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  כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות , בכל דרישות דין רלבנטיות ויעמד והחברההשירות    .1.1

 .המפרט ודרישות הדין הוראת הדין היא שקובעת

 והחברהבמידה  , הסביבה להענקת תו ירוקהגנת קבל את אישור המשרד לת  החברה   .1.2

השירות החומרים והמשאבים בהם משתמש נותן השירות ו. על ידי המשרד תמפוקח

  .לא יפגעו  באדם ובעובדים, והפעילויות אותן הוא מבצע

 .דומה או מערכת איכות 9001:2008י "מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת, לחברה   .1.3

 

 חלות  .2
 :לרבות בהיבטים הבאים, המטיבה עם הסביבהמחברה מפרט זה מגדיר את הדרישות  .2.1

 .חוזרשימוש בה והש, מיחזורלמטרות , איסוף ומיון פסולת ניירשירותים של  מתן .2.1.1

  .שירותים המאפשרים נסיעה של רכבים שאינם מונעים בבנזין או סולר מתן .2.1.2

  

 

 הגדרות   .3

פעילותה נגרמת היבט כל שהוא של חברה אשר כתוצאה מ – חברה המטיבה עם הסביבה  .3.1

 .)להלן נותן השרות או החברה( תועלת לסביבה ונמנע זיהום או נזק לסביבה

 GEN-שירות בעל תו ירוק מהארץ או ממדינה החברה ב/מוצר – תיתמוצר מועדף סביב .3.2

, שירות שיש לו השפעה קטנה או מופחתת על בריאות האדם ועל הסביבה/או מוצר

השוואה זו יכולה להיות . בהשוואה למוצר או שרות מתחרה שמבצע את אותה פעולה

תחזוקה או , הפעלה ,שימוש חוזר, הפצה, אריזה, ייצור, רכישת חומרי גלם: בהיבט של 

 .סילוק

, ביתיים ,צרכניםלאחר שימוש  ונוצרש ,לרבות פסולת בניין, יםחומר –ממוחזר חומר  .3.3

ם שאינ, כצרכנים סופיים של אותו מוצר -במוצר  ,מוסדיים ותעשייתיים, ומסחריים

כולל החזרות של המוצר במהלך  –לשמש עוד למטרה הראשונית אליה יועדו   יכולים

 . שרשרת ההפצה

שחומר הגלם שלהם לא ייגמר בעתיד  אנרגיה ממקורות – אנרגיה ממקורות מתחדשים  .3.4

  .כמו שמש ורוח הנראה לעין
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בצוע פעולות המפחיתות באופן ישיר את פליטות הפחמן מתהליך   -ת פליטת פחמןהפחת  .3.5

 .מתן  השירות  ם של היבטיהכל מאו ייצור המוצר 

על ידי בצוע או לשירות יטת הפחמן למוצר הפחתה עקיפה של פל - פליטת פחמןקיזוז  .3.6

למשל (להיבט כל שהוא של מתן השירות פעולות שאינן קשורות לא לתהליך הייצור ולא 

 ).נטיעת עצים
 

 כלליות מחברה המטיבה עם הסביבה דרישות .4

 צריכת אנרגיה .4.1

בסיס רבעוני - צריכה להימדד ולהירשם על החברהצריכת האנרגיה הכוללת של  .4.1.1

  ).לא כולל רכבי החברה( גז ודלק, חשמל :תכלולהאנרגיה צריכת . לפחות

 . שתהיינה זמינות לעיון קבלות מספקי האנרגיה יתבסס על מידע ה

 .ר"מ/כגון אנרגיה, הגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקת החברה .4.1.2

  . בצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיהתכין ות החברה .4.1.3

 האינ החברהבמידה (האלמנטים הבאים ,  רק אך לא, התכנית תתייחס לכל

 ): יש לנמק מדוע, ליישם את אחד האלמנטים שלהלן נתמתכוו

 .הקביעת יעדים להפחתת המדד המאפיין את צריכת האנרגיה שנקבע על יד .4.1.3.1

פונקציה של ה ישאירו את  לרבות מחשבים, כל המכשירים החשמליים .4.1.3.2

, דקות 15אחרי עד  " רדום"מכשיר יעבור למצב . במצב דלוק, שימוש חסכוני

 .שבו היה במצב בלתי פעיל

 . כל המחשבים שאינם מחייבים הדלקה רציפה יכובו לאחר שעות העבודה .4.1.3.3

 . חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשיםלפחות חלק מהרכוש ת החברה .4.1.3.4

בצע הפחתה או קיזוז של פליטת פחמן כפיצוי על שימוש בחשמל ת החברה .4.1.3.5

את , את אחוז ההפחתה או הקיזוז יש להציג. ממקורות בלתי מתחדשים

האמצעים שננקטו לביצוע ההפחתה או הקיזוז ואת החישובים שהיוו את 

 .הבסיס להפחתה או הקיזוז

  .לאחר שעות העבודה, מערכות התאורה שאינן לחירום יבוצע כיבוי של כל  .4.1.3.6

יותקנו  גלאי נפח או גלאי תנועה לכיבוי מערכות תאורה ומיזוג במידה  .4.1.3.7

 .לא מאוישים, חדרי ישיבותוחדרים או  

כגון (כל הנורות יהיו חסכוניות . ליבון שימוש בנורות זוהרות חל איסור .4.1.3.8

CFL,,PL   T5 וכדומה.( 
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כל מכשיר שאינו . Bאו   Aכל מכשירי החשמל יהיו בעלי דרוג אנרגטי  .4.1.3.9

 .לדרוג האנרגטי האמור, שנים 5בדרוג זה יוחלף תוך 

-20טווח טמפרטורות  שבין להן ליכוונו את התרמוסטט שאקלום מערכות  .4.1.3.10

במתחם , בהתאמה לעונות השנה ולסוג הפעילות הצפוי, מעלות צלסיוס 25

 . אותו מקררים או מחממים

 .מיזוג חדרי מחשבים ושרתים יותאמו להוראות היצרן .4.1.3.11

ניתן למעט מקרים בהם . יכובו לאחר שעות העבודההאקלום כל מערכות  .4.1.3.12

 . רציף אה משימושיעילות אנרגטית שתושג כתוצ וכיחלה

 

 צריכת מים   .4.2

  . בסיס רבעוני לפחות צריכה להימדד ולהירשם על החברההכוללת של  מיםצריכת ה .4.2.1

 . מים שתהיינה זמינות לעיוןקבלות מספק ה יתבסס על מידע ה

  . בצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת מיםתכין ות החברה .4.2.2

 האינ וחברהידה במ(האלמנטים הבאים ,  אך לא רק, התכנית תתייחס לכל

 ):יש לנמק מדוע, ליישם את אחד האלמנטים שלהלן נתמתכוו
 

לא . כל אביזרי מערכת המים צריכים להיות יעילים מבחינת חסכון במים .4.2.2.1

 .הפסדי מים או נזילות מכיורים או ברזים יהיו באתר 

 .כל מכלי ההדחה יהיו דו כמותיים .4.2.2.2

 .על כל הברזים יותקנו חסכמים .4.2.2.3
  .יאספו לטובת שימוש משני כגון השקיה או ניקיוןמי עיבוי מזגנים י .4.2.2.4

 

