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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

  .נותן השירות יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק .1.6

 או מערכת איכות 8001:6009לנותן השירות, מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 דומה.

 

 חלות  .2

 מפרט זה מגדיר את הדרישות מ: .6.1

 של בניינים למגורים ושל  בניינים מסחריים או מוסדיים שירותי ניקוי מקצועיים  .6.6

( וכדומהכגון בתי חולים בנייני ציבור מרכזי קניות, )דהיינו, משרדים, בתי ספר, 

 ניקוי חלונות.ו

 מפרט זה אינו חל על : .6.1

 .סביבתי, ניקוי בתהליך ייצור מוצר(ניקיון תעשייתי )דהיינו ניקוי  .6.1.1

שירותי ניקיון מתמחים כמו שרותי: ניקוי עמוק של שטיחים, ניקוי ריפוד או   .6.1.6

 .שיקום מעובש

 

התקן חל רק במידה ולמבקש יש שליטה עבור השירות המאושר. לדוגמא, קבלן שאין לו 

היות אחראי , אין מצפים ממנו ל)כמו צנרת, מערכות מיזוג שליטה על התשתית הקיימת

, אולם מצפים כי יעשה כל המתבקשים מיישום התקן-לבצוע שינויים בתשתית זו

שביכולתו הן ברמה ההתנהגותית והן בשינוי תהליכי רכש במידת האפשר להבטחת מזעור 

 .    הנובעות מפעילות תשתית זוההשלכות הסביבתיות 

 

 הגדרות   .3

-מהארץ או ממדינה החברה ב מוצר/שירות בעל תו ירוק – מוצר מועדף סביבתית  .1.1

GEN  שירות שיש לו השפעה קטנה או מופחתת על בריאות האדם ועל /מוצראו

בהשוואה למוצר או שרות מתחרה שמבצע את אותה פעולה. השוואה זו  ,הסביבה

יכולה להיות בהיבט של : רכישת חומרי גלם, ייצור, אריזה, הפצה, שימוש חוזר, 

 הפעלה, תחזוקה או סילוק.

ביתיים, ומסחריים, מוסדיים  ,צרכניםלאחר שימוש  ונוצרש יםחומר – ממוחזרמר חו  .1.6

לשמש עוד   ם יכוליםכצרכנים סופיים של אותו מוצר, שאינ -במוצר  ,ותעשייתיים

 כולל החזרות של המוצר במהלך שרשרת ההפצה.  –למטרה הראשונית אליה יועדו 
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מר הגלם שלהם לא ייגמר שחו אנרגיה ממקורות – אנרגיה ממקורות מתחדשים  .1.1

 כמו שמש ורוח. בעתיד הנראה לעין

בצוע פעולות המפחיתות באופן ישיר את פליטות הפחמן   -הפחתת פליטת פחמן  .1.3

 מתן  השירות . ם של היבטיהכל ממתהליך ייצור המוצר או 

הפחתה עקיפה של פליטת הפחמן למוצר או לשירות על ידי בצוע  - קיזוז פליטת פחמן .1.3

ינן קשורות לא לתהליך הייצור ולא להיבט כל שהוא של מתן השירות פעולות שא

 )למשל נטיעת עצים(.

תהליך שבו מפרקים פסולת ו"מחזירים" אותה למצב של חומר גלם, אשר  - ִמחזור .1.2

 ישמש לייצור מוצרים חדשים

מייעודו  שונההפעמי ולאורך זמן באותו המוצר לייעוד -שימוש רב  -שימוש חוזר  .1.3

   .המקורי

 פעמי ולאורך זמן באותו המוצר לשם אותו הייעוד.-שימוש רב  -שימוש רב פעמי  .1.9

1.8.  

 

 כלליות למשרדים ולתשתיות של נותן שירותי הניקיון  דרישות .4

 צריכת אנרגיה .3.1

בסיס -צריכת האנרגיה הכוללת של נותן השירות צריכה להימדד ולהירשם על .3.1.1

 לא כולל רכבי החברה(.רבעוני לפחות. צריכת האנרגיה תכלול: חשמל, גז ודלק )

 המידע יתבסס על  קבלות מספקי האנרגיה שתהיינה זמינות לעיון. 

