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 כללי .1

 

, במידה כמו גם בדרישות הסביבתיות המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .1.1

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת. וקיימת סתירה בין הוראות המפרט וחוקי

 או מערכת איכות דומה.  9001דרישות ת"י במפעל מערכת ניהול איכות על פי  .1.2

 .המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו .1.3

  

 חלות .2

 

" תכלול חומרים, אגרגטים מינרליים רגילים וקלים לבנייהקבוצת המוצרים ". 2.1

מקורם אחרים. או לשימושי בנייה יצור בטונים לבניה ולמוצרי בנייה ו/ל המשמשים

חציבה במחצבות בהן נחצבים, נגרסים ומנופים חומרים מינרליים טבעיים או בייצור מ

 ותיים בהם משתמשים בחומרים טבעיים.במפעלים ליצור אגרגטים מלאכ

 

 הגדרות .3

 

חומר מינראלי גרגרי מנופה, שהתקבל מגריסה או מטחינה של  – אגרגט מינראלי 3.1

סלעים קשים או מהתפוררות טבעית של סלעים או מניפוי של מחצבים טבעיים או 

 מיצור בשימוש בחומרי גלם טבעיים או ממוחזרים. 

 

 בחומרי גלם טבעיים נחצבים. אגרגט המיוצר –אגרגטים טבעיים  3.2

 
אגרגטים מיוצרים כחומרי לוואי מתהליך תעשייתי  – אגרגטים מלאכותיים 3.3

)לדוגמא, אפר פחם תחתי( או שייוצרו במיוחד לצורך תפקוד מסוים )לדוגמא, חרסית 

 תפוחה המשמשת לייצור בטון מבני קל משקל(.

 
ן להשתמש בו לייצור חומר גלם קיים בשכבות מחצבה שנית –חומר גלם איכותי  3.4

 אגרגטים תקניים על פי תקן המוצר שלהם.

 
חומר גלם קיים בשכבות המחצבה שלא ניתן להשתמש בו כחומר  –חומר גלם נחות  3.5

 ליצור אגרגטים מינראליים תקניים ללא ערבוב ביחסים מתאים עם חומר גלם תקין.

 
ם לדוגמא,  חומרים במחצבה שלא קיימים להם כיום שימושי –שכבות חומר טפל  3.6

שכבות חומרי גלם קיימות באתר הכרייה לא שימושיות או שהשימוש בהם מוגבל 

 וחומרים לא שימושיים הנוצרים בתהליך היצור כתרחיפי שטיפת האגרגטים.

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


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

  אגרגטים מינרליים רגילים וקלים לבנייהאגרגטים מינרליים רגילים וקלים לבנייה
 1 מהדורה: 5מתוך  2עמוד  IGTD 5מפרט מספר: 

 
 20.04.2020 בתוקף מתאריך:

 

 www.sii.org.il רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' 03-6465114 פקס' 03-6461011  
 

 

 
או  טמפעל ליצור אגרגטים מינרליים מחומרים טבעיים כמו חצץ דולומי –מחצבה  3.7

 גיר, חצץ פומיס, חצץ טוף וכו'.

 
ה המייצרת אגרגטים מלאכותיים כמו חרסית תפוחה, זכוכית ממחוזרת חבר –מפעל  3.8

 תפוחה.

 
אנרגיה ממקורות שחומר הגלם שלהם לא ייגמר  –אנרגיה ממקורות מתחדשים  3.9

 בעתיד הנראה לעין כמו רוח ושמש.

 
 

מקסום תהליכי ערבוב אפשריים של  – ניצול יעיל של  חומרי הגלם הקיימים 3.10

מרים גלם נחותים  בהליך הייצור של האגרגטים כדי חומרי גלם איכותיים עם חו

 למקסם שימוש בחומרים הקיימים. 

 
התייחסות לשכבות קיימות לא שימושיות או בשימוש מוגבל  –ניצול רב שכבתי  3.11

 בלבד באתר החציבה.

 
החומרים בשכבות העליונות שהיו  –חומרי הגלם משכבות קרקע עליונות  3.12

 ה באתרחשופות לפני תחילת עבודות החציב

 

 דרישות .4

 דרישות ממקור חומר הגלם

 

 תציג אישורים להשתתפותה בתוכנית לשיקומה בגמר הפעלתה.  מחצבהה 4.1

להפקת ניצול יעיל של חומרי הגלם הקיימים כנית וביצוע לתציג ת מחצבהה 4.2

האגרגטים כמו מקסום תהליכי ערבוב חומרים, שיפור שיטת חציבה, הקמת מתקנים 

 גיות הפקה חדשות מתאימות. מתקדמים ושימוש בטכנולו

 
 הקימות בה.  החומר הנחותמשכבות  90%תנצל לפחות  מחצבהה 4.3

 
 חומרי טפלל שכבות ש ניצול הרב שכבתיהתציג תכנית וביצוע להגדלת  מחצבה ה 4.4

 .. הנוצרים בהליך היצור חומרי טפלושל  קימות בפועל באתר החציבה

 
 .ם משכבות קרקע עליונותחומרי הגלכנית להגדלת הניצול של תציג תמחצבה ה 4.5

 

