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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 .להענקת תו ירוק הסביבההגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

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

מכלי זכוכית "– 172ת"י  ,  לרבותוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.1

ל "מ 330של  בקבוק זכוכית בעל קיבולת נומינלי"– 173ת"י , למוצרי מזון ולמשקאות

 .סמ"ק 050בקבוקי זכוכית שקיבולם הנומינלי "– 171ת"י ו

  חלות .2

רה מכל הסוגים זבקבוקי משקה הניתנים להחדרישות  מה מגדיר את מפרט זה  .2.1

 שלהלן.  1בקבוקי מזון מזכוכית הניתנים להחזרה, עפ"י המפורט בנספח ומ

 הגדרות .3

 .אין

  דרישות .4

לעיל זכאים לקבלת תו ירוק במידה והם עומדים בדרישות  2המפורטים בסעיף  בקבוקים

 :כדלהלן

קי )בקבוהחזרה בידי הצרכנים -להיותם בריודות האשר השימוש החוזר בהם מובטח  .1.1

הפיקדון על מכלי בחוק הזכאים להחזר פיקדון, המוגדרים כמכלי משקה כמשמעותם 

 (;, על תיקוניו1888-משקה, התשנ"ט

 המכילים עופרת;  ותבקבוק או חותמ-אשר אינם בעלי פקקי .1.2

 ;ארד-אשר אינם נושאים תוויות המכילות זהב .1.3

 המיקוד;מספר את תחנת המילוי ואת בירור ציין בתהתווית  .1.1

לנקודות הבאות היכולות לשפר את הביצועים הסביבתיים של מומלץ לשים לב  .1.5

 בקבוקים המיועדים להחזרה:ה

 הפחתה בכמות הדבק על התוויות ומדבקות הצוואר של הבקבוק; -

הפחתה של גודל התווית ומדבקות הצוואר ביחס לפני השטח הכוללים של  -

 המיכל;

והדבקה על הלוגן לצורך איטום -נטולותוהדבקה שימוש בתרכובות איטום  -

 המיכל;

 מתכות כבדות.  הדפסה ולכה נטולי-שימוש בדיו -
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 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  .5.1

 במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת. הנדרש.

 

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה .0.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Returnable Bottles and Glases/ 

Blue Angel RAL-UZ  2 (Edition January 2011) 

 

 , על תיקוניו.1888-הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"טחוק  .0.2

 ".מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות" – 172ת"י  .0.3

 ל"."מ 330של  מינליבקבוק זכוכית בעל קיבולת נו"  – 173"י ת .0.1

 ."סמ"ק 050זכוכית שקיבולם הנומינלי  בקבוקי"  – 171ת"י  .0.5

 

 נספחים .7
 1נספח 

 לעיל: 2מוצרי המזון הארוזים בד"כ במיכלי או בקבוקי זכוכית בהתאם לסעיף רשימת 

 חומרי אפיה 

 ממרחי כריכים 

 מוכנות-ארוחות מוכנות או חצי 

 חומרי ג'לי 

 דבש 

 יוגורט ומוצרי חלב דומים 

 קושו 

 ממרח שוקולד/ממרח אגוזים 

 שמנת מתוקה, שמנת חמוצה 

 רוטב סויה 

 טופו, טמפה 

 תבלינים 
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 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


