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"ההצטרפות למערך הרישום תאפשר לחברות לזהות הזדמנויות

צילום: איי-אף-פי להפחתת פליטות גזי חממה"

גם בישראל: רישום פליטות גזי חממה
יישום המערך לרישום ולדיווח הוא אחד הכלים החיוניים וההכרחיים לניהול

ולהפחתת פליטות גזי חממה. בקרוב, באיחור לא אלגנטי, גם אצלנו

בתחילת יולי יתחיל לפעול בישראל מערך לרישום פליטות גזי חממה. במסגרתו חברות שונות

ידווחו על כמות הפליטות שלהן. מערך זה צפוי תוך שנה לתת תמונת מצב של פליטות גז

החממה במדינה ולאפשר לחברות השונות במשק ולרשויות לבנות תוכניות להתייעלות. בכל

העולם המערבי זה כבר קורה במשך שנים, כעת, ישראל מיישרת קו.

באמצעות הרישום יוכל המפעל

לזהות מקומות שבהם הוא פולט

כמות גדולה של גזי חממה ולאתר

דרכים בעזרתם ניתן יהיה למנוע נזק

סביבתי לצד חסכון כספי. מנקודת

מבטו של המשרד להגנת הסביבה

הוא יוכל לקבל תמונת מצב מקיפה

על מצב הפליטות במדינה (כיום

המשרד מקבל נתונים כלליים

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המחושבים למשל לפי סוגי הדלקים

שנכנסים לארץ). גם הציבור, כמובן,

אמור להרוויח – לידיו יגיעו נתונים

לגבי כמות הפליטות. מערך רישום

גזי החממה במדינת ישראל צפוי

לצאת לדרך כבר בתחילת החודש

הבא. בשלב הראשון מדובר ברישום

התנדבותי, אך ברגע שחברה נרשמה יהיה חובה עליה לעמוד בתנאי הדיווח.

 ניתן יהיה לעבד את הנתונים ובדרך זו לקבל תמונת מצב של פליטות גזי החממה.2011בשנת 

. תקופה זו היא2011 ביוני 30דיווחים ראשוניים על הממצאים ימסרו למרכז הדיווח עד ה- 

למעשה תקופת פיילוט, בתקווה שתוך שנה- שנתיים  יותר חברות יצטרפו ליוזמה. למעשה,

תקופה זו תאפשר למשרד להגנת הסביבה להתכונן לקראת חקיקה קיימת ועתידית בתחום.

"הלקחים שיופקו מיישום התקנון ומערך הדיווח ייבחנו בתום התקופה וישמשו בסיס לשיפורים

ועדכונים", מבהירים במשרד להגנת הסביבה ומוסד שמואל נאמן.

מה שנרשם - מנוהל

יםבעולם פועל המנגנון כבר שנים רבות. בחלק מהמדינות מנגנונים אלה עדיין מנגנונים התנדבותי

ובמדינות אחרות, שהחלו להפעיל את המנגנון קודם לכן, המנגנוניים החלו כמנגנוניים

התנדבותיים בחלוף הזמן הפכו להיות מחייבים לכל חברה ומפעל.

היום (ב') מתקיים יום הדרכה למנהלי חברות מהתעשייה בנושא רישום פליטות גזי חממה,

שעשוי להכין את החברות והמפעלים להתחלת רישום כבר בחודש יולי הקרוב. תקנון הדיווח, על

פיו יעבדו החברות, מבוסס על שיטת כימות המאפשרת יצירה של בסיס ברור ומוסכם לחישוב של

הפחתת הפליטות בעתיד. שיטה זו מבוססת על מידע הנדסי ותפעולי המצויה בידי החברה או

הגוף המדווח ואינן דורשות מדידות או ניטור של גזי החממה הנפלטים. התקנון מכיל נספחים

ובהם טבלאות מפורטות עם ציון מקדמי הפליטה הנדרשים לצורך חישובי הפליטה, הנחיות

כלליות

ושיטות לחישוב פליטות ממקורות המצויים במגזרי המשק השונים ורשימת תיוג המאפשרת

התמצאות נוחה ומעקב אחר הנתונים.

"רישום הפליטות הוא קודם כל כלי בידי הארגון לקבל תמונה מהימנה של פעילות הארגון בכל

הקשור לצריכת דלקים ואנרגיה וכן תהליכים הפולטים זהום בכלל וגזי חממה בפרט", מסבירה ד"ר

אופירה אילון, מנהלת תחום איכות הסביבה, מוסד שמואל נאמן.
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לדבריה, המעקב אחר התהליכים, הרישום של כמות הדלקים הנצרכים וכו', הם בחזקת "מה

שנרשם - מנוהל". כלומר, ההצטרפות למערך הרישום תאפשר לחברות לזהות הזדמנויות

להפחתת פליטות גזי חממה, לשפר את היעילות של תהליכי החברה ולהיערך בצורה טובה יותר

לקראת הטלת מחויבויות עתידית צפויה, בכל הקשור להפחתת פליטות גזי חממה. באתר המשרד

להגנת הסביבה יוצג מידע על החברות שהצטרפו למערך.
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