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 כללי .1

השירות ונותן השירות יעמדו בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין  .1.1

 הוראות המפרט ודרישות הדין הוראת הדין היא שקובעת.

 או מערכת איכות דומה. 1221איכות על פי דרישות ת"י לנותן השירות, מערכת ניהול  .1.4

 

 חלות  .4

 :מגדיר את הדרישות ממפרט זה  .4.1

מלונות  "מיטה וארוחת בוקר", מלונות לסוגיהם השונים, מוטלים ומלוניות, חדרי  .0.1.1

 בתי אירוח, אתריאכסניות נוער,  ,אכסניותבתי אירוח כפריים, צימרים,  דירות,

  .)קמפינג( מחנאות

 :חל על ינואמפרט זה  .4.4

 בריכות שחייה, מגרשי גולף או מסעדות הקשורים לנכס.   .0.0.1

סעיפים במפרט זה, העוסקים בתשתית, יופיעו תחת הכותרת "דרישות תשתית" ולגביהם  .4.1

 יוגדר כמה מסה"כ הדרישות, המופיעות תחת הכותרת האמורה, על נותן השירות לקיים. 

 

  הגדרות .1

 GEN-ל תו ירוק מהארץ או ממדינה החברה במוצר1שירות בע – מוצר מועדף סביבתית  .1.1

שירות שיש לו השפעה קטנה או מופחתת על בריאות האדם ועל הסביבה 1מוצראו 

תתייחס לכלל  בהשוואה למוצר או שרות מתחרה שמבצע את אותה פעולה. השוואה זו

רכישת חומרי גלם, ייצור, אריזה, הפצה,  מחזור החיים של המוצר או השרות ותכלול:

 ש חוזר, הפעלה, תחזוקה או סילוק.שימו

 מוצר המכיל פסולת או חומר כמשמעותם בתנאים המפורטים – מוצר ממוחזר .1.4

 להלן: 

 מכיל פסולת אשר עובדה מחדש למוצר, חומר או חומר גלם, למטרה שלשמה יועדה .1.0.1

 מלכתחילה או למטרה אחרת;

במסגרת  מכיל חומר שהוא תוצר לוואי של תהליך ייצור, ונעשה בו שימוש שלא .1.0.0

 תהליך הייצור על ידי צד שלישי או על ידי היצרן.

אחוזי הפסולת או החומר במוצר ממוחזר לא יפחתו מהקבוע במפרטים ירוקים  .1.0.1

יים קיימים ועתידיים רלבנטיים כגון לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק הרלבנט
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מוצרים מנייר וקרטון לו IGTD 07מוצרים מפלסטיק ממוחזר מפרטים ל

 .IGTD 104ממוחזרים 

שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים, שאינם מתכלים  אנרגיה – תאנרגיה מתחדש  .1.1

 האצורה בהם. אנרגיהכתוצאה מרתימת ה

 

 דרישות .2

 דרישות תפעוליות – צריכת אנרגיה  .2.1

 .כל הסעיפים חובה

בסיס -צריכת האנרגיה הכוללת של נותן השירות צריכה להימדד ולהירשם על .1.1.1

 רבעוני לפחות. צריכת האנרגיה תכלול: חשמל, גז ודלק )לא כולל רכבי החברה(.

 מספקי האנרגיה שתהיינה זמינות לעיון.  המידע יתבסס על קבלות

 נותן השירות יגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון אנרגיה1מ"ר .1.1.0

 .אנרגיה 1חדר או אנרגיה1 אורחבנוי 

, שתכלול את נותן השירות יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיה .1.1.1

 תתייחס לכל, אך לא רק,  המרכיבים הבאים:

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

 המאפיין שנקבע על ידו.

הפונקציה של שימוש  השארתמכשירים חשמליים, לרבות מחשבים ב .1.1.1.0

 11 יעבור למצב "רדום" אחרי עדשהמכשיר  , באופןחסכוני, במצב דלוק

 דקות, שבו היה במצב בלתי פעיל.

