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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.9

 או מערכת איכות דומה. 2111:9119במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

, ריהוט: 1חלק  1921ת"י לרבות וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, המ .1.1

 עץ ומוצריו.-חומרים

 

  חלות .2

מהמוצרים הסופיים המוכנים לשימוש של ריהוט חוץ את הדרישות  מפרט זה מגדיר .9.1

 : הבאים

זורי הסעדה חיצוניים, וש מסחרי וציבורי כמו בתי קפה, ארהיטי חוץ לשימ  .9.1.1

 או שולחנות פיקניק.ספסלים בפרקים 

למחנאות, כסאות לדקים  ריהוט נופש ביתי כמו כסאות ושולחנות מתקפלים .9.1.9

 וכסאות נוח.

רהיטים לצד הדרך כמו מחסומים, מערכות סימוני תנועה ואמצעי פקוח על  .9.1.1

 תנועה.

אביזרים וקישוטים חיצוניים כמו גדרות, פרגולות, סורגים ושבכות ומתקני  .9.1.1

 האכלה וטבילה לציפורים.

רהיטים חיצוניים המעורבים בשריפת דלקים כמו מתקני  לא כלולים במפרט זה: .9.9

ומבני  גן אחרים ברביקיו, מחממי חוץ ואחים )קמינים( וכן קירות תומכים, סככות גן 

(dwellings.) 

שלא מתאימים לסעיפים , סוגים אחרים של  ריהוט חיצוני חדשניים סביבתית .9.1

כמוצר ירוק, בתנאי שהמוצר ממלא את המופיעים לעיל יכולים הסמיך עצמם 

 של מפרט זה. יםרלבנטיים הפרקההדרישות של 

 

 הגדרות .3

שילוב של שני אלמנטים שאחד מהם הוא מתכת שתוצאתו היא חומר  – סגסוגת .1.1

 מתכתי שתכונותיו שונות ממרכיביו.

ידועים גם בשם פנל פורניר. פנלים העשויים משכבות עץ  – פנלים מודבקים .1.9

 .ה בכיוון הסיבים ובמקביל אחת לשנייהיילשנ תאח ות בשרףבקמודות, הדחוס

לוח המיוצר מסיבי עץ עדינים המעובדים עם שרף  – (סיבית ות  סיבים )לוח .1.1

)דבק( ומסודרים בצורה אחידה לכל עובי הלוח. החומר עובר תהליכי אידוי 
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וכבישה בטמפרטורה ולחץ גבוהים. החוזק ואיכות הלוח נקבעים לפי צפיפות 

 יבים סוג השרף ונתוני תהליך הכבישה.הס

  לוח עץ המורכב משבבי עץ גרוסים המודבקים יחדיו - לוחות שבבים )שבבית( .1.1

 בשרף.

מרכיב בייצור קצף פוליאוריתן שנותן לו גמישות וצפיפות.  – זרז בדיל אורגאני .1.3

 Stannous Octate .  -ו  Dibutil Tin Dilaurate סוגים: 9קיימים 

 לוח המורכב משכבות עץ ניצבות זו לזו. - (לביד )סנדוויץ' .1.3

 לפני צריכת המוצר ואחרי צריכת המוצר.   - תכולת חומר ממוחזר .1.2

" כולל את הפסולת שנוצרה תוך כדי ייצור המוצר, למעט  פסולת לפני צריכה"

 בה נעשה שימוש חוזר באותו תהליך ייצור.  

ם )ביתיים, " כולל את החומרים, שנוצרים על ידי צרכניאחרי צריכה"

כצרכנים  -ומסחריים, מוסדיים ותעשייתיים( במהלך השימוש שלהם במוצר 

כולל  –סופיים של אותו מוצר, שאינם יכולים  לשמש עוד למטרה אליה יועדו 

 החזרות של המוצר במהלך שרשרת ההפצה.

עץ שמוצאו מיערות טבעיים או מיערות בני קיימא או  – (Timber/woodעץ )  .1.9

וללת שבבית, סיבית ופנלים מודבקים וכולל עץ משומש )עץ פסולת עץ הכ

 שמקורו מרהיטים ישנים, הריסות וכדומה(.

חומר שמקורו מרהיטים ישנים, הריסות ומקורות רלבנטיים  – עץ משומש  .1.2

 אחרים.

לוק עץ ישאריות מוצר הנוצרות משיוף עץ, גזום ועיבוד עץ ולס – פסולת עץ .1.11

 לאחר שימוש למעט עצים מתים.

