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ISO 14064 –  פליטת גזי חממהבנושא דיווח ואימות 

 

ISO 14064  המייצג את עקרונות נוהגי העבודה המיטביים והדרישות עבור  בינלאומי תקןהנו

 הארגוניתברמה , (GHG)דיווח ואימות בנושא פליטות גזי חממה , הפחתה, מתן דין וחשבון

 .גם יחד הפרויקטליתו

 

, בפני מדינותבעשורים הקרובים כאחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים  הזוה קלימיאשינוי 

לשינוי אקלימי השלכות גם על בני אדם וגם על מערכות טבעיות והוא . עסקים ואזרחים, ממשלות

 .משאביםשל כלכלה לייצור ול, עשוי להוביל לשינויים משמעותיים בפעילות הקשורה לשימוש

לאומיות ומקומיות להגבלת ריכוזי גזי , אזוריות, זמות בינלאומיותמפותחות ומיושמות יו, בתגובה

יוזמות כאלה בנושא גזי חממה מסתמכות על . א"באטמוספרה של כדוה( GHG)החממה 

 .םאו סילוק/הדיווח והאימות של פליטות גזי חממה ו, הניטור, הכימות

 

ISO 14064 מורכב משלושה חלקים: 

 

1. ISO 14064 , 1חלק 

ניהול ודיווח ברמת הארגון , פיתוח, קובע את העקרונות והדרישות בנושא תכנון 1חלק 

חלק זה כולל דרישות לקביעת גבולות הפליטה של . גזי החממה מצאיהחברה לגבי / 

וזיהוי פעולות או פעילויות מסוימות  וסילוקםכימות פליטות גזי החממה , גזי חממה

לגבי  והנחיותחלק זה כולל גם דרישות . החממהבחברה המיועדות לשיפור ניהול גזי 

 עבורותחומי האחריות של הארגון  מצאיבנושא הביקורת פנימית ודיווח , איכותניהול 

 .פעילויות אימות

2. ISO 14064 , 2חלק 

, מתמקד בפרויקטים או בפעיליות המבוססות על פרויקטים בנושא גזי חממה 2חלק 

. גזי חממה או הגדלת סילוקם של גזי חממההפחתת פליטות צורך לבמיוחד שתוכננו 

כימות , חלק זה כולל עקרונות ודרישות לקביעת תרחישי בסיס לפרויקטים ולניטור

על פיו יבוצע תיקוף ודיווח על ביצועי הפרויקט בהשוואה לבסיס זה ומספק את הבסיס 

 .ואימות פרויקטים בנושא גזי חממה

3. ISO 14064 , 3חלק 

רישות והנחיות עבור האנשים המבצעים תיקוף ואימות מידע ד, קובע עקרונות 3חלק 

למשתמשים המיועדים כי המיועד להבטיח כאן מתואר תהליך . בנושא גזי חממה
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, עקביות, מדויקות, ההצהרות של ארגון או פרויקט בנושא גזי חממה הן שלמות

 .שקופות וללא סתירות מהותיות

 

 :ISO 14064ן יתרונות מיישום עקרונות ואימות בהתאם לתק

 

 .ברמה הבינלאומית ומוכריםמסגרת וכלים מוסכמים  –הכרה ותאימות בינלאומיות  .1

 .הערכה בנושא גזי חממההדיווח וה, כימותההרחבת השלמות הסביבתית של  .2

 .סיוע בפיתוח ויישום האסטרטגיות והתוכניות של הנהלת הארגון בנושא גזי חממה .3

 .פליטות גזי חממהסיוע בפיתוח ויישום פרויקטים להפחתת  .4

או /יכולת לעקוב אחר הביצועים וההתקדמות של הפחתת פליטות גזי חממה ובסיוע  .5

 .בסילוק גזי חממה גידול

 .גזי חממהשל הרחבות בנושא הפחתות פליטה או סילוק בקבלתן של סיוע  .6

 

 :מכון התקנים הישראלישירותי 

 

