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 כללי .1

בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין  ויעמד המוסד הרפואיוהשירות  .1.1

 הוראות המפרט ודרישות הדין הוראת הדין היא שקובעת.

 . קבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוקי המוסד הרפואי .1.1

בנושאים  לרבות עליו בנושא איכות הסביבה ותיעמוד בכל דרישות החוק המוטל מוסד רפואי .1.1

 הבאים:

בעיקר בפליטה מארובות דודי הקיטור או בערכי פליטה, איכות אוויר  ותעמידה בתקנ

 וארובות הפולטות אתילן אוקסיד.

 איכות שפכים. ותעמידה בתקנ

 הפרדה ופינוי של פסולת פתוגנית, דמית וציטוטוקסית.

 החזקת היתר רעלים ועמידה בכל תנאיו.

 ידה בכל תנאיו.החזקת היתר קרינה ועמ

 סילוק פסולת רדיואקטיבית.

 או מערכת איכות דומה. 1001לנותן השרות, מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 

 

 חלות  .2

 ממוסדות רפואה: מפרט זה מגדיר את הדרישות הכלליות  .1.1

 בתי חולים .1.1.1

 מרפאות .1.1.1

 יםפסיכיאטריבתי חולים  .1.1.1

 יםגריאטרי יםמרכז .1.1.1

 יופיעו תחת הכותרת "דרישות תשתית" ית, במפרט זה, העוסקים בתשתסעיפים  .1.1

המוסד על תחת הכותרת האמורה,  ותמסה"כ הדרישות, המופיע כמה יוגדר ולגביהם 

  לקיים. הרפואי

  הגדרות .3

-מוצר/שירות בעל תו ירוק מהארץ או ממדינה החברה ב – מוצר מועדף סביבתית  .1.1

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

הסביבה, בהשוואה למוצר או שרות מתחרה שמבצע את אותה פעולה. השוואה זו 

תתייחס לכלל מחזור החיים של המוצר או השרות ותכלול: רכישת חומרי גלם, 

 ייצור, אריזה, הפצה, שימוש חוזר, הפעלה, תחזוקה או סילוק. 

 המפורטיםכמשמעותם בתנאים  מוצר המכיל פסולת או חומר – מוצר ממוחזר .1.1

 להלן: 
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  מכיל פסולת אשר עובדה מחדש למוצר, חומר או חומר גלם, למטרה  .1.1.1

 שלשמה יועדה מלכתחילה או למטרה אחרת;           

  מכיל חומר שהוא תוצר לוואי של תהליך ייצור, ונעשה בו שימוש שלא  .1.1.1

 במסגרת תהליך הייצור על ידי צד שלישי או על ידי היצרן.           

פסולת או החומר במוצר ממוחזר לא יפחתו מהקבוע במפרטים ירוקים אחוזי ה .1.1

לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק הרלבנטיים קיימים ועתידיים רלבנטיים כמו: 

 IGTD 104מוצרים מנייר וקרטון ממוחזרים  ,IGTD 07 מוצרים מפלסטיק ממוחזר

 וכדומה.

שאינם מתכלים  ,שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים אנרגיה - אנרגיה מתחדשת  .1.1

 .האצורה בהם אנרגיהכתוצאה מרתימת ה

במטרה לפצות או  ,במקום אחר פחתה של פליטת הפחמןה - קיזוז פליטת פחמן .1.3

 נותן השירות. של  פעילות לקזז פליטות פחמן שנוצרו עקב ה

 כלליות מהשרות  דרישות .4

 

 ותתפעולי דרישות -צריכת אנרגיה .1.1

       .רבעוני לפחותתימדד ותירשם על בסיס  המוסד הרפואיצריכת האנרגיה הכוללת של  .1.1.1

  ל, גז ודלק )לא כולל רכבי החברה(.צריכת האנרגיה תכלול: חשמ 

   קבלות מספקי האנרגיה שתהיינה זמינות לעיון או על ידי קריאת  המידע יתבסס על 

 שעונים על ידי נותן השירות.  

  יגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון אנרגיה/מ"ר או  המוסד הרפואי  .1.1.1

 אנרגיה/מיטה או אחר.

 ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיה. יכין  המוסד הרפואי .1.1.1

 :(כל הסעיפים חובהשתכלול את המרכיבים הבאים )

  המדד של השרות, על פי צריכת האנרגיה להפחתת שנתיים קביעת יעדים  .1.1.1.1

 . המאפיין את שנקבע על ידו

 השארת ,הנמצאים במשרדים מכשירים החשמליים, לרבות מחשביםב .1.1.1.1

מכשיר יעבור למצב הבאופן ש , במצב דלוקציה של שימוש חסכוניהפונק

 . שבו היה במצב בלתי פעילמהרגע דקות,  13 "רדום" אחרי עד

לאחר שעות , ם שאינם מחייבים הדלקה רציפהכל המחשביכיבוי  .1.1.1.1

 העבודה. 

 תאורה .1.1.1.1

 . לאחר שעות העבודה , שאינן לחירום, מערכות התאורהכיבוי  .1.1.1.1.1
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המוסד הרפואי )לא  שתקבע על ידי תאורת חדרי חולים בשעהכיבוי  .1.1.1.1.1

מדובר על מנורה אישית מעל מיטת חולה(. זאת, למעט תאורה 

 .המוגדרת כתאורת לילה

למעט תאורה חיונית,  לצריכה מונמכת  ,תאורת המסדרונותהעברת  .1.1.1.1.1

 .)שליש( בשעה שתקבע על ידי המוסד הרפואי 

 מיזוג .1.1.1.3

 10-13מערכות אקלום לטווח טמפרטורות שבין של  התרמוסטט יוון כ .1.1.1.3.1

לות צלסיוס, בהתאמה לעונות השנה ולסוג הפעילות הצפוי, במתחם מע

סעיף זה לא יחול על מקומות בהם נדרשת ) אותו מקררים או מחממים

טמפרטורה מיוחדת כגון חדרי ניתוח פגיות חדרי טיפול נמרץ, חדרי 

 . (אשפוז וכדומה

סעיף זה לא יחול על )  מערכות האקלום לאחר שעות העבודהכיבוי  .1.1.1.3.1

ת בהם נדרשת טמפרטורה מיוחדת כגון חדרי ניתוח פגיות חדרי מקומו

 .(טיפול נמרץ, חדרי אשפוז וכדומה

הטמפרטורות בחדרי מחשבים ושרתים  להוראות היצרן או התאמת  .1.1.1.3.1

 להוראות אחראי מערכות המידע. 

 

 תשתיתדרישות  -צריכת אנרגיה .1.1

 הדרישות  שבהמשך: 8-מ 5יקיים לפחות  המוסד הרפואי

  ואי יתקין בקרת תאורה, המכבה או מעמעמת תאורה מלאכותית המוסד הרפ .1.1.1

 כאשר יש אור יום מספיק.  

  . גלאי נפח לכיבוי מערכות תאורה ומיזוג יותקנו  , שאינם חדרי חולים,חדריםב .1.1.1

    ממערכות התאורה והמיזוג והחדרים  60%לפחות בשלב ההסמכה הראשונה,             

   3ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד  ,שרות יעמדו באמור בסעיף זהשבמבני נותן ה            

 . שנים מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו            

 . 100%ועד  60%יכול להציג מעבר של מעל המוסד הרפואי             

    CFL,,PL T5  LED -יהיו חסכוניות המוסד הרפואי בכל המבנים של נורות ה .1.1.1

  נותן  ם של שבמבני מהנורות  10%לפחות בשלב ההסמכה הראשונה,  ומה.וכד            

  שנים  3ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד , השרות יעמדו באמור בסעיף זה            

 מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו.            

