקיבוץ

אובדני חשמל (פחת מנהלי  -מחסור במונים)
שינוי צרכנים (שכירויות ,פיצול נכסים),
גניבת חשמל (בשוגג – חיבור לא נכון ,שינוי יעוד מבנה)

 9%-5%בשנה מרכישת חשמל
()₪ 90,000 -40,000

ישנם קיבוצים גם ב-+15%

יועצים – פיקוח שוטף ביצוע עבודות

()₪ 5,000-10,000

ביצוע עבודות בתשתית ציבורית מצריך פיקוח מהנדס

מוקד תקלות – מענה לצרכנים

()₪ 6,000

מתן שירות לצרכנים תקלות וכו'

עלות העסקת חשמלאי במקטע החלוקה  -עליות חשמליה,
ציוד נדל"ן

()₪ 100,000 ₪-30,000

שעות כ"א – (ניהול ומעקב בכל הרבדים מרמת מנהל,
הנח"ש ,מנהל תשתיות ,חשמלאי)

()₪ 15,000- ₪ 8,000

תלוי האם משולם ריטיינר או משולם שכר לחשמלאי (נלקח בחשבון רק
החלק היחסי בטיפול בחשמל ציבורי)

תוצאה

רווח מזערי עד הפסד של כ-
+ ₪ 100,000

תלוי בהעסקת בעלי מקצוע ע"י הקיבוץ

מצב תשתיות החשמל בקיבוצים
• על פי ניסיוננו הרב ,בקיבוצים בינוניים וקטנים (ללא מפעלים) – הקמת חברת חלוקה ואספקה מהווה נטל פיננסי על הקיבוץ.
• תשתית חלוקה ואספקה  -בחלק ניכר מהקיבוצים כיום (כ 10שנים לאחר יישום המתווה) מצב התשתיות "בקיבוץ הוותיק – האזור הישן"  -ישנות
ומוזנחות מתוחזקות בתחזוקת שבר.
• בטיחות  -סכנה וליקויי בטיחות חמורים אצל צרכני החשמל הפרטיים והציבוריים ,נדרשת בדיקת מהנדס בודק כתנאי לאספקת חשמל.

• אמינות אספקה  -תשתית ישנה שאינה מתאימה לצרכי הקיבוץ ,פיתוח גידול דמוגרפי מעבר של צרכנים ,מחיבור חד פאזי לתלת פאזי – הריסת
מבנים ישנים ומעבר למבנים גדולים  160מ"ר ומעלה ,המערכת לא אמינה עם תקלות מרובות בחשמל שעתידות להחמיר עקב גידול צפוי בצריכה.
• תחזוקה שוטפת  -עלות גבוה של תחזוקת המערכת בגין הזדקנות ,תחזוקת שבר ,ורכש שגוי/מופרז.
• עלויות קבועות שוטפות בניהול מערכת חשמל  -הקיבוץ נושא על עצמו עלות חשמלאי  +ציוד חשמל  +חשמליה-נדל"ן  +רכב (מוערך עלות מעביד
שנתית )220,000
• מערכת המניה ישנה  -מזייפת בקריאת הצריכה ואינה מאפשרת קבלת התראות על תקלות ,מביאה למצב כי הפקת החשבוניות ,גבייה נעשית
באיחור.
• הפסדים  -משק חשמל מיושן ללא מאזני אנרגיה ואובדני חשמל ,ולכן בזבזני ולא יעיל.
• פיתוח עתידי  -מחסור בתשתיות אספקת חשמל לשכונות ההרחבה.
• תכנון עתידי  -אין תכנון עתידי ביחס לשיוך דירות והתאמתו לתכנית הרחבת הקיבוץ.