 ם הדלקה רציפה לאחר שעות העבודה. כל המחשבים שאינם מחייביכיבוי  .1.1.1.1

 כיבוי מערכות התאורה שאינן לחירום, לאחר שעות העבודה.  .1.1.1.1

במקרה של החלפת גוף תאורה שיצא מכלל שימוש או מסיבה אחרת, הוא  .1.1.1.1

 .1.0.1יוחלף בגוף תאורה חסכוני בצריכת חשמל, כאמור בסעיף 

 צמצום זיהום אור מתאורת חוץ .1.1.1.4

ה באמצעות גופי תאורת חוץ בעלי השימוש בתאורה בשטחי חוץ יעש .א

מעלות ביחס לקרקע. זווית התאורה  20הכוונת אור בזווית מרבית של 

 12ומבנה הפנס לא יאפשרו כל זליגת אור כלפי השמיים )מעל זווית של 

 .)מעלות

http://www.sii.org.il/
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 3000Kעד  2000K טמפרטורת הצבע של הנורות לתאורת חוץ תהיה בין .ב

גל הכחולים של הספקטרום, עם ערך מרבי של הקרינה בתחום אורכי ה

nm102-122 מהעוצמה המרבית הנפלטת. 11%, של עד 

 1תוך , Bאו  Aהחלפת מכשירי חשמל ניידים למכשירים בעלי דרוג אנרגטי  .1.1.1.4

 שנים.

 02-01שבין  כיוון התרמוסטט של מערכות אקלום לטווח טמפרטורות .1.1.1.2

 מעלות צלסיוס, בהתאמה לעונות השנה ולסוג הפעילות הצפוי, במתחם

 אותו מקררים או מחממים. 

 התאמת הטמפרטורה בחדרי מחשבים ושרתים להמלצת היצרן. .1.1.1.1

כיבוי מערכות האקלום יכובו לאחר שעות העבודה, למעט מקרים בהם  .1.1.1.12

 ניתן להוכיח יעילות אנרגטית שתושג כתוצאה משימוש רציף. 

כמו:  מניעת בריחת אוויר ממוזג כלפי חוץבנכס ללינה יותקנו אמצעים ל .1.1.1.11

ת אוטומטיות, דלתות כפולות, דלתות מסתובבות, מסכי אוויר דלתו

 בכניסות המלון, וילונות פלסטיק בכניסות המחסנים וכדומה.

בנכס ללינה יותקנו אמצעים להפחתת התחממות חדרים ואזורים שונים  .1.1.1.10

, פילמים המפחיתים חדירת ANTI –SUNכמו: זיגוג כפול, זיגוג חכם, 

 ת חלונות.לשמש או הצל

 

 דרישות תשתית –אנרגיה  צריכת .2.4

 שבהמשך: הדרישות 5תוך מ 1נותן השירות יקיים לפחות 

יש  יתקין בקרת תאורה, המכבה או מעמעמת תאורה מלאכותית כאשר נותן השירות .1.0.1

 אור יום מספיק.

ישיבות, אינם  חדרי לכיבוי מערכות תאורה ומיזוג, כאשר חדרים לרבותתוצג שיטה  .1.0.0

תאורה והמיזוג  ממערכות 12%ה, לפחות בשלב ההסמכה הראשונ מאוישים.

ובכל שנה יהיה גידול באופן , והחדרים שבמבני נותן השרות יעמדו באמור בסעיף זה

 .12%שנים מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו ברמה של  1שעד 

ההסמכה הראשונה לפחות  . בשלבLED כגון הנורות בכל החדרים יהיו חסכוניות .1.0.1

באמור בסעיף זה, ובכל שנה  נותן השרות יעמדוממערכות התאורה שבחדרי  12%

 תושלם דרישה זו. שנים מתחילת הפיקוח 1יהיה גידול באופן שעד 

 נותן השרות ירכוש חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת )כגון פנלים סולאריים(.  .1.0.1

בכפוף לתנאי  מהמזגנים שברשותו. 42%נותן השירות ישתמש במי מזגנים בלפחות  .1.0.1

 יאות.האישור של משרד הבר

http://www.sii.org.il/
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 דרישות תפעוליות – צריכת מים .2.1

