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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות , המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .1.1

 .הוראת הדין היא שקובעת, המפרט וחוקי  מדינת ישראל 

 . להענקת תו ירוק  הסביבה הגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.5

 .או מערכת איכות דומה 1001י "על פי דרישות ת איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

 . עליואו יחול וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל המ .1.4

 

 חלות .2

אלמנטים לריהוט רחוב תכלול "  על בסיס צמנטריהוט רחוב "קבוצת המוצרים  .5.1

פרגולות  ,עציצים ,מחסומים ,מיכלי אשפה ,ברזיות ,ערכות ישיבהמ ,ליםכמו ספס

 .צמנטעל בסיס , פלסטיק ומתכת ,ואלמנטים נוספים כמו עץמכילים וכדומה ה

 

 הגדרות .3

לרבות )מ "מ 2/.4עולה על  הםרבי שלים שגודל הגרגר המאגרגט -אגרגטים גסים  .1.1

 .(שומשום

מוסדיים , ומסחריים, ביתיים, צרכניםלאחר שימוש  ונוצרש יםחומר – ממוחזרחומר  .1.5

שאינם יכולים  לשמש עוד , כצרכנים סופיים של אותו מוצר -במוצר , ותעשייתיים

 . כולל החזרות של המוצר במהלך שרשרת ההפצה –ה יועדו למטרה הראשונית אלי

אשר , אותה למצב של חומר גלם" מחזירים"תהליך שבו מפרקים פסולת ו - ִמחזור .1.1

 ישמש לייצור מוצרים חדשים

 

 דרישות  .4

 ולא יכילו     כל האגרגטים הגסים שבמוצר יהיו ממוחזרים או משימוש חוזר .4.1

 .סולפט( משקלי) 2%יותר מ      

   להעלאת אחוז חומרי הגלם היבשים שמקורם משימוש , על יציג תכניתהמפ .4.5

   .שנים 1תוך ,  10%לערך של , חוזר או ממיחזור שבמוצריו     

, ריהוט רחובלכל סוגי , חצוב או כרוי, המקור הגיאוגרפי של חומר גלם .4.1

. של מקורו במהלך שרשרת ההספקה אחייב להיות מתועד  כדי לאפשר ווידו

יסופקו למפעל ממחצבות ואתרי החומרים גלם המשמשים ליצור חומרי ה

יחזיק ברשותו העתקים  ריהוט וריצוף רחוביצרן . כרייה מאושרים ומוכרים
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  .תקפים של אישורי הכרייה של הספקים

 

חומרים או תוספים המכילים , למוצר או לתהליך ייצורו, אין להשתמש או להוסיף .4.4

 :המופיעים לעיל או שילובים שלהם מרכיבים המסווגים במשפטי הסיכון

5105י "סיכון לפי ת  
 

 הגדרת הסיכון GHSסיכון לפי 

R   40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R   45 H 350 עלול לגרום סרטן 

R   46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 
 

R   49 H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 

R   50 H 400 ורים החיים במיםרעיל מאד ליצ  

R   51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 

R   52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R   53 H 413  עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח
 לסביבה מימית

R   54  רעיל לצומח אין 

R   55 רעיל לחי אין 

R   56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין 

R   58 לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח  עלול אין
 לסביבה

R   59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 

R   60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R   61 H 360 D עלול להזיק לעובר אדם 

/5R    H 361 f תתכן פגיעה בפוריות 

          /1   R            H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 

 

יהיה מאושר על פי הקריטריונים של  , הווה חלק מן המוצרהמעץ של , מקור העץ .4.2

 .או ארגון אחר שווה ערך FSCארגון  

 יעמדו בדרישות מפרט  ,צבעים וציפויים המהווים חלק מן המוצר ./.4

 15 IGTD --  צבעים וציפויים על בסיס מים עם פליטה נמוכה. 

 רט מפיעמדו בדרישות  ,תערובות יבשות לבנייה המהווים חלק מן המוצר ./.4

 54 IGTD ––  תערובות יבשות לבנייה. 

יעמדו  ,חומרי תשתית ובנייה ממוחזרים המהווים חלק מן המוצר   .4.4

 .חומרי תשתית ובניה ממוחזרים IGTD 154 בדרישות מפרט 

 .חומרים אורגאניים מוכלרים  CFCלא יכיל  פלסטיק המהווה חלק מן המוצר  .4.1
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, קדמיום, עופרת, וםבאופן יז, אין להוסיף למוצר או לתהליך ייצורו .4.10