 נותן השירות יגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון אנרגיה/מ"ר. .3.1.6

 נותן השירות יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיה.  .3.1.1

ים )במידה ונותן השירות אינו התכנית תתייחס לכל, אך לא רק,  האלמנטים הבא

 מתכוון ליישם את אחד האלמנטים שלהלן, יש לנמק מדוע(: 

 קביעת יעדים להפחתת המדד המאפיין את צריכת האנרגיה שנקבע על ידו. .3.1.1.1

כל המכשירים החשמליים, לרבות מחשבים ישאירו את  הפונקציה של  .3.1.1.6

 13ד  שימוש חסכוני, במצב דלוק. מכשיר יעבור למצב "רדום" אחרי ע

 דקות, שבו היה במצב בלתי פעיל.

 כל המחשבים שאינם מחייבים הדלקה רציפה יכובו לאחר שעות העבודה.  .3.1.1.1

 נותן השרות ירכוש חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים.  .3.1.1.3

המפעל יבצע הפחתה או קיזוז של פליטת פחמן כפיצוי על שימוש בחשמל  .3.1.1.3

ממקורות בלתי מתחדשים. יש להציג את האמצעים שננקטו לביצוע 

 ההפחתה או הקיזוז.

 יבוצע כיבוי של כל  מערכות התאורה שאינן לחירום, לאחר שעות העבודה.  .3.1.1.2
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יותקנו  גלאי נפח או גלאי תנועה לכיבוי מערכות תאורה ומיזוג במידה  .3.1.1.3

 לא מאוישים.וחדרים או  חדרי ישיבות, 

חל איסור שימוש בנורות זוהרות ליבון. כל הנורות יהיו חסכוניות )כגון  .3.1.1.9

CFL,,PL   T5 .)וכדומה 

. כל מכשיר שאינו Bאו   Aכל מכשירי החשמל יהיו בעלי דרוג אנרגטי  .3.1.1.8

 שנים, לדרוג האנרגטי האמור. 3בדרוג זה יוחלף תוך 

-60רטורות  שבין מערכות אקלום יכוונו את התרמוסטט שלהן לטווח טמפ .3.1.1.10

מעלות צלסיוס, בהתאמה לעונות השנה ולסוג הפעילות הצפוי, במתחם  63

 אותו מקררים או מחממים. 

 מיזוג חדרי מחשבים ושרתים יותאמו להוראות היצרן. .3.1.1.11

כל מערכות האקלום יכובו לאחר שעות העבודה. למעט מקרים בהם ניתן  .3.1.1.16

 ף. להוכיח יעילות אנרגטית שתושג כתוצאה משימוש רצי

לא תותקן  מערכת למים חמים מידיים שבהם ניתן לאחסן מים חמים   .3.1.1.11

)למשל מייחם(. ניתן להשתמש במערכות קיימות בתנאי ש"בסוף" חייהן 

יוחלפו למערכות בעלות יעילות אנרגטית  גבוהה, דוגמת מערכת חימום 

 מראש המבוססת על גז או מערכת בה לא ניתן לאחסן ולאגור מים חמים.

 

 

 

 

 כת מים צרי  .3.6

צריכת המים הכוללת של נותן השרות צריכה להימדד ולהירשם על בסיס רבעוני  .3.6.1

 לפחות. 

 המידע יתבסס על  קבלות מספק המים שתהיינה זמינות לעיון. 

 

 נותן השירות יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת מים.  .3.6.6

השירות  אינו   התכנית תתייחס לכל, אך לא רק,  האלמנטים הבאים )במידה ונותן 

 מתכוון ליישם את אחד האלמנטים שלהלן, יש לנמק מדוע(:

 
כל אביזרי מערכת המים צריכים להיות יעילים מבחינת חסכון במים. לא  .3.6.6.1

 יהיו באתר  הפסדי מים או נזילות מכיורים או ברזים.