 .כל הסעיפים חובה

צריכת המים הכוללת של נותן השרות צריכה להימדד ולהירשם על בסיס רבעוני  .1.1.1

 קבלות מספק המים שתהיינה זמינות לעיון.  לפחות. המידע יתבסס על

 :יקיים את הדרישות הבאותנותן השירות  .1.1.0

 .זיםהפסדי מים או נזילות מכיורים או בר ימנע .1.1.0.1

 דו כמותיים.למכלים כל מכלי ההדחה יחליף את  .1.1.0.0

 על כל הברזים.יתקין חסכמים  .1.1.0.1

יבצע איתור שוטף של דליפות מים מצנרת וציוד, כולל צנרות הטמונות  .1.1.0.1

 באדמה.

גינון ציבורי חיצוני ופנימי יושקה באמצעות מערכות חסכוניות )טפטפות(  .1.1.0.1

שעות הבוקר או המופעלות באמצעות מערכת השקיה אוטומטית, שתכוון ל

 הערב המוקדמות.

 מים.חסכנית ביש לבחור בצמחיה  .1.1.0.4

יעדכן את האורחים המתאכסנים מספר לילות בדבר החלפת נכס ללינה  .1.1.0.4

 . מצעים ומגבות כל שלושה ימים אלא אם יבקש אחרת

נכס ללינה ימלא את מכונות הכביסה של הבגדים, המייבשים ומדיחי  .1.1.0.2

ה וכן יעשה שימוש בטמפרטורת הכלים, עד לקיבולת המומלצת בכל הפעל

 המים הנמוכה ביותר שעדיין שומרת על יעילות הפעולה. 

 

 דרישות תפעוליות – פסולת  .2.2

 כל הסעיפים חובה.

ייצור הפסולת העיקרית כגון נייר, פסולת אלקטרונית, סוללות וכו', של נותן  .1.1.1

להמדד ולהירשם על בסיס שוטף על פי הסעיפים הבאים: סוגי  השירות צריכה

פסולת, כמותה, יעד ומטרת הפינוי )שימוש חוזר, מיחזור, השבה, הטמנה או כל 

לכל סוגי הפסולת הנדרשים  טיפול אחר(, שם הקבלן המפנה וקבלות1אישורים

 בכך כמפורט בסעיפים הבאים. 

 נותן השירות יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתת כמות הפסולת במקור .1.1.0

 השבה או שימוש חוזר, מסה"כ יחזור למהפסולת המועברת  ולהגדלת אחוז

http://www.sii.org.il/
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 הפסולת המיוצרת, והקטנת כמות הפסולת הנוצרת והמועברת להטמנה או לאתר

 :פסולת רעילה, שתכלול את המרכיבים הבאים

  הפרדה במקור ושליחה למיחזור או השבה או שימוש חוזר של פסולת .1.1.0.1

 חזור, כמו: קרטון, בקבוקים, פלסטיק,ישאינה רעילה, הניתנת למ

קלקר וכדומה, באמצעות קבלנים או חברות מורשות. לפחות  קסטיל,ט

מהפסולת שאינה רעילה שנוצרת אצל נותן השרות תעמוד באמור  12%

שנים מתחילת הפיקוח  1זה, ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד  בסעיף

 122%יעד איסוף נפרד עבור בקבוקים מפלסטיק של  דרישה זו. תושלם

 במבדק ראשון.

 הפונקציה של "הדפסה דו צדדית" לברירת המחדל, במדפסות בהןהפיכת  .1.1.0.0

 מיועדות למעט במקרים בהם המדפסות ,יש יכולת להדפסה דו צדדית

 .למטרה אחת )למשל כותרת של נייר מכתבים(

של פסולת,  הפרדה במקור ושליחה למיחזור או השבה או שימוש חוזר .1.1.0.1

שמן מנוע, חומרי , כמו: למיחזור מרכיבים רעילים, הניתנת  שמכילה

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

תקליטורים וכדומה, באמצעות קבלנים מורשים לאתרים מורשים. תיעוד 

עבור כל הפסולות בסעיף  זמינות שרשרת המשמורת וקבלות על פינוי, יהיו

ותן מהפסולת הנוצרת אצל נ 42%זה. בשלב ההסמכה הראשונה, לפחות 

 1בכל שנה יהיה גידול באופן שעד . בנוסף, השרות תעמוד באמור בסעיף זה

מהפסולת הנוצרת אצל נותן השרות תעמוד  122%, שנים מתחילת הפיקוח

 ,למיחזור . שאר הפסולת מסוג זה, שאינה מועברת באמור בסעיף זה

 תטופל על פי האמור בחוק.