 

  רישותד .1

 התאמה למטרה  .1.1

 המוצר יתפקד היטב ביישום המתוכנן שלו. המוצר יהיה מתאים למטרה  לה נוצר. 

 אחריות  .1.1.1

, 9.1.9, 9.1.1המוצרים המופיעים בסעיף שנים על  3יצרן יציע אחריות של לפחות ה

שנה. האחריות תכלול גם  91יקבלו אחריות של  9.1.1מוצרים מסעיף ואילו   9.1.1

תיים כמו חשיפה לשמש, גשם או הצטברות של אבק ורוח כתוצאה נזקים סביב

 מרוחות.

 .קריטריונים לתכנון לעמידות ארוכת טווח  .1.1.9

 המוצר ידגים: , 1.1.1אמור בסעיף בנוסף ל
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 עמידות למים והתאמה לסביבה חיצונית  .1.1.9.1

היצרן חייב להדגים שמים אינם יכולים להיספג להצטבר או להיאסף לתוך 

ש ואחסון רגילים. המוצר לא יזדקק לשינוי מיקום המוצר בתנאי שימו

 כאשר יש גשם, טל או כפור.

 הגנה על חלקים העשויים מעץ .1.1.9.9

חלקי עץ וחלקים שנועדו למגע מתמשך עם קרקע )גדרות למשל(, ידגימו 

 אמצעים קבילים לשימור עץ כמו כיסוי, ציפוי או טיפול כימי.

 

  דרישות מחומרים  .1.9

או  3%ורם ת לכל סוג של חומר הנמצא במוצר המוגמר שתהדרישות בסעיף זה מתייחסו

 יותר למשקלו של המוצר.

 עץ וחומרים טבעיים אחרים   .1.9.1

 מקור הסיבים .1.9.1.1

לפני צריכה יתועד  המקור הגיאוגרפי של עץ ראשוני ועץ ממוחזר  .1.9.1.1.1

 באופן שיתאפשר ווידוא של מקור העץ לכל אורך שרשרת האספקה.

המאושרים על ידי המקורות  שליכול להיות מכל שילוב מקור הסיבים  .1.9.1.1.9

FSC  (Forest Stewardship  Council ) ,סיבים מיערות נטועים :

סיבי צלולוזה, סיבים מוחזרים )סיבים לפני צריכה ואחרי צריכה( 

 סיבי כותנה, שאריות מיבולים או פסולת סיבים. 

כמנוהלים באופן בר   FSCמקורות סיבים שאינם מאושרים על ידי  .1.9.1.1.1

 מקורות הבאים:אחד מהשייכים ל ויקיימא לא יה

כריתה ואיסוף עץ בניגוד לכל החוקים והתקנות  -כריתה בלתי חוקית

 הרלבנטיים לרבות של הקרן הקיימת ורשות שמורות הטבע .

עצים וחומרים טבעיים הכוללים שינוים מבניים   -עץ מהונדס גנטית

 . EC/2001/18כפי שמוגדר בדירקטיבת האיחוד האירופאי  גנטיים

 קטגוריה זו שיטות הכלאה מסורתיות.ב כלליםנ ל א

 – מטעים שנטעו לאחרונה ומשפיעים על מערכות אקולוגיות ראשוניות

המטעים או אדמה חקלאית בה משתמשים לעץ חייבת להיות מוקמת 

ולא הייתה לה השפעה על מערכות אקולוגיות בעת  9111לפני שנת 

שנבעו  ,יערות ראשוניים הקמתה. הקמה כוללת גם כריתה או הרס של

 מהקמת המטע.

 קהילות לא מאושרות עם ערך שימור גבוה:

עולמי  משמעותי של מגוון ביולוגי ערך אזורי/ארצי/בה שקהילה  -
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ת בתוך או מכילה "יחידת גדול הנמצאו/או קהילה עם ערך נופי 

שאוכלוסיות בנות קיימא  של רוב )אם לא כל( המינים היכן -ניהול"

 .ה באופן טבעי קיימים בשפע ודפוס טבעי של  תפוצה הנמצאים ב

 קהילות שמכילות מערכות אקולוגיות נדירות, מאוימות או בסיכון. -

אוכלוסיות אנשים חיוניות לספוק צרכים בסיסיים של קהילות  -

מקומיות )מחיה, בריאות(  ו/א קריטיות לזהות התרבותית 

 המסורתית של אנשים אלו.

 

 עצים משוקמים .1.9.1.9

ר להשתמש בעצים משוקמים לריהוט  חוץ . עצים משוקמים כוללים אפש

כפסולת מעץ לפני כריתתו החוקית, עצים מתים מהנוף במקורו שעץ 

העירוני או מגנים עירוניים או כפריים, או מאתרי הרס ושאריות עץ 

 מחוטבי עצים מאושרים. 