בנושא גזי חממה אימות הצהרות ודיווח  :ISO 14064 – 1אימות בהתאם לתקן  .1

באימות זה (. כללי: מגזר) 1חלק , ISO 14064חברה בהתאם לתקן / ברמת ארגון 

 ".מערכת דיווח ורישום לפליטות גזי חממה בישראל"ניתן להכיר גם עבור 

אימות ברמת פרויקט של הצהרות ודיווח  :ISO 14064 – 2אימות בהתאם לתקן  .2

ת והפחתת פליט: מגזר) 2חלק , ISO 14064בנושא הפחתת גזי חממה בהתאם לתקן 

תוכנית סובסידיות "באימות זה ניתן להכיר גם עבור (. גזי חממה משריפת דלק

 ".להשקעות בהפחתת פליטות גזי חממה

 

 :תיאור תהליך האימות

 

יש להגיש טופס בקשה למכון התקנים , בכדי להתחיל את התהליך: טופס בקשה .1

מכון התקנים , הוגש טופס הבקשהלאחר ש(. קישור לטופס הבקשה)הישראלי 

מסוים הכולל בקשה " תיאור אימות"הישראלי בוחן את הפרטים ומחזיר חוזה בצירוף 

 .מקדמית מפורטת למסמכים והדרישות הרלוונטיים

על ידי . ולחתום עליהם "תיאור האימות"ואת החוזה את על הלקוח לאשר : חוזה מאשר .2

סכים למבחני ותוכנית האימות וכי לא הלקוח מאשר כי הוא מ, אישור מסמכים אלה

 .קיימים כל ניגודי עניינים
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צוות האימות של מכון התקנים , בהתבסס על הצהרת גזי החממה: בקשת דגימה .3

 .בקשה לדגימת נתונים ובוחן את התוצאות על פי בקשת הלקוח מוציאהישראלי 

ניטור של צוות האימות של מכון התקנים הישראלי בוחן את רכיבי ה: אימות באתר .4

 .את המסמכים התואמים ומידע רלוונטי אחר, מקורות הפליטה הרלוונטיים

אם התגלו פערי מידע כלשהם במהלך האימות או אם נדרשות : תיקונים ופערי מידע .5

אם אופי . מכון התקנים הישראלי יודיע על כך ללקוח, התאמות להצהרת גזי החממה

נים קנת תיבחן על ידי מכון התקהצהרת גזי החממה המתו, התיקונים מאפשר זאת

 .האימות ח"הישראלי ותילקח בחשבון בדו

כל חומרי האימות ייבחנו על ידי , בכדי להבטיח דיוק וחוסר פניות: בחינה בלתי תלויה .6

 .בוחן בלתי תלוי שהנו בוחן מוסמך שלא השתתף באימות

אימות עם ה ח"דומכון התקנים הישראלי מגיש ללקוח טיוטה של : אימות ח"דוטיוטת  .7

כל בקשה לתיקון תידון ותאושר על ידי מכון התקנים . סיכום הממצאים והמסקנות

 .הישראלי

אימות רשמית להצהרת גזי החממה מוענקת  ח"דו: אימות להצהרת גזי חממה ח"דו .8

זי החממה וגם הכרזה ההצהרה כוללת פרטים בנוגע לתקפותה של הצהרת ג. ללקוח

 .לצורכי הצגה קצרה על עמוד אחד

 

 ?מדוע לבחור במכון התקנים הישראלי

 

מכון , הדינאמי של השוק ובמהלך מחצית המאה האחרונה ובהתאם לאופי: מוניטין .1

התקנים הישראלי השתלב בחיי היום יום של מרבית האזרחים בישראל כארגון מוביל 

 .האחראי להבטחת האיכות והבטיחות על ידי אימוץ תקנים

מכון התקנים הישראלי שומר על רשת נרחבת : והבינלאומיתניסיון ברמה הלאומית  .2

הוא מקושר לעמיתיו באמצעות . של קשרים עם מכוני תקנים ואיכות אחרים בעולם

הסכמי הכרה הדדיים בכדי לקדם אישורים הזוכים להכרה בינלאומית רחבה ומעניקים 

 .לםתשובות מספקות לכל בקשה אפשרית המועלית מצדם של לקוחות ברחבי העו

  ISO 14065מכון התקנים הישראלי מצוי בתהליך של הכרה לתקן : הכרה בינלאומית .3

המכון הלאומי האמריקאי ) ANSIעל ידי  אימות ותיקוף גזי חממהגופי דרישות ל -

 (.לתקנים
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 :עם אנא צרו קשר ISO 14064למידע נוסף בנושא תקן 

 ,ר ניצן אייל"ד

 972-52-2891767: טל

 Nitzan@sii.org.il: ל"דוא
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