 כל מכלי ההדחה יהיו דו כמותיים. .3.6.6.6

 על כל הברזים יותקנו חסכמים. .3.6.6.1
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 פסולת  .3.1

לת הכוללת של נותן השירות צריכה להימדד ולהירשם על בסיס שוטף ייצור הפסו .3.1.1

על פי הסעיפים הבאים: סוגי פסולת, כמותה, יעד ומטרת הפינוי )מיחזור, הטמנה 

או כל טיפול אחר(, שם הקבלן המפנה וקבלות/אישורים לכל סוגי הפסולת 

 הנדרשים בכך כמפורט בסעיפים הבאים. 

 י ומאתרי הפינוי או המחזור או ההשבה.המידע יתבסס על קבלות מקבלנ

נותן השירות יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתת כמות הפסולת במקור ולהגדלת  .3.1.6

אחוז  הפסולת המועברת למחזור השבה או שימוש חוזר, מסה"כ הפסולת 

המיוצרת, והקטנת כמות הפסולת הנוצרת והמועברת להטמנה או לאתר פסולת 

 רעילה. 

כל, אך לא רק,  האלמנטים הבאים )במידה ונותן השירות  אינו התכנית תתייחס ל

 מתכוון ליישם את אחד האלמנטים שלהלן, יש לנמק מדוע(: 

כל פסולת, שאינה רעילה, הניתנת למחזור, כמו: נייר, בקבוקים,  .3.1.6.1

פלסטיק, טקסטיל, קלקר וכדומה, תשלח למחזור או השבה או שימוש 

 רשות . חוזר, באמצעות קבלנים או חברות מו

כל פסולת, שמכילה מרכיבים רעילים, הניתנת למחזור, כמו: שמן מנוע,  .3.1.6.6

חומרי סיכה, צמיגים, ציוד אלקטרוני, ציוד משרדי, דיו, מחסניות טונר 

תקליטורים וכדומה, תשלח למחזור או השבה או שימוש חוזר 

באמצעות קבלנים מורשים לאתרים מורשים. תיעוד שרשרת המשמורת 

 ינוי, יהיו  זמינות  עבור כל הפסולות בסעיף זה.וקבלות על פ

פסולות רעילות, בלתי ניתנות למחזור או השבה או שימוש חוזר כמו   .3.1.6.1

נורות פלואורסצנט, יטופלו על פי האמור בחוק במתקנים מאושרים על פי 

החוק. תיעוד שרשרת המשמורת וקבלות על פינוי, יהיו  זמינות  עבור כל 

 הפסולות בסעיף זה.

בצע הפרדה של פסולת אורגנית רקבובית מזרם הפסולת המוצקה. תת .3.1.6.3

פסולת אורגנית רקבובית תועבר לאתרים מורשים או תטופל במקום, 

 בהתאם לכל דין.

 

 מדיניות רכש  .3.3

נותן השרות יכין ויבצע תכנית רב שנתית לרכש של מוצרים מועדפים סביבתיים,  .3.3.1

לצורך בצוע פעילות השירות  בכל ההיבטים של פעילותו, הן לשימושו העצמי והן

 שהוא נותן ללקוחותיו. 
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התכנית תתייחס לכל, אך לא רק,  האלמנטים הבאים )במידה ונותן  השירות אינו 

 מתכוון ליישם את אחד האלמנטים שלהלן, יש לנמק מדוע(: 

 רכש מוצרים ממוחזרים כגון: נייר, פלסטיק, חומרי בנייה וכדומה. .3.3.1.1

 דו צדדיות.  רכש  מדפסות ומכונות צילום .3.3.1.6

 רכש מוצרים מועדפים סביבתית. .3.3.1.1

מתן עדיפות לרכישת ציוד  המלווה באסמכתאות מאת הספק על היותו  .3.3.1.3

 ממוחזר/ ניתן למחזור או  ניתן להשבה ולשימוש חוזר. 