או השבה או שימוש חוזר  למיחזור טיפול בפסולות רעילות, בלתי ניתנות  .1.1.0.1

נורות פלואורסצנט, על פי האמור בחוק ובמתקנים מאושרים על פי  כמו

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

 הפסולות בסעיף זה.

בכפוף -בצוע הפרדה של פסולת אורגנית רקבובית מזרם הפסולת המוצקה .1.1.0.1

ת בה נמצא נותן השירות. פסולת לקיום הפרדה כזאת ברשות המקומי

אורגנית רקבובית תועבר לאתרים מורשים או תטופל במקום, בהתאם לכל 

מהפסולת הנוצרת במבני נותן  12%לפחות  ,דין. בשלב ההסמכה הראשונה

שנים  1השרות תופרד כאמור בסעיף זה, ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד 

 על מטבח מוסדי בארגון. מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו. הסעיף חל
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מפסולת הנייר. יש להציב הסברה  11%איסוף לצורכי מחזור לפחות  .1.1.0.4

סביבתית בנושא צמצום שימוש בנייר בכל האזורים בהם יש צריכת נייר 

גדולה )למשל אזור של מכונות צילום ומדפסות( במטרה לעודד עובדים 

 .למחזר נייר. יש להציב באותם אזורים פחי מחזור

נה יקים מערכת מיחזור, הן לאורחים והן לפעילויות השוטפות של הנכס נכס ללי .1.1.1

 ללינה, אשר תכלול את האלמנטים הבאים:

מוקדי איסוף לפסולת הניתנת למיחזור והשבה, באזורים המשותפים של  .1.1.1.1

הנכס ללינה )כגון, בקרבת מכונות שתייה ומזון, ליד המעליות, באולם 

דומה( ובאזורים המנהלתיים של הכניסה, בתוך ומחוץ לחדרי כנסים וכ

 הנכס ללינה )כגון, בשולחן הקבלה, בחלקו האחורי של הנכס וכדומה(. 

סוגי הפסולת הנאספת ונקודות האיסוף יופצו באופן ברור הן לאורחים והן  .1.1.1.0

לצוות העובדים. פחים לאיסוף פסולת למיחזור והשבה יהיו משולטים 

 באופן ברור.

סולת הניתנים למיחזור מהחדרים. בחדרים יתבצע איסוף בנפרד של סוגי פ .1.1.1.1

 פחים אחד לפסולת יבשה ואחד לפסולת רטובה. 0יוצבו לפחות 

מוצרי נוחות משומשים ייאספו לתרומות לצדקה או ימוחזרו במידת  .1.1.1.1

 האפשר. 

הנמצאים בשימוש  מוצרים לשימוש חד פעמי ה שלנותן השירות יכין רשימ .1.1.1.1

ס. עבור מוצרים אלו, נותן ויציין את מיקומם בנכ כיום בנכס הלינה

להפחתה של רכש ושימוש במוצרים לשימוש חד השירות יכין תוכנית קצה 

בה עיקרון ההפחתה יבוא לידי ביטוי בשלוש רמות, לפי סדר עדיפות:  ,פעמי

במקרים בהם לא ניתן לעבור לשימוש  ;מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים

בכל  ;יים ממקור צמחיבכלים רב פעמיים, מעבר לשימוש בכלים חד פעמ

 ככל שניתן.ולשימוש חוזר  למיחזור  ת מוצריםאיסוף, מיון והפרדמקרה, 

  במקרה ואין חלופה ישימה, נותן השירות יספק הסבר.