 פסולת  .4.3

צריכה להימדד ולהירשם על בסיס שוטף על פי  החברהייצור הפסולת הכוללת של  .4.3.1

הטמנה או כל , מיחזור(הפינוי ומטרת יעד , כמותה, סוגי פסולת: הסעיפים הבאים

שים בכך לכל סוגי הפסולת הנדר אישורים/קבלותשם הקבלן המפנה ו, )טיפול אחר

  . כמפורט בסעיפים הבאים

 .המידע יתבסס על קבלות מקבלני ומאתרי הפינוי או המחזור או ההשבה

להגדלת להפחתת כמות הפסולת במקור ובצע תכנית רב שנתית תכין ות החברה .4.3.2

כ הפסולת "מסה, השבה או שימוש חוזר הפסולת המועברת למחזור אחוז 

מועברת להטמנה או לאתר פסולת והקטנת כמות הפסולת הנוצרת וה, המיוצרת
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  . רעילה

 האינ והחברהבמידה (האלמנטים הבאים ,  אך לא רק, התכנית תתייחס לכל

 ): יש לנמק מדוע, ליישם את אחד האלמנטים שלהלן נתמתכוו

פסולת . הפרדה של פסולת אורגנית רקבובית מזרם הפסולת המוצקה תתבצע .4.3.2.1

בהתאם לכל , טופל במקוםאורגנית רקבובית תועבר לאתרים מורשים או ת

 .דין

, זכוכית, קרטון, נייר: כמו, הניתנת למחזור, שאינה רעילה, כל פסולת .4.3.2.2

, תשלח למחזור או השבה או שימוש חוזר, וכדומה קלקר, טקסטיל, פלסטיק

 . באמצעות קבלנים או חברות מורשות 

, שמן מנוע :כמו, הניתנת למחזור, שמכילה מרכיבים רעילים, כל פסולת .4.3.2.3

 מחסניות טונר, דיו, ציוד משרדי, ציוד אלקטרוני, צמיגים, י סיכהחומר

תשלח למחזור או השבה או שימוש חוזר באמצעות , תקליטורים וכדומה

וקבלות על תיעוד שרשרת המשמורת . קבלנים מורשים לאתרים מורשים

 .בסעיף זהעבור כל הפסולות  נות זמי יהיו , פינוי

למיחזור פסולת בניין או לאתר פינוי  פסולת בניין תופרד ותועבר לאתר .4.3.2.4

  .פסולת בניין מאושרים על פי כל דין

 

 מדיניות רכש  .4.4
בכל , של מוצרים מועדפים סביבתייםלרכש בצע תכנית רב שנתית תכין ות החברה .4.4.1

א יהעצמי והן לצורך בצוע פעילות השירות שה ההן לשימוש, ההיבטים של פעילותו

   .הללקוחותי נתנות

 האינ החברה ובמידה (האלמנטים הבאים ,  אך לא רק, כלהתכנית תתייחס ל

 ): יש לנמק מדוע, ליישם את אחד האלמנטים שלהלן נתמתכוו
חומרי בנייה , פלסטיק, נייר: מוצרים ממוחזרים כגוןושימוש ברכש  .4.4.1.1

 .וכדומה
  .מדפסות ומכונות צילום  דו צדדיותב ושימושרכש  .4.4.1.2

 .מוצרים מועדפים סביבתיתושימוש ברכש  .4.4.1.3
/ ממוחזר וציוד  המלווה באסמכתאות מאת הספק על היותושימוש ברכש  .4.4.1.4

 . שימוש חוזרהשבה ולל ןנית או  למחזור ןנית
 :הבאים  אחד מהתיוויםהמכילים את  בחומרי ניקויהשתמש רכוש ולאין ל .4.4.1.5

R42 )גירוי בשאיפה-עלול לגרום ל(  
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R43 )עלול לגרום לגירוי במגע עם העור(  

R48 )ות בחשיפה ממושכתסכנה לנזק חמור לבריא(  

R50 )רעיל מאוד ליצורים ימיים(  

R51 )רעיל ליצורים ימיים(  

R53 )עלול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבות ימיות(  

R58 )עלול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה(  

R68 )סכנה אפשרית להשפעות בלתי הפיכות (  

  .IARCי "עפ 2bאו  2a, 1מרכיבים המסווגים  בסוגים 

תהיה בהתאם לתקנות הבטיחות  ,החשיפה המקובלת לחומרים מסוכנים של העובדים

  . ת"בעבודה והנחיות משרד התמ

  