 הבאים:  המכילים את אחד מהתיווים בחומרי ניקויאין לרכוש ולהשתמש  .3.3.1.3

R48 )סכנה לנזק חמור לבריאות בחשיפה ממושכת( 

R50 )רעיל מאוד ליצורים ימיים( 

R51 )רעיל ליצורים ימיים( 

R53 )עלול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבות ימיות( 

R58 )עלול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה( 

R68  )סכנה אפשרית להשפעות בלתי הפיכות( 

 .IARCעפ"י  2bאו  2a, 1מרכיבים המסווגים  בסוגים 

קובלת לחומרים מסוכנים של העובדים, תהיה בהתאם לתקנות הבטיחות החשיפה המ

 בעבודה והנחיות משרד התמ"ת. 

 

 תחבורה  .3.3

צריכת הדלק  הכוללת של כל כלי הרכב של נותן השרות צריכה להימדד ולהירשם  .3.3.1

 על בסיס רבעוני לפחות. 

 המידע יתבסס על  קבלות או רישום רכישת דלק, שתהיינה זמינות לעיון. 

תן השרות יכין ויבצע תכנית רב שנתית  לצמצום השימוש בכלי רכב בכלל ובכלי נו .3.3.6

 רכב צורכי דלק ומזהם אוויר, בפרט.

התכנית תתייחס לכל, אך לא רק,  האלמנטים הבאים )במידה ונותן השירות  אינו 

 מתכוון ליישם את אחד האלמנטים שלהלן, יש לנמק מדוע(: 

כת דלק נמוכה, שמזהמים פחות את רכישה והפעלה של רכבים בעלי צרי .3.3.6.1

 :האוויר, היברידיים או חשמליים, על פי המפרט הבא

 

 טון : 1.3לגבי כלי רכב חדשים עד 

 דרגת זיהום מקסימלית כלי רכב בנפח מנוע )סמ"ק(

1,300 2 

1,200 9 
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1,900 10 

סמ"ק, כלי רכב מסחריים,  1,900מעל 

 רכבי מנהלים או רכבי שטח

 אין הגבלה

 

 

 טון : 1.3לגבי כלי רכב מעל 

 שנים. 10הפעלה של רכבים בעלי מנוע בנזין שגילם אינו עולה על 

שנים והם  עומדים בדרישות  3הפעלה של רכבים בעלי מנוע דיזל שגילם אינו עולה על 

 .3או  3, 1תקינת יורו 

 

 רכבי חברה יהיו מתוחזקים באופן שוטף ובתדירות שקבע יצרן הרכב. .3.3.6.6

או /ובדים שישתמשו באופניים ואו בתחבורה ציבורית ועידוד של ע .3.3.6.1

 במערך הסעות, במקום השימוש ברכב פרטי או רכב חברה ותגמולם.

 

 בנייה ירוקה .3.2

  בהקמת מבנה חדש או שיפוץ נרחב של  מבנה קיים של נותן השרות, יש להטמיע .3.2.1

 את עקרונות התקן לבנייה ירוקה.   

 

 הדרכה והטמעה  .3.3

איכות הסביבה שיהיה אחראי, בין השאר, על קיום כל  נותן השרות ימנה ממונה .3.3.1

 הסעיפים של מפרט זה. ממונה איכות הסביבה ימונה על ידי מנכ"ל נותן השירות.

כל העובדים של נותן השרות, לרבות עובדי קבלן, יעברו הדרכה והטמעה בנושא  .3.3.6

יות איכות סביבה, בכלל ועל המדיניות, המטרות והיעדים ותכניות העבודה הסביבת

 וההיבטים הסביבתיים הייחודיים לשרות, הנכללים במפרט זה, בפרט.

במקומות בהם עובדים זמניים או לקוחות באים במגע עם המערכת הסביבתית יש  .3.3.1

 להציב מודעות ואמצעי הסברה לשימוש במערכות הסביבתיות . 