המעבר למוצרים שהוגדרו כבעלי חלופה של מוצרים רב פעמיים או מוצרים 

 ראשון והשלמתהמבדק במהמוצרים  01%-ממקור צמחי יבוצע בהדרגה, מ

 ראשון. הבדק הממשנים  1בתוך  122%-הדרישה ל

נותן השירות יציג תיאור של צעדים הניתנים לכימות בשטח נכס הלינה 

ראשון, נותן המבדק השנים לאחר מ 1 .שאומצו וזמינים לעיון האורחים

השירות יציג השוואה בין נתוני רכש בשנה האחרונה לבין נתוני רכש 

 במבדק ראשון.
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 שימוש במוצרים רב פעמיים למזון ושתייהמעבר לרכש ול .1.1.1.1.1

סכו"ם  :למזון ושתייה כגוןפעמיים  רבוצרים נותן השירות יעבור לרכש מ

בוחשנים  ;קשיות ;צלחות ;)מזלגות, סכינים, כפות, מקלות אכילה(

מוצרים ו ;)קלקר( תפחמיכלים למזון עשויים מפוליסטירן מו ;למשקאות

מתפרק לחלקיקי הפלסטיק מוצר )מ OXOמפלסטיק המיוצר בטכנולוגיית 

 מיקרו פלסטיק(.

 מעבר לרכש ולשימוש במתקני מילוי רב פעמיים .1.1.1.1.0

ש במתקני מילוי רב פעמיים ולא במכלים נותן השירות יעבור לרכש ולשימו

 בודדים של שמפו, מרכך שיער, סבון, קרמים וכדומה. 

 מוצרים חד פעמיים שיש להם חלופה ממקור צמחי מתחדש .1.1.1.1.1

 במועד הבדיקה חד פעמיים, אשר לא ניתן ליישם עבורםעבור מוצרים 

 מוצריםנותן השירות יפעל לרכש של  ,רב פעמיים במוצריםמעבר לשימוש 

במבדק מקור מתחדש  122%חד פעמיים ממקור צמחי מתחדש, ברמה של 

 .ראשון

 .1.1.0הטיפול בפסולות הנאספות יתבצע בהתאם לעקרונות סעיף  .1.1.1.4

 

 עוליותדרישות תפ –מדיניות רכש  .2.5

 כל הסעיפים חובה.

של מוצרים מועדפים סביבתיים או נותן השרות יכין ויבצע תכנית רב שנתית לרכש   .1.1.1

בעלי תו ירוק, בכל ההיבטים של פעילותו, הן לשימושו העצמי והן לצורך ביצוע  מוצרים

 :שתכלול את המרכיבים הבאיםהשירות שהוא נותן ללקוחותיו,  פעילות

ים סביבתית ללא חומרי הלבנה המכילים כלור רכש מוצרי נייר מועדפ .1.1.1.1

 ובנוסף, רכש לפי אחת מהאפשרויות הבאות: 

 ב  יםהחברארגונים מוצר בעל תו ירוק מGEN, 

 ,מוצר נטול סיבי עצים 

  מוצר מנייר ידידותי לסביבה, כלומר מקור העץ המשמש כתוספת סיבים

 ,PEFCאו  FSCראשוניים למוצר הינו מקור המאושר ע"י 

 נייר ידידותי לסביבה עם תכולת חומר ממוחזר, כדלקמן:מוצר מ 

 דרישה סוג מוצר

תכולת חומר ממוחזר במבדק ראשון  12%לפחות  מוצרי נייר להדפסה וכתיבה
תכולת נייר ממוחזר,  122%והשלמת הדרישה לעד 
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 דרישה סוג מוצר

 בתוך שנתיים ממבדק ראשון.

תכולת חומר ממוחזר במבדק ראשון  12%לפחות  מוצרי קרטון
תכולת חומר ממוחזר,  122%ת הדרישה לעד והשלמ

 בתוך שנתיים ממבדק ראשון.

