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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות , בכל דרישות דין רלבנטיות ויעמדונותן השירות השירות  .1.1

 המפרט ודרישות הדין הוראת הדין היא שקובעת.

, במידה  ונותן השירות הסביבה להענקת תו ירוקהגנת קבל את אישור המשרד לי נותן השירות  .1.1

  מפוקח על ידי המשרד.

 או מערכת איכות דומה. 1001איכות על פי דרישות ת"י מערכת ניהול , לנותן השרות .1.1

 

 חלות  .2

כגון  משרדים הנותנים שירותים מנהליים ופיננסייםממפרט זה מגדיר את הדרישות  .1.1

 )דוגמאות כהגדרתם על ידי הלמ"ס(:

 .שירותים עסקיים .1.1.1

 .שירותי משרדים ראשיים ושירותי ייעוץ ניהולי .1.1.1

  .חברות השמה וחברות להעסקת כוח אדם .1.1.1

 .חשבונאותרותים משפטיים ושירותי שי .1.1.2

  .ניהול משאבים )למשל משאבי אנוש, כלכלה, ידע( .1.1.2

 .שיווק ופרסום .1.1.2

 .למשרדים ועסקיםתמיכה ניהול ו .1.1.2

 ., שירותי ביטוח ופעילויות העזר הנלווים לשירותים אלושירותים פיננסיים .1.1.8

 עסקים הרשומים למעלה. כל  היעוץ לשירותי  .1.1.1

יוגדר ולגביהם  יופיעו תחת הכותרת "דרישות תשתית" שתית, במפרט זה, העוסקים בתסעיפים   .1.1

 כמה  מסה"כ הדרישות, המופיעים תחת הכותרת האמורה, על נותן השירות לקיים. 

 

 הגדרות   .3

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

בהשוואה  ,אות האדם ועל הסביבהשירות שיש לו השפעה קטנה או מופחתת על ברי/מוצר

מחזור החיים של  תתייחס לכללהשוואה זו למוצר או שרות מתחרה שמבצע את אותה פעולה. 

: רכישת חומרי גלם, ייצור, אריזה, הפצה, שימוש חוזר, הפעלה, ותכלול המוצר או השרות

  תחזוקה או סילוק.
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 ים המפורטיםמוצר המכיל פסולת או חומר כמשמעותם בתנא – מוצר ממוחזר .1.1

 להלן: 

    כיל פסולת אשר עובדה מחדש למוצר, חומר או חומר גלם, למטרה שלשמה יועדה  .1.1.1

 מלכתחילה או למטרה אחרת;

מכיל חומר שהוא תוצר לוואי של תהליך ייצור, ונעשה בו שימוש שלא במסגרת תהליך  .1.1.1

 הייצור על ידי צד שלישי או על ידי היצרן.

ממוחזר לא יפחתו מהקבוע במפרטים ירוקים לקבלת היתר  אחוזי הפסולת או החומר במוצר .1.1.1

ולפיקוח תו ירוק הרלבנטיים קיימים ועתידיים רלבנטיים כמו: מוצרים מפלסטיק ממוחזר 

IGTD 07 מוצרים מנייר וקרטון ממוחזרים ,IGTD 104 .וכדומה 

שאינם מתכלים כתוצאה  ,שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים אנרגיה - אנרגיה מתחדשת  .1.1

 .האצורה בהם אנרגיהמרתימת ה

במטרה לפצות או לקזז פליטות  במקום אחר, הפחתה של פליטת הפחמן - קיזוז פליטת פחמן .1.2

נותן השירות. הפחתה זו חייבת להיות מאושרת על ידי גוף של  פחמן שנוצרו עקב הפעילות 

 .מוסמך

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. –למ"ס  .1.2

  דרישות .4

 דרישות תפעוליות – צריכת אנרגיה .2.1

בסיס רבעוני לפחות. -צריכה להימדד ולהירשם על נותן השירותצריכת האנרגיה הכוללת של  .2.1.1

קבלות  יתבסס על מידע ה(. )לא כולל רכבי החברה חשמל, גז ודלק תכלול:צריכת האנרגיה 

 . שתהיינה זמינות לעיון מספקי האנרגיה

 נותן השירות יגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון אנרגיה/מ"ר. .2.1.1

שתכלול את המרכיבים , צריכת אנרגיהנותן השירות יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה ב  .2.1.1

 )כל הסעיפים חובה(: הבאים

המדד צריכת האנרגיה של השרות, על פי להפחתת שנתיים קביעת יעדים   .2.1.1.1

 המאפיין שנקבע על ידו.

