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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת. וחוקי

 .להענקת תו ירוק הסביבההגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.9

 או מערכת איכות דומה. 9001:9009"י על פי דרישות ת איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

בטיחות  - 9.22חלק  900לרבות ת"י , וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.1

המופעלות  מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות דשא

 מכסחות דשא ממונעות, - 1001, ת"י רגל-מרשת החשמל ומבוקרות על ידי הולך

וטרקטורים לגינון עם  סחות מקצועיותמכ טרקטורים לכיסוח וגינון, טרקטורוני כיסוח,

 2.91 חלק 900ת"י , דרישות בטיחות ושיטות בדיקה הגדרות,-כלי כיסוח נלווים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא 

 חלק 00216ת"י , ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא יםהמוחזק

בטיחות: דרישות מיוחדות -מנוע המוחזקים ביד-כלי עבודה חשמליים מופעלי- 9.16 

 (שיחים )גדר חיה לגוזמי

 

  חלות .2

בהתאם הבאים, ציוד לגינון ושימור נוף כלי עבודה ומאת הדרישות  גדיר מפרט זה מ .9.1

 : 19,11פרקים  EC/2000/14למוגדר בדירקטיבה 

Lawnmowers- מכסחות דשא  , lawn trimmers- גוזמי דשא , 

 lawn hedge trimmers  - גוזמים לקיצוי דשא ,Brush cutters –   ,חותך שיחיםchain 

saws- ,משורי שרשרת   grass trimmer-  עשב,   גוזמיhedge trimmers -  גדר  גוזמי

 קולטיבטורים.  -  scarifiersחיה,   

 על מוט. מונעים, מוכן נכללים כלי גיזום כ

 כלל במפרט בתנאי שהם משווקים כמוצרי רעש נמוך.יסוגים אחרים של ציוד יכולים לה

 

 הגדרות .3

וחזקת ביד עם להב רוטט ממתכת או , מבעירהיחידה מונעת במנוע  – חותך שיחים .1.1

עשבים, מדשאות, עצים קטנים צמחייה דומה. מכשיר החיתוך רות חיתוך טפלסטיק למ

 פועל המקביל לקרקע.

מכשיר חשמלי שתוכנן לחתוך עץ עם מסור שרשרת מכיל ידיות,  –משור שרשרת נישא  .1.9

 ידיות. 9-מקור כוח ויחידות ניסור, תוכנן להיות מוחזק ב

http://www.sii.org.il/488-he/SII.aspx?standard_num=1009000291
http://www.sii.org.il/488-he/SII.aspx?standard_num=1607450215
http://www.sii.org.il/488-he/SII.aspx?standard_num=1607450215
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אלמנט לה  שיחידה מונעת במנוע שריפה, מוחזקת ביד שי –עשב י גוזם לקיצו עשב, גוזם .1.1

כמו מכשיר חיתוך צירי שמטרתו לחתוך עשבים או דשא או  י, חיתוך גמיש לא מתכת

ובמישור אנכי לעיצוב  עשבצמחים רכים אחרים. המכשיר פועל במישור מקביל לעיצוב 

 שולים לעשב.

תוכנן לשימוש של מפעיל  integrally driven poweredציוד מוחזק ביד  –גדר חיה  גוזם .1.1

 .םליניארייאחד כדי לעצב גדר חיה ושיחים שיש לו אחד או יותר להבי חיתוך 

כשמכשיר   או רוכבים עליה שמובלת מאחורמכונה לקצירת דשא  –מכסחת דשא  .1.6

החיתוך  החיתוך במישור מקביל לקרקע ושמשתמשת בקרקע כדי לקבוע את גובה

גלגלים או אמצעים אחרים ושיש לה מנוע או מנוע חשמלי כמקור כוח. מכשירי  באמצעות

 החיתוך הם או אלמנטים קשיחים או אלמנטים לא מתכתיים.

