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

  ה ממוחזריםה ממוחזריםייחומרי תשתית ובניחומרי תשתית ובני

  IGTD 124:פרמסמפרט 
 
 

 1 :מהדורה 5מתוך  1עמוד 
 

 15.04.2013בתוקף מתאריך: 
 

 

 כללי .1

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

 המפרט וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת. 

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.1

או מערכת איכות  8001:1009על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

 .דומה 

 .עליו המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל .1.1

 

 חלות .2

חומרים, המשמשים " תכלול חומרי תשתית ובנייה ממוחזרים" המוצרים קבוצת .1.1

לתשתיות או לשימושי בנייה שונים, שמקורם מפסולת בניין שעברה הפרדה, עיבוד 

 .חוץ לאתר הבנייהמש מפעל ייעודיאתר הבנייה או בבוטיפול 

 

 הגדרות .3

משיבה חומרי ופסולת בנייה, באתר בנייה או באתר חברה הממחזרת או  – מפעל .1.1

 קבוע מחוץ לאתר בנייה.

צרכנים, ביתיים, ומסחריים, לאחר שימוש  ונוצרש יםחומר – ממוחזרחומר  .1.1

כצרכנים סופיים של אותו מוצר, שאינם יכולים  -מוסדיים ותעשייתיים, במוצר 

ולל החזרות של המוצר במהלך כ –לשמש עוד למטרה הראשונית אליה יועדו 

 שרשרת ההפצה. 

שחומר הגלם שלהם לא ייגמר  אנרגיה ממקורות – אנרגיה ממקורות מתחדשים  .1.1

 כמו שמש ורוח. בעתיד הנראה לעין

בצוע פעולות המפחיתות באופן ישיר את פליטות הפחמן  – ת פליטת פחמןהפחת  .1.1

 .מתן השירות ם שלהיבטיהכל מאו מתהליך ייצור המוצר 

על ידי או לשירות הפחתה עקיפה של פליטת הפחמן למוצר  – פליטת פחמןוז קיז .1.5

להיבט כל שהוא של מתן בצוע פעולות שאינן קשורות לא לתהליך הייצור ולא 

 השירות )למשל נטיעת עצים(.

גלם, י ה"מחזירים" אותה למצב של חומר -תהליך שבו מפרקים פסולת ו – ִמחזור .1.3

 .יםלייצור מוצרים חדש ואשר ישמש
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 דרישות  .4

לפחות של שאריות מחומר הגלם  95%חזור, למפעלים מאושרים, למהמפעל ישלח  .1.1

מתכת יכול לשמש לבנייה )עץ, פלסטיק, ניילון, זכוכית, שאינו הנכנס למפעלו, 

 קרטון, נייר וכדומה(.לסוגיה, גזם, 

לאחר שהופרדו ממנו היקף המיחזור וההשבה, של חומר הגלם הנכנס למפעל,  .1.1

 95%, יהיה למטרות תשתיות ובנייה, המיועד 1.1אריות המוזכרות בסעיף הש

 לפחות.

 1.1-ו 1.1 ניתנת למיחזור או השבה, כמצוין בסעיפיםרעילה ואינה פסולת שאינה  .1.1

. פסולת המוגדרת כרעילה תפונה על פי הנדרש תפונה לאתרי הטמנה מורשים

 .בתקנות

  .רעיליםכלשהם לרבות ם אין להכניס למוצר באופן יזום ומכוון חומרי .1.1

אורגאניים נדיפים בכמות  חומרים,  לא יכילו חומרי תשתית ובנייה ממוחזרים .1.5

 ממשקלם. 1%שתעלה על 

ארומאטיים נדיפים בריכוז  חומריםלא יכילו חומרי תשתית ובנייה ממוחזרים  .1.3

 חל"מ. 100שיעלה על 

 חומרי תשתית ובנייה ממוחזרים לא יכילו אזבסט. .1.4

בדרישות  תעמוד בחומרי תשתית ובנייה ממוחזרים דיואקטיביתרמת הקרינה הר .1.9

 תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה. – 5089תקן  ישראלי ת"י 

ים יכוזים המצוינמהר ,ריכוזים גבוהים לא יכילו ,חומרי תשתית ובנייה ממוחזרים .1.8

 לגבי המתכות הכבדות הבאות:

 מ"ג לק"ג. 10-עופרת  

  ג לק"ג.מ" 5 –קדמיום 

  מ"ג לק"ג 1 –שש ערכי כרום.  

 מ"ג לק"ג 1  - כספית . 

  ניהול אנרגיה .1.10

-צריכה להימדד ולהירשם על המפעל המייצרצריכת האנרגיה הכוללת של  .1.10.1

יתבסס מידע ה .חשמל, גז ודלק תכלול:בסיס רבעוני לפחות. צריכת האנרגיה 

 . שתהיינה זמינות לעיון קבלות מספקי האנרגיה על 

טון דיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון אנרגיה להמפעל יג .1.10.1

 או ליחידת ייצור אחרת. מוצר

 לאורך הזמן. המפעל  יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיה  .1.10.1

 בצריכת האנרגיה לפחות. 15%עד להפחתה מצטברת של  התכנית תימשך 
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וברמת הפחתה של שהמפעל מייצר  המוצר הצמצום יהיה יחסי לכמות 

שנים מלפני קבלת  1יילקחו בחשבון הפחתות שנעשו עד  .בשנה 1%לפחות 

 .התו

המפעל יבצע הפחתה או קיזוז של פליטת פחמן כפיצוי על שימוש בחשמל  .1.10.1

שננקטו לביצוע  האמצעיםממקורות בלתי מתחדשים. יש להציג את 

 ההפחתה או הקיזוז.