 תכולת חומר ממוחזר. 11%לפחות  מוצרי נייר להגיינה

 דו צדדיות. מדפסות ומכונות צילום רכש .1.1.1.0

לשימוש רב פעמי או ממקור מתחדש. רכש מוצרים , 1.1.1.1בהתאם לסעיף  .1.1.1.1

או 1לים גדולים ומככמו כן, מתקני מילוי רב פעמיים ועדיפות לרכש 

 .של שמפו, מרכך שיער, סבון, קרמים וכדומה מרוכזים

המלווה באסמכתאות מאת הספק על היותו  מתן עדיפות לרכישת ציוד .1.1.1.1

 ניתן להשבה ולשימוש חוזר.  או למיחזור ניתן  1 ממוחזר

מהרכש שמבצע נותן השירות  12%לפחות  ,בשלב ההסמכה הראשונה

 1, ובכל שנה יהיה גידול באופן שעד 1.1.1.1-1.1.1.1יתבצע כאמור בסעיפים 

 שנים מתחילת הפיקוח תושלם דרישה זו.

תתבצע הטמעה של העדפות סביבתיות במסמכי הרכש ובדיונים עם ספקים  .1.1.1.1

 ומוכרנים.

בצמוד  ,מחדש-מחדש ו1או ריפוד-מחדש, גימורלשימוש  ניתן היהי ריהוט .1.1.1.4

 לשיפוצים1שדרוגים או חידושים. 

עדיפות לספקי שירותים בעלי אחריות סביבתית )לדוגמה נכס ללינה ייתן  .1.1.1.4

מוניות המשתמשות בתחליפי דלק, שירותי השכרת אופניים, שירותי 

 אדריכלות נוף ועוד(.

 חוזים  .1.1.0

ספקי מוצרים המספקים ולוקחים חזרה משטחי שינוע  חוזים חדשים, ייחתמו רק עם

 .הניתנים לשימוש חוזר

 את אחת מהגדרות הסיכון הבאות: הכוללים אין לרכוש ולהשתמש בחומרי ניקוי .1.1.1

4134סיכון לפי ת"י   
 

הסיכון הגדרת GHSסיכון לפי   

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  החיים במיםרעיל מאד ליצורים  
R 51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 

http://www.sii.org.il/


 

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

  נכסים ללינהנכסים ללינה

 IGTD 58ר: מפרט מספ
 

  GS-33 (110211) :מתבסס על תקן
 

 0 :מהדורה 11מתוך  1עמוד 
 

 1.1.2020בתוקף מתאריך: 

 

 
 11 מתוך 9 עמוד 

 
 www.sii.org.il  7271311-31פקס'  7275112-31, טל' 79966אביב -, תל24רח' חיים לבנון 

 

4134סיכון לפי ת"י   
 

הסיכון הגדרת GHSסיכון לפי   

R 52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 
R 53 H 413  עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח

 לסביבה מימית
R 54  רעיל לצומח אין 
R 55 רעיל לחי אין 
R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין 
R 58 יות ארוכות טווח עלול לגרום להשפעות שליל אין

 לסביבה
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 

  

 דרישות תפעוליות –תחבורה  .2.7

 כל הסעיפים חובה.

צריכה להימדד ולהירשם  לי הרכב של נותן השרותהכוללת של כל כ צריכת הדלק .1.4.1

על בסיס שנתי לפחות, תוך ציון סוג הדלק והנסועה )קילומטראז'(. המידע יתבסס 

 קבלות או רישום רכישת דלק ודיווחי קילומטראז', שיהיו זמינים לעיון.  על

לצמצום השימוש בכלי רכב בכלל ובכלי  נותן השרות יכין ויבצע תכנית רב שנתית .1.4.0

בליווי  המרכיבים הבאיםכל כב צורכי דלק ומזהם אוויר, בפרט, שתכלול את ר

  הסבר ונימוקים: 

עידוד הגעת עובדים באופניים ו1או בתחבורה ציבורית ו1או במערך  .1.4.0.1

 .הסעות, במקום שימוש ברכב פרטי או רכב חברה

 שימוש בכלים כגון פדיון חניה, חלוקת כרטיסי חופשי חודשי. הקמת .1.4.0.0

 אופניים, לוקרים ומקלחות. עמדות חניית

הצעת הסעות עובדים חינם למי שאינו לוקח רכב ליסינג. שמירת חניות  .1.4.0.1

      מועדפות לקארפול.