, מובלת מאחוריחידה מונעת חשמלית, מוחזקת ביד או  – דשא יגוזם לקיצו גוזם דשא, .1.0

עם אנרגיה  שיש לה אלמנט חיתוך של חוט לא מתכתי,  או חותך לא צירי לא מתכתי

לכל חותך שמטרתו לחתוך דשא או צמחיה דומה. האלמנט  J 10 -קינטית של לא יותר מ

 החותך פועל במישור מקביל לעיצוב מדשאות ובמישור אנכי לעיצוב שולים של מדשאות.

שמשתמשת בקרקע  שהולכים אחריה או רוכבים עליהמונעת מכונה  –קולטיבטור  .1.2

ם מכשיר נוסף כדי לחתוך ולגרד את פני השטח של לקביעת עומק החיתוך ושמצוידת ע

 מדשאות בגינות, פרקים ואשורים דומים

 

  דרישות .4

  עשדרישות  מפליטות ר .1.1

 ערך סף מובטח לרמת עוצמת קול   .1.1.1

( מובטח או מוצהר לא יעלה על הערך הסף המופיע או  Ad WL) ערך עוצמת קול

 . 1אמור להיות מחושב בטבלה 

לכל קבוצת מוצרים בהתאמה  1(  המצוין בטבלה AdWL) המוצרים יעמדו  בערך סף

או בהתאמה לשיטות  EC/2000/14לתנאי מדידה/ הפעלה המתוארות בדירקטיבה 

 . 1מדידה שמצוינות בטבלה 

Type application (תמולא בקשה לדוגמא )לכל סוג ציוד.  או בקשה מודפסת

 וסוג הציוד.המפיץ יציין את שם 

של דירקטיבה  16בהתאמה לפרק  notified bodyל ידי המדידה תתבצע ותתועד ע

2000/14/EC. 
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 מדידה בודדת

( מובטח  WAd Lר התיקון לקביעת ערך עוצמת קול )ופקט ISO 4871-בהתאם ל

 דציבל למדידה בודדת. 1יהיה 

 תיחושב על ידי מדיד,  Type application-שיוכנס ל(  WAd Lערך עוצמת קול )

 נוסחה הבאה:תוך שימוש ב ,מכשיר אחד

 KWAE=LWAdL+1 -"בקשה בודדת"  

WAEL.מדידה בודדת לבקשה בודדת = 

1K=1 ( מובטחהמוצהרת לערךתיקון המוסף  ערךדציבל/.) 

 מדידה כפולה

קבע י( מובטח, יכולה לה Ad WLלקביעה של ערך עוצמת קול )  K2תיקון  ר פקטו

מספר בקשות מסוג  מבחר של על ידי מדידת notified bodyבאותו אופן  על ידי 

 .K2WAE=LdWAL+אחד.    

 בידוד קול תעשייתי   .1.1.9

מסיבות זהירות יתר, הוראות ההפעלה יכללו הנחיית המשתמש לחבוש אטמי 

 דציבל. 90אוזניים אם הרעש במקום העבודה עולה על 

 

, המפורטות להלן :  כלי עבודה לגינה יעמדו גם בתקנות הרלבנטיות בישראל1.1ף יבנוגע לסע*  

 :הוא הקובע –כאשר המחמיר מבין תקנות אלו ודרישות המפרט 

 9011-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש()תיקון(, התשע"א

 ש מותרותטבלאות עוצמות רע  1990-(, התש"ןרעש בלתי סבירתקנות למניעת מפגעים )

 1999-(, התשנ"גמניעת רעשתקנות למניעת מפגעים )

 

 : ערך סף מובטח לרמת עוצמת קול לכלי עבודה לגן 1טבלה 

 

ערך מובטח לרמת  אופן נסיעה סוג הציוד

עוצמת קול 

 בדציבלים

קה שיטת בדי

של ערך עוצמת 

 קול

שיטת בדיקה ערך עוצמת 

 קול במקום העבודה

 מנוע בעירה קולטיבטור 

 מנוע חשמלי

91 

99 

2000/14/EC 1 EN 836: 1997 + A2:200 

 מנוע בעירה גדר חיה גוזם

 מנוע חשמלי

101 

90 

2000/14/EC EN 774:1996 + A3/  

prDIN EN ISO 10517:2003 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash02_0.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash02_0.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash03_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash03_1.pdf
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 גוזם דשא