  הפסקת שימוש בסולר יעדים ולוח זמנים לתכנית הכוללת יציג  המוסד הרפואי .1.1.1

 לשימוש בגפ"מ או בגז טבעי לצורכי: חימום, הסקה, הפעלת  למעברובמזוט ו   

  . זמנים שהוגדרהויישמה בהתאם ללוח  מערכת הדודים וכדומה   
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   משאבות חום  יעדים ולוח זמנים להתקנתתכנית הכוללת יציג המוסד הרפואי  .1.1.3

  . זמנים שהוגדרהויישמה בהתאם ללוח  לצרכי חימום מים   

  מערכות מזוג להסבת , יעדים ולוח זמניםתכנית הכוללת  יציג ד הרפואי המוס    .1.1.6

   לא ש( גבוהה ובכל מקרה COPיהיו בעלות נצילות אנרגטית )כך שאוויר מרכזיות    

  ויישמה בהתאם ללוח  , למעט יחידות קירור בעלות מעבה אוויר1-תפחת מ   

  .הזמנים שהוגדר   

 . אנרגיה מתחדשתרות חשמל ממקו  יצרוךנותן השרות  .1.1.4

  יבצע קיזוז פחמן. יש להציג את האמצעים שננקטו לביצוע  המוסד הרפואי    .1.1.4

 .פרויקטבצוע היש לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים ל .הקיזוז   

 

 הערה לבודק:

 בפרק זה יש להתחשב בנושא שמיים כחולים באופן הבא:

לגביו לוח זמנים מול בנושא שמוגדר בשמיים כחולים ובית החולים כבר סיכם 

 .משרד הבריאות,  יש לקבל את לוח הזמנים של בית החולים

בנושא שמוגדר בשמיים כחולים ובית החולים טרם סיכם לגביו לוח זמנים מול 

 משרד הבריאות, יש לקבל את לוח הזמנים של מפרט זה.

 

 דרישות תפעוליות -צריכת מים .1.1

  

 ותירשם על בסיס חודשי.  צריכת המים הכוללת של נותן השרות תימדד  .1.1.1

   קבלות מספק המים שתהיינה זמינות לעיון וקריאת מונים על  המידע יתבסס על

 ידי נותן השירות.                

  כנית רב שנתית להפחתה בצריכת מיםיכין ויבצע ת המוסד הרפואי  .1.1.1

 :(כל הסעיפים חובהשתכלול את המרכיבים הבאים )

 ברזים.ת מהפסדי מים או נזילו מניעת  .1.1.1.1

איתור שוטף של דליפות מים מצנרת וציוד, כולל צנרות הטמונות  בצוע  .1.1.1.1

 באדמה.

 גינון ציבורי חיצוני ופנימי באמצעות מערכות חסכוניות )טפטפות(השקיית  .1.1.1.1

בהן האידוי מערכת השקיה אוטומטית, שתכוון לשעות  המופעלות באמצעות

 . נמוך

 . מים ניסכח יםצמחלמעבר  .1.1.1.1

 הקטנת לחץ המים, ללחץ הנדרש בלבד. .1.1.1.3
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שימוש בקיטוריות לשטיפה במטבחים, מתקני אשפה, מכלים, דחסנים  .1.1.1.6

 . וכדומה

, ככל שהצמצום לכביסההנשלח הטקסטיל לסוגיו  נפחתכנית לצמצום בהכנת  .1.1.1.4

. במידה והכביסה נשלחת לספק חיצוני יש לוודא החוליםאינו פוגע בבריאות 

 . כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לספק יש את כי

 . יצירת תמלחותפרויקטים להקטנת  קידום  .1.1.1.4

 

 תשתיתדרישות  –צריכת מים  .1.1

 הדרישות  שבהמשך: 6-מ 3יקיים לפחות המוסד הרפואי 

ספיקת המים )למשל:  סכון במיםאביזרי מערכת המים צריכים להיות יעילים מבחינת ח    .1.1.1

 1-ליטר לדקה ולא תפחת מ 6לא תעלה על  , ללא התקן להגבלת זרימה, ברזשל   המרבית

על ידי רגש, כך שהמים יזרמו  יופעלו רזים ב ,ליטר לדקה, ללא תלות בלחץ המים בצנרת

 (.יהכל עוד הרגש מופעל וייסגרו אוטומטית, לאחר מכן, אחרי פרק זמן שלא יעלה על שני

 כל מכלי ההדחה יהיו דו כמותיים או בעלי משטף או מזרם דו כמותי. .1.1.1

 חסכמים יותקנו על ברזי המקלחות. .1.1.1

  מכונותלהסבת  לתכנית שנים,  3, שלא יעלה על יציג יעדים ולוח זמניםהמוסד הרפואי  .1.1.1