 .אחר .1.4.0.1

 באמצעות האמצעים הבאים:  צמצום צריכת הדלק ופליטת זיהום האוויר .1.4.1

 על פני הנעה סטנדרטית.  העדפת הנעה חלופית )היברידי, חשמלי, גז טבעי( .1.4.1.1

 יכת הדלק בעת חישוב ציון המחיר במכרזי רכישת רכב. הטמעת עלות צר .1.4.1.0

התחשבות בתקופת הבעלות הצפויה, קילומטראז' אופייני ונתוני צריכת 

 הדלק של דגמי הרכב השונים. 
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 דרגת זיהום אוויר  .1.4.1

 12%העסק יציג תוכנית העברה של  טון: 1.1לכלי רכב במשקל כולל עד  .1.4.1.1

על פי  בתום חמש שנים 1זיהום שלא תעלה על  מצי הרכב שלו לדרגת

 במסמך הבא:  1.1הטבלה שבסעיף 

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

/Documents/VehiclesPollutionNohal3.pdf 

 1הפעלה של כלי רכב שגילם אינו עולה על  טון: 1.1הפעלת כלי רכב מעל  .1.4.1.0

 . 4או  1בדרישות תקינת יורו  שנים והם עומדים

 תחזוקת רכבי חברה באופן שוטף ובתדירות שקבע יצרן הרכב. .1.4.1

 השתלמות לנהיגה חסכונית לכל המועסקים בחברה הנוהגים ברכב.  בצוע .1.4.4

מערכת  התקנה והפעלה של -ות בתעבורה אצל נותן שרות המעסיק קצין בטיח .1.4.4

 (, ברכבי החברה.1121ניטור נהיגה )קופסה ירוקה, ת"י 

 רישום של נתוני צריכת הדלק )ק"מ לליטר( של הנוהגים ברכב חברה צמוד ותגמול .1.4.2

 נהגים החוסכים בדלק. 

 

 דרישות תפעוליות –בנייה ירוקה   .2.6

 כל הסעיפים חובה.

ש ליישם את מבנה קיים של נותן השרות, י לחדש או שיפוץ כללי ש מבנהבהקמת  .1.4.1

 הדרישות הבאות:

 .A /Bדירוג אנרגטי של מזגנים יהיה  .1.4.1.1

ככל שניתן. היכן שלא ניתן לרכוש  בעלי תו ירוק בנייה שימוש בחומרי .1.4.1.0

 .מוצר בעל תו ירוק, נותן השירות ירכוש חומרי בנייה ממוחזרים

החלל  שליטה בתאורת פנים )חלוקה הגיונית של מפסקים בשטח .1.4.1.1

 .ובחדרים סגורים(

 .התקנת מתקן חניית אופניים .1.4.1.1

 .למיחזור ה תועבר ימפסולת הבני 02%לפחות  .1.4.1.1

 .בחדר עבודה LUX 122לפחות  .1.4.1.4

 .תאורה טבעית מספקת .1.4.1.4

 

 דרישות תפעוליות – הדרכה והטמעה  .2.8

 כל הסעיפים חובה.

 בעל הנכס ללינה יכתוב מדיניות סביבתית שתהיה זמינה לעיון הציבור לפי בקשה. .1.2.1

http://www.sii.org.il/
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Documents/VehiclesPollutionNohal3.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Documents/VehiclesPollutionNohal3.pdf
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נותן השרות ימנה ממונה איכות הסביבה שיהיה אחראי, בין השאר, על קיום כל   .1.2.0

 הסעיפים של מפרט זה. ממונה איכות הסביבה ימונה על ידי מנכ"ל נותן השירות.

כל העובדים של נותן השרות, לרבות עובדי קבלן, יעברו הדרכה והטמעה בנושא  .1.2.1

ותכניות העבודה סביבתיות  איכות סביבה, בכלל ועל המדיניות, המטרות והיעדים

וההיבטים הסביבתיים הייחודיים לשרות, והרלוונטיים לאוכלוסיות  העובדים 

 המודרכת.

במקומות בהם עובדים ו1או קיימת תנועת לקוחות, יש להציב מודעות ואמצעי  .1.2.1

 הסברה לשימוש במערכות הסביבתיות.