פונקציה של שימוש חסכוני, ה  השארת  מכשירים חשמליים, לרבות מחשביםב  2.1.1.1

יה במצב הדקות, שבו  12למצב "רדום" אחרי עד  מכשיר יעבור הש, באופן במצב דלוק

  עיל.פ בלתי
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 כל המחשבים שאינם מחייבים הדלקה רציפה  לאחר שעות העבודה. כיבוי  2.1.1.1

 . מערכות התאורה שאינן לחירום, לאחר שעות העבודהכיבוי  2.1.1.2

  ,Bאו   Aדרוג אנרגטי  ים בעלי ניידים,  למכשירמכשירי חשמל החלפת  2.1.1.2                          

 שנים. 2תוך                                        

   10-12טווח טמפרטורות  שבין ל אקלוםמערכות כיוון התרמוסטט של   2.1.1.2

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

 ממים. מקררים או מח             

 .להמלצת היצרן חדרי מחשבים ושרתיםהטמפרטורה בהתאמת  2.1.1.2

    ניתן למעט מקרים בהם  ,שעות העבודהלאחר האקלום מערכות כיבוי  2.1.1.8                           

 . יעילות אנרגטית שתושג כתוצאה משימוש רציף וכיחלה                                       

 דרישות תשתית –אנרגיה צריכת  .2.1

 שבהמשך: הדרישות  6-מ 3נותן השירות יקיים לפחות 

   יתקין בקרת תאורה, המכבה או מעמעמת תאורה מלאכותית כאשר  נותן השירות  2.1.1                     

 .יש אור יום מספיק                              

  חדרי  לרבות חדרים כאשר  ,ה ומיזוגיותקנו  גלאי נפח לכיבוי מערכות תאור. 2.1.1

  ממערכות  10%לפחות ,  בשלב ההסמכה הראשונה .אינם מאוישיםשיבות, י           

  ובכל ,  תאורה והמיזוג והחדרים שבמבני נותן השרות יעמדו באמור בסעיף זה           

 10%ברמה של זו ישה שנים מתחילת הפיקוח תושלם דר 2שנה יהיה גידול באופן שעד            

  בשלב  כדומה(.ו  CFL,,PL   T5 ,LED)כגון  הנורות בכל החדרים יהיו חסכוניות . 2.1.1

  נותן השרות יעמדו בחדרי ממערכות התאורה ש 10%לפחות  ההסמכה הראשונה           

  שנים מתחילת הפיקוח  2ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד , באמור בסעיף זה           

 ושלם דרישה זו.ת           

 .(ם)כגון פנלים סולאריי מתחדשתחשמל ממקורות אנרגיה ירכוש נותן השרות    2.1.2

   .נותן השירות יבצע קיזוז פחמן. יש להציג את האמצעים שננקטו לביצוע הקיזוז   2.1.2

  שברשותו מהמזגנים 20%ישתמש במי מזגנים בלפחות נותן השירות  2.1.2

 

 דרישות תפעוליות –מים צריכת   .2.1

 כל הסעיפים חובה

בסיס רבעוני לפחות.  צריכה להימדד ולהירשם על נותן השרותהכוללת של  מיםצריכת ה .2.1.1

 . מים שתהיינה זמינות לעיוןקבלות מספק ה יתבסס על מידע ה

 : יקיים את הדרישות הבאותנותן השירות  .2.1.1
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 הפסדי מים או נזילות מכיורים או ברזים.  ימנע .2.1.1.1

  כמותיים.למכלים דו מכלי ההדחה ת כל יחליף א .2.1.1.1

  .יתקין חסכמים על כל הברזים .2.1.1.1

 

 דרישות תפעוליות – פסולת  .2.2

    של נותן השירות צריכההעיקרית כגון נייר, פסולת אלקטרונית, סוללות וכו',  ייצור הפסולת  .2.2.1

  ולהירשם על בסיס שוטף להמדד    

  שימוש חוזר, הפינוי )טרת ומיעד , כמותה, סוגי פסולתעל פי הסעיפים הבאים:  

   קבלות/אישורים(, שם הקבלן המפנה והטמנה או כל טיפול אחרהשבה, מיחזור,                              

 לכל סוגי הפסולת הנדרשים בכך כמפורט בסעיפים הבאים. 