 .חסכוניות בשימוש במים למכונות שטיפת כלי מטבח               

 המכונות להסבת , לתכנית שנים,  3שלא יעלה על  ,ים ולוח זמניםיציג יעדמוסד הרפואי ה .1.1.3

 .חסכוניות בשימוש במים למכונות  רפואיים םלשטיפת כלי

 .שברשותו מהמזגנים 40%ישתמש במי מזגנים בלפחות נותן השירות  .1.1.6

 

 

  פסולת .1.3

צריכה להימדד ולהירשם על בסיס שוטף על פי  המוסד הרפואיייצור הפסולת הכוללת של  .1.3.1

יפים הבאים: סוגי פסולת, כמותה, יעד ומטרת הפינוי )מיחזור, הטמנה או כל טיפול הסע

אחר(, שם הקבלן המפנה וקבלות/אישורים לכל סוגי הפסולת הנדרשים בכך כמפורט 

 בסעיפים הבאים. 

 ה.מאתרי הפינוי או המחזור או ההשבהמידע יתבסס על קבלות מקבלני ו

שנתית להפחתת כמות הפסולת במקור ולהגדלת  יכין ויבצע תכנית רב המוסד הרפואי .1.3.1

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

, שתכלול והקטנת כמות הפסולת הנוצרת והמועברת להטמנה או לאתר פסולת רעילה

 :(כל הסעיפים חובהאת המרכיבים הבאים )
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פסולת של  ,מוש חוזרלמחזור או השבה או שי שליחהבמקור ו הפרדה  .1.3.1.1

שאינה רעילה, הניתנת למחזור, כמו: קרטון, בקבוקים, פלסטיק, טקסטיל, 

בשלב ההסמכה  .קלקר וכדומה, באמצעות קבלנים או חברות מורשות

מהפסולת שאינה רעילה שנוצרת אצל נותן השרות  10%לפחות הראשונה,  

שנים מתחילת  3תעמוד באמור בסעיף זה, ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד 

 .הפיקוח תושלם דרישה זו

פסולת, של למחזור או השבה או שימוש חוזר  שליחהבמקור ו הפרדה  .1.3.1.1

ור, כמו: שמן מנוע, חומרי סיכה, שמכילה מרכיבים רעילים, הניתנת למחז

צמיגים, ציוד אלקטרוני, ציוד משרדי, דיו, מחסניות טונר תקליטורים 

וכדומה, באמצעות קבלנים מורשים לאתרים מורשים. תיעוד שרשרת 

  עבור כל הפסולות בסעיף זה. זמינות המשמורת וקבלות על פינוי, יהיו

וצרת במבני נותן השרות מהפסולת הנ 10%לפחות בשלב ההסמכה הראשונה, 

שנים מתחילת  3ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד , תעמוד באמור בסעיף זה

הפיקוח תושלם דרישה זו. שאר הפסולת מסוג זה, שאינה מועברת למחזור 

 תטופל על פי האמור בחוק.

פסולות רעילות, בלתי ניתנות למחזור או השבה או שימוש חוזר טיפול ב .1.3.1.1

במתקנים מאושרים על פי ונט, על פי האמור בחוק נורות פלואורסצ כמו

עבור כל  זמינות החוק. תיעוד שרשרת המשמורת וקבלות על פינוי, יהיו

 הפסולות בסעיף זה.

בכפוף -הפרדה של פסולת אורגנית רקבובית מזרם הפסולת המוצקה בצוע .1.3.1.1

. פסולת לקיום הפרדה כזאת ברשות המקומית בה נמצא המוסד הרפואי

ובית תועבר לאתרים מורשים או תטופל במקום, בהתאם לכל אורגנית רקב

מהפסולת הנוצרת במבני נותן  10%לפחות  בשלב ההסמכה הראשונה,דין. 