 

 ניקיוןלשירותי דרישות פרטניות  .3.9

ת בהמשך. במידה ונותן  השירות אינו נותן השירות יקיים את כל הדרישות המופיעו

 מהדרישות  שלהלן, יש לנמק מדוע: מתכוון ליישם את אחת 

 

 

 

 נהלי עבודה  .3.9.1
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הנחיות אשר מגדיר מהם נהלי עבודה תקינים.  נותן השירות יכתוב  .3.9.1.1

 על פי דרישתו. -ההנחיות יהיו זמינות לכל אנשי צוות הניקוי וללקוח

 גע ל:יכללו הוראות מפורטות בנו ההנחיות 

 .אחסון ושימוש בכימיקלים .3.9.1.1.1

 תכנית פקוח ותחזוקה של כלי ניקוי, הספקה וציוד. .3.9.1.1.6

 .ניקוי מועדפים מבחינה סביבתיתוכלי רכש של חומרי  .3.9.1.1.1

 .בדיקת ציוד ותחזוקהנהלי ניקוי ו .3.9.1.1.3

 זיהוי ונוהלי ניקוי לשטחים שדורשים חיטוי ועיקור. .3.9.1.1.3

 ת,  זיהוי ונוהלי ניקוי לשטחים שדורשים ניקוי מיוחד )כניסו .3.9.1.1.2

 חדרי ילדים, אזורים מעוטי אוורור וכדומה(.

 הפחתה, טיפול וסילוק אשפה. .3.9.1.1.3

 .במים שפירים חיסכון ומדיניות שימוש .3.9.1.1.9

  .הכשרות נדרשות .3.9.1.1.8

 תיעוד רשומות .3.9.1.1.10

       

 בקרת תאונות  .3.9.6

אירועים שבהם מעורבים חומרי ניקוי  לטיפול  נוהל נותן השירות יכתוב   .3.9.6.1

"סיווג, אריזה, תווי וסימון  6106תקן ישראלי  - כהגדרתם ב מסוכנים

 של חומרים מסוכנים"

 

 שימוש בציוד  .3.9.1

 כל כלי הניקוי והציוד יעברו ניקוי ויתוחזקו בהתאם להוראות היצרן. .3.9.1.1

 ניתןמוצרים שב , לכל מטרות ניקוי מגורים האפשרי,יש להשתמש .3.9.1.6

. ספק השרות יכול שימוש רב פעמי או מיחזורלעשות בהם שימוש חוזר, 

אחרים למטרות ניקוי מיוחדות )כמו ניקוי נברשות, להשתמש בכלים 

 ניקוי תנורים( רק לאחר  שסיפק הוכחות בנחיצות הכלי האלטרנטיבי.

בי ויעיל במכשירי ניקיון תהיה תכנית לשימוש מיטלנותן השירות  .3.9.1.1

בדרך שתנצל בצורה מיטבית את יעילות עבודתם. ספקי חשמליים, 

לגבי הוצאתם משימוש של  שירותי הניקיון יכללו בתוכנית הוראות

 כלים אשר לא עומדים בדרישות הבאות:

שואבי אבק חייבים לעבוד בעוצמת רעש ממוצעת של פחות  .3.9.1.1.1

 הנמדד ממרחק של כעשרה מטרים. dB 30-מ
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יינקו  את הלכלוך אל תוך מיכל או  שקית בד, שואבי אבק  .3.9.1.1.6

אותם ניתן לרוקן ולהחזיר לשימוש חוזר ורב פעמי. אין 

ים עם שקיות נייר חד פעמיות שנזרקות להשתמש בשואב

יחד עם הלכלוך. השואב וחלקיו יטופלו על פי הוראות 

 היצרן.

מכשירי הברקת רצפות יכילו לוכד חלקיקים, וכן לא יפיקו  .3.9.1.1.1

הנמדד ממרחק של כעשרה  dB 30עוצמת רעש ממוצעת מעל 

 מטרים.

לא ייעשה שימוש במכשירי ניקוי המונעים בעזרת פרופן או  .3.9.1.1.3

 תלקחים אחרים.דלקים מ

מכונות קרצוף ממונעות חייבות להיות מצוידות במערכת  .3.9.1.1.3

שליטה לכמות חומר הניקוי המפוזרת בעת השימוש כדי 

 לייעל לרמה האופטימלית את פעולתן.

