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 כללי .1

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

 הוראת הדין היא שקובעת. וחוקי מדינת ישראל,

 .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

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.1

 

  חלות .2

אריזות הובלה, כהגדרתן בחוק להסדרת הטיפול מדרישות מגדיר את המפרט זה   .2.1

 –, ולרבות 2011-באריזות, התשע"א

 המשונעות באמצעות משאיות;אריזות הובלה הניתנות להחזרה 

 שקי הובלת כביסה;

 מזון; מיכלים משמרי חום )מיכלים מבודדים( עבור

  ;מיכלים סטריליים ממתכת )לשימוש חוזר(

  ;ארגזי מזון ניתנים להחזרה

 לא נכללים במפרט זה אריזות של חומרים מסוכנים.  .2.2

 

 הגדרות .3

 .אין

 

  דרישות   .4

הם עומדים בדרישות זכאים לקבלת תו ירוק במידה ולעיל  2בסעיף מוצרים המפורטים 

 :כדלהלן

 ,חייבות להיות אריזות הובלה הניתנות להחזרה 2.1האריזות המפורטות בסעיפים  .1.1

, דהיינו אריזות שנועדו 2011-בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"אכהגדרתן 

לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, 

כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם,והכול למעט 

 המיועדות להובלה ביבשה, באוויר ובים.מכולות 

חייבים, בנוסף, לעמוד בתאימות עם הדרישות  2.1סעיף במוזכרים המוצרים ה 1.2

 הבאות:

 ;טון ברוטו 1את המשקל המותר של לא יעברו  -
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 , יוכלו לקרוס ולהתקפל או להיערם יחד;שהם ריקיםכ -

 פעמים.  30ניתן יהיה לבצע בהם שימוש חוזר לפחות שהם מטופלים נכון, כ -

 פעמים.  000שקי הובלת כביסה צריכים להיות ניתנים לשימוש חוזר לפחות  .1.3

פעמים. הייצור  1,000מיכלי שימור חום צריכים להיות ניתנים לשימוש חוזר לפחות  .1.1

תהליך נטול בשל חומרי פלסטיק מוקצף המשמש לצורך בידוד החום חייב להיות 

 גם הםיכלי שימור חום אלו מסופקים יחד עם כלים, שימוש בחומרים הלוגנים. אם מ

 צריכים להיות ניתנים לשימוש חוזר. 

מיכלים סטריליים ממתכת צריכים לעמוד בתאימות עם הדרישות המוגדרות בתקן  1.0

DIN 58 952 חומרי אריזה לטובין סטריליים(, כמו גם עם הדרישות  1, חלק(

השימוש במיכלים  –)טובין סטריליים  8, חלק DIN 58 953המוגדרות בתקן 

סטריליים(, והם צריכים להיות בעלי אורך חיים שימושי העומד בתאימות עם אותן 

 שנים לפחות.  10הדרישות למשך 

פעמים במידה  00ניתנים לשימוש חוזר לפחות יהיו הארגזים הניתנים להחזרה  1.4

 כראוי.   ומטופלים

יזה יהיה מסומן על גבי האריזה. במידה והאריזה עשויה החומר ממנו עשויה האר 1.4

מוצרים עשויים  – 1143לת"י פלסטיק, יש לנקוב בשם סוג הפלסטיק בהתאם 

 פלסטיק ממוחזר  שפגיעתם בסביבה פחותה )מוצרים "ירוקים"(.

 שיטות בדיקה .5

 כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.  .0.1

 במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה .4.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Returnable Transportation 

Packagings / Blue Angel RAL-UZ 27 (Edition January 2011) 
 

4.2. DIN 58 952 יליים(.)חומרי אריזה לטובין סטר 1, חלק 

4.3. DIN 58 953 השימוש במיכלים סטריליים(. –)טובין סטריליים  8, חלק 

מוצרים עשויים פלסטיק ממוחזר  שפגיעתם בסביבה פחותה )מוצרים  – 1143ת"י  .4.1

 "ירוקים"(.

 .2011-חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א .4.0
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 נספחים .7
 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


