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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

 .או מערכת איכות דומה 8001:2009על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.3

 המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו. .1.1

 

 תחולה .2

דה של גורמים מזיקים לבקרה והשמרעילים -לתיאמצעים בחומרים ועל  מפרט זה חל  . 2.1

 ביתיים. סוגי המזיקים כוללים:-זורים פניםומכרסמים בא

, רגליים(, כגון תיקנים, נמלים, יתושים, חרקים-חיים פרוקי-מזיקי היגיינה )בעלי  -

 זבובים, קרציות ואחרים.  

עץ מובנים(, כגון עש הבגדים, חיפושית -במוצרימזיקי חומרים )למעט מזיקים לעץ   -

 השטיחים, חיפושית הבשר ואחרים.

מכרסמים משחיתים, כגון חולדות ועכברים במידה והם מוגדרים כמזיקים היגייניים  -

 בהתאם להליכי האישור הנגזרים מהחוק להגנת הצומח. 

מזיקים )אמצעי גירוש  אקוסטיים לבקרת-על מיתקנים אלקטרומפרט זה אינו חל  . 2.2

 והרחקה(. 

 

 הגדרות .3

-מרחבי מגורים, חדרים רגילים )כגון מסעדות, בתי ספר וכדו'(, כמו - ביתיים-אזורים פנים  .3.1
 גם מרחבים מסחריים )כגון משרדים, אורוות, חממות וכדו'(.

 
 דרישות  .4

חמצני היכולים לשמש -יכילו ביוצידים, למעט חנקן ופחמן דומצעים אאסור שהחומרים וה .1.1

 לצרכי חיטוי באמצעות עשן.     

 החיקוקים כדלהלן:או האמצעים צריכים לעמוד בדרישות החומרים   .1.2

 1994 -ד"התשנ ,לאדם( מזיקים להדברת תכשירים )רישום המסוכנים מריםוהח תקנות    -

   ה"התשל זיקים(,מ עסקים )הדברת רישוי תקנות    -

 .2008הודעה לצבור, דצמבר  –אישור הממונה למעבדה לבדיקת איכות תכשיר הדברה    -
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, ספקי האמצעים לבקרת המזיקים, כגון חיטוי באמצעות עישון, צריכים להפעיל מיתקנים .1.3

תהליכי העבודה חייבים להתבצע תוך הקפדה על ה. נאותת טכניברמה  חדרים ומכשירים

הות ובכלל זה כל הוראות הבטיחות והג העובד וכללי מניעת תאונות, חוקי בטיחות

  התעסוקתית.  

חמצני הנם הגזים היחידים שניתן לעשות בהם שימוש לצורך חיטוי -חנקן ופחמן דו .1.1

 (. fumigationבאמצעות עשן )

יכילו רשימה של המזיקים הנתונים לבקרה. הרשימה  או תיאור התהליךההנחיות לשימוש  .1.4

שלהלן. אם הודות לידע  1.1תכיל אך ורק מזיקים בהם אומתה עמידה בדרישות עפ"י סעיף 

מסוים, לניסיון או למומחיות מדעית כללית מכון הבדיקה מאשר פעולה נוספת ורחבה יותר 

ת המזיקים המוזכרים של החומר בדו"ח הבדיקה, ניתן להוסיף את המזיקים או קבוצ

בדו"ח להוראות השימוש. פרט לכך, הוראות השימוש צריכות להצהיר באופן ברור, כי 

 ביתי בלבד. -שימוש פניםבקרת מזיקים בהחומר או האמצעי מתאים ל

 

 שיטות בדיקה .5

 כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.  .4.1

 עבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.במידה ולא קיימת מ

 

 מסמכים ישימים .6

 מפרט .1.1

Basic Criteria for Award of the Environmental Label - Non-Toxic Indoor  
Pest Control and Prevention / Blaue Engel RAL-UZ 34  
(Edition February 2007) 

 מון.חומרים מסוכנים: סיווג, אריזה, תיווי וסי – 2302ת"י  .1.2

 1994 -ד"התשנ לאדם(, מזיקים להדברת תכשירים )רישום המסוכנים החומרים תקנות .1.3

   ה"התשל מזיקים(, עסקים )הדברת רישוי תקנות .1.1

 .2008הודעה לצבור, דצמבר  –אישור הממונה למעבדה לבדיקת איכות תכשיר הדברה  .1.4

 

 נספחים  .7

 .אין

 

 זכויות יוצרים

ללא רשות מראש  צעי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו,בכל אמ אין לצלם, להעתיק או לפרסם,© 

 .ובכתב ממכון התקנים הישראלי

 