יהיו בעלי הדרוג האנרגטי ממונעים הניקוי המכשירי  כל  .3.9.1.1.2

 הגבוה הקיים בשוק, לסוג מכשירים זה.

 נו בשימוש.לא יושאר מכשיר פועל כאשר אי .3.9.1.1.3

תכלול גם מספר מינימלי של   3.9.1.1כאמור בסעיף  התכנית .3.9.1.1.9

דוחות תחזוקה רבעוניים עבור מכשירי ניקוי ממונעים, עפ"י 

 המלצת היצרן. 

 

 תחזוקת ריצוף קשיח  .3.9.3

בעת ניקוי, הברקה או חידוש של ריצוף, קבלן שירותי הניקיון יבצע את כל  .3.9.3

 ם בעת הפעילות ולאחר סיומה.ההסדרים הנדרשים כדי להבטיח אוורור הול

 בעת חידוש מרצפות. משימוש בכימיקלים בעזרת ריסוס, יש להימנע  .3.9.2

 )ערבוב כימיקלים היכולים להגיב ביניהם( זיהום צולב  .3.9.3

  – סימון .3.9.3.1

מובנת למגבים, מטליות וכלים,  סימון יש לקיים מערכת  .3.9.3.1.1

 .כדי למנוע זיהום צולב 

  – כלי ניקוי .3.9.3.1.6

דומים, שבאים במגע עם מטליות, מגבים וכלי ניקוי 

מטבח, לא ישמשו  אוחדרי שירותים משטחים באיזור 

 .ים בביתאחראזורים לניקוי 

יש לנקות ולחטא,  מטליות, מגבים, מגבי ואקום וכלים 
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משטחים בחדרי שירותים דומים, שבאו במגע עם 

אביזרים שנוגעים בהם הרבה )כמו, במגע עם מטבחים  ווב

פופרות טלפונים(, לפני השימוש אך לא רק, ידיות מתגים, ש

 בהם בדירה אחרת.

 

 מערך הרכש  .3.9.9

 ויתייחסו אל:  3.3 נהלי רכש יעמדו בכל האמור בסעיף .3.9.9.1

חומרי ניקוי רצפות, חומרי ניקוי חדרי אמבטיה, מבריקי  .3.9.9.1.1

 זכוכיות ומנקי שטיחים רב שימושיים. 

 חומרי הסרה, גימור והברקת רצפות. .3.9.9.1.6

 סבון ידיים נוזלי. .3.9.9.1.1

 נייר טואלט. .3.9.9.1.3

בות נייר, ניירות נטילת ידיים, מפיות ומוצרי היגיינה מג .3.9.9.1.3

 אחרים מנייר.

 מסירי שומן .3.9.9.1.2

 ציוד ניקוי. .3.9.9.1.3

יהיו פריקים ביולוגיים, עשויים מחומר ממוחזר שקיות אשפה מפלסטיק  .3.9.9.6

 .םמוספים או חומרי פלסטיק הלוגני לאטים תלא יכילו פו

 אריזות מוצרי הניקוי לא יכילו פלסטיק מוכלר. .3.9.9.1

 

 ת כימיקליםתיעוד רשומו  .3.9.8

יתבצע תיעוד של כל הכימיקלים וחומרי הניקוי בכל אתר עבודה. תיעוד  .3.9.8.1

עבור כל הכימיקלים הנדרשים ויהיה  MSDSזה יכלול גיליונות בטיחות 

 זמין ונגיש לעובדים בכל עת לאורך פעולות הניקיון.

 ספק שירותי הניקיון נדרש לדברים הבאים: .3.9.8.6

על בסיס רבעוני שמירה על דוחות של כימיקלים בשימוש  .3.9.8.6.1

 קבוע.

נקיטת פעולות לצמצום או ביטול הצורך בשימוש בכימיקלים  .3.9.8.6.6

 כאשר הדבר מתאפשר.