 

 טיפול  .1.9.1.1

פרגנציה , אסור שיטופל או יעבור אימבריהוט חוץעץ בו משתמשים  .1.9.1.1.1

לחומרים קרצינוגניים המופיעים  עם קוטלי פטריות וקוטלי חרקים

 *:    IARCבקטגוריות הבאות של הרשות הבינלאומית לחקר הסרטן 

 )מסרטנים וודאיים בבני אדם(,  1 

A9 קרוב לוודאי מסרטנים בבני )מסרטנים וודאיים בבעלי חיים ו

 אדם(, 

רות בחקיקה ישראלית וכן יעמדו בכל התקנות הרלבנטיות שמוזכ

 העוסקת בחומרים מרשימה זו .

*התרגום העברי של הרשימה מופיע באתרי משרד הבריאות ומשרד 

הגנת הסביבה ופורסם  מטעם  הוועדה הבין משרדית לחומרים 

 מסרטנים, מוטוגנים וטרטוגנים.

משקלית של ממיסים  3%-עץ שעבר שימור לא יכיל יותר מ .1.9.1.1.9

ויש  נספג על ידי העץהממס או שמתפלמר  ממס אורגאניים, אלא אם  ה

 פליטה.  אפס לו 

חזור ממס, מלהגדיל ככל הניתן  :היצרן צריך להדגים אמצעיים .1.9.1.1.1

להקטין למינימום קשר בין  ,ככל האפשר פליטת ממיסים להקטין

 כן הסופי )באמצעות אחסון מבוקר(.ממס לצר
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אחד משקלית של אף  1.1%-חלקים או מוצרים מעץ לא יכילו יותר מ .1.9.1.1.1

 מהחומרים בעלי סימוני הסיכון הבאים:

R50 - .רעיל מאד לאורגניזמים ימיים 

R51 - .רעיל לאורגניזמים ימיים 

R52 - זיק לאורגניזמים ימיים 

R53 - יכול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה הימית 

R56 - רעיל לאורגניזמים של הקרקע 

R58 - ווח לסביבהיכול לגרום להשפעה שלילית ארוכת ט 

 Chromate- Copper- Arsenateמוצרים שקבלו תו ירוק לא יכילו   .1.9.1.1.3

 .creosoteאו 

 

 דבקים בלבידים ועץ שעבר למינציה .1.9.1.1

בדבקים ללבידים או לעץ שעבר למינציה או פנלים  פורמלדהידתכולת 

 משקלית. 1%עלה על תאחרים או מוצרים לא 

 

 פליטות לאוויר .1.9.1.3

מוצרים שעשויים להיות בשימוש או להיות מאוחסנים או להיות 

בדרישות הפליטה של מפרט מועברים לתוך הבית של צרכן סופי יעמדו 

GECA 28   פטורים מדרישה זו מוצרים שלא ניתנים להזזה או שנבנו .

 כמו גדרות ופרגולות. –בחוץ 

 

 

 פלסטיק וריפוד   .1.9.9

 קוד זיהוי פלסטיק .1.9.9.1

גרם  31יסמן כל מוצר או מרכיב פלסטיק שמקלו מעל מוצר שקבל תו ירוק 

 .ISO 11132 -(  בהתאם לRICבקוד זיהוי מתאים )

שאופן הייצור שלהם או גודלם וצורתם  יוצאים מן הכלל יהיו מוצרים

מונעים את הטבעת הקוד על המוצר. במוצרים אלו יש לוודא שהמידע 

יסופקו בזמן  המתאים המתאר את שיטת הסילוק של המוצר כולל הקוד

 המכירה של המוצר.

 תוספים .1.9.9.9
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, מתילן כלוריד וחומרים  CFC ,HCFC ,HFC-לא יהיה שימוש ב .1.9.9.9.1

אורגאניים מוכלרים אחרים במהלך הייצור של פלסטיק קצף או ניקוי 

 של ציוד ייצור.

לא יוספו לאיזשהו מרכיב פלסטיק, אמינים המבוססים על אנילין  .1.9.9.9.9

ופרת, כרום, קדמיום או בדיל. ופיגמנטים וזרזים המכילים כספית, ע

ניתן להשתמש בקטליסט בדיל אורגאני במהלך ייצור פוליאוריתן אם 

-היצרן ממלא אחר הוראות תקנות רישוי עסקים פסולת מסוכנת

1221. 

