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

 .ליוהמוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל ע .1.3

 חלות .2

 :מפרט זה מגדיר את הדרישות מ .2.1

 "והדפסה , להלן "קבוצת נייר לכתיבהנייר לכתיבה ולדפוסי מוצר .2.1.1

" תכלול גיליונות או גלילים של נייר, דפי והדפסה קבוצת המוצרים "נייר לכתיבה

, המיוצר מתאית ומתאים ללא הדפסות, בין אם לבן או צבעוני נייר גליליאו 

 לשימוש למטרות של כתיבה, הדפסה או גילול. 

 קבוצת המוצרים לא תכלול:

 ,חומרי אריזה •

 ,נייר עם רגישות תרמית •

 ,נייר צילום או נייר נטול פחמן •

 ,נייר ריחני •

 שיו" נייר המשתייך לקבוצת המוצרים "נייר טישיו ומוצרי טי •

 הגדרות .3

"תאית" מציינת חומר סיבי בתהליך ייצור הנייר המיוצרת במפעל תאית בצורה  .3.1

 .מכנית או כימית מסיבי צלולוזה גולמי

"אריזה" מציינת את כל המוצרים המיוצרים מכל חומר בעל צביון משלו המיועד  .3.2

ה סחורה, מחומרי גלם לסחור לשימוש לשם הכלה, הגנה, החזקה, שליחה או הצגה של

 .או לצרכןמהיצרן למשתמש בדת, מעו

עבור  95% -ו יובש 90%-( של תאית הבא לידי ביטוי בADt"טון יבש" מציין טון יבש ) .3.3

 .הנייר
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"תאית כימית" מציינת חומר סיבי המושג בעקבות הרחקה מחומר גלם של חלק ניכר  .3.4

 יפול כימי )בישול,  הרחקתמהתרכובות הלא תאיות הניתנות להרחקה באמצעות ט

 .הלבנה(  ,גניןבת ליתרכו

3.5. "CMP .מציין תאית כימית מכנית " 

3.6. "CTMP.מציין תאית כימית תרמו מכנית " 

"תאית נטולת דיו" מציינת תאית העשויה מנייר ממוחזר שמתוכו הוצאו דיו  .3.7

 וחומרים מזהמים אחרים".

ר אורגני פלואורסצנטי, " מציין חומר אורגני בעל צבע חזק או חומdyes –"צבעים  .3.8

 ת ספיגה סלקטיבית. סובסטרט באמצעוצבע לעביר המ

 " מציינת תאית מולבנת נטולת כלור אלמנטרית.ECF"תאית  .3.9

"ייצור אינטגרטיבי" מציין כי תאית ונייר מיוצרים באותו מקום. התאית לא מיובשת  .3.10

 חות.טרם תהליך ייצור הנייר. ייצור התאית מתחבר ישירות לייצור הנייר/לו

 50%-עים ופיגמנטים המכילים יותר ממציין צב מתכת"וססי "פיגמנטים וצבעים מב .3.11

 מהמשקל של תרכובת)ות( המתכת הרלוונטית)ות(.

"ייצור לא אינטגרטיבי" מציין ייצור של תאית שוק )למכירה( במפעלים שאינם  .3.12

ת במפעלים מפעילים מכונות נייר, או ייצור של נייר/לוחות על ידי שימוש בתאית המיוצר

 ק(.אחרים )תאית שו

ייצור במכונת הנייר בעלי ברוק מכונת נייר" מציין חומר לוואי המתקבל בתהליך " .3.13

 אותו תהליך הייצור שיצר אותו. תכונות המאפשרות לעשות בו שימוש חוזר ב

 " מציין תאית מולבנת נטולת כלור כללי.TFC"תאית  .3.14

3.15. "TMP.מציין תאית תרמו מכנית " 
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 דרישות  .4

