
 
 

 
 

 ב נספח

 –1' 

 שרות תיק תכולת

 .השרות נותןת חתימ ,השרות נותן ידי על התיק אישור תאריך ,השרות נותן שם את הכולל - פתיחה דף   *

 ,אחרון עדכון תאריך/מהדורה ,המסמך מספר ,המסמך שם : בציון בתיק הכלולים המסמכים פרוט – השרות תיק תכולת רשימת *

 .דפים מספר

 )'וכו שטח ,מיטות כמות ,עובדים כמות( ם בסיסי נתונים כולל נותן שהוא והשירות הארגון תיאור *

 אנרגיה צריכת* 

 .)לפחות רבעוני בסיס( האחרונות השנים בשלוש השרות נותן של האנרגיה צריכת על נתונים* 

 .)למשל ר"מ/אנרגיה ( זו לצריכה כמאפיין השרות נותן בחר אותו המדד * 

 .הקרובות השנים -3 ב האנרגיה צריכת הפחתת יעדי פרוט* 

 .השרות של האנרגיה צריכת להפחתת האמצעים כל פרוט * 

 מים צריכת * 

 .)לפחות רבעוני בסיס (האחרונות השנים בשלוש השרות נותן של המים צריכת על נתונים * 

  .הקרובות השנים -3 ב המים צריכת הפחתת יעדי פרוט * 

 .השרות של המים צריכת להפחתת האמצעים כל פרוט* 

 בפסולת טיפול * 

 האחרונות השנים בשלוש השרות נותן של והשבה למיחזור המועברת פסולת וסוגי וכמות הפסולת ייצור על שוטפים תונים* נ

 ,הקרובות השנים -3 ב ,והשבה למיחזור המועברת פסולת כמויות והגדלת פסולת ייצור הפחתת יעדי פרוט *

 .השרות של ,והשבה למיחזור המועברת פסולת כמויות והגדלת פסולת ייצור להפחתת האמצעים כל פרוט *

 .מסוכנים חומרים פסולת לגבי נתונים מיוחד באופן לפרט יש *

 רכש *

 של ההיבטים בכל ,ירוק תו בעלי מוצרים או סביבתיים מועדפים מוצרים של רכש על נתונים* 

 ,ללקוחותיו נותן שהוא השירות פעילות בצוע לצורך והן העצמי לשימושו הן ,השרות נותן פעילות* 

 .האחרונות השנים -3 ב

 .שיירכש למיחזור ניתן/ממוחזר רכש ופרוט שיירכשו סביבתית המועדפים המוצרים סוגי פרוט *

 .שוטף לשימוש שיירכשו וחיטוי ניקוי חומרי סוגי מיוחד באופן להתייחס יש *

 תחבורה *

 ,)לפחות רבעוני בסיס( האחרונות השנים בשלוש השרות נותן של הדלק צריכת על נתונים *



 
 

 
 

 

 

 

 .הקרובות השנים -3 ב ,בפרט ,אוויר ומזהם דלק צורכי רכב ובכלי בכלל רכב בכלי השימוש צמצום יעדי פרוט * 

 .השרות של מדלקים אוויר זיהום וצמצום הדלק צריכת להפחתת האמצעים כל פרוט *

  שיפוץ או חדשים מבנים הקמת בעת הירוקה הבנייה עקרונות את ליישם השרות נותן מתכוון בו האופן פרוט* 

 .קיימים בניינים של   

 .ולקוחותיו עובדיו בקרב הסביבה איכות נושא את להטמיע מתכוון השרות נותן בו האופן רוט* פ

 .נותן הוא אותו השרות של הספציפיים בהיבטים בסביבה הפגיעה את מפחית או מונע השרות נותן בו האופן פרוט *

 

 

 :הערה

 הרלוונטי המפרט לדרישות להתייחס יש השירות תיק כתיבת בעת


