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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 להענקת תו ירוק. המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה .1.2

 או מערכת איכות דומה. 9001:2008במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.3

 וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.המ .1.4

 

 חלות .2

 ,3מפרט זה מגדיר את הדרישות ממוצרים חדשניים סביבתית, כהגדרתם בסעיף  .2.1

 .בעת הגשת הבקשה ,להם מפרט ספציפי המתאים להם בדיוק איןאשר 

 

  הגדרות .3

בעלי טכנולוגיה חדשנית בתחום איכות  יםמוצר - ים סביבתיתחדשני יםמוצר .3.1

להפחתה משמעותית בעומס  מיםגור םהוכחה ברורה שה יש הםשלגביהסביבה, 

בשוק  תפקודים,ה םאת אות יםהמבצע יםמתחר יםבהשוואה למוצר ,סביבתי

 .הישראלי

 ,בכל אחד משלבי מחזור החיים שלואלמנט כל שהוא של מוצר,  -הבט סביבתי  .3.2

 על הסביבה.לרעה שיכול להשפיע 

 טים סביבתיים. כימות אמפירי של היב - עומס סביבתי .3.3

 

 דרישות  .4

 כללי .4.1

כן לגביהם שכמו דבקים, בדים, חומרי קירור, עץ, סיבים וכדומה, המוצר מרכיבי  .4.1.1

  ., יעמדו בכל הדרישות של מפרטים אלומאושרים מפרט/יםקיימים 

 

 הקטנת עומס סביבתי .4.2

שמדגימות הפחתה  תכונות בעל השיהי אושיפור סביבתי  המוצר ידגים .4.2.1

 למוצרים המשמשים אותה מטרה. בהשוואה ,סביבתיעומס ה משמעותית של

ולא  של המוצר יים עיקריים ומשמעותייםתלעומסים סביב תתייחסזו  פחתהה

  תוגבל לשיפורים קטנים או לא משמעותיים.

 :הבאות משתי האפשרויות אחתעל ידי תוצג  העומס הסביבתיהקטנת  .4.2.2

 משמעותי,בעומס סביבתי עיקרי ו 30%דגים הפחתה של לפחות מוצר יה .4.2.2.1

 .חיי המוצרמחזור  במהלך
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בכל אחד מארבעת העומסים  20%של לפחות  ידגים הפחתהמוצר ה .4.2.2.2

תוח השוואתי יבאמצעות נ ,הסביבתיים העיקריים במהלך מחזור חיי המוצר

 דומים. מול מוצרים

בשלב אחר , יםסביבתיתגרום להגדלת עומסים  סביבתי מסוים לא הקטנת עומס .4.2.3

 חיי המוצר.  במחזור

עומס  ההגדלה של כידגים חיי המוצר מ מחזורמקרים בהם ניתוח למעט  זאת

ביחס לעומסים בהרבה,  נהקטה ינה (,4.2.3)כאמור בסעיף  סביבתי מסוים

 .הופחתוהעיקריים אשר 

עומס סביבתי יהיה רק כזה שמתכנו או מייצר המוצר יכול להשפיע עליו ולשנותו.  .4.2.4

ידי מתכנו או מייצר המוצר, לא עומסים סביבתיים שלא ניתנים להשפעה על 

 יכללו בחישובי הקטנת העומסים. 

 ניתוח מחזור חיי המוצר וזיהוי העומסים הסביבתיים העיקריים של המוצר, .4.2.5

 ISO 14040העקרונות של שיטות שמסתמכות על על פי  יוגשו בדוח מפורט שבוצע

 .ואושרו על ידי הוועדה המקצועית של מנהלת התו ISO 14041-ו

 

 ת מחומריםדרישו .4.3

אין להשתמש או להוסיף, לתהליך הייצור של המוצר, את החומרים המסווגים  .4.3.1

( המופיעים H-statements) גורמי סיכוןת ו( או הצהרR-phrasesבמשפטי הסיכון )

 לעיל או שילובים שלהם:

סיכון לפי משפט 

 2302ת"י 

סיכון הצהרת גורם 

 GHSלפי 
 הגדרת סיכון

R 40 H 351 השפעה מסרטנתעדות מוגבלת ל 

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 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 עות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימיתעלול לגרום להשפ 

R 54 רעיל לצומח מקביל אין 

R 55 רעיל לחי מקביל אין 

R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע מקביל אין 

R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מקביל אין 
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סיכון לפי משפט 

