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הליך אימות הצהרות גזי חממה

ר נצן איל"ד

מנהל היחידה לאימות

אגף איכות והסמכה

מכון התקנים הישראלי
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:ישנם שני הליכים מקבילים

אימות הצהרת הפחתות פליטה בפרויקט•

אימות הצהרת פליטות שנתית•

אתמקד הדמיון בין שני ההליכים רב ואני 

בעיקר בראשון
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התהליך מתחיל במילויי טופס בקשה

את הטופס ניתן להוריד באתר המכון או לקבלו מאורלי קנובל
 

 

 

 

 

 

 

General Information:  
 

Registered name of the organization: 

Registered address of the organization: 

Licensed number of the organization (attach copy of license):   

Fax. Tel. 

E-mail: 

 
  

 
Tel. Tel. 

Fax. Fax. 

Mobile: Mobile: 

E-mail: E-mail: 

 
Consultancy services details 

Y / N Were external consultants involved in the 

preparation of the GHG assertion? 

 
If any consultants external to the organization were involved in the preparation of the GHG assertion 

please enter their details below. The external consultants will not be approached independently by 

the SII and their details will only be used to assure no conflicts of interest arise. 
 

 Name of consulting firm: 

 Names of consultants involved: 

 
Is the organization an SII customer?  No / Yes         SII's customer No.____________________ 

 
Is this 

verification 

required for: 

The Subsidies Program for 

GHG Emissions Reduction 

Investment? 

  [  ]  No  /   [  ]  Yes 

  

The Reporting and Registering 

System for Greenhouse Gas 

Emissions in Israel? 

  [  ]  No  /   [  ]  Yes 

 

A different Reporting System?   [  ]  No  /   [  ]  Yes If yes, Please specify: 
__________________ 
__________________ 

Other organizational needs? 
  [  ]  No  /   [  ]  Yes 

   

 

APPLICATION FOR GHG ASSERTION VERIFICATION ACCORDING TO ISO 

14064-3 

 

      Name of contact  Person   Name of  Managing Director/General Manager  

http://pt.coolclips.com/media/?D=vc065316
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עם טופס הבקשה נדרש הארגון להעביר מספר  

:מסמכים

מסמך הבקשה של הארגון לקבלת המענק•

שהתקבל –הוולידציה –מסמך התיקוף •

מהמשרד להגנת הסביבה

הצהרת ההפחתה שאותה מבקשים לאמת•
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ב"חשון תשע, 2011אוקטובר 

השתתפות במיכרז 

התכנית הלאומית "

להפחתת פליטות גזי 

2011, "חממה
-מבית פבוס אנרגיה, מערכת חימום היברידית

ירושלים -גבעת רם, העברית' האונ, מרכז קוסל


'נספח א

טופס בקשה  

מסלול לפי עלות השקעה/מסלול סיוע לפי טון הפחתה

:מסמך בקשה לדוגמה
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המשרד להגנת הסביבה - חוות דעת על תוכנית ההפחתה

כןהאם הפרויקט עבר תנאי סף מקצועיים?

האם ניתן לכמת את ההפחתות הצפויות 

כןמהפרויקט?

חלק א - פרטי היזם

סמארט פתרונות אנרגיה בע"משם החברה

513426064מס' תאגיד

משה אביחי, אליאן דותןשם איש קשר

משה 054-2000540, אליאן 054-2366651 ,09-7450942טלפונים

חלק ב - פרטים כללים של הפרויקט

לאהאם יש חלק חסוי?

התייעלות אנרגטיתסוג הפרויקט

מסחר ושירותיםמגזר פעילות

01/11/2011תחילת ההשקעה

01/12/2011סיום ההשקעה

מסלול במסלול תמיכה מבוקש

441,394סה"כ מענק מבוקש לפרויקט )₪(

880.00מענק לטון הפחתה )₪ / טון הפחתה(
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נספח ה'  
טופס דיווח שנתי להפחתת פליטות גזי חממה 

 

פרטים כלליים  .א
 

  מערכת חימום היברידית במרכז קוסל, גבעת רם, ירושליםשם הפרויקט:
 

   תחבורה  מוניציפאלי   מסחר ושירותים  תעשייתי וחקלאי    מגזר הפעילות : 
 )*סמן את המגזר הרלוונטי(

 
 )*סמן את המסלול הרלוונטי(מסלול סיוע: 

   סיוע לפי עלות  השקעה 

  סיוע בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה 

 

 AMS II.E: מתודולוגית הדיווח

  )כולל(1.2.13 עד לתאריך : 01.09.12 מתאריך: (: חודשים רצופים12תקופת הדיווח )

  tCO2e 16.29:  היקף הפחתה בתקופת הדיווח

 
 :פרטי היזם .ב

 
 מ"בע אנרגיה פבוס שם היזם )תאגיד(: .1

 514032572:  מס' זיהוי .2

  עמותה   שותפות רשומה   חברה ציבורית   חברה פרטית  : סוג היזם .3

        אחר )פרט(   תאגיד עירוני     רשות מקומית   

 2007:  שנת ייסוד .4

 פתרונות אנרגיה מתקדמים: תחום פעילות היזם .5

:  בעלי השליטה ביזם .6

 