 דיאן.-בוטא 1,1חל"מ של  1-קצף או לטקס או גומי לא יכילו יותר מ .1.9.9.9.1

טופל (י TOC-ו COD-עומס בשפכים מייצור קצף גומי )מבוטא כ .1.9.9.9.1

לפחות )ויותר אם החוק דורש זאת( לפני שחרורו  21%-ויופחת ב

 למערכת הביוב הציבורי.

 בדים  .1.9.1

 .IGTD 19בד יעמוד בדרישות של מפרט 

 זכוכית  .1.9.1

בריהוט חוץ א יהיה שימוש בזכוכית המכילה עופרת, זכוכית קריסטל, זכוכית 

ע או תוספים משוריינת או זכוכית שעברה למינציה. לא יהיה שימוש בחומרי צב

 אחרים המכילים כספית, עופרת, כרום, קדמיום או סלניום.

 גומי   .1.9.3

 כל הגומי שבו משתמשים במוצרים יהיה בעל תו ירוק כל שהוא.

 דבקים   .1.9.3

יהיו בעלי תו ירוק כל שהוא או יעמדו בקריטריון  1.9.1.1דבקים כאמור בסעיף 

IGTD  89 . 

 מתכות וסגסוגות   .1.9.2

לדה מאיכות נמוכה או מתכות וסגסוגות אחרות חלקי מתכת אסור שיכילו פ .1.9.2.1

משקלית כרום  11%חלד ותכיל לפחות -שמחלידות בקלות. פלדה תהיה אל

 או שתוכח עמידות לקורוזיה שהושגה בדרך אחרת.

כרום. במקרים 11%-ציפוי מתכת לא יכיל קדמיום, ניקל, בדיל או יותר מ .1.9.2.9

ניקל היכן שהדבר יוצאים מהכלל, אפשר לבצע טיפול פני שטח עם כרום ו

נחוץ על בסיס שחיקה מוגברת או חלקים שצריכים חיבור חזק במיוחד. 

 חלקים שאמורים לבא במגע עם העור.חריגה זו לא תאושר ל
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. ציפוי המוסף למתכת או סגסוגת, אסור שימנע מיחזור בסוף חיי המוצר .1.9.2.1

וי ( מוחרגים מדרישה זו כי בהם ציפboltsאביזרי מתכת כמו ברגים ואומים )

 נחוץ כדי להגן על המוצר מלהחליד. 

 תעודת האחריות.תכולת מ  חלקי מתכת ואביזרים כמו ברגיםאין להסיר  .1.9.2.1

 

 ציפוי וטיפול עמידות למים  .1.9.9

 יםאו טיפול שעלולציפוי , תוויאימפרגנציה,  ברואף מוצר או מרכיב לא יע .1.9.9.1

מוצרים בעלי משך חיים -למנוע מיחזור לאחר צריכה. יוצאים מן הכלל

 ך שציפוי או טיפול יאריכו יותר את חיי המוצר.ארו

 צבעים וטיפול עמידות למים חייבים להיות בעלי תו ירוק רשמי כל שהוא. .1.9.9.9

 

 חומרים מסוכנים  .1.9.2

 דרישות בפרק זה מתייחסות לכל החומרים במוצר המוגמר, ללא קשר למשקלם.

 

 עומס כולל   .1.9.11

שריפה של  או/ו חתה של סיכון זיהום בתהליך הסילוק, הטמנהפכדי לעודד ה

 המוצר בסוף חייו, החומרים הבאים לא יוספו למוצר בתהליך ייצורו:

 אנטימון, ארסן, קדמיום, כרום, נחושת, עופרת, כספית, סלניום ובדיל.

 פלואור או כלור אלמנטריים.

 (.PCPפנטה כלורו פנול )

 (.benzo (α) pyreneזפת )

רים על ידי המשרדים אפשר להשתמש בנחושת כחלק  מטיפולים בעץ המאוש

 .1.9.1.1הממשלתיים הרלבנטיים ובתנאי שמתקיים כל האמור בסעיף 

 

 חומרים אסורים   .1.9.11

החומרים הבאים ונגזרותיהם הפעילות או חומרי המוצא שלהם אסור  .1.9.11.1

שיוספו למוצר המוגמר, חלקיו ושיהיה בהם שימוש בשלב כל שהוא 

או דטרגנטים של תהליך הייצור כולל כחומרי הכנה, חומרי ניקוי 

 במתקן הייצור:

 ממיסים או חומרי קשירה אורגאניים מוכלרים. .1.9.11.1.1

אור, כלור כולל חומרי מוצא ממלחי והלוגנים אלמנטאריים )פל .1.9.11.1.9

 הלידים(.