שנים  3ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד , השרות תופרד כאמור בסעיף זה

 מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו.

תיעוד  רש בחוק.על פי הנדסולת רפואית, ציטוטוקסית ורעילה פטיפול ב .1.3.1.3

בסעיף עבור כל הפסולות  נותזמי וקבלות על פינוי, יהיושרשרת המשמורת 

 .זה

לקבלן מאושר כגון צילומי רנטגן  תרפואי דימותפסולת של שליחה של  .1.3.1.6

 . חזור והשבהלמ

פחים לאיסוף נייר, פחיות ובקבוקים וכל סוג פסולת אחר רלבנטי  הצבת  .1.3.1.4

יפורסמו באופן ברור  ונקודות האיסוף למוסד הרפואי. סוגי הפסולת הנאספת
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הן למבקרי המוסד הרפואי והן לצוות העובדים. פחים לאיסוף פסולת 

 למיחזור יהיו משולטים באופן ברור .

מעבר לתוכנות המאפשרות אגירת מידע במדיה דיגיטלית כדי  קידום  .1.3.1.4

לחסוך שימוש בנייר )ארכיב ממוחשב, תיק רפואי ממוחשב(. כמו כן יקדם 

החולים שליחת מידע חיוני, כמו תוצאות בדיקות רפואיות, בדיקות בית 

 מעבדה וכדומה באמצעות מחשב, במקום שליחתם באמצעים מודפסים.

 

 מדיניות רכש .1.6

, לרבות ליסינג של מכשיר משרדי או בעת ביצוע רכש כלשהו )רכש חדש או רכש להחלפה .1.6.1

בפסולת,  יבתי, אופן טיפול( יילקחו בחשבון שיקולים סביבתיים. כגון: תווי סברפואי

 הארכת חיי מדף של מוצר.

, בכל תנותן השרות יכין ויבצע תכנית רב שנתית לרכש של מוצרים מועדפים סביבתי .1.6.1

ההיבטים של פעילותו, הן לשימושו העצמי והן לצורך בצוע פעילות השירות שהוא נותן 

 :(כל הסעיפים חובהשתכלול את המרכיבים הבאים ) ללקוחותיו

 וצרים ממוחזרים כגון: נייר, פלסטיק, חומרי בנייה וכדומה.רכש מ .1.6.1.1

 דו צדדיות. מדפסות ומכונות צילום רכש .1.6.1.1

 רכש מוצרים מועדפים סביבתית. .1.6.1.1

 המלווה באסמכתאות מאת הספק על היותו ממוחזר/ ניתן מתן עדיפות לרכישת ציוד .1.6.1.1

 ניתן להשבה ולשימוש חוזר.  למחזור או 

 בסעיפים  המוסד הרפואימהרכש שמבצע  10%לפחות  בשלב ההסמכה הראשונה, .1.6.1.3

שנים  3ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד יעמוד באמור בסעיף זה , 1.6.1.1-1.6.1.1

 מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו.

 ניירות המודפסים מצד אחד בלבד  לעותקים/ תדפיסים/ הודעות בחוזר שימוש  .1.6.1.6

 ISOדרישות פי  לע רפואי" , למעט כשמדובר במסמכים המוגדרים כ"חיסיוןפנימיות

  .ו/או קשורים לאבטחת מידע 27799

 .אריזות שאינן ניתנות לשימוש חוזרצמצום השימוש ב .1.6.1.4

 או מרוכזים )כמויות סיטונאיות( ./מוצרים במכלים גדולים ו רכש .1.6.1.4

הניתנים למילוי באמצעות שקיות חד  במתקני חלוקת חומרי ניקיון וניקוי, שימוש  .1.6.1.1

 הציבוריים ובחדרי המחלקות .פעמיות, בכל השירותים 

 Bאו  Aבעלי דרוג אנרגטי  למכשיריםמכשירי החשמל )לא כולל ציוד רפואי( החלפת  .1.6.1.10