 שם מס'
אחוז 

 בעלות
 כתובת אזרחות מס זיהוי

6.1 

 בן ערמון

 יעקב

   מ"בע

 אבן, 2 חן רחוב ישראלית 514028018 27.39%

 יהודה

 3067. ד.ת

6.2 

 קרן 

-ההון

 סיכון

Terra 

venture 

partners  

50.95% MC18786 

B-128330 

Cayman 

islands 

luxembourg 

 פ"חרל רחוב

 ירושלים,41

 ישראל

6.3 

 די קיארה

 סיניי

 שילת

 ירושלים ישראלית 328738109 9.73%
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מצאי פליטותבמידה והדיווח הוא לגבי 

יש להגיש את  

הדיווח השנתי ואת 

[במידה ויש]זה שלפניו 
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לאחר בחינה ראשונית של הבקשה

:יישלחו לארגון

הצעת תכנית ראשונית•

וכן מסמך המאשר כי למיטב ידיעתנו אין ניגודי  •

על הארגון –אינטרסים בין הבודקים לארגון 

כמובן   -לאשר מסמך זה בחתימתו 

בין אחד   COIבמידה והארגון מוצא 

הסוקרים לבינו עליו להודיע על כך

  10%יש אפשרות לקבל עד  -וכמובן חוזה לחתימה •

שנים   3הנחה בעלויות במידה ומתחייבים ל 

מראש
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Verification outline for a project included in the Subsidies Program for 

GHG Emissions Reduction Investments  

Verification number :  

1. General details  

 Organization name:   

 Project title:  

 Methodology used in calculations:   

2. Verification team 

  
Full name Qualifications 

1.  Verification team leader:    

2.  Verification team members:    

3.  Technical experts/ contracted 

verifiers: 

  

4.  Independent reviewer:    

5.  Observers
1
:   

 

3. Verification plan characteristics  

Objectives: 

 Confirm that the project and monitoring plan are imp lemented 

as declared 

 Confirm the reliability of the monitoring system and data 

collected 

 Confirm that the declared emissions reductions are reliable and 

without any material discrepancy  

 Additional objectives:   

Scope:  Project boundaries:   

                                                 
1
 An observer is a person who accompanies the verification team  but does not verify.  An observer is not a part of 

the verification team  and does not influence or interfere with the conduct of the  verification. An observer can be 

from the client, a regulator or other interested party who witnesses the verification.   

Provisions to accommodate observers shall be made by the client and responsible party.  The inclusion of 

observers will be coordinated  with the client and responsible party in advanced.  

מיזם הפחתה ומענקים–הצעת תכנית ראשונית 
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Suggested verification plan for a n organizational GHG assertion included in 

the Reporting and Registering System for Greenhouse Gas Emissions in 

Israel 

Verification number : 

1. General details 

 Organization name:  

 Approach chosen (equity/financial control/operat ing control): 

2. Verification team 

  
Full name Qualifications 

1.  Verification team leader:    

2.  Verification team members:    

3.     

4.  Technical experts/contracted 

verifiers: 

  

5.  Independent reviewer:    

6.  Observers
1
:   

 

3. Verification plan characteristics  

Objectives: 

 Confirm the accuracy and reliability of the GHG assertion  

 Confirm that the GHG assertion is without any material 

discrepancy 

 Additional objectives:  

Scope: 
 Organizational boundaries:  

 physical infrastructure, activities, technologies and 

                                                 
1
An observer is a person who accompanies the verification team  but does not verify.  An observer is not a part of 

the verification team  and does not influence or interfere with the conduct of the verification. An observer can be 

from the client, a regulator or other interested party who witnesses the verification.   

Provisions to accommodate observers shall be made by the client and responsible party.  The inclusion of 

observers will be coordinated with the client and responsible p arty in advanced.  

דיווח מצאי–הצעת תכנית ראשונית 
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עם קבלת החוזה המאושר מתחילה בדיקה מפורטת  

של מסמכי הארגון על ידי צוות הבודקים שמונה  

ואושר ובמידת הצורך נשלחות שאלות לבירור  

השאלות מופיעות  

CAR -כ 

לאחר מכן מתואם ביקור ראשוני באתר

מטרת הביקור הראשוני היא היכרות פיזית עם 

הוכנסה במקום/המערכת שנבנתה

1. Verification findings 

Number  

Description 

Please describe the 

finding in detail 

and include 

references 

 

Response 

Please provide a 

detailed response 

and clearly 

indicate any 

changes made in 

the GHG assertion 

 

Verifier 

Assessment 

 

Conclusion To be checked during the next verification 

Additional action should be taken (finding remains open) 

The finding is closed 
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:השלב הבא