 גוזם לקיצוי דשא

 ISO 22868 1/06 ISO 22868 1/06 99 מנוע חשמלי

 מנוע בעירה מכסחות דשא

 מנוע חשמלי

 מונע סוללות

 ס"מ 60-רוחב חיתוך קטן מ 99

 ס"מ 60-רוחב חיתוך גדול מ 90

90 

ISO11094 EN 836: 1997 + A2:200 

 ISO 22868 1/06 ISO 22868 1/06 101 מנוע בעירה עשב גוזם

 ISO 22868 1/06 ISO 22868 1/06 101 מנוע בעירה חותך שיחים

 מנוע בעירה משור שרשרת

 מנוע חשמלי

101 

109 

ISO 22868 1/06 ISO 22868 1/06 

כלי גיזום מונעים, על 

 מוט

 מנוע בעירה

 מנוע חשמלי

 מונע סוללות

101 

99 
1-ISO 11680 9 ISO 11680-1 

 

 Directive 2000/14/EC, Method of Measurement of Airborne Noiseבהתאם לדירקטיבה  – 1

according to Annex III, Part B (Noise test codes for specific equipment) ) 

 ISO 11680 -1  -ל מדידות בהתאמה -9

 ) using, however, the enveloping surface method with 6 microphones according to ISO 3744 

and a radius r ≥ 2d0, with a radius of  1 m or, if applicable, 10m). 

 המדידה תתבצע על בסיס הדהוד.

מדידות  1מעלות מהרצפה. אורך המוט יהיה מינימלי. יערכו  00וית של ויופעל בז כלי גיזום מונעים, על מוט

 .B.6.3פרק  ISO 11680 -1במהירות מנוע מלאה. ראה 

 

 דרישות לפליטת גזי פליטה .1.9

   EUמבוססת על     דירקטיבת  מנוע בעירה מונעי עבודה לגינה  הערכה של כלי

2002/88/EC ( כמו גם על ידי הפעלה על ידי 1-1. הציוד נבדל על ידי קבוצת קיבולת מנוע )

 החזקה ביד או שלא מוחזקים ביד.

S –  קילוואט. 19מנוע קטן עם עוצמה עד 

H – מנוע לציוד שמוחזק ביד. 

N – וחזק ידניתמנוע לציוד שאינו מ. 

 

 SH1-SH3כלי עבודה לגן סיווג 

 .EC/2002/88של דירקטיבה   IIיעמדו לערכי פליטה של שלב 
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 SN1-SN4כלי עבודה לגן סיווג 

, בהתייחס EC/2002/88של דירקטיבה   IIסף פליטה של שלב  פחות מערכי 16%-יעמדו ב

 פחות. 16%-ב  HC+NOxובהתייחס לערך מצטבר של  NOX-ו CO-ל

  -( בהתאמה  לdetermination factor)  DFיין את פקטור יש לצ

 EPA method 40 CFR 90   2002/88או לדירקטיבה/EC. 

בנושא אוויר ומתוקף חוק אוויר נקי לי עבודה לגן יעמדו גם בערכי תקנות הרלבנטיות כ* 

 .הוא הקובע –כאשר המחמיר מתקנות אלו והקריטריונים של  מפרט זה 

 

 מערכות הפחתת גזי פליטהמן של לאורך זעמידות  .1.1

את הכיוונים שנעשו במפעל המייצר של טכנולוגיית ערבוב דלק שוטף יש לתחזק באופן 

. יש לחסום כל sealingכדי שניתן יהיה לעמוד בערכי הפליטה, למשל התקנת מנוע 

 . של טווח כוונון שהותקן על ידי היצרן ,מהלך הפעלהב ,שינויאפשרות 

 

 מניעת שפך .1.1

חדש יימכר יחד עם מערכת מילוי מיכל דלק, ואם עולה הצורך במאגר של נוזלי ציוד 

תפעול אחרים כמו שמן, שיבטיחו שתדלוק המנוע והוספת נוזלי תפעול אחרים תעשה 

 ללא שפך.