 דרישות מהמוצר )חו"ג( .5
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 5089תקן ישראלי ת"י בחומר הגלם תיבדק על סמך רמת הקרינה הרדיואקטיבית  5.1

 .תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה

– 
אין להוסיף למוצר או לתהליך ייצורו, באופן יזום, עופרת, קדמיום, כספית, כרום  5.2

 וארסן.שש ערכי 

מים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור זיהו 5.2.1

משקלית )משקל יבש(, לסה"כ המתכות  0.01%של המוצר, לא יעלה על 

 שהוזכרו לעיל.

 

 ניהול אנרגיה 5.3

 
צריכה להימדד ולהירשם  מכלל מתקן היצורצריכת האנרגיה הכוללת של  5.3.1

רבעוני לפחות. צריכת האנרגיה צריכה לכלול: חשמול, גז ודלק. על בסיס 

 המידע יתבסס על קבלות מספקי האנרגיה שתהיינה זמינות לעיון.

 

יגדירו מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון  המחצבה/המפעל 5.3.2

 אנרגיה לטון מוצר או ליחידת יצור אחרת.

 
ת להפחתה בצריכת האנרגיה יכינו ויבצעו תכנית רב שנתיהמחצבה/המפעל  5.3.3

בצריכת האנרגיה לפחות.  15%לאורך זמן. התוכנית תימשך עד להפחתה של 

 1%הצמצום יהיה יחסי לכמות המוצר שמיוצר וברמת הפחתה של לפחות 

 שנים מלפני קבלת התו. 3לשנה. יילקחו בחשבון הפחתות שנעשו עד 

 
 ניהול מים 5.4

 

 הנוצרים בתהליך הייצור, ישיב לתהליך את כל השפכים המחצבה/המפעל 5.4.1

 או כמות שהם או לאחר תהליכי טיפול.

 

 ניהול אבק 5.5

 

המחצבה/המפעל יישמו תכנית לניהול פליטת אבק בכל אזורי הפעילות כולל  5.5.1

 כבישי הגישה אליהם.
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 פליטות מוקדיות לאוויר 5.6

פליטות לאוויר יעמדו בכל התקנות וערכי הסף הנדרשים בחוק ובכל מקרה  5.6.1

 מ"ג למ"ק תקני של חומר חלקיקי. 50ך של לא יחרגו מהער

 

 אחסון חומרי גלם 5.7

 

 יהיה, הטיפול בתהליך הנוצרת והפסולת השונים הגלם חומרי אחסון 5.7.1

 בהתאם

 תהיה מדיניות ניהול למפעל, בנוסף. והרשות המוסמכת לכך  החוק לדרישות

אפקטיבית, נהלים ושיטות בנוגע לאחסון נכון וטיפול בחומרי הגלם 

 .סוגיהםל והפסולת

 

 רכבים תפעוליים  5.8

 

מבחן פליטות  מחצבה/במפעל יעברוכל כלי הרכב התפעוליים הפועלים ב 5.8.1

לבדיקת עמידה בתקנות המקומיות אחת לשנה לפחות. המבחן יכלול, לכל 

עוד בטרם שהמנוע התחמם(.  הפחות, בדיקת פליטות ב"הנעה קרה" )דהיינו

יגות מעל התקן. כלי אין להשתמש בכלי רכב בהם התגלו רמות זיהום חר

רכב בהם אפשרי להתקין מערכות ממירים קטליטיים או אמצעים אחרים 

  דומים יצוידו במערכות אלה. 

 

כאשר הדבר מתאפשר מבחינה טכנית, כל כלי הרכב המופעלים על בנזין  5.8.2

 וסולר

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

 .)אתנול- ירקות או

סייג לכך, הוא כלי רכב קיימים בהם החלפת דלקים אסורה במסגרת 

 אחריות

היצרן. סייג זה יחול רק בתקופת אחריות היצרן. במהלך רכש של כלי רכב 

 .תינתן עדיפות לכלי רכב שאין לגביהם הגבלות יצרן מסוג זה חדשים
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 שיטות בדיקה .6

הנדרש.  לסוג הבדיקותכל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  6.1

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

 .בדיקות אלו

 

, ISO הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני 6.2

, ASTM ,AWWA ,NSF: תקנים של מכוני תקינה לאומיים, מסמכי , ENתקני 

EPA ,FCC ,APHAו ,-KIWA. 

 
 

 מסמכים ישימים .7

 .אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים – 3תקן ישראלי  7.1

 (EN 13055:2016אגרגטים קלים )אימוץ תקן  – 6408תקן ישראלי  7.2

 תכולת יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה – 5098תקן ישראלי  7.3

 

 נספחים  .8

 אין

 

 

 זכויות יוצרים

א, מפרט זה או קטעים ממנו, ללא אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהו ©

 רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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