
        
 

 
 

 
 

 תלונות הקשורות לאימותים של גזי חממה

כל ארגון או חברה רשאים להגיש תלונה ליחידה לאימות גזי חממה בנוגע לפעילויות אימות גזי חממה המבוצעות על ידי 

 .היחידה

 . כל התלונות תטופלנה בהתאם לנוהלי יחידת האימות של גזי החממה

אדם בלתי תלוי ימונה לצורך . להגיש ערעור למועצת המנהלים באפשרותו, אם המתלונן סובר כי התשובה אינה מספקת

 .ימי עבודה 30תשובה סופית מפורטת תינתן בתוך . ימי עבודה 7חקירת התלונה בתוך 

תיחשב , הקשורה למכון התקנים הישראלי' תלונה של לקוח בנוגע ללקוח אחר או לצד ג, [BtB]ק עס למובמצבים של עסק 

הצדדים יידרשו להגיש את המסמכים הרלוונטיים כדי לפתור את . למחלוקת ותטופל בהתאם לנוהל הטיפול בתלונות

 .מומחה חיצוני ייערך ייעוץ עם, צורךבכך אם יהיה . המחלוקת

 .היה כל השלכה על אימותים נוכחיים או עתידיים או על יחסים אחרים עם המתלונןלתוצאת התלונה לא ת

 ערעורים הקשורים לאימותים של גזי חממה

, ל"דוא)הערעור יוגש בכתב . ניתן להגיש ערעור למועצת המנהלים כנגד החלטה שהתקבלה על ידי מאמת או צוות האימות

 .ימי עבודה מקבלתו 7המנהלים תיתן תשובה ראשונית לערעור בתוך  מועצת. תוך פירוט הסיבות לערעור, (פקס, מכתב

לדחות בקשה לאימות או על החלטת , לאנשים הבאים הזכות לערער על החלטת מועצת המנהלים להעניק הצהרת אימות

 :מועצת המנהלים לבטל הצהרת אימות קיימת

 .הלקוח או הצד האחראי .1

 (.באופן ישיר או עקיף)כל בעל עניין העשוי להיות מושפע מההחלטה  .2

תכנס ועדת ערעורים שתורכב משלושה אנשים בלתי , ימי עבודה מהמועד בו הגיע אליה הערעור 7בתום , מועצת המנהלים

מועצת המנהלים תקבע מי יכהן כיושב ראש הועדה ואת מועד הגשת . תלויים שלא היו מעורבים בתהליך האימות

 .מסקנותיה

אם קיים ניגוד , חברי ועדת הערעורים ויהיה זכאי להתנגד להשתתפות חבר ועדה מסויםהמערער יקבל הודעה על הרכב 

 .מועצת המנהלים תחליט האם לקבל או לדחות את ההתנגדות. עניינים בין פעולת אותו חבר בועדת הערעורים ופעילויותיו

הועדה תבחן את , חובותיהבמסגרת . ימים ממועד הקמתה בכדי לשמוע את הערעור 14ועדת הערעורים תיפגש בתוך 

הועדה . אחר את המסמכים שיוגשו לה על ידי נציגי מנהל יחידת האימות של גזי החממה וכל מסמך נדרש, הצהרת הערעור

 .את טיעוניהםלטעון תזמן את נציג המערער ואת נציג מנהל יחידת האימות של גזי החממה 

מועצת . שגיבשה ואת הבסיס למסקנות אלהאת המסקנות , ח על דיוניה"ועדת הערעורים תגיש למועצת המנהלים דו

תחליט האם לקבל או לדחות הערעור ותיתן , ח ואת ההמלצות של ועדת הערעורים"לאחר שלמדה את הדו, המנהלים

 .הודעה בכתב על החלטתהלמערער 



        
 

 
 

 
 .המערערלתוצאת הערעור לא תהיה כל השלכה על אימותים נוכחיים או עתידיים או על יחסים אחרים עם 

 

 :פרטי התקשרות

 

 ר נצן איל"ד

 אגף איכות והסמכה, מנהל יחידת אימות גזי חממה

 03-6465174: טל

 03-6465205: פקס

 Nitzan@sii.org.il: ל"דוא

 

 ד"עו, קגן-מהנדס אלי כהן

 אגף איכות והסמכה, דירקטור

 03-6465194: טל

 03-6465205: פקס

 kagan@sii.org.il: ל"דוא
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