 תוספים מפולימרים של פלואור. .1.9.11.1.1
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 אמינים מבוססי אנילין .1.9.11.1.1

, DEHP ,DBP ,DAP ,BBP ,DMP ,DMT ,DEPהפטאלאטים:  .1.9.11.1.3

DMEP ,DIBP. 

 זירידיןאזירידין או פוליא .1.9.11.1.3

1.9.11.1.2. PBDE (Polybrominated diphenil ethers ומעכבי בעירה )

 .פחמנים 11אורגאנים מוכלרים בעלי שרשרת של עד 

 פיגמנטים ותוספים שמכילים עופרת, בדיל, ארסן, קדמיום, כספית או נגזרותיהם. .1.1

 

 

 מיחזור לאחר צריכה ותווי  .1.1

 פירוק  .1.1.1

די להקל על המיחזור כל המוצר חייב להיות ניתן להפרדה בקלות לחלקיו כ .1.1.1.1

 של החומרים שמרכיבים אותו.

 החומרים הבאים יפורקו בקלות ללא צורך בכלים או מיומנות מיוחדים: .1.1.1.9

 משקלית מהמוצר. 3% -אם מהווה מעל ל –אלומיניום 

 משקלית מהמוצר. 11% -אם מהווה מעל ל –פלדה

 משקלית מהמוצר. 91% -אם מהווה מעל ל –זכוכית

 משקלית מהמוצר. 91% -ל לאם מהווה מע –פלסטיק

 

 אחריות    .1.1.9

אם המוצר לא בר מיחזור במערכת מיחזור מקומית, היצרן יקבל את המוצר ללא 

)למעט שינוע( להמשך מיחזור,  או שיהיה לו סידור עם גוף ממחזר  עלות נוספת

מאושר שיקבל ויטפל במוצר או שתהיה לו תכנית ניהול מוצר שתסיט את רוב 

לא  –נה. יוצאים מן הכלל מוצרים שזוהמו על ידי המשתמש המוצר מלהגיע להטמ

 מדובר על אבק או הצטברות של מזהמים מהסביבה.

 

 חלקי חילוף  .1.1.1

וכדומה( יש  כנפי שולחןפרקים/צירים, תם חלקי המוצר החשופים לשחיקה )מלאו

שנים לפחות. היצרן חייב להבטיח  3להבטיח חלקי חילוף פונקציונליים למשך 

 ת חלקים למשתמש הסופי.אפשרות החלפ

 

 תכולת חומר ממוחזר   .1.1.1

 מוצר בעל תו ירוק שמכיל את החומרים הבאים, יעמוד דרישות הבאות:
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 אלומיניום .1.1.1.1

 חומר ממוחזר.13%כל מוצרים או חלקי אלומיניום יכילו לפחות 

 פלדת אל חלד .1.1.1.9

 91%ממשקל המוצר תכיל לפחות  3%-פלדת אל חלד המהווה יותר מ

 חומר ממוחזר.

 קפלסטי .1.1.1.1

חומר  31%ממשקל המוצר יכיל לפחות  11%-פלסטיק המהווה יותר מ

משקלית פולימרים מבוססי פוליאולים שאינם  31%ממוחזר או לפחות 

 ממקור של פטרו כימיקלים.

 

 דרישות מאריזה   .1.1.3

 אריזה לא תכיל פלסטיק מוכלר או מכיל הלוגנים. .1.1.3.1

 אריזה משומשת תוכל לעבור למיחזור. .1.1.3.9

 

 מידע על המוצר   .1.1.3

 רן חייב לספק מידע כתוב המצהיר באופן ברור את:היצ

 השימוש המיועד של המוצר. -

 הוראות לשימוש נכון ואחסון שיאריך כמה שיותר את חיי המוצר. -

 הוראות תחזוקה, אם נדרשות.  -

 כימיקל או ציפוי שהוגבל בחלק כל שהוא של מפרט זה. -

 הוראות מיחזור לסוף חיי המוצר. -

 

 שיטות בדיקה .5

הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  כל .3.1

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

 בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו.

הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .3.9

ISO  תקני ,EN מסמכי:  לאומיים,, תקנים של מכוני תקינה AWWA , 

ASTM  NSF , ,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 

 מסמכים ישימים .6
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6.1 The Australian Ecolabel Program, Good Environmental Choice Australia  

        Standard – Outdoor Furniture - GECA  38 15 October 2007 

 

 

 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.