 ניהול מים .1.11

ו המפעל ישיב לתהליך את כל השפכים הנוצרים בתהליך הייצור, א .1.11.1

 במידה ואפשרי. –כמות שהם או לאחר תהליכי טיפול 

 תכנית לניהול אבק .1.11

ל אזורי הפעילות כולל יישם תכנית לניהול פליטת אבק בכ המפעל  .1.11.1

 .הגישה למפעל כבישי

 אחסון חומרי גלם .1.11

אחסון חומרי הגלם השונים והפסולת הנוצרת בתהליך הטיפול, יהיה בהתאם  .1.11.1

תהיה מדיניות ניהול  לדרישות המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, למפעל 

והפסולת  גלםהאפקטיבית, נהלים ושיטות בנוגע לאחסון נכון וטיפול בחומרי 

 הם.לסוגי

ן יבניהפסולת את צי רכב כבד המשנע לוודא האם יש  יש) רכבים תפעוליים .1.11

 אליו וממנו(

פעיל  מערכת ממוחשבת, או אמצעי אחר, לבצוע תכנון ובקרת הנסיעות יהמפעל  .1.11.1

של חומרי הגלם והתוצרת אליו וממנו. המערכת תתכנן,  לכל אחד מהרכבים 

, הכולל כמה שיותר אתרי התפעוליים של החברה, מסלול נסיעה אופטימאלי

בנייה או לקוחות על ציר נסיעה קצר ורציף ותוך התחשבות ולקיחה בחשבון של 

 שעות העומס בדרכים, באופן שתיחסך הכמות הגדולה ביותר של דלק האפשרית. 

כל כלי הרכב המסחריים יקבלו טיפול שירות בידי טכנאים מיומנים אחת לשנה  .1.11.1

ברו טיפול עמה שתדיר יותר. בנוסף, כלי הרכב ילפחות או עפ"י המלצות היצרן, 

 ק"מ. 10,000-אחת ל

עמידה בתקנות  יעברו מבחן פליטות לאוויר לבדיקתהתפעוליים כל כלי הרכב  .1.11.1

אחת לשנה לפחות. המבחן יכלול, לכל הפחות, בדיקת פליטות ב"הנעה קרה" 

ות )דהיינו עוד בטרם שהמנוע התחמם(. אין להשתמש בכל רכב בהם התגלו רמ

או  בממירים קטליטיים, יצוידוכביש ה יזיהום חריגות מעל התקן. כל רכב

שלט בולט  יישאוכל רכבי הכביש כן, -כמוערך בהפחתה. -באמצעי אחר, שווה
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כל בעלי הרכב לדווח על הפליטות לאוויר, בליווי מספר טלפון ותיעוד לעידוד 

 מסמכים.  

המופעלים על בנזין וסולר  כאשר הדבר מתאפשר מבחינה טכנית, כל כלי הרכב .1.11.1

דיזל, שמן ירקות או -דלקים ממקור שאינו פטרוכימי )כגון ביו 10%יצרכו לפחות 

 אתנול(.      

לקים אסורה במסגרת אחריות דהוא כלי רכב קיימים בהם החלפת  ,סייג לכך

רכש של כלי רכב חדשים מהלך היצרן. סייג זה יחול רק בתקופת אחריות היצרן. ב

 אין לגביהם הגבלות יצרן מסוג זה.פות לכלי רכב שתינתן עדי

 הדרכה והטמעה .1.15

ימנה ממונה איכות הסביבה שיהיה אחראי, בין השאר, על קיום כל  המפעל .1.15.1

 .החברההסעיפים של מפרט זה. ממונה איכות הסביבה ימונה על ידי מנכ"ל 

ות בנושא איכ והטמעה, לרבות עובדי קבלן, יעברו הדרכה המפעלשל עובדים הכל  .1.15.1

המדיניות, המטרות והיעדים ותכניות העבודה הסביבתיות בכלל ועל  סביבה,

 וההיבטים הסביבתיים הייחודיים לשרות, הנכללים במפרט זה, בפרט.

במקומות בהם עובדים זמניים או לקוחות באים במגע עם המערכת הסביבתית  .1.15.1
  .יש להציב מודעות ואמצעי הסברה לשימוש במערכות הסביבתיות

 

 טות בדיקהשי .5

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

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  .5.1

ISO,  תקניEN מסמכי:  מכוני תקינה לאומיים,, תקנים שלAWWA ,ASTM  

NSF, ,EPA    ,APHA standards methods, FCC ו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

 .תכולת יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה - 5089תקן ישראלי  .3.1

 .אגרגטים ממוחזרים  1993תקן ישראלי ת"י  .3.1

 נספחים .7

 .אין

 כויות יוצריםז

בכל אמצעי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש  ,ק או לפרסםאין לצלם, להעתי

 ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