 

 שימוש בכימיקלים .3.9.10

 ספק שירותי הניקיון נדרש לדברים הבאים: .3.9.10.1
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בדבר  , לרבות עובדי קבלן ועובדים זמניים, הכשרת כל הצוותים .3.9.10.1.1

ניהול נאות של כימיקלים, תוך התייחסות מיוחדת לשימוש 

ומרים מסוכנים, ולרבות כולל השימוש בציוד מגן אישי במידת בח

 הצורך.

 הספקת הוראות ברורות לגבי דילול חומרי הניקוי. .3.9.10.1.6

הספקת עזרי ניקוי נאותים אשר לא מצריכים שימוש מופרז בחומר  .3.9.10.1.1

 הניקוי.

הספקת הוראות ניקוי, שטיפה, שימוש חוזר ומחזור של עזרי ניקוי  .3.9.10.1.3

 משומשים.

פה, מחזור או סילוק של מכלי כימיקלים הספקת הוראות שטי .3.9.10.1.3

 .משומשים

 

 שימוש בחומרי חיטוי  .3.9.11

מגיש הבקשה יציג אישורים והיתרים כחוק עבור חומרי החיטוי בהם הוא עושה שימוש, 

להלן. חובה לעקוב אחר הוראות היצרן   3.9.16וכן יעמוד בקריטריונים המצוינים בסעיף 

( ושיטות הניקוי המומלצות )הכנות קודמות או לגבי הכנת תמיסות החיטוי )יחסי הדילול

 זמן השרייה נדרש(.

 

 כימיקלים אסורים .3.9.16

או  חומרי הניקוי שבשימוש ספק השירות יהיו בעלי תו ירוק 3.3על האמור בסעיף  בנוסף

 לא יכילו את החומרים שלהלן: ש

 Alkylphenol Ethoxylates (APEO( או נגזרות שלהם )APD)לרבות , 

 Nonylphenol ethoxylates. 

 Ethylene Diaminetetraacetic Acid (EDTA.או נגזרותיה ) 

 של תרכובות כלור פעיל )כגון, נתרן היפוכלוריט, או  1%-יותר מbenzalkonium 

chloride, triclosan.) 

 

 שימוש במים .3.9.11

, תכלול גם אמצעים ושיטת 3.6התכנית הרב שנתית לחיסכון במים המוזכרת בסעיף 

 מהלך פעולות הניקוי. לחיסכון במים ב

 

 הכשרת עובדים .3.9.13
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, לרבות עובדי יש להכשיר את כל אנשי הצוות 3.3בהמשך לאמור בסעיף  .3.9.13.1

בנהלי הניקיון, תפעול נכון של מכשירים חשמליים  קבלן ועובדים זמניים,

 והתנהלות עם כימיקלים מסוכנים. 

יש ליישם מדיניות המציינת את ההכשרה הנדרשת לכל עובד לפני שיהיה  .3.9.13.6

 באפשרותם לבצע כל פן בפעילות החברה.

העתק ממדיניות ההכשרה ייחתם על ידי נציג ההנהלה וכל חבר בצוות  .3.9.13.1

 הניקיון.

או תכנית לימוד רציפה על בסיס שנתי על \כל העובדים יקבלו הכשרה ו .3.9.13.3

מנת להבטיח את ריענון המידע לגבי בטיחות בעבודה, עבודה עם ציוד, 

 סביבתיים רלוונטיים. שיטות פעולה נכונות וסטנדרטים

 

 שיטות בדיקה .5
 

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.  .3.1

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

 בדיקות אלו.

,  ISO הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני .3.6

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6
 

6.1 The Australian Ecolabel Program / Good Environmental Choice Australia (GECA) 

Standard No. 37 Cleaning Services- 4 February 2008  

6.2 GREEN SEAL™ STANDARD FOR RESIDENTIAL CLEANING SERVICES (GS-49) – 

JANUARY 29, 2010. 

 

 נספחים .7
 .אין

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