 המידע יתבסס על קבלות מקבלני ומאתרי הפינוי או המחזור או ההשבה.

   להפחתת כמות הפסולת במקור ויבצע תכנית רב שנתית ותן השירות יכין נ  .2.2.1

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

    הפסולת המיוצרת, והקטנת כמות הפסולת הנוצרת והמועברת להטמנה או לאתר 

 :(כל הסעיפים חובה, שתכלול את המרכיבים הבאים )פסולת רעילה

      פסולת, של  או השבה או שימוש חוזרחה למיחזור הפרדה במקור ושלי .2.2.1.1

  , בקבוקים, פלסטיק, טקסטיל, קרטוןשאינה רעילה, הניתנת למחזור, כמו:   

  10%לפחות קלקר וכדומה, באמצעות קבלנים או חברות מורשות .   

  מהפסולת שאינה רעילה שנוצרת אצל נותן השרות תעמוד באמור בסעיף   

  שנים מתחילת הפיקוח תושלם  2יהיה גידול באופן שעד ובכל שנה , זה  

 דרישה זו.  

  במדפסות בהן  ,ברירת המחדלל "הדפסה דו צדדיתהפיכת הפונקציה של " .2.2.1.1

  יש יכולת להדפסה דו צדדית , למעט במקרים בהם המדפסות מיועדות   

 .חת )למשל כותרת של נייר מכתבים( למטרה א  

 פסולת, שמכילה של   או השבה או שימוש חוזר הפרדה במקור ושליחה למיחזור .2.2.1.1

שמן מנוע, חומרי סיכה, צמיגים, ציוד  מרכיבים רעילים, הניתנת למחזור, כמו:

באמצעות קבלנים תקליטורים וכדומה,  ציוד משרדי, דיו, מחסניות טונראלקטרוני, 

 ת נוזמי וקבלות על פינוי, יהיו תיעוד שרשרת המשמורת מורשים לאתרים מורשים. 

מהפסולת  10%לפחות , בשלב ההסמכה הראשונה .בסעיף זהעבור כל הפסולות 

ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד , תעמוד באמור בסעיף זה נותן השרות אצלהנוצרת 
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שאר הפסולת מסוג זה, שאינה מועברת  שנים מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו. 2

 למחזור תטופל על פי האמור בחוק.

פסולות רעילות, בלתי ניתנות למחזור או השבה או שימוש חוזר כמו  נורות טיפול ב .2.2.1.2

תיעוד שרשרת  במתקנים מאושרים על פי החוק.ו פלואורסצנט, על פי האמור בחוק

 .בסעיף זהעבור כל הפסולות  נות זמי וקבלות על פינוי, יהיו המשמורת 

בכפוף לקיום -הפרדה של פסולת אורגנית רקבובית מזרם הפסולת המוצקה בצוע .2.2.1.2

. פסולת אורגנית רקבובית נותן השירותהפרדה כזאת ברשות המקומית בה נמצא 

בשלב ההסמכה תועבר לאתרים מורשים או תטופל במקום, בהתאם לכל דין. 

מהפסולת הנוצרת במבני נותן השרות תופרד כאמור בסעיף  10%לפחות ,  הראשונה

 תחילת הפיקוח תושלם דרישה זו.שנים מ 2ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד , זה

 הסעיף חל על מטבח מוסדי בארגון.

