
 ועדת האנרגיה של התאחדות התעשיינים בשיתוף אסקו ישראל
מכריזים על הקמת קרן על סך 15 מיליון ₪ לשנת 2019/2020 

עבור חברי התאחדות התעשיינים בישראל.
 הקרן כוללת ביצוע מימון והשקעה בפרויקטים בהתייעלות אנרגטית,

.Smart Grid - חסכון בחשמל ו

הקרן מיועדת לחברי התאחדות התעשיינים בלבד   �
השקעות הקרן תאושרנה ע”י ועדת ההשקעות של אסקו ישראל בלבד.  �

 להלן הזמנה פומבית מס’  6/19 להגשת הצעות לקבלת תקציב מהקרן
וכן מסמכי הצטרפות לקרן לשנת 2019/2020 

 * מסלול מהיר
מיועד למפעלים אשר בקשותיהם לקבלת מענקים מהמדינה 

נדחו על הסף פרטים במסמכי הקרן.
חדש



 סקירת משק האנרגיה וההתמודדות הנדרשת מהמפעל:

לאור העלייה המתמשכת במחירי האנרגיה בישראל , הוצאות האנרגיה מהוות נטל כלכלי, תחזוקתי וניהולי הולך 

 וגדל אשר מכביד על התפקוד השוטף של המפעל ובא על חשבון תכניות פיתוח, שיווק, השקעות בקווי יצור,

הגדלת התפוקה, ושיפור בתנאי העבודה של המפעל .

שוק האנרגיה סובל מכשלי שוק. מפעלים רבים השקיעו מיליוני שקלים בהסבה לגז טבעי במחיר מופקע אשר אינו 

רלוונטי לתמורות ולשינויים שחלים במחירי האנרגיה כיום. 

חיבור לגז טבעי דורש השקעה גבוהה, הליכי רישוי מורכבים בנוסף לרגולציה וכיום אינו כדאי כלכלית.  

 רכישת חשמל מיח״פ חוסכת 3%-1% מחשבון החשמל, מחייבת מתן ערבויות, התחייבות לרכישת חשמל

ומתן צפי צריכה מראש.

 גידול בעלויות התשומות הקבועות:
עליית תעריפים מתמשכת גידול בארנונה לתעשייה  23%, עלייה של 25% במחירי המים לתעשייה. 

שכר עובדים גידול חד בעלויות השכר, עקב עליית שכר המינימום!

 הפתרון המוצע 
אסקו אשר ביצעה מעל 1000 פרויקטים בישראל. אסקו מפחיתה את הוצאות האנרגיה והתחזוקה של המפעלים

בכ - 20% בממוצע במקטעים השונים במודל שניתן ליישום באופן מידי ללא כל עיכוב מצד הרגולציה 

מבוא:

)esco( ספק שרותי אנרגיה
רשום במשרד התשתיות

 לשם כך הוקמה קרן ייעודית ע״י ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים ואסקו ישראל
לחברי התאחדות התעשיינים בישראל בלבד, אשר תאפשר למפעלי תעשיה להתייעל אנרגטית 

ולחסוך בהוצאות חשמל, דלקים ותחזוקה וזאת מבלי להשקיע דבר.

“קרן ESCO למפעלי תעשיה בישראל“ תממן ותבצע ב -TURN KEY מלא פרויקטים בהתייעלות 
אנרגטית במפעלים אשר תאושר השתתפותם, לרבות, ביצוע סקר התכנות, איתור פרויקטים, 
תכנון, מימון, רכישת הציוד, ביצוע ותחזוקה במודל חלוקת חיסכון אטרקטיבי עם הלקוח וזאת 

למשך כל תקופת ההסכם מול הקרן.



הליך הטיפול בבקשה מטעם “קרן ESCO למפעלי תעשיה בישראל״:
 בכדי להגיש מועמדות להשתתפות במכרז ולזכות בקבלת מימון “קרן ESCO למפעלי תעשייה בישראל”,

עליך למלא את נספח א׳ המצ״ב.

נספח א׳ טופס בקשה להשתתפות )ימולא ע״י המפעל המבקש להשתתף בקרן(.

 יש להגיש את הבקשות למשרדי הקרן בכתובת : 
office@escoisrael.com :בניין ״טופ דן״, רחוב פנחס רוזן 72 תל אביב, מיקוד 69512. או סרוק למייל

לשאלות או הבהרות ניתן ליצור קשר ישירות בטלפון 03-6480822 .

פרטים נוספים  ניתן לקבל באתר האינטרנט : www.escoisrael.com בקרן ESCO לחברי התאחדות
התעשיינים בישראל. 