התוצאה :בזבוז ,חוסר יעילות ,חוסר בטיחות ושירות ירוד לצרכנים .המערכת מפסידה מידי שנה בין ₪ 200,000–₪ 40,000
בקיבוץ בו צריכת חשמל בין  1.5-3.5מיליון קוט"ש.
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יתרונות לקיבוץ במודל אסקו
• השקעה  -אסקו משקיעה בשדרוג תשתיות החשמל עפ"י תכנית השקעות מתואמת מול הקיבוץ.
• תחזוקה שוטפת  -כל ההוצאות השוטפות בתחום חלוקת ואספקת החשמל ישולמו ע"י אסקו לרבות :תחזוקה מונעת ,טיפול ושיפוץ חדרי
שנאים ,גיזום והסרת מפגעים ,טיפול בתקלות ,גבייה מצרכנים והפקת חשבונות חשמל.
• פיתוח עתידי  -תשתית נאותה מהווה בסיס להתפתחות דמוגרפית ובמקביל תשפר את תדמית היישוב ומכירת דירות בהרחבה .הקיבוץ יקבל
מענה לתשתית החשמל בשכונות הרחבה (בתוך הקו הכחול).

• מודל מותאם -אסקו מתאימה את המודל לצרכי הקיבוץ
• פיתוח עסקי  -תתבצע הפרדה בתשתית החשמל במקומות בהם אין הפרדה וכך תתאפשר השכרת שטחים לעסקים וכו'.
• ההפסדים אשר קיימים היום למערכת הפיננסית בקיבוץ עקב אחזקת מערכת חלוקת ואספקת חשמל למעשה יפסקו ויוכל להתפנות הון
לנושאים אחרים.

• העסקת בעלי מקצוע מהקיבוץ  -אסקו רוכשת שירותים מבעלי המקצוע בקיבוץ בתחום התחשמל ,בינוי ואתר.
• הפחתת מיסים  -בקיבות בו המיסוי כולל סעיף תחזוקת והוצאות חשמל .היישוב יוכל להפנות את החיסכון שנוצר למטרות פנסיה ,ביטוחים
סיעודיים ורפואיים ,החזר חובות ,פיתוח משאבי הקיבוץ השונים ,מקורות פרנסה ורווחה.
• גוף מתמחה  -הקיבוץ ייהנה מתשתית אשר תשמש אותו לטווח ארוך ושירות אמין ומקצועי מגוף מומחה בתחום החשמל והאנרגיה.
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אסקו ישראל – יזום והשקעות באנרגיה בישראל
פרויקטים לדוגמא
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בין לקוחותינו בתחומי התעשייה בישראל לדוגמא
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יזום והשקעות במגזר הכפרי
פרויקטים לדוגמא

12

חלוקת חשמל קיבוץ כפר החורש
הקיבוץ סבל מתשתית חשמל לקויה שאינה עומדת בתנאי בטיחות ,אסקו ביצעה השקעות בשדרוג תשתית החשמל :ביצוע סקר תקינות מערכת
חלוקה ואספקת החשמל בקיבוץ והקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
•

השקעה במערכת מונים וקריאה מרחוק אשר מאפשרת קריאה מדויקת של צריכת אנרגיה ומאזן אנרגיה.

•

חיבור למרכז שירות של אסקו בתחומי השירות והתחזוקה השוטפת.

• שדרוג ,שיפוץ ,בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה א'  +ב'  +ג' ,החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות החשמל הראשיים.
• התקנת כבלי תע"מ רשת חלוקה עילית ,שילוט והכוונה עפ"י תקן.
• גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
• הקמת חדר חלוקת חשמל לשכונה חדשה( .ג')
• חיזוק קו חלוקת חשמל בשכונה מזרחית.

• הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות  24שעות).
• תחילת ביצוע  -ספטמבר 2008
• חלוקה ואספקה לשכונות הרחבה  2018בקיבוץ 40 .יח"ד.
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חלוקת חשמל קיבוץ פלמחים
הקיבוץ סבל מתשתית חשמל לקויה שאינה עומדת בתנאי בטיחות ,אסקו ביצעה השקעות בשדרוג תשתית החשמל :ביצוע סקר תקינות
מערכת חלוקה ואספקת החשמל בקיבוץ והקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
•

קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה ומאזן אנרגיה.