 ניהול סביבתי .2.9

 כל הסעיפים חובה.

נותן איכות הסביבה במסמכי החזון והמדיניות של יש להכניס התייחסות לנושא  .1.1.1

 .השירות

נותן השירות יבצע סקר לאיתור כל ההיבטים הסביבתיים של פעילותו. היבטים  .1.1.0

 אלו ידורגו לפי רמת ההשפעה הסביבתית שלהם.

בהתאם לדרוג זה יכין נותן השירות מסמך מטרות ויעדים ניתנים למדידה ותכנית  .1.1.1

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

 יישם את תכנית העבודה שכתב בלוח הזמנים שקבע לעצמו.נותן השירות  .1.1.1

יבצע עדכון סקר היבטים סביבתיים מידי שנה וכן יבצע מבדקים נותן השירות  .1.1.1

 פנימיים לאיתור מפגעים סביבתיים ובדיקת מידת העמידה בתכניות העבודה.

צורה ומתוחזקים בהתאם מבוקרי ת ל המסמכים הקשורים לסעיפים שלעיל יהיוכ .1.1.4

 או מערכת איכות אחרת.  ISO 9001לנדרש בתקן

 

 יותדרישות תפעול – חומרים מסוכנים .2.13

 .כל הסעיפים חובה

 לנכס ללינה יהיה היתר רעלים ואחראי רעלים, באם הוא נדרש לכך על פי החוק. .1.12.1

טובה שכימיקלים המכילים כלור משמשים רק כאשר אין חלופה  יוכיח נכס ללינה .1.12.0

 יותר, ורק בכמויות מינימליות. 

העומדים בכל האמור נכס ללינה ישתמש בחומרי ניקוי למדיחי כלים אוטומטיים  .1.12.1

 .1114בתקן ישראלי 

שעומדים בכל נכס ללינה ישתמש בחומרי כביסה מרוכזים נוזליים או אבקות  .1.12.1

 .1חלק  112האמור בתקן ישראלי 

http://www.sii.org.il/
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 פריקיםהינם שזליים או אבקתיים נכס ללינה ישתמש בחומרי ניקוי מרוכזים נו .1.12.1

 ביולוגית.

נכס ללינה יבצע הדברה רק כאשר יש צורך בכך ועל ידי מדביר מוסמך. ההדברה   .1.12.4

 -בקוטלי חרקים, חומרי דישון וחומרי הדברה  תוך שימושבשיטות ותתבצע 

  מועדפים סביבתית.

יצוינו חביות ומכלי1אזורי אחסון של חומרים רעילים, הממוקמים ברחבי הנכס,  .1.12.4

ככאלה באופן ברור, ויהיו בהם אמצעים למניעת שפך ואמצעים לטיפול בשפך 

 אפשרי, וייבדקו באופן קבוע שאין בהם דליפות כמו גם יוחלפו במידת הצורך. 

 יהיו בעלי תו ירוק.צבעים אדריכליים הנרכשים לשימוש בנכס ללינה  .1.12.2

מוגבל -ם בשימושיותר שימוש בצבעים אדריכליי - 1.12.2ף סייג לאמור בסעי

המשמשים לצביעת אזורים היסטוריים או אזורים הסובלים מרמת מפגעים קשה, 

, במידה והאפשרויות המתאימות האחרות אינן ף זהסעיבשחורגים מהאמור 

 זמינות.  יעילות או

 

 שיטות בדיקה .5

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

לא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג במידה ו

 בדיקות אלו.

תקני  ,ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .5.4

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

APHA standards methodsו ,- KIWA. 

   

 מסמכים ישימים .7

 

6.1 GS-11 - Green Seal Standard for Hotels and Lodging Properties a, Fifth Edition, 

January 24, 2011. 

דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון:  -אבקות ניקוי  - 1חלק  112תקן ישראלי  4.0

   אבקות כביסה.

כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה  אבקות לניקוי כלים למדיח - 1114תקן ישראלי  4.1

 .ולסימון

 

http://www.sii.org.il/
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 נספחים .6

 .אין

 

 זכויות יוצרים

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

 ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

http://www.sii.org.il/