 תחבורה  .4.5
 צריכה להימדד ולהירשם על החברהשל הרכב כל כלי הכוללת של  הדלק צריכת  .4.5.1

  . בסיס רבעוני לפחות

 . ות לעיוןשתהיינה זמינ, או רישום רכישת דלקקבלות  יתבסס על מידע ה
ובכלי השימוש בכלי רכב בכלל יבצע תכנית רב שנתית  לצמצום תכין ות החברה .4.5.2

  .בפרט, רכב צורכי דלק ומזהם אוויר

 האינ  והחברהבמידה (האלמנטים הבאים ,  אך לא רק, התכנית תתייחס לכל

 ): יש לנמק מדוע, ליישם את אחד האלמנטים שלהלן נתמתכוו
שמזהמים פחות את , רכישה והפעלה של רכבים בעלי צריכת דלק נמוכה .4.5.2.1

  :על פי המפרט הבא, היברידיים או חשמליים, האוויר

 
  :טון  3.5לגבי כלי רכב חדשים עד 

 דרגת זיהום מקסימלית )ק"סמ(כלי רכב בנפח מנוע 
1,400 6 
1,600 8 
1,800 10 
, כלי רכב מסחריים, ק"סמ 1,800מעל 

 ים או רכבי שטחרכבי מנהל
  אין הגבלה
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  :טון  3.5לגבי כלי רכב מעל 

  .שנים 10הפעלה של רכבים בעלי מנוע בנזין שגילם אינו עולה על 

שנים והם  עומדים בדרישות  5הפעלה של רכבים בעלי מנוע דיזל שגילם אינו עולה על 

  .5או  4, 3תקינת יורו 

  

 .שקבע יצרן הרכב בתדירותרכבי חברה יהיו מתוחזקים באופן שוטף ו .4.5.2.2
במערך  או/עידוד של עובדים שישתמשו באופניים ואו בתחבורה ציבורית ו .4.5.2.3

  .במקום השימוש ברכב פרטי או רכב חברה ותגמולם, הסעות

  

 

 בנייה ירוקה .4.6
את  יישםיש ל, החברהבהקמת מבנה חדש או שיפוץ נרחב של  מבנה קיים של  .4.6.1

  .   עקרונות התקן לבנייה ירוקה

 

 הדרכה והטמעה  .4.7

על קיום , בין השאר, מנה ממונה איכות הסביבה וקיימות שיהיה אחראיהחברה ת .4.7.1

 . החברהל "ממונה איכות הסביבה ימונה על ידי מנכ. כל הסעיפים של מפרט זה

בנושא איכות  והטמעהיעברו הדרכה , לרבות עובדי קבלן, החברהשל עובדים הכל  .4.7.2

ותכניות העבודה  המטרות והיעדים, בכלל ועל המדיניות, סביבה וקיימות

 .בפרט, הנכללים במפרט זה, חברההסביבתיות וההיבטים הסביבתיים הייחודיים ל

במקומות בהם עובדים זמניים או לקוחות באים במגע עם המערכת הסביבתית יש  .4.7.3

  . להציב מודעות ואמצעי הסברה לשימוש במערכות הסביבתיות 
 

 פרויקטים קהילתיים .4.8

או תקדם , שורה לנושאי איכות הסביבההחברה תבצע  פעילות קהילתית הק .4.8.1

 הבקהילה הסמוכה לאתרי החברה או באוכלוסיי, ותיישם פרויקטים סביבתיים

  .אחרת על פי בחירתה
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 ניהול סביבתי .4.9
התייחסות לנושא איכות הסביבה במסמכי החזון והמדיניות של  החברה תכניס .4.9.1