•

התראות על צריכת אנרגיה מוגזמת.

• שדרוג ,שיפוץ ,בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה א'  +ב'  +ג' ,החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות החשמל.
• התקנת רשת חלוקה עילית לרבות ,שילוט עפ"י תקן.
• גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
• הקמת חדר חלוקת חשמל לשכונת הרחבה "אקליפטוס".
• חיזוק קו חלוקת חשמל לשכונת הים.
• הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות  24שעות).
•

תחילת ביצוע – אפריל 2010

• בוצעו השקעות בשנים  2019 – 2016בהרחבות בקיבוץ 60 ,יח"ד
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חלוקת חשמל קיבוץ רבדים
הקיבוץ סבל מתשתית חשמל לקויה שאינה עומדת בתנאי בטיחות ,אסקו ביצעה השקעות בשדרוג תשתית החשמל :ביצוע סקר תקינות מערכת
חלוקה ואספקת החשמל בקיבוץ והקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
• קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה ומאזן האנרגיה.
• שדרוג ,שיפוץ ,בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה לרבות לוחות חשמל פילרים.
• החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות החשמל.
• התקנת רשת חלוקה עילית ,לרבות שילוט עפ"י תקן.
• גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
• הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות  24שעות)
• תחילת ביצוע  -מאי 2012
• בשנים  2016-2019בוצעו השקעות נוספות בהרחבות סה"כ כ  340יח"ד
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חלוקת חשמל קיבוץ מסדה
הקיבוץ בחר באסקו לצורך ביצוע חלוקת ואספקת חשמל בקיבוץ וזאת בהתאם לסקר תשתיות שבוצע בקיבוץ במסגרת השקעות אסקו.

• שדרוג ,שיפוץ ,בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה א' וב' לרבות לוחות חשמל פילרים.
• הטמעת גבייה מדויקת באמצעות קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה.
• החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.

• שיפוץ רשת חלוקה עילית ,לרבות שילוט עפ"י תקן.
• הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות  24שעות)
• התכנית תשתלב במסגרת התכנון העתידי של הקיבוץ
• תחילת ביצוע יולי 2018
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חלוקת חשמל מושב שיתופי שורש
מלון שורש ,מתחם מלונאי ,מסחר פנאי ונופש
מתחם דירות בין  400חדרים ,אשר כולל מתחם תיירות בין  45צימרים ומתחם מסחרי ,אולם אירועים ,מרכז ספורט ובריכה.
אסקו ביצעה השקעה במערכת חלוקה ואספקת החשמל במושב והקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק לצורך:
• קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה.

• הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות  24שעות).
• שדרוג ,שיפוץ ,בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנת משנה א'.
• שדרוג לוחות חשמל.
• תחילת ביצוע אפריל 2011
•  2014-2015חלוקת חשמל לשלב ב' 66 ,יח"ד.
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חלוקת ואספקת חשמל משקי הדרום
מתחם תעשייה לוגיסטית – סיבי הדרום
מתחם תעשייה הכולל מפעלים ,מנפטה ,מחסנים לוגיסטיים ומבני משרדים.

אסקו ישראל יזמה ומימנה את הפרויקט ,לרבות שדרוג חדר אנרגיה ,הגדלת חיבור חשמל ותחזוקה שוטפת.
הפרויקט כולל:
• טיפול שוטף בחדר האנרגיה.

• אסקו משלמת את חשבון החשמל ליצרן החשמל.
• מנפיקה חשבונות חשמל לצרכני החשמל.
• גבייה שוטפת מצרכנים.
• מרכז שירות לתקלות .24/7
• אסקו שידרגה את המתקן והשקיעה בבטיחות ,לוחות חשמל ,מערכת מניה ומאזן אנרגיה.
• תחילת ביצוע  -ספטמבר 2013
• בוצעו השקעות נוספות בהרחבת אזור התעשייה  10,000מ"ר בנוי.
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