 .וארסן שש ערכי כרום, כספית

שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור , זיהומים של מתכות אלו .4.11

כ המתכות "לסה, (משקל יבש)משקלית  0.01%לא יעלה על ,  של המוצר

 .שהוזכרו לעיל

 

 פסולת .4.15

,  למפעלים מאושרים, או להשבה ישלח למיחזורימחזר או המפעל  .4.15.1

פסולת : לפחות של כל הפסולת ברת המיחזור הנוצרת בו לרבות 12%

 נייר ופלסטיק, ביג בג, ברזל, עץ, בנייה

תפונה לאתרי , ניתנת למיחזור או השבהרעילה ואינה פסולת שאינה  .4.15.5

פסולת המוגדרת כרעילה תפונה על פי הנדרש . הטמנה מורשים

 .בתקנות

  ניהול אנרגיה .4.11

-צריכה להימדד ולהירשם על המפעל המייצר האנרגיה הכוללת של צריכת  .4.11.1

יתבסס מידע ה.  גז ודלק, חשמל :תכלולצריכת האנרגיה . בסיס רבעוני לפחות

 . שתהיינה זמינות לעיון קבלות מספקי האנרגיה על 

טון כגון אנרגיה ל, המפעל יגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו .4.11.5

 .ור אחרתאו ליחידת ייצ מוצר

 . לאורך הזמןהמפעל  יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיה  .4.11.1

 .בצריכת האנרגיה לפחות 12%עד להפחתה מצטברת של  התכנית תימשך 

שהמפעל מייצר וברמת הפחתה של לפחות  המוצר הצמצום יהיה יחסי לכמות 

 . ת התושנים מלפני קבל 1יילקחו בחשבון הפחתות שנעשו עד . בשנה  1%

 

 ניהול מים .4.14

ו א, המפעל ישיב לתהליך את כל השפכים הנוצרים בתהליך הייצור .4.14.1

 .כמות שהם או לאחר תהליכי טיפול

 

 תכנית לניהול אבק .4.12

 .בכל אזורי הפעילותלסביבה פליטת אבק להפחתת יישם תכנית  המפעל  .4.12.1
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 אחסון חומרי גלם ./4.1

ן נכון וטיפול בחומרי נהלים ושיטות בנוגע לאחסו, תהיה מדיניות ניהול  למפעל .1./4.1

 .והפסולת לסוגיהם גלםה

 

 אריזות ./4.1

 .היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות  מוצריו 

, קדמיום, הן  לא יכילו עופרת, במידה וקיימות אריזות מתכת .1./4.1

שאין אפשרות טכנית למנוע , זיהומים של מתכות אלו. כספית וכרום

 0.01%לא יעלה על ,  וצראותם במהלך היצור אריזת המתכת של  המ

 .כ המתכות הכבדות שהוזכרו לעיל"לסה

לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים , אריזות המכילות פלסטיק .5./4.1

 .המכילים הלוגנים אחרים

, במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למיחזור .1./4.1

ההפרדה ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל 

 (.יש לקבל את הצהרת היצרן לגבי יכולת ההפרדה) שהוא

 .כל חומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור  .4./4.1

( עץ, פלסטיק, קרטון, נייר)יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר  .2./4.1

 .יש אחוז מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים

 

 

 שיטות בדיקה .2

מוסמכת  לסוג הבדיקות י מעבדה "יעשו ע, הנדרשות במפרט זה, כל הבדיקות  .2.1

יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון , במידה ולא קיימת מעבדה כזו. הנדרש

 .בסוג בדיקות אלו

,  ISOתקני : שפורסמו באחד מהמקורות האלה, הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות .2.5

 , AWWA , ASTM  NSF :מסמכי  ,תקנים של מכוני תקינה לאומיים, ENתקני 

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 
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 מסמכים ישימים .6

 .מוצרי עץ ומוצרים מבוססי עץ בעלי  פליטה נמוכה - IGTD 105מפרט  .1./

 .צבעים וציפויים על בסיס מים עם פליטה נמוכה  -- IGTD 15מפרט   .5./

 .תערובות יבשות לבנייה  –– IGTD 54מפרט  .1./

 .חומרי תשתית ובניה ממוחזרים IGTD 154 מפרט    .4./

 

 נספחים ./

 אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

ללא רשות , מפרט זה או קטעים ממנו, בכל אמצעי שהוא, להעתיק או לפרסם , אין לצלם

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי

 


