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  - חממה גזי של ולהפחתה לדיווח וולונטרי מנגנון
שנים קודמות עבוריווחים מעודכנים דנוהל לחישוב ומסירה של   

(4102)יולי   

 הקדמה

מגדיר מתי יש לחשב מחדש פליטות  (3602, אפריל 6.6)גרסה  של תקנון מערך הדיווח הוולונטרי 6סעיף ג.
 יחושבו הפליטות נתוני .יםולמסור עדכונים עבור דיווחי שנים קודמות לאור שינויים שחלו בישות או בחישוב

 מידעשל ה וברלוונטיות באחידות לפגוע עלולים אשרו שחלו השינויים את שיכללו כך, רטרואקטיבית, מחדש
.זמן לאורך  

לתעד  ,מביאים בקצרה את התנאים לחישוב מחדש של פליטות ואת הנוהל אשר יש לאמץלהלן הסעיפים 
ולמסור קובץ דיווח מעודכן למשרד להגנת הסביבה וקובץ חישוב מעודכן למאגר המידע בהתאחדות 

  התעשיינים.

 הגדרה לחישוב מחדש של פליטות

המנוי להלן.   , איכותי או כמותי, בקריטריון כלשהוחישוב מחדש של פליטות יבוצע כאשר חל שינוי מהותי
בד בבד עם הבקרה הפנימית על איכות הנתונים המדווחים. חלה על המדווח אחריות על איתור שינויים כאלה   

 קריטריונים לחישוב מחדש של הנתונים ומסירת דיווח מעודכן:

שינוי מבני בישות המדווחת, כולל העברת בעלות או שליטה על מתקן הפולט גז"ח מחברה אחת לשנייה,  •
 מיזוגים בין חברות, רכישת חברות חדשות, והשלה של חלקים מהחברה לפעילות על ידי מיקור חוץ.

ים.שינויים בשיטת החישוב או שיפור הדיוק במקדמי הפליטה או במידע הבסיסי המשמש לחישוב •  

גילוי של שגיאות מהותיות כתוצאה מאימות חיצוני של הנתונים המדווחים או כתוצאה מהצטברות של  •
שגיאות קטנות המתגלות בעת בקרת איכות פנימית של הנתונים, אשר בהילקח יחד עוברות את הסף המצוין 

 לעיל.

:חישובים עבור שנים קודמות לעדכוןהתנאים   

בסך פליטות גזי חממה שנתיים )ביחידות של שווה ערך פד"ח(. 06%-כאשר נגרם שינוי מעל ל – נדרשים לעדכן  

בסך פליטות גזי חממה שנתיים )ביחידות של  06%-אך פחות מ 5%-כאשר נגרם שינוי מעל ל –יכולים לעדכן 
 שווה ערך פד"ח(.

:אין צורך לעדכן את הדיווחים כאשר  

צמצום אורגניים בפעילות של הישות המדווחת,השינוי בפליטות נובע מצמיחה או  •  

(,3השינוי בפליטות הינו תוצאה של שינויים במקדמי הפליטה לצריכת חשמל בלבד )מכלול  •  

השינוי בפליטות הינו תוצאה של שינויים במקדמי ההתחממות הגלובלית בלבד. •  
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 תיעוד ומסירת דיווחים מעודכנים

 קבצילשמות מתן דיווחים מעודכנים יש לאמץ את השיטה הבאה ב ביןלעל מנת להבדיל בין דיווחים מקוריים 
:נשלחים למשרד להגנת הסביבהההדיווח   

Reporting YEAR_Company Name_original form_date 

Reporting YEAR_Company Name_revised form_date 

עשיינים:קבצי האקסל המלאים הכוללים את הגיבוי לחישובים הנשלחים להתאחדות התבאו   

Reporting Year_Company Name_Original calculations_date 

Reporting Year_Company Name_Revised calculations_date 

 

קובץ האקסל וטופסי הדיווח עבור שנת הדיווח הרלוונטית נשלחים למצטרפים למערך הדיווח הוולונטרי על 
 ידי המשרד להגנת הסביבה.

מערך הדיווח הוולונטרי משתתפים בצורף בנספח למסמך זה והוא גם יהיה זמין לטופס לדיווח מעודכן מ
לשימושם בעת צורך.ובאתר המשרד להגנת הסביבה   

התקשרות פרטי  

 המשרד להגנת הסביבה ,גב' רוני כהן גינת: ronyg@sviva.gov.il  

 המשרד להגנת הסביבהושאלות הבהרה דיווח משלוח טפסי ,: ghg.registry@sviva.gov.il 

 התאחדות התעשייניםמשלוח קובץ אקסל עם תיעוד החישובים ,:  ghg.reporting@industry.org.il  

 ואל נאמןתמיכה טכנית, מוסד שמ: miriam@levongroup.net ,Ofira@sni.technion.ac.il 
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