  האמור.שנים, לדרוג האנרגטי  3וחלף תוך כל מכשיר שאינו בדרוג זה י
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ספקי מוצרים המספקים ולוקחים חזרה אריזות ומשטחי חוזים חדשים, ייחתמו רק עם   .1.6.1

 וש חוזר.שינוע הניתנים לשימ

-Rאין לרכוש ולהשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים המסווגים במשפטי הסיכון ) .1.6.1

phrases( או הצהרות גורמי סיכון )H-statements:המופיעים לעיל או שילובים שלהם ) 

משפט סיכון לפי 

 2332ת"י 

הצהרת גורם סיכון 

 GHSלפי 
 הגדרת סיכון

R 40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R 45 H 350 עלול לגרום סרטן 

R 46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 

R 49 H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 

R 50 H 400 רעיל מאד ליצורים החיים במים 

R 51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 

R 52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R 53 H 413  ארוכות טווח לסביבה מימיתעלול לגרום להשפעות שליליות 

R 54 רעיל לצומח אין מקביל 

R 55 רעיל לחי אין מקביל 

R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין מקביל 

R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין מקביל 

R 59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 

R 60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R 61 H 360 D עלול להזיק לעובר אדם 

R 62 H 361 f תתכן פגיעה בפוריות 

R 63 H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 

 

 

  תחבורה .1.4

הכוללת של כל כלי הרכב של נותן השרות צריכה להימדד ולהירשם על  צריכת הדלק .1.4.1

 בסיס רבעוני לפחות, תוך ציון סוג הדלק והנסועה )קילומטראז'(. 

ום רכישת דלק ודיווחי קילומטראז', שיהיו זמינים קבלות או ריש המידע יתבסס על

 לעיון. 

לצמצום השימוש בכלי רכב בכלל ובכלי רכב  יכין ויבצע תכנית רב שנתית המוסד הרפואי .1.4.1

 :(כל הסעיפים חובהשתכלול את המרכיבים הבאים )  צורכי דלק ומזהם אוויר, בפרט
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 על ידי: צמצום השימוש בכלי רכב .1.4.1.1

 ניים ו/או בתחבורה ציבורית ו/או במערך הסעות, במקום עידוד הגעת עובדים באופ .1.4.1.1.1

 השימוש ברכב פרטי או רכב חברה.  

שימוש בכלים כגון פדיון חניה, חלוקת כרטיסי חופשי חודשי. הקמת עמדות חניית  .1.4.1.1.1

 אופניים, לוקרים ומקלחות. 

 רכב ליסינג. יםלוקחם עובדים שאינלחינם הצעת הסעות  .1.4.1.1.1

 .ל שמירת חניות מועדפות לקארפו .1.4.1.1.1

  אחר .1.4.1.1.3

 : האמצעים הבאיםבאמצעות צמצום צריכת הדלק ופליטת זיהום האוויר  .1.4.1.1

 )על פני הנעה סטנדרטית.  העדפת הנעה חלופית )היברידי, חשמלי, גז טבעי 

  .הטמעת עלות צריכת הדלק בעת חישוב ציון המחיר במכרזי רכישת רכב 

   צריכת הדלק של דגמי התחשבות בתקופת הבעלות הצפויה, קילומטראז' אופייני ונתוני

 הרכב השונים. 

 דרגת זיהום אוויר .1.4.1.1

  1שלא תעלה על העדפה של דרגת זיהום  טון : 1.3לכלי רכב במשקל כולל עד , 

 : שבמסמך 1.1הטבלה שבסעיף על פי 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Documents/Vehicles

PollutionNohal3.pdf 

  שנים והם עומדים  3הפעלה של כלי רכב שגילם אינו עולה על  טון : 1.3הפעלת כלי רכב מעל

 . 6או  3בדרישות תקינת יורו 

 צרן הרכב.רכבי חברה באופן שוטף ובתדירות שקבע י תתחזוק .1.4.1.1

 . י חברההשתלמות לנהיגה חסכונית לכל המועסקים בחברה הנוהגים ברכב בצוע  .1.4.1.3

מערכת ניטור נהיגה  התקנה והפעלה של המעסיק קצין בטיחות בתעבורה,  במוסד רפואי .1.4.1.6