 

 חלחול מיכל דלק .1.6

 גרם למטר מרובע ליום. 9של  CARBפליטה מחלחול ממיכל דלק לא תעלה על ערך 

 

 דרישות מחומרים .1.0

ותוספים של מעכבי  הלוגניםפולימרים  מרי הפלסטיק לא יכילוכל חו .1.0.1

 ם.ורגאניים הלוגניאבעירה על בסיס חומרים 

 יוצאים מן הכלל:

תוספים פלואורגניים )למשל חומר מונע טפטוף( המשמשים לשיפור  -

 משקלית. 06%תכונות פלסטיק, בתנאי שלא יעלו על 

 PTFEsפלסטיק מכיל פלואור כמו  -

טיק קטנים בעלי תכונות שימוש מיוחדות בתנאי שמשקלם חלקי פלס -

או פרפינים   PBBs' PBDEsגרם. חלקים אלו לא יכילו  96-יהיה קטן מ

 .מוכלרים



 

  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 
  

  כלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכיםכלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכים
 טיוטה IGTD 86מפרט מספר: 

 
  BE 129    (04/10) :מתבסס על תקן

 1  :מהדורה 9מתוך  0עמוד 
 

 1.09.90190בתוקף מתאריך: 
 

 

בידיות שמסווג בהתאמה לפלסטיק אף חומר לא ניתן להוסיף  ,בנוסף  .1.0.9

 כ:  EEC/67/548קטיבה ירלד

 .Carc.Cat. 1 ,( Carc.Cat. 3,Carc.Cat. 2) מסרטן

 (.Mut.Cat.1  ,Mut.Cat.2  ,Mut.Cat.3)מוטגני          

 (.Repr.Cat 1 ,Repr.Cat 2 ,Repr.Cat 3) רעיל לרבייה                      

 - TRGS-90 -או מסווג ב                     

 list of carcinogenic, mutagenic, or reprotoxic substances                                                                                                   

 מנע מהם טכנולוגית יוחרגו מסעיף זה.יהקשורים לתהליך שאי אפשר לה יהומיםז

מנוע לא יורשה לשימוש בחומרים של הידיות של ציוד בעל  -  DEHP -החרגה ל

 מונע חשמלית.בעירה. לא מומלץ להשתמש בחומר זה גם בידיות של ציוד גן 

לא תורשה הוספה של פחממנים פוליציקלים ארומאטיים  -  PAHs -החרגה ל

שאין לחומרי הידיות של כל כלי עבודה לגן. יש ליישם שיטה מתאימה להוכיח את 

חל"מ של  10-ו Benzapyreneחל"מ   1בידיות:  התכולה מקסימלית הבאהחריגה מ

 המופיעים בשורה שלמטה: PAHs 10סכום 

naphthalene, acenaphthylene, acenaphtene, fluorene, phenanthrene, anthracene, 

fluoranthene, pyrene ,benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(a)pyrene, 

benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene , 

dibenzo(a,h)anthracene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, benzo(g,h,i)perylene. 

 0.1החומרים של  10-שיטת הבדיקה תבטיח מינימום תחום רגישות בדיקה של כל אחד מ

 חל"מ. 0.1חל"מ, שנתגלתה בחומר העולה על 

 

 סימון פלסטיק .1.2

 .ISO  11109-גרם יסומן בהתאם ל 60-השוקל יותר מ כל חלק פלסטיק של המכשיר

 

 מכשירים המונעים על ידי סוללה .1.9

בת הסוללות. לא יהיה שימוש בסוללות המוצר יעמוד בדרישות שבדירקטי .1.9.1

 המכילות קדמיום.

מסמכי המוצר המצורפים אליו יודפסו על נייר שלא הולבן עם כלור )גם נייר ראשוני  .1.9.9

 וגם נייר ממוחזר(.



