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אימות דיווחים על פליטות גזי 

חממה בישראל

ר גיל פרואקטור"ד

אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

המשרד להגנת הסביבה



תקציר המצגת

 רקע

 עקרונות האימות

 תכניות בהן מבוצע אימות דיווחים

 אימות דיווחים לתכנית המענקים

  הוולנטריאימות דיווחים למנגנון

 תכנית סיוע להתייעלות אנרגטית

2



רקע

סיבות להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה

חיסכון בהוצאות אנרגיה והגברת התחרותיות של עסקים

ביטחון אנרגטי וחיזוק הכלכלה

הפחתה בזיהום אוויר ושימוש במשאבים מתכלים

השתלבות במאמץ בין לאומי למאבק בשינויי אקלים

דרכי פעולה

 מענקים לפרויקטים

 סבסוד וייעוץ סקרי אנרגיה

  קידום בניה ירוקה

  ח"גזמעקב ודיווח על צריכת אנרגיה ופליטת
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(...המשך)רקע 

(וולנטרימנגנון , PRTR) ח"גזיתרונות למעקב ודיווח על פליטות 

 (סקטורים וסוגי ארגונים)אפיון צרכני האנרגיה השונים במשק

הכוונת אמצעי מדיניות לעידוד התייעלות והקטנת פליטות לסביבה

 לציבור על השפעת העסק על הסביבה  מידע

 (ברמת העסק)זיהוי מוקדים של בזבוז וחוסר יעילות

 (ברמת העסק)כימות הפוטנציאל להתייעלות

גיבוש תכנית יישום אופרטיבית להתייעלות וחסכון
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ניהול מושכלמדידה ומעקב
התייעלות 

וחיסכון



עקרונות האימות

?ח"גזמדוע לאמת דיווחים על צריכת אנרגיה ופליטות 

 ביקורת חיצונית מקצועית על איסוף הנתונים ותוצאות הדיווח

 הגברת השקיפות והאמינות של הארגון המדווח

מהם עקרונות האימות

 תלותאי

התנהלות אתית

 הוגןמצג

 הולםטיפול מקצועי

על ידי גוף  ISO14063ותקן  ס"הגנלהנחיות אימות בהתאם 
ISO14065לתקן שהוסמך 
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לדיווחיםתכניות בהן מבוצע אימות 

 תכנית המענקים להפחתת פליטות גזי חממה

  לדיווח על פליטות גזי חממה וולנטרימנגנון

דיווח מאומת–2דיווח שלב -

הפחתה מאומתת–3דיווח שלב -

  (בעבודה)בנייה קיימת -פרק תעשייה , בניה ירוקה 5281תקן

 תתבצע בחינה של הצורך באימות דיווחים ל  2014-בPRTR
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אימות דיווחים בתכנית המענקים

תלוי בגובה המענק האימותיםמספר 
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₪ 120,000₪60,000<מענק 

<מענק >  

120,000₪

60,000₪>מענק

 ת"דוחושני 

מאומתים

לא נדרש לאמתמאומת אחד ח"דו



אימות דיווחים לתכנית המענקים
(אתר המשרד להגנת הסביבה)הנחיות לביצוע האימות 

  אימותהנחיות לביצוע מסמך
    מפרט אקסל לביצוע אימות

מה עובר אימות  

ס"הגניישום תכנית ההפחתה כפי שאושרה על ידי  –

כפי שאושרה עבור הפרויקטהניטור יישום תכנית  –

תחשיב הפליטות ונכונות ההצהרה בדבר כמות הפליטות שהופחתה  –

ושלמותםאיכות הנתונים בקרת  –
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הוולנטריאימות דיווחים למנגנון 
מיזם משותף למשרד להגנת הסביבה ומוסד שמואל נאמן

ח"גזלקדם ניהול מושכל והפחתה באנרגיה ופליטות : מטרה

שלבים ואותות הוקרה

דווח1.

דווח ואומת2.

הפחתה מאומתת3.

(אתר המשרד להגנת הסביבה)לביצוע האימות הנחיות 

  אקסל לביצוע אימות מסמך הנחיות ופורמט
  (בכתיבה)מסמך קריטריונים להפחתה
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הוולנטריאימות דיווחים למנגנון 
סוגי הפחתה1.

הפחתת העצימות (tCO2 /יחידת תפוקה)

ר בשימוש"מ, חולים/תלמידים/עובדים ס"מ, מוצרים ס"מ, מוצרטון : תפוקה

הפחתה אבסולוטית (tCO2)

(שנים 5עד )הפחתה 10%מינימום –ארגוניהפחתה יעד 2.

תכנית אסטרטגית לעמידה ביעד3.

קצב התקדמות בהפחתה

פעולות להפחתה
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תכנית סיוע להתייעלות אנרגטית בעסקים
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קידום התייעלות אנרגטית בעסקים :מטרה

ייעוץ מסובסד מקיף ופרטני לעסק: פעולהאופן 

ניהול של משרדי הגנת הסביבה וכלכלה: מנגנון ייעוץ

קהל היעד

   עובדים   5-100המעסיקים עסקים

   ח לשנה"ש 100,000הצורך תשומות אנרגיה בסך העולה על עסק

   רגלפשיטת / אינה מיועדת לעסקים בסכנת חדלות פירעוןהתכנית

טלפון ארצי להצטרפות לתכנית  

0722155550



שלבים במתן הסיוע לעסק
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אפיון צריכה 
ובדיקת פוטנציאל

תכנית יישום  
התייעלות אנרגטית

מציאת מימון

יישום בפועל

ניטור ובקרה של  
החיסכון

התאמות והרחבת  
תכנית היישום

מיפוי צרכי העסק: ראשוניאבחון 1.

סקר אנרגיה מפורט בעסק2.

תועלת של כל פעולה-המלצות להתייעלות ואומדן עלות3.

יישוםבניית מתווה לתכנית 4.

מימון ליישוםייעוץ פיננסי למציאת 5.

ההתייעלותיישום בפועל של תכנית 6.

לצרכי העסקבהתאם ייעוץ המשך 7.

התוצאות מהיישוםניטור ובקרה של 8.



עבודהגישת 

אבחון מעמיק של צריכת האנרגיה בעסק  

מיפוי צריכת האנרגיה בעסק לפי סוגי צרכנים ולפי מקור אנרגיה

אפיון פרופיל צריכת האנרגיה ותלותו בגורמים שונים

כימות ההוצאות על אנרגיה לפי סוגים וצרכנים

צריכת אנרגיה והוצאות על אנרגיה ליחידת תפוקה מייצגת

זיהוי פעולות מוגדרות להתייעלות אנרגטית וחסכון כספי

תיאור בעיות וחוסר יעילות בצרכני האנרגיה בעסק

הגדרת פעולות להתייעלות במערכות ספציפיות

אומדן החיסכון באנרגיה ובכסף כתוצאה מהפעולה

אומדן החזר השקעה של הפעולה

תיאור המשמעות האופרטיבית ליישום הפעולה
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כלים ומדריכים, מידע נוסף



...תודה על ההקשבה