 2302ת"י 

סיכון הצהרת גורם 

 GHSלפי 
 הגדרת סיכון

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 תתכן פגיעה בפוריות 

R 63 H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 

במוצר המוגמר או בתהליך  מים,במזה מכילים או משתמשים ,כאשר מוצרים .4.3.2

חלופות יקבע ויישם מדיניות של בחינת  הארגון הרלבנטי ,, בהתאמההייצור

מועדפות סביבתית )כלומר מזיקות פחות או לא מזיקות לסביבה(, שמספקות 

את היצרן יתחייב ליישום  התאמה לשימוש באותה מידה כמו במוצר המקורי.

לאחר שהוועדה המקצועית של מנהלת התו אישרה את החלופות, את  ,החלופות

 אחוזי ההפחתה של המזהמים ואת לוחות הזמנים ליישום.

 : יםהבא מזהמיםזו כוללת אולם לא מוגבלת ל דרישה

  (כלור בתהליך הלבנהלמשל כמו ) ניםהלוגחומרים. 

  שאינם פריקים ביולוגית ,חומרי טיפול שטחוחומרים סופחים. 

 חומרים אורגאניים מוכלרים כמו CFC ,HCFC ,HFCומעכבי  לן כלורידתי, מ

 .בעירה

 אוזוןשכבת הפוגעים בחומרים ה. 

  פתלאטים כגוןDEHP ,DBP ,BBP  אוDAP. 

  מעכבי בעירה על בסיסPBBE. 

 מזהמים סביבתיים ( שאינם מתפרקיםpersistent) מתכות כבדות , 

ו/או  NOHSCשנקבע על ידי  מערך 50%-נוקלאוטידים ברמות הגבוהות מ -ורדיו 

NICNAS . 

 

 לאחר צריכהמחזור  .4.4

 אפשרות מחזור נעבאופן שיממוצרים בעלי תו ירוק לא יהיו מצופים או מטופלים 

ניתן לאפשר ציפוי כזה רק במקרה והוא מאריך בהרבה את  .לאחר השימוש במוצר

 חיי המוצר, ולא ניתן להאריך אותו בצורה אחרת.
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 אריזות .4.5

במידה וקיימות אריזות מתכת, הן לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית וכרום שש  .4.5.1

ע אותם במהלך ייצור ערכי. זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנו

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

 הכבדות שהוזכרו לעיל.

אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים  .4.5.2

 הלוגנים אחרים.

 (.ODP=0אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון ) .4.5.3

סוגי חומרים הניתנים למחזור, ההפרדה ביניהם  במידה והאריזה מורכבת ממספר .4.5.4

 תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא.

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למחזרם  90%לפחות  .4.5.5

 בארץ, בחברות מאושרות.

יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר )נייר, קרטון, פלסטיק, עץ( יש אחוז  .4.5.6

 של חומרים ממוחזרים או מושבים.מסוים 

על היצרן לספק למשתמש מידע כתוב או על גבי המארז או במסמך נפרד, ובו  .4.5.7

 מצוינים באופן ברור:

 .מטרת השימוש במוצר 

 נצילות ותגדל חיי המוצר משך יוארך הוראות התקנה, שימוש ואחסון כך ש

 .רביתשלו לרמה מ אנרגטית

  ת לא יתייחסו ולא יפרטו שימוש ההוראו. במידה וישיםהוראות תחזוקה

 .מפרט זהציפוי המוגבל על ידי חומר כימיקל או ב

 מוצר בסוף חייו.הנחיות בנוגע למחזור או שיטת סילוק מועדפת אחרת של ה 

 

 בדיקה שיטות .5

על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות  יבוצעוכל הבדיקות הנדרשות במפרט זה  .5.1

במעבדה מוכרת או בעלת  יבוצעובדיקות הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, ה

 ניסיון בסוג בדיקות אלו.

,  ISOשפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות .5.2

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

FCC, APHA standards methodsו ,- KIWA. 
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  מסמכים ישימים .6

6.1. The Australian Ecolabel Program Good Environmental Choice Australia 

Standard - Environmentally Innovative Products, Standard No: GECA 08-

2007 

6.2. ISO 14040 Environmental management – Life cycle assessment – 

Principles and framework 

6.3. ISO 14041: Environmental management - Life cycle assessment - Goal and 

scope definition and inventory analysis. 

 

 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.