 

  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 
  

  כלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכיםכלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכים
 טיוטה IGTD 86מפרט מספר: 

 
  BE 129    (04/10) :מתבסס על תקן

 1  :מהדורה 9מתוך  2עמוד 
 

 1.09.90190בתוקף מתאריך: 
 

 

הוראות ההפעלה יאסרו על המשתמש להכניס שינויים במוצר שיגרמו להגברה של  .1.9.1

 רעש או פליטת גזי פליטה.

 

 רתחומרי סיכה מסורי שרש .1.9

הוראות ההפעלה של מסורי שרשרת יכילו המלצה למשתמש להשתמש בחומרי סיכה 

 . IGTD 100-פריקים ביולוגית, בהתאם ל

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.   .6.1

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

 בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .6.9

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

6.1 DER BLAUE ENGEL – Low -Noise and Low- emission garden tools  RAL  -UZ 

129,  April 2010. 

 

 9011-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש()תיקון(, התשע"א 0.9

 רותטבלאות עוצמות רעש מות  1990-(, התש"ןרעש בלתי סבירתקנות למניעת מפגעים ) 0.1

 1999-(, התשנ"גמניעת רעשתקנות למניעת מפגעים ) 0.1

 

 נספחים .7
 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash02_0.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash02_0.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash03_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/raash03_1.pdf


 

  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 
  

  כלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכיםכלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכים
 טיוטה IGTD 86מפרט מספר: 

 
  BE 129    (04/10) :מתבסס על תקן

 1  :מהדורה 9מתוך  9עמוד 
 

 1.09.90190בתוקף מתאריך: 
 

 

 .EU   2002/88/ECערכי סף לפליטה לציוד נייד ומכונות בהתאם לדירקטיבה   -א  1נספח 

 יישום קיבולת מנוע סמ"ק מחלקה

 ירים מוחזקים בידמכש

SH:1 וגוזמי שיחיםגוזמי דשא עשב  90-קטן  מ 

SH:2  גוזמי דשא עשב משור שרשרת,  60-ל 90בין

 ואחרים וגוזמי שיחים

SH:3  גוזמי דשא עשב משור שרשרת,  60שווה מעל

 ואחריםוגוזמי שיחים 

 ציוד שלא מוחזק ביד )בא במגע עם הקרקע

SN:1 וריםמכסחות/קולטיבט 00-גדול מ 

SN:2   מכסחות/קולטיבטורים 00-100שווה בין 

SN:3  מכסחות/קולטיבטורים 100-996שווה בין 

SN:4  מכסחות שרוכבים עליהם 996שווה מעל 

 S –  קילוואט 19מנוע קטן עם עוצמה עד 

H –  מנוע לציוד שמוחזק ביד 

N –  מנוע לציוד שאינו מוחזק ידנית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 
  

  כלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכיםכלי עבודה לגינה בעלי רעש ופליטות נמוכים
 טיוטה IGTD 86מפרט מספר: 

 
  BE 129    (04/10) :מתבסס על תקן

 1  :מהדורה 9מתוך  9עמוד 
 

 1.09.90190בתוקף מתאריך: 
 

 

קילוואט בהתאמה  19ערכי סף לפליטה למנועי בנזין עם דרוג הספק  מעל  –ב  1נספח 

 . EU   2002/88/ECלדירקטיבת 

 .ISO  9129-1 -ערכי הפליטה נקבעו בהתאמה ל

 

 CO מחלקה

 גרם/קילוואט

HC 

 גרם/קילוואט

NOX 

 גרם/קילוואט

HC+ NOX 

 גרם/קילוואט

STAGE I 

SH:1 906 996 6.10  

SH:2 906 911 6.10  

SH:3 001 101 6.10  

SN:1 619   60 

SN:2 619   10 

SN:3 619   10.1 

SN:4 619   11.1 

STAGE II 

SH:1 906  10 60 

SH:2 906  10 60 

SH:3 001  10 29 

SN:1 010  10 60 

SN:2 010  10 10 

SN:3 010  10 10.1 

SN:4 010  10 19.1 

 

 הציוד, כבר בתוקף. תאריכי כניסה לבצוע  של שני השלבים, לכל

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