הסברה סביבתיות יש להציב מפסולת הנייר.  12%לצורכי מחזור לפחות  איסוף .2.2.1.2

בנושא צמצום שימוש בנייר בכל האזורים בהם יש צריכת נייר גדולה )למשל אזור של 

להציב באותם  מכונות צילום ומדפסות( במטרה לעודד עובדים למחזר נייר. יש

 . אזורים פחי מחזור

 

 דרישות תפעוליות -מדיניות רכש  .2.2

  או מוצרים  של מוצרים מועדפים סביבתייםלרכש יכין ויבצע תכנית רב שנתית  נותן השרות  .2.2.1

  , בכל ההיבטים של פעילותו, הן לשימושו העצמי והן לצורך בצוע פעילות בעלי תו ירוק            

 (:כל הסעיפים חובהשתכלול את המרכיבים הבאים ), הוא נותן ללקוחותיוהשירות ש            

לסביבה ) ממוחזרים או נייר  ידידותייםסיבים   20%כיל לפחות המנייר רכש של  .2.2.1.1

או כלור  ECF( ולא מכיל כלור חופשי )כלור חופשי יסודי FSCממקור המאושר ע"י 

במקרים בהם השימוש למעט , תו ירוק בעלי( או מוצרי נייר TCFחופשי כולל 

  המיועד של הנייר אינו מאפשר שימוש בנייר מסוג זה

  רכש מוצרים ממוחזרים כגון:, פלסטיק, חומרי בנייה וכדומה. .2.2.1.1

 רכש  מדפסות ומכונות צילום  דו צדדיות. .2.2.1.1

 רכש מוצרים מועדפים סביבתית. .2.2.1.2

ממוחזר/  ועל היות הספקעדיפות לרכישת ציוד  המלווה באסמכתאות מאת מתן  .2.2.1.2

 שימוש חוזר. השבה ולל ןנית או  למחזור ןיתנ

יתבצע כאמור  שירותנותן השמבצע מהרכש  10%לפחות ,  בשלב ההסמכה הראשונה
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שנים מתחילת הפיקוח  2, ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד 2.2.1.1-2.2.1.2בסעיפים 

 תושלם דרישה זו.

 חוזים  .2.2.1

לוקחים חזרה אריזות ומשטחי ספקי מוצרים המספקים וחוזים חדשים, ייחתמו רק עם  

 שינוע הניתנים לשימוש חוזר

 :ותהבאהגדרות הסיכון מ תאחהמכילים את  בחומרי ניקויהשתמש רכוש ולאין ל .2.2.1

 

2332סיכון לפי ת"י   
 

 הגדרת הסיכון GHSסיכון לפי 

R   40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R   45 H 350 עלול לגרום סרטן 

R   46 H 340 לגרום נזק גנטי תורשתי עלול  

R   49 H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 

R   50 H 400 רעיל מאד ליצורים החיים במים 

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 ן אי  רעיל לצומח 

R   55 רעיל לחי אין 

R   56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין 

R   58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין 

R   59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 

R   60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R   61 H 360 D עלול להזיק לעובר אדם 

R   62 H 361 f יעה בפוריותתתכן פג  

R   63 H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 
 

 דרישות תפעוליות – תחבורה 4.6

 צריכה להימדד ולהירשם  כל כלי הרכב של נותן השרותהכוללת של  הדלק צריכת  2.2.1

  , תוך ציון סוג הדלק והנסועה )קילומטראז'(.לפחות שנתיבסיס  על         

 . לעיוןמינים ז שיהיו, ודיווחי קילומטראז' ו רישום רכישת דלקאקבלות  יתבסס על מידע ה         

  יכין ויבצע תכנית רב שנתית  לצמצום השימוש בכלי רכב בכלל ובכלי רכב צורכי דלק  נותן השרות 2.2.1

  :שתכלול את המרכיבים הבאים, ומזהם אוויר, בפרט         

 וקיםיש להתייחס לכל הסעיפים בליווי הסבר ונימ         

  על ידי:צמצום השימוש בכלי רכב      2.2.1.1         
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 או במערך הסעות, במקום שימוש /עידוד הגעת עובדים באופניים ו/או בתחבורה ציבורית ו  2.2.1.1.1         

 ברכב פרטי או רכב חברה.

  מדות חניית ע  מת שימוש בכלים כגון פדיון חניה, חלוקת כרטיסי חופשי חודשי. הק  2.2.1.1.1         

 אופניים, לוקרים ומקלחות.                           

