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מנגנון הסיוע לפרויקטים להפחתת פליטות 

גזי חממה



תחומי פעילות -אקוטריידרס 

התייעלות אנרגטית•

שירות  , סוקר אנרגיה וספק שירותי אנרגיה מומלץ של משרד האנרגיה–

יעוץ , ליווי בהטמעת פרויקטים להתייעלות אנרגטית, ממונה אנרגיה

(ISO)הטמעת מערכות ניהול אנרגיה , בהתוויית מדיניות לאומית

ייעוץ סביבתי•

הכנת מסמכים  ,PRTR -יועצים למשרד להגנת הסביבה בתחום ה–

תסקירי השפעה על הסביבה ועוד, חוק אוויר נקי:סביבתיים ודיווחים

כלכלה וסביבה•

–LCA ,ניתוח כלכלי סביבתי לפרויקטים  , חישוב טביעת רגל פחמנית

הכנת תכניות עירוניות לכימות והפחתת פליטות ועוד, וארגונים

ם"של האו( CDM)ניהול פרויקטים במנגנון הפיתוח הנקי •

מסחר בחשמל פרטי•



דיווח הפחתת פליטות שנתי

ח ניטור"מילוי דו



ח ניטור"דו -דיווח הפחתת פליטות שנתי

בעת הרישום במנגנון מתבצעת הערכה של הפחתת הפליטות הצפויה בכל •

.  פרויקט

נדרשים הפרויקטים המשתתפים להגיש דיווח שנתי  , כחלק מחובות המנגנון•

.  בפרויקט בפועלשל הפחתת פליטות גזי החממה שהושגה 

על דיווח זה לכלול פירוט של חישוב ההפחתה במהלך השנה על בסיס  •

.תוצאות ניטור ולא על פי ההערכות שבוצעו טרם הטמעת הפרויקט



ח ניטור"דו -דיווח הפחתת פליטות שנתי

הוכן קובץ אקסל ייעודי המאפשר דיווח שנתי עבור כל סוגי  , למטרה זו•

.  ח ניטור"דו -הפרויקטים שנרשמו במנגנון

.  תקופות דיווח באורך שנה 9ולכן מכיל  2020ח מיועד לשימוש עד שנת "הדו•

חודשי פעילות מלאים של   12ח יש למלא בפעם הראשונה לאחר "את הדו•

.2020חודשים עד תום שנת  12הפרויקט ולאחר מכן כל 



הגדרות

על התקופה . התקופה עבורה מתבצע הדיווח -תקופת ניטור/ תקופת דיווח•

.חודשים מלאים ורצופים 12להיות באורך של 

ח הבדיקה שבוצעה על הפרויקט טרם רישומו במנגנון על ידי  "דו -ח בדיקה"דו•

(.יתקבל מהמשרד להגנת הסביבה בפורמט אקסל)המשרד להגנת הסביבה 

הנתונים  . יש לציין את מקורו של כל נתון הנכלל בדיווח -מקור הנתונים•

אמורים היו להיות מנוטרים במהלך השנה ויש לציין את מקור  , המדווחים

רישום קריאת  , חשבוניות צריכת דלק: לדוגמא. המידע ממנו נלקח הדיווח

רישום ממוחשב במערכת  , (ו"מאזן וכ, רווח והפסד)ח כספי "דו, מונה ידנית

.'וכוהבקרה 



הגדרות

שהשפיעו על חישובי  הדיווח השנתי כולל גם תקלות  -תקלות לדיווח•

.  ההפחתה

יש לדווח על תקלות בהן על אף שהייתה פעילות בפרויקט והתרחשה •

מונה : לדוגמא, הפחתת פליטות לא נוטרו כל הפרמטרים הדרושים לחישוב

.סולר שלא עבד במשך שבוע

אין צורך לדווח על תקלות שהביאו לעצירת הפעילות בפרויקט ובמהלכן לא  •

השבתת המפעל לשבוע ימים עקב תקלה : לדוגמא, התרחשה הפחתה

.בטיחותית



ח ניטור"דו -דיווח הפחתת פליטות שנתי

(  סיכום -נספח ה)ח הניטור מורכב מגיליון אותו יש למלא עבור כל פרויקט "דו•

.  וגיליונות לחישוב ההפחתה המתאימים לסוגי פרויקטים שונים

:על כל פרויקט להשתמש בסוג הגיליון המתאים לו•

יעשו שימוש בגיליון  ( 2011)פרויקטים שנרשמו בסבב הבקשות הראשון •

.  הדיווח הכללי בחישובי ההפחתה

יעשו שימוש בגיליון  , (2012)פרויקטים שנרשמו בסבב הבקשות השני •

,  מיזוג אוויר: המתאים להם בהתאם לקובץ האקסל בעזרתו נרשמו במנגנון

.כללי, חימום מים, תאורה, מנועים



ח ניטור"דו -דיווח הפחתת פליטות שנתי

ח יש למלא פעם אחת בלבד בתקופת הדיווח הראשונה "חלקים מסוימים בדו•

תיאור תוכנית  , תיאור הפרויקט, פרטי היזם)שכן הם אינם משתנים בכל שנה 

.  ('וכוהניטור 

יש למלא מחדש  , את החלקים הכוללים את חישובי הפחתת הפליטות בפועל•

.עבור כל תקופת ניטור תוך שימוש בנתונים שנאספו בפועל באותה התקופה

(דוגמאות יוצגו בהמשך)•



מקרא

תאים המיועדים למילוי על ידי היזם מופיעים בכחול ואילו תאים שהערכים •

:בהם מעודכנים אוטומטית מסומנים בכתום

הבהרות נוספות ודגשים למילוי מופיעים בראש כל גיליון ותחת כותרות  •

.הסעיפים



סיכום -נספח ה