 .החברה
היבטים אלו . ילותוהחברה תבצע סקר לאיתור כל ההיבטים הסביבתיים של פע .4.9.2

 .ידורגו לפי רמת ההשפעה הסביבתית שלהם 
בהתאם לדרוג זה תכין החברה  מסמך מטרות ויעדים ניתנים למדידה ותכנית  .4.9.3

 . להשגת המטרות והיעדים שנקבעו, ז"כולל לו, עבודה
 .החברה תיישם את תכנית העבודה שכתבה בלוח הזמנים שקבעה לעצמה .4.9.4
ם סביבתיים מידי שנה וכן יבצע מבדקים החברה תבצע עדכון  סקר היבטי .4.9.5

 . פנימיים לאיתור מפגעים סביבתיים ובדיקת מידת העמידה בתכניות העבודה
כל המסמכים הקשורים לסעיפים שלעיל יהיו מבוקרים ומתוחזקים בהתאם לנדרש בתקן  .4.10

ISO 9001.  

 

 שיטות בדיקה .5

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

עבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג יעשו הבדיקות במ, במידה ולא קיימת מעבדה כזו

  .בדיקות אלו

תקני : שפורסמו באחד מהמקורות האלה, הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות 5.2 .5.1.1

ISO  , תקניEN ,מסמכי  ,תקנים של מכוני תקינה לאומיים: AWWA , ASTM  

NSF , ,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA.  
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  פרק א

   

למטרות , איסוף ומיון פסולת ניירשל דרישות פרטניות למתן שירותים 

  .השבה ושימוש חוזר, מיחזור

 
 הגדרות .1

  .עיתון, קרטון, מודפס, לבן, לרבות אך לא רק, נייר לסוגיו–נייר  .1.1

 

 רכבים תפעוליים .2

לבצוע , או אמצעי אחר, מערכת ממוחשבת  החברה תפעיל,  4.5בנוסף על האמור בסעיף  .2.1

לכל אחד מהרכבים התפעוליים של ,  המערכת תתכנן. תכנון ובקרת הנסיעות של מוצריה

הכולל כמה שיותר לקוחות על ציר נסיעה קצר ורציף , מסלול נסיעה אופטימאלי, החברה

באופן שתיחסך הכמות , ותוך התחשבות ולקיחה בחשבון של שעות העומס בדרכים

 . הגדולה ביותר של דלק האפשרית

באופן שעל כל רכב תועמס , במהלך השינוע,  מערכת לדחיסת הנייר החברה תפעיל  .2.2

  .הכמות המקסימלית האפשרית של נייר

 

 שונות .3

בעיקרון  של , כמו  מתקני איסוף נייר וכדומה, החברה תשתמש ותיישם בתכנון מוצריה .3.1

כולל  טכניקות הנובעות " Design for the environment-עיצוב למען הסביבה "

 :מעיקרון זה כמו

 )design for recyclability(עיצוב למיחזור  -
 )design for disassembly(עיצוב לפירוק מהיר  -
 )design for energy efficiency(עיצוב ליעילות אנרגטית  -
 design for(ייצור מחדש /עיצוב לצורך שימוש מחדש -

reuse/remanufacturing( 
 )design for disposability(וב לצורך סילוק עיצ -
מגביר שימוש בחומרים /עיצוב המפחית שימוש בחומרים מסוכנים -

 ידידותיים לסביבה
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 )cradle to cradle" (מעריסה לעריסה"עיצוב לפי עקרונות  -

 