                                    .ועדפות לקארפולמהצעת הסעות עובדים חינם למי שאינו לוקח רכב ליסינג. שמירת חניות   2.2.1.1.1        

  אחר  2.2.1.1.2        

  באמצעות האמצעים הבאים: ת זיהום האוויר צמצום צריכת הדלק ופליט 2.2.1

  )על פני הנעה סטנדרטית.  העדפת הנעה חלופית )היברידי, חשמלי, גז טבעי 

  .הטמעת עלות צריכת הדלק בעת חישוב ציון המחיר במכרזי רכישת רכב 

התחשבות בתקופת הבעלות הצפויה, קילומטראז' אופייני ונתוני צריכת הדלק של דגמי הרכב 

 . השונים

 דרגת זיהום אוויר  2.2.2

    מצי הרכב שלו לדרגת    10%העסק יציג תוכנית העברה של  :  טון 1.2לכלי רכב במשקל כולל עד  2.2.2.1         

 הבא: במסמך  2.1טבלה שבסעיף העל פי  בתום חמש שנים  2זיהום שלא תעלה על                       

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Documents/VehiclesPollutionNohal3.pdf  

  שנים והם עומדים   2ל הפעלה של כלי רכב שגילם אינו עולה ע  טון : 1.2הפעלת כלי רכב מעל  2.2.2.1       

 . 2או  2בדרישות תקינת יורו                     

 בתדירות שקבע יצרן הרכב.רכבי חברה באופן שוטף ותחזוקת  2.2.2

 השתלמות לנהיגה חסכונית לכל המועסקים בחברה הנוהגים ברכב.  בצוע  2.2.2

מערכת ניטור נהיגה )קופסה  הפעלה של התקנה ו  - נותן שרות המעסיק קצין בטיחות בתעבורהאצל  2.2.2

 .ברכבי החברה, (2102ירוקה, ת"י 

נהגים החוסכים  ותגמול נתוני צריכת הדלק )ק"מ לליטר( של הנוהגים ברכב חברה צמוד רישום של   2.2.8

 בדלק. 

  בנייה ירוקה 4.4

 :את הדרישות הבאות ש ליישםי של  מבנה קיים של נותן השרות,כללי בהקמת מבנה חדש או שיפוץ . 2.2.1

 )חובה(  

 A /Bדירוג אנרגטי של מזגנים יהיה  - 2.2.1.1

 שימוש בחומרים בעלי תו ירוק - 2.2.1.1

 חלוקה הגיונית של מפסקים בשטח החלל ובחדרים סגורים() שליטה בתאורת פנים - 2.2.1.1

 התקנת מתקן חניית אופניים - 2.2.1.2

 ועבר למחזורמפסולת הבניה ת 10%לפחות  – 2.2.1.2

http://www.sii.org.il/
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 בחדר עבודה LUX 100לפחות  - 2.2.1.2

 תאורה טבעית מספקת – 2.2.1.2

 

 הדרכה והטמעה  4.4 

הסעיפים של מפרט  נותן השרות ימנה ממונה איכות הסביבה שיהיה אחראי, בין השאר, על קיום כל  2.8.1

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

בכלל  בנושא איכות סביבה, והטמעה, לרבות עובדי קבלן, יעברו הדרכה נותן השרותשל ים עובדהכל  2.8.1

הייחודיים לשרות, המדיניות, המטרות והיעדים ותכניות העבודה סביבתיות וההיבטים הסביבתיים ועל 

 לאוכלוסיות  העובדים המודרכת. םוהרלוונטיי

יש להציב מודעות ואמצעי הסברה לשימוש  ת,ו/או קיימת תנועת לקוחובמקומות בהם עובדים  2.8.1

 .רכות הסביבתיותבמע

   שיטות בדיקה. 5

    ולא קיימת  כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש. במידה  2.1

 עבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו.מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במ

, תקנים ENתקני  ,  ISOוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני הבדיקות יב 2.1

  AWWA , ASTM  NSF ,,EPA   ,APHA standards methods, FCC :מסמכי  של מכוני תקינה לאומיים,

 .KIWA  -ו

 מסמכים ישימים  .6

2.1 (10/2007) GECA 35 

 2.2בנוגע לסעיף  2181ת"י  2.1 

 נספחים. 4
 אין

 

 

 
 זכויות יוצרים

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

 התקנים הישראלי.
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