.גיליון זה יש למלא ללא תלות בסוג הפרויקט•

כיוון שבו  ( צבע כתום)מרבית התאים בגיליון זה נעולים ויתעדכנו אוטומטית •

.מוצג סיכום של חישובי ההפחתה המתבצעים בגיליונות הבאים

.פרטי היזם יש למלא בתקופת הדיווח הראשונה בלבד -'את חלק א•

עבור כל תקופת ניטור יש  , סיכום הפחתת פליטות והחיסכון באנרגיה -בחלק ב•

(.התאים המסומנים בכחול)למלא את תאריך ההתחלה והסיום בלבד 



תיאור הפרויקט -'חלק ג

חלק זה מופיע בכל חמשת הגיליונות ויש למלאו בתקופת הדיווח הראשונה •

.בלבד

.יש להזין את נתוני הפרויקט כפי שיושם בשטח בפועל•

יש לדווח על שינויים בין הפרויקט כפי שתואר בעת הרישום לפרויקט כפי •

,  התקנת דגמים שונים, התקנת מספר רכיבים שונה: לדוגמא. שיושם בשטח

.'וכושינוי בטכנולוגיה המותקנת 



תיאור תוכנית הניטור -'חלק ד

חלק זה מופיע בכל חמשת הגיליונות ויש למלאו בתקופת הדיווח הראשונה •

.בלבד

,  את נתוני קו הבסיס יש למלא בדיוק כפי שאושרו בעת הרישום במנגנון•

.ח הבדיקה"יש להעתיק את הנתונים הדרושים ישירות מדו: כלומר

בשטח  את תיאור תוכנית הניטור יש למלא על פי תוכנית הניטור המוטמעת •

.בפועל

יש לדווח על שינויים בין תוכנית הניטור כפי שתוארה בעת הרישום לתוכנית  •

.שיושמה בשטח



תוצאות הניטור וחישובי הפחתה תקופתיים

.חלק זה שונה מגיליון לגיליון בהתאם לסוג הפרויקט והפרמטרים המנוטרים•

מנועים  , חימום מים, מיזוג אוויר)גיליונות הדיווח עבור הפרויקטים המובנים •

מכילים משוואות לחישוב הפחתת הפליטות ובהם יש להזין רק את  ( ותאורה

.תוצאות המדידות

קו  )יש להציג גם את המשוואות המשמשות בחישובי ההפחתה , בגיליון כללי•

(.בסיס ופרויקט

:להלן מוצגת דוגמא למילוי עבור פרויקט בגיליון הכללי•



שינויים בפרויקט

בפרויקטים רבים חלו שינויים בין הגשת הבקשה לרישום במנגנון לבין  •

בדיווח השנתי יש להתייחס לשינויים הללו בפירוט רב ככל  . ההטמעה בפועל

.   הניתן

:ישנם שני סוגי שינויים אליהם יש להתייחס בדיווח השנתי•

בהיקף ההפחתה בפועל מול   20%שינוי של  -שינויים בהיקף ההפחתה•

היקף השינוי מחושב  . ההפחתה שהוערכה בעת הרישום במנגנון יש להסביר

(.דוגמא בהמשך)אוטומטית באקסל הכולל גם סעיף המאפשר כתיבת הסבר 



שינויים בפרויקט

,  יש לתעד שינויים בסוג והיקף הפרויקט -תוכנית הניטור/ שינויים בפרויקט•

על שינויים מהותיים להיות מאושרים  . כולל שינויים בטכנולוגיה המותקנת

.  ההפניה לוועדה נעשית על פי החלטת המשרד להגנת הסביבה, בוועדה

באופן כללי כי שינוי בגינו הפרויקט הופך ללא מתאים להשתתפות   לאמרניתן •

.היקף הפרויקט יחשב שינוי מהותי/ במנגנון או שיש בו שינוי משמעותי בסוג

רצוי לספק הסברים מפורטים ככל הניתן לשינויים בפרויקט בכדי להקל על  •

.תהליך האימות וקבלת המענק



תוצאות הניטור וחישובי הפחתה תקופתיים

.תיאור מפורט של הפרויקט ותוכנית הניטור יקלו על תהליך האימות•

ואופן ההתחשבות בהן   רלבנטיותישנה חשיבות לתיעוד מדויק של תקלות •

.בחישובי ההפחתה

גם חישובי ביניים במקרה  )חשוב מאד לפרט את המשוואות שישמשו לחישוב •

ניתן להוסיף שורות ולהשתמש בשני גיליונות   -(של פרויקטים מובנים

.החישובים הריקים

הוראות למילוי ודגשים עבור הגיליונות   -ח ניטור"מסמך הנחיות למילוי דו•

.השונים



טיפים לאימות

יש לפרט ככל הניתן את החישובים וההנחות   -פירוט חישובים והנחות•

כולל חישובי ביניים והסברים מילוליים במקומות  . ששימשו בהכנת הדיווח

.הדרושים

מפרטי  , קריאות מונה, חשבוניות)יש להציג אסמכתאות  -הוכחות ואסמכתאות•

.המשמשים בחישובי ההפחתה ובחישובי הבינייםכל הנתונים עבור  ('וכויצרן 

חשוב  . אימות כולל גם סקירה של המערכות שהותקנו בשטחכל  -נגישות•

.לוודא כי כל מערכות הפרויקט והניטור נגישות ביום המבדק

המסמכים ובעלי התפקיד הדרושים במבדק יוגדרו על ידי בודקי מכון  -זמינות•

ישנה חשיבות רבה לזמינות המסמכים ובעלי התפקידים בזמנים  . התקנים

.שהוסכמו



?שאלות