צמצום נפח ושינוע של נייר למטרות , אחסון, מערך כולל של מיון החברה תפעיל  3.2

 .או השבה מיחזור שימוש חוזר

אך ורק , למטרות מיחזור או השבה או שימוש חוזר, שנע נייר לסוגיותאסוף והחברה  ת 3.3

 .לקבלנים מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה

 שיקלו עליהם להשתמש, כלים ושיטות, מגוון שירותים, ספק  ללקוחותהחברה ת 3.4

אך לא ,  כרים להלןכדוגמת השירותים המוז,  י  נותן השרות"בשירות הסביבתי הניתן ע

  : רק

הבניין או  , הקומה, החדר הבודד: מכלים במגוון גדלים וצורות  לאיסוף נייר ברמת -

 .השטח הציבורי 

 .עד לפינוי, דחיסה או צמצום נפח האחסוןלאמצעים  -

 .אמצעים לגריסת נייר -

מערכות שאיבת נפולת נייר מתהליכי ייצור של מפעלים בעלי כמות גדולה של פסולת  -

  .ירני

  

 

  מסמכים ישימים .4

  אין     

  נספחים .5

 אין
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 פרק ב

בבנזין או מתן שירותים לרכבים שאינם משתמשים לדרישות פרטניות 

  סולר

 

  הגדרות .1

 אין

 שונות .2

, כמו  עמוד טעינה ותחנת החלפת סוללות, החברה תשתמש ותיישם בתכנון מוצריה .2.1

כולל  טכניקות " Design for the environment-עיצוב למען הסביבה "בעיקרון  של 

 :הנובעות מעיקרון זה כמו
 )design for recyclability(עיצוב למיחזור  -
 )design for disassembly(עיצוב לפירוק מהיר  -
 )design for energy efficiency(עיצוב ליעילות אנרגטית  -
 design for(ייצור מחדש /עיצוב לצורך שימוש מחדש -

reuse/remanufacturing( 
 )design for disposability(עיצוב לצורך סילוק  -
מגביר שימוש בחומרים /עיצוב המפחית שימוש בחומרים מסוכנים -

 ידידותיים לסביבה
 )cradle to cradle" (מעריסה לעריסה"עיצוב לפי עקרונות  -

החברה תדגים ותוכיח תהליך פיתוח של מערכת לניהול אנרגיה שתבטיח ניצול יעיל של  .2.2

בין השאר על ידי מניעה אקטיבית של הטענה בשעות העומס ומניעת יכולת , בסוללת הרכ

 .המשתמש לעקוף את מערכות החיסכון באנרגיה שפותחו על ידי החברה

 תהיה, של החברה" תחנות התדלוק"בה ייעשה שימוש ב, השיטה להארכת חיי הסוללה .2.3

 . באופן שיושג חיסכון מרבי בצריכת חשמל

בשיטת ,  של החברה" תחנות התדלוק"ב, כת חיי הסוללהלהאר, לא ייעשה שימוש .2.4

כלומר הטענה מהירה של  הסוללה הנמצאת ברכב  תוך  –של סוללה " הטענה מהירה"

בשיטה זו אין מלאי של . ניצול כמות גדולה של חשמל בזמן קצר שעות העומס של הרשת

 .סוללות בתחנה ונגרם  קיצור זמן מחזור חיים של הסוללה
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, לאחר שסיימה את תפקידה ברכב, מדיניות לשימוש נוסף בסוללהותיישם  החברה תפתח .2.5

החברה תעודד לקוחותיה להעביר סוללות לשימוש כזה . ככל הניתן לשימושים שונים

, ותעזור במציאת  שווקים ושימושים שיאפשרו שימוש נוסף והארכת מחזור חיי הסוללה

 .לפני הגעתו לסילוק הסופי, ככל הניתן

למיחזור אצל מפעל המאושר על פי את הסוללה ר  יעבת החברה ,ר חיי הסוללהבסוף מחזו .2.6

 .80%-באחוזי השבה של חומרי הגלם שבסוללה שלא יפחת מ, חוק

מרכיבים סוללות הרכבים לא יפלטו לסביבה חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק או   .2.7

געתה למפעל בכל שלבי השימוש בה ועד ה, IARCי "עפ 2bאו  2a, 1המסווגים  בסוגים 

 .המחזור
 
  

  מסמכים ישימים .3

  אין     

 

  נספחים .4

 אין
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

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

  .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי
 