צוות הבדיקה מכין תכנית אימות שנשלחת  •

לארגון לבחינת השגות  

תכנים , בתכנית יפורטו אותם מסמכים•

וגורמים שהצוות נדרש להם במסגרת  

עריכת האימות וכן מקומות שהצוות  

.  יבקר בהם

לוחות הזמנים כמובן שיתואמו עם הארגון•
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Form 423- Verification plan 

Verification number : 

1. Time table 

1.  Action Location Timeframe Responsible 

personnel 

2.  Desktop review of all provided 

documents 

   

3.  Sampling plan preparation     

4.  Sampling plan execution     

5.  Onsite visit    

6.  Verification check li st completion    

7.  Evidence review and analysis     

8.  Evaluation of the data and 

information gathering system  

   

9.  Verification statement preparation     

10.  Verification statement review and 

issuance 

   

 

2. Onsite visit plan 

To be completed by the verification team per verification, according to specific verification 

traits. 

1.  Action Time frame Required participants  

2.     

3.     

4.     
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Form 423- Verification plan 

Verification number : 

1. Time table 

1.  Action Location Timeframe Responsible 

personnel 

2.  Desktop review of all provided 

documents 

   

3.  Sampling plan preparation     

4.  Sampling plan execution     

5.  Onsite visit    

6.  Verification check li st completion    

7.  Evidence review and analysis     

8.  Evaluation of the data and 

information gathering system  

   

9.  Verification statement preparation     

10.  Verification statement review and 

issuance 

   

 

2. Onsite visit plan 

To be completed by the verification team per verification, according to specific verification 

traits. 

1.  Action Time frame Required participants  

2.     

3.     

4.     

 

1. Documents required for the verification:  

2. Any additions or adaptations to the verification check list  

1.  Additional data to be received  from the responsible party:  
 

2.  Additional verification criteria:   

3.    

4.    

 

3. Sampling plan 

Please describe the sampling plan using the designated sampling plan template.  
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בתום המבדק תיערך שיחת סיכום  כללית

דוח מבדק יישלח מהמשרד

:תכולת הדוח

תקציר •

מטרת האימות •

תחום האימות •

רמת המהימנות  •

הקריטריונים לאימות •

פירוט הליך האימות •

ממצאים הדורשים את התייחסות הארגון  •

–Corrective Action(s) Required 
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עם קבלת התשובות יבחן אותם הצוות  

ובמידה ויש צורך בהבהרות נוספות יהיה  

ראש הצוות בקשר עם הארגון

לעיתים בעקבות הבדיקות יאלץ הארגון 

לתקן את הצהרת הפחתת הפליטות  

הראשונית שלו  

או את הצהרת המצאי שלו



18

לאחר שצוות הבדיקה סיים את עבודתו הוא  

מגיש דוח אימות לביקורת פנימית

ולאחר שאני אישרתי את תקינותו של ההליך

יישלח הדוח ללקוח לאישור

במידה וישנן ללקוח השגות על  

הנאמר שם הוא יכול להעבירם אליי  

מנהל היחידה או למנהל האגף
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לאחר השלמת כל הבירורים

תופק תעודה בחתימת מנהל האגף
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תרשים זרימה המתאר את כל 

:ההליך



21

בקשה לאימות1.

לקוח

הכנת חוזה   2.
ומסגרת לאימות

עוזרת 
אדמיניסטרטיבית

אישור חוזה   3.
ומסגרת לאימות

מנהל היחידה

אישור חוזה  .4
ומסגרת לאימות

לקוח

הכנת תוכניות  .5
אימות ודגימה

צוות אימות

אישור   6.
תוכניות אימות  

ודגימה

ראש צוות

העברת   7.
דרישת נתונים  

ללקוח

צוות אימות

ביקור באתר 8.

צוות אימות

מילוי רשימות  9.
תיוג

צוות אימות

השלמת  10.
תוכנית דגימה

צוות אימות

טיפול . 11
בהערות לאימות

לקוח/צוות אימות

ח  "הכנת דו12.
והצהרת אימות

ראש צוות

בקרה  13.
ואישור מסמכים

בוחן בלתי תלוי

סקירת  14.
הצהרת אימות

לקוח

חתימת  15.
הצהרת אימות

וועדה מנהלת

באדיבות אקוטריידרס

תרשים זרימה המתאר את כל 

:ההליך
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:אנשי קשר

ר נצן איל"ד

אגף איכות והסמכה, מנהל יחידת אימות גזי חממה

052-2891767: טל

03-6465205: פקס

Nitzan@sii.org.il: ל"דוא

 

:לרישום

אורלי קנובל' גב

אגף איכות והסמכה, תפעול יחידת אימות גזי חממה רכזת

03-6465208: טל

03-6461011: פקס

052-4838501: נייד

orly_knobel@sii.org.il: ל"דוא
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מכיוון שכנראה אני כרגע עומד ביניכם לבין האוכל 
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תודה עבור תשומת הלב
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