הטבות בלעדיות לחברי התאחדות התעשיינים אשר בקשתם תאושר:  
6.1 חלוקה אטרקטיבית של שיעור החיסכון הישיר של הלקוח  

6.2 ביצוע סקר אנרגיה  ללא תשלום מצד הלקוח )בכפוף ליישום פרויקט במפעל(   
6.3 שירותי נאמן אנרגיה למפעלים )בהם משרה זו אינה מאוישת(   

6.4 קבלת מענקי מדינה הקרן תפעל על חשבונה להשגת מענקי מדינה בתחום איכות הסביבה  

לאחר קבלת טופס הבקשה )נספח א׳( יזומנו מגישי הבקשה לישיבה במשרדי הקרן  .1
בפגישה עם נציגי הקרן יימסר למבקש נוסח ההתקשרות.   .2

לאחר קבלת נוסח ההתקשרות חתום ע״י מגישת הבקשה, יבוצע סקר אנרגיה ע״י מהנדס מטעם הקרן שעל פיו    .3
ייקבעו ההשקעות במפעל ותוגש בקשה לאישור הפרויקט בוועדת ההשקעות של הקרן.  

אישור / דחיית הבקשה / )או בקשה להבהרות נוספות מטעמנו( תוך 45 יום ממועד חתימה על  .4
נוסח ההתקשרות בין הצדדים.  

באם התקבל אישור - ביצוע הפרויקטים תוך שיתוף פעולה מלא עם מגיש הבקשה  .5

הבהרות:
השקעות הקרן במפעלים תאושרנה עפ”י החלטת ועדת ההשקעות של אסקו ישראל 

 היקף הקרן מוגבל לביצוע פרויקטים בשנת 2019-2020 ולמעשה כל הקודם בהגשת המסמכים
ייהנה מעדיפות בביצוע הפרויקט.

לצורך אישור הבקשה תתחשב ועדת ההשקעות בפרמטרים כדוגמת: 
מיקום המפעלים באזורי פיתוח, מיקום באזורי עימות, מפעלים מוטי יצוא, מפעלים הפועלים במסגרות

של טכנולוגיה מסורתית.
* מפעלים שאינם חברי ההתאחדות אשר יפנו  לקרן יטופלו אך ורק במסגרת ועדת חריגים ובתיאום ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים



לשימוש משרדי בלבד:
מספר הבקשה:

חלק א׳: מידע כללי- אנרגיה: 

7. כתובת המפעל

________________________

8. שטח בנוי במ״ר:

________________________

9. שעות עבודה ביום/מס׳ משמרות:

________________________

לכבוד : 
“קרן ESCO בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל“

שם המפעל מגיש הבקשה: ____________________ חבר ההתאחדות  כן / לא  תאריך: ______________
נספח א׳ - טופס בקשה להשתתפות במכרז לקבלת מימון “קרן ESCO״

)יש להחזיר את הטופס לאחר המילוי בדואר רשום בלבד לכתובת : בניין “טופ דן“, פנחס רוזן 72 תל אביב מיקוד 6951 
) office@escoisrael.com או לדוא״ל

3. סה״כ צריכת סולר/גז/מזוט בש״ח לשנת 2018 )ללא מע״מ( המשמש 

לחימום/הסקה/קיטור: _________________________

* יש לצרף 12 חשבונות אחרונים

4. סה״כ צריכת חשמל בש״ח לשנת 2018 )ללא מע״מ( : 

______________________________

 * יש לצרף 12 חשבונות אחרונים ולציין האם נחתם הסכם עם יצרן פרטי 
או האם נחתם עם מחלק גז 

5. באלו ממערכות האנרגיה הנ״ל תרצו לטפל )נא לסמן  עפ״י סדר עדיפות(:

  ____ מערכות תאורה  ____ בקרת מבנה/תפעול   ____ קיטור ____ מיזוג קירור/חימום   ____ צ׳ילרים/ לתהליך ____ דלקים

  ____ חימום מים    ____ משאבות      ____ מנועים     ____ ציפויים ובידוד מבנה     ____ הסבה למתח גבוה    ____ דיחוס אויר

6. הערות שונות:

 1. שם המפעל, אופיו ותחום עיסוקו )מפעל/מתחם תעשייתי וכו׳(: 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

2. האם חיבור החשמל במתקן נמצא: )הקף בעיגול (
     א. במתח נמוך
    ב. במתח גבוה 

חלק ב׳: פרטי מגיש הבקשה:

שם מגיש הבקשה:

________________________

מס׳ ח״פ:

________________________

תפקיד:

________________________

מס׳ נייד: 

________________________

 פקס: 

________________________

 מספר טלפון:

________________________

דואר אלקטרוני: 

“מסלול מהיר״ 
מיועד למפעלים אשר בקשותיהם לקבלת מענקים מהמדינה לסיוע בביצוע פרויקטים

בהתייעלות אנרגטית נדחו ע״י משרדי הממשלה:
הקרן יזמה הקמה של מסלול מהיר אשר מטרתו לסייע למפעלים אלה כן ליישם את הפרויקטים. 

 המפעלים יוכלו להגיש בקשה לקרן לביצוע הפרויקט במודל אסקו – בקשות אלו יטופלו ישירות מול
מנהל ועדת ההשקעות “במסלול מהיר“ ומתן תשובה תינתן תוך 14 יום ממועד קבלת המסמכים.

* יש לצרף למסמכי הקרן המצורפים העתק של החומר כפי שהוגש למדינה.


