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  מנהלת תו ירוק לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 :על סדר היום

 מבנה מנהלת תו ירוק

למוצרים  " לתו ירוק"כללים להענקת היתרים : "004י "נוהל מת

 "שפגיעתם בסביבה פחותה

 וועדות התו הירוק

 תהליך הסמכה לקבלת תו ירוק

 

 



 מבנה מנהלת תו ירוק       לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס
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 מנהלת  

 תו ירוק

 מנהלת תפעול  

 תו ירוק

וועדת  
היתרים של  
 התו הירוק

ועדה 
מקצועית  

 לשירות ירוק

ועדה 
מקצועית  

 לבניה ירוקה

ועדה 
מקצועית  
למוצרים  

  ירוקים



 מנהלת תו ירוק לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 מערכת ישראלית לתיווי סביבתי

 .מכון התקנים הישראליו המשרד להגנת הסביבההוקמה בשיתוף 

לתו  "כללים להענקת היתרים : " 004י "פועלת בהתאם לנוהל מת

 "  למוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה" ירוק

י   "י מת"ובהתאם לרוח דרישות ארגוני תקינה בינלאומיים שאומצו ע    

 (ISO 14020 , ISO 14024י "ת, ISO 14001י  "ת: כגון)
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 מנהלת תו ירוק לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 ל מכון התקנים הישראלי"י מנכ"וועדה ציבורית אשר חבריה מתמנים ע

 ל המשרד להגנת הסביבה"סמנכ: ר"יו

 :חברים המייצגים 11

     אקדמיה*  הישראלי התקנים מכון*   הסביבה להגנת המשרד*       

     צרכנים ארגוני *   התעשיינים התאחדות*       הכלכלה משרד*       

 סביבתיים ארגונים*   הארץ בוני התאחדות*  המהנדסים לשכת*      
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 מנהלת תו ירוק לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס
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 סמכויות מנהלת תו ירוק
 

    ומידת הפיקוח המהות , על הסדריםלהתוות מדיניות ולהחליט •

 ירוקה ושירות המסומנים בתו ירוקבניה , הנדרשת על מוצרים  

 

 וועדות משנה  להקים * 

 

 (ירוקיםפרסום מפרטים / אימוץכולל )על ענייני התו הירוק להחליט * 

 
 

 



 וועדת היתרים לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 (הישראלימכון התקנים ל "מנכ: ר"יו)חברים  5

 :חברים המייצגים את 5

 מכון התקנים הישראלי   *    המשרד להגנת הסביבה   *    

 התאחדות התעשיינים* סביבתיים   ארגונים *ארגוני צרכנים   *    

 סמכויות וועדת היתרים

 לאשר מתן היתרים לסימון מוצר שירות או מבנה בתו ירוק 

 מבנה או שירות ירוק, להחליט על אופן סימון התו הירוק על גבי מוצר
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 וועדות מקצועיות לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 

 

 

 וועדות ציבוריות

 חברים מומחים בתחום עיסוק הוועדה  7בכל וועדה 

כל עוד אלה לא )והנחיות מנהלת תו ירוק  004י "פועלות על פי נוהל מת

 (סותרות את הנוהל

 מתכנסות אחת לחודש בממוצע

המלצותיה מועברות לאישור וועדת היתרים המתכנסת אחת לחודש  

 בממוצע
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ועדה מקצועית 
 לבניה ירוקה

ועדה מקצועית 
 למוצרים ירוקים

ועדה מקצועית 
 לשירות ירוק



 וועדות מקצועיות לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 סמכויות וועדות מקצועיות

 

,  חות הבדיקה של המבנים"מדגמים מדו, באופן מקצועי, לבחון

 השירות והמוצרים הירוקים  

 להמליץ לוועדת היתרים על מתן היתר תו ירוק

להמליץ למנהלת תו ירוק על אימוץ או כתיבת מפרט ירוק 

 הנדרש בשוק
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 וועדות מקצועיות לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 המשך -סמכויות וועדות מקצועיות

 לבחון את המפרטים הירוקים החלים על המוצרים והשירות  

 ולוודא כי הם כוללים דרישות מספיקות בתחום איכות הסביבה    

 להמליץ לוועדת היתרים על אופן סימון התו הירוק 
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 וועדת ערר לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס
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 במקרה של הגשת ערר מוקמת 

ל מכון התקנים  "מנהלת ומנכר "כולל יומנהלת תו ירוק מחברי  5

 ( הוגש העררבהחלטה עליה היה נוכח בתנאי שלא )

 סמכויות וועדת ערר

 היתריםלדון בערר על החלטת וועדת 

 לקבלכל החלטה שוועדת ההיתרים מוסמכת לקבל 

 ההיתריםהחלטת וועדת  במקוםהוועדה תבוא החלטת 

 את טענותיוולהציג העורר יוזמן להופיע 

 



 מבנה מנהלת תפעול תו ירוק לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס
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ראש מנהלת תפעול  
 תו ירוק

 בניה ירוקה שירות ירוק
מוצרים  
 ירוקים

 רכזת תפעול  

 תו ירוק



 אדמיניסטרציה לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 יזם
 הגשת טופס בקשה לסימון מבנה בתו ירוק כולל תוכנית העמדה•

 

 י"מת
 הכנת תחשיב ומשלוח הצעת מחיר  •

 יזם
 ומשלוח למכון התקנים  , אישור הצעת מחיר•

 י"מת
 הפקת חשבונית•

 יזם
 'בדיקות שלב א+ תשלום דמי בקשה •

 יזם
 'משלוח חומרים לבדיקת שלב א•
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 נציג יזם/יזם

 מכון התקנים הישראלי



 אדמיניסטרציה לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס
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 י"מת
 עדכון המלווה בממצאים, בדיקת חומרים•

 יזם
 טיפול בממצאים והעברתם להמשך בדיקה ואישור•

 י"מת
 'בדיקה ואישור החומרים והפקת אישור שלב א•

 יזם
 תיאום סיור שלב שלד•

 י"מת
 ' הפקת חשבונית לשלב ב•

 נציג יזם/יזם

 מכון התקנים הישראלי



 אדמיניסטרציה לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס
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 י"מת
 ביצוע סיור והעברת סיכום סיור בכפוף לתשלום חשבוניות•

 יזם
 המשך העברת חומרים נדרשים לבדיקה•

 יזם
 תיאום סיור מסכם•

 ביצוע סיור והעברת סיכום סיור • י"מת

 י"מת
בכפוף לתשלום כל ' בדיקת השלמות ומשלוח אישור שלב ב•

 החשבוניות

 נציג יזם/יזם

 מכון התקנים הישראלי



 אדמיניסטרציה לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס
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 יזם

 

הכנת מצגת הכוללת את סקירת הפרויקט בהתאם לפורמט •
 הנדרש בוועדה המקצועית לבניה ירוקה

 

 י"מת

הצגת הפרויקט בוועדה המקצועית לבניה ירוקה ובמידה ויש •
 מועבר לאישור וועדת היתרים, המלצה

 י"מת

הפקת תעודת תו ירוק , הפקת חשבונית עבור דמי היתר•
 ס"ל הג"ומשלוח לחתימת מנכ

 יזם
 תשלום חשבונית  •

 י"מת
 משלוח תעודת תו ירוק•

 נציג יזם/יזם

 מכון התקנים הישראלי



 מנהלת תו ירוק לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס

 

 תודה רבה  

 …ובהצלחה לכולנו
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