  .ברכבי החברה, (3103)קופסה ירוקה, ת"י 

 נהגים  ל ותגמונתוני צריכת הדלק )ק"מ לליטר( של הנוהגים ברכב חברה צמוד רישום של  .1.4.1.6.1

 החוסכים בדלק. 
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  בנייה ירוקה 4.8

ש ליישם את כללי של  מבנה קיים של נותן השרות, יבהקמת מבנה חדש או שיפוץ . 1.4.1

 הדרישות הבאות: )חובה(  

 A /Bדירוג אנרגטי של מזגנים יהיה  - 1.4.1.1

 שימוש בחומרים בעלי תו ירוק - 1.4.1.1

 (חלוקה הגיונית של מפסקים בשטח החלל ובחדרים סגורים) שליטה בתאורת פנים - 1.4.1.1

 התקנת מתקן חניית אופניים - 1.4.1.1

 מפסולת הבניה תועבר למחזור 10%לפחות  - 1.4.1.3

 בחדר עבודה LUX 100לפחות  - 1.4.1.6

 תאורה טבעית מספקת - 1.4.1.4

 

 

 הדרכה והטמעה 4.4

   יבה שיהיה אחראי, בין השאר, על קיום כל ימנה ממונה איכות הסב המוסד הרפואי     1.1.1

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

    , לרבות עובדי קבלן, יעברו הדרכה והטמעה בנושא המוסד הרפואיכל העובדים של      1.1.1

  והיעדים ותכניות העבודה הסביבתיות ועל המדיניות, המטרות  איכות סביבה            

 , הנכללים במפרט זה, בפרט.מוסד הרפואיההיבטים הסביבתיים הייחודיים לו            

  במקומות בהם עובדים זמניים או לקוחות באים במגע עם המערכת הסביבתית יש     1.1.1

  .אמצעי הסברה לשימוש במערכות הסביבתיותלהציב ו לשלט             

 

  ניהול סביבתי 4.13

יש להכניס התייחסות לנושא איכות הסביבה במסמכי החזון והמדיניות של המוסד  1.10.1

 הרפואי.

המוסד הרפואי יבצע סקר לאיתור כל ההיבטים הסביבתיים של פעילותו. היבטים אלו  1.10.1

 .ידורגו לפי רמת ההשפעה הסביבתית שלהם

יתנים למדידה ותכנית בהתאם לדרוג זה יכין המוסד הרפואי מסמך מטרות ויעדים נ 1.10.1

 עבודה, כולל לו"ז, להשגת המטרות והיעדים שנקבעו. 

 המוסד הרפואי יישם את תכנית העבודה שכתב בלוח הזמנים שקבע לעצמו. 1.10.1

סקר היבטים סביבתיים מידי שנה וכן יבצע מבדקים  המוסד הרפואי יבצע עדכון 1.10.3

 ת העבודה.פנימיים לאיתור מפגעים סביבתיים ובדיקת מידת העמידה בתכניו

ומתוחזקים בהתאם  תצורה כל המסמכים הקשורים לסעיפים שלעיל יהיו מבוקרי 1.10.6

 .או מערכת איכות אחרת ISO  9001לנדרש בתקן
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  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוקמפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק
  

  מוסדות רפואהמוסדות רפואה
  IGTD 118:מפרט מספר
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 שיטות בדיקה 3

על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש.  יבוצעוכל הבדיקות הנדרשות במפרט זה  3.1

מוכרת או בעלת ניסיון בסוג במעבדה  יבוצעובמידה ולא קיימת מעבדה כזו, הבדיקות 

 בדיקות אלו.

, תקני  ISOשפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות 3.1

EN :תקנים של מכוני תקינה לאומיים, מסמכי ,ASTM NSF ,AWWA ,EPA ,FCC, 

APHA standards methodsו ,- KIWA. 

 

 מסמכים ישימים 6

6.1 ISO 27799 

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 ות יוצריםזכוי

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

 .ובכתב ממכון התקנים הישראלי
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