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 הודעה לעיתונות

 

השר להגנת הסביבה העניק אותות הוקרה לחברות שהצטרפו 
 רישום פליטות גזי חממהללמערך הוולונטרי לדיווח ו

 

, בנק הפועלים ולאומי, אינטל, שטראוס, נשראגד, ן, כיל, "בז החברות המדווחות:בין 
 סביבתיתמתוך לקיחת אחריות על פליטות גזי חממה שלהן ועוד שהחלו לדווח כניון הט

 
מערך רישום פליטות גזי החממה יעזור לחברות "השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן:

בשווקים  הגלובאליים שכיום, מצפים מהגופים הכלכליים לגלות מחויבות להשתלב 
לחברות  תורםממה. שימוש במנגנון זה ולנקוט בצעדים לצמצום פליטות גזי ח חברתית 

ולהרוויח מבחינה כלכלית,  אפשר להתנהל אחרת מבחינה סביבתיתהמצטרפות להפנים כי 
באמצעות התייעלות אנרגטית וצעדים נוספים שיביאו להפחתת הפליטות ולחסכון בכסף 

 ובמשאבים. "
 

נת הסביבה, ארדן, העניק השר להגבבית התאחדות התעשיינים בטקס שהתקיים היום )ג'(  
 הרישום במשרד להגנת הסביבה ודיווחו  על הצטרפו למערך שחברות  05  -תעודות הוקרה  ל
 . פליטות גזי חממה

מוסד שמואל נאמן בטכניון  יחד עםמנגנון רישום הפליטות שגיבש המשרד להגנת הסביבה 
ומהווה  אי הפליטותלדיווח ולרישום מצ מערך מהימן ואחידהינו  ,בשיתוף בעלי עניין רביםו

בשנים האחרונות הוקמו  פליטות גזי חממה.לניהול, וכתוצאה מכך להפחתות,  חיוני כלי
ופועלים בהצלחה מערכי דיווח ורישום במספר רב של מדינות בעולם המותאמים לצרכים 

 ולמאפיינים המקומיים של כל מדינה ומדינה. 
מיפוי מקורות פליטות גזי החממה  (1 החברות שהצטרפו למערך, נדרשו לפעולות הבאות:

( כימות היקף 2שלהם כתוצאה משימוש באנרגיה, שימוש בתחבורה ותהליכי ייצור אחרים; 
( העברת דיווח מסכם שנתי למערך 3פליטות גזי החממה על בסיס שיטות חישוב מקובלות; 

 הרישום.   
ינה כי ישראל , הצהיר נשיא המד0223בוועידת האקלים שהתקיימה בקופנהגן בדצמבר 

ביחס לתרחיש ) 0202בשנת  02% -תעשה מירב המאמצים להפחית פליטות גזי חממה ב
פ לאומית (, והממשלה נערכת להשיג את היעד הלאומי ע"י יישום תכנית "עסקים כרגיל"

 להפחתת פליטות גזי חממה. 
החל לפעול ביולי נפתח למצטרפים? , בישראל רישום פליטות גזי חממהלהמערך לדיווח ו 

מהן כבר דיווחו על פליטות גזי  05חברות למערך הדיווח כאשר  02, מאז הצטרפו 0252
 : לדיווח יתרונות רבים, ביניהם . 0252החממה שלהן עבור שנת 

  יצירת מאגר מידע ובסיס נתונים של פליטות גזי חממה של חברות ומפעלים 

 ותעידוד צעדים להתייעלות אנרגטית והפחתת פליט 

  ניהול סיכונים עסקיים וזיהוי הזדמנויות להפחתת גזי חממה 

  דיווח ציבורי והשתתפות בתכניות דיווח וולונטריות 
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  הכנה לקראת תכניות דיווח והפחתה מחייבות בעתיד 

 השתלבות בשווקי סחר בפליטות גזי חממה עתידיים. 

 : 2212נת עבור ש להלן רשימת החברות שדיווחו על פליטות גזי החממה שלהם -

 אגד  
 אגרקסקו בע"מ  

  אינדיגו HP  

 אינטל אלקטרוניקה  
 אסיף אסטרטגיות  

 Better Place  
  בתי זיקוק לנפט בע"מ -בזן  
 בנק הפועלים  
 בנק לאומי  
  דלתא גליל 
 הראל ביטוח ופיננסים  
 חברת החשמל לישראל  
 חוגלה קימברלי בע"מ  
  מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון  
 (ם לישראלכיל )כימיקלי  
 ישראל בע"מ מיקרון סמיקונדקטור  
 נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ  
 סאפ פורטלס ישראל בע"מ  
 פסגות בית השקעות בע"מ  
 (שטראוס גרופ בע"מ )שטראוס ישראל  
 תרמוקיר תעשיות בע"מ 

 

 