לכל  )תאית(.ממוחזרים או מסיבים בתוליים  יכול להיות מורכב מסיבים המוצר .4.1

חייבים להגיע במקור מיערות או אזורים  מסיבים בתוליים )תאית( 70% הפחות

 שור אחר שוות ערך לזה.או אי FSC ,PEFCעם אישור מנוהלים 

רית פ( וגוNOxלמים ותחמוצות חנקן ) (TP(, זרחן כללי )COD"כ )צחת של ופליט .4.2

(S) ( בהקשר לערך ייחוס בפועל הדרישה מבוססת על מידע אודות פליטות לאוויר

 (:1בטבלה  מצוין

                      וגופרית ותחמוצות חנקן , זרחן כללי,כצח"הפליטות של מדדי סכום  .4.2.1

(Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP)      4.0יעבור את הערך לא. 

 .1.3תוצאות עבור מדד פליטה נפרד כלשהו לא תעבור את            

לספק חישוב הכולל ייצור של תאית ושל נייר.נדרש במקרה של ייצור לא אינטגרטיבי,   

 להכול  ( (S( וגופרית )NOx(, תחמוצות חנקן )TPזרחן כללי ) ,(CODהצח"כ )) טהפלימדד ה

   כדלהלן: 1הכולל המתאים לפי טבלה בערך ייחוס תחולק אית ונייר ור תציי
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ערכי ייחוס עבור פליטות מסוגי תאית שונים ומייצור של נייר: 1טבלה   

 (ADtפליטות )ק"ג/ דרוג תאית/נייר
ערך ייחוס 

 (CODצח"כ )
ערך ייחוס 

 (Pזרחן )
ערך ייחוס 

 (Sגופרית )
ך ייחוס ער

תחמוצות 
 (NOx)חנקן 

תאית כימית מולבנת )ללא 
 שימוש בסולפיט(

16,00 (1)0,025 0,09 0,35 1,60 

תאית כימית מולבנת )עם 
 שימוש בסולפיט(

24,00 0,04 0,75 1,60 

 1,60 0,75 0,056 28,00 תאית מגנטיט 
 1,60 0,35 0,016 6,50 תאית כימית לא מולבנת

CTMP/CMP 16,00 0,008 0,20 (2)0,25/0,70 
TMP/ ית את

groundwood 
(3)3,00/5,40 0,008 0,20 0,25 

תאית סיבים ממוחזרת 
 ללא הסרת דיו

1,10 0,006 0,20 0,25 

תאית סיבים ממוחזרת עם 
 הסרת דיו 

2,40 0,008 0,20 0,25 

 0,70 0,30 0,008 1,00 מפעל נייר )ק"ג/טון(
 זוריםאיע מם שימוש באקליפטוס המגהערך היותר גבוה מתייחס למפעלים העושי (1)

 ות גבוהות יותר של זרחן )למשל: אקליפטוס איברי(.המכילים רמ

לא אינטגרטיבי העושים שימוש בייבוש מהיר של  CTMPעבור מפעלי  NOxערך פליטת  (2)

 תאית בעזרת קיטור המבוססים על ביומסה.

 במוצר הנייר הסופי(.סיבים  70-100%עבור תאית מכנית מולבנת בשיעור גבוה ) CODערך  (3)

למים )המדד מתייחס לתאית נטולת כלור  (AOXנים אורגניים )הלוג יטתלפ .4.2.2

 (:ECFאלמנטרי 

 לא יעברו את  כתיבהבנייר  בייצורמתוך הייצור של כל תאית הנמצאת  AOX -פליטות ה

 תאית. ADtק"ג/  0,17הערך של 

 :(2COחמצני )-פליטת פחמן דו .4.2.3

י חום ור של תהליכר ייצוש עבך דלקים בהם נעשה שימופליטות של פחמן דו חמצני מתו

 וחשמל )בין אם במקום או מחוץ למקום( לא יעברו את ערכי הגבול המצוינים להלן:

 תאית נטולת דיו/ממוחזרת. 100%-עבור נייר המיוצר מ CO2/ADtק"ג  1100 •

 תאית כימית. 100%-עבור נייר המיוצר מ CO2/ ADtק"ג  1000 •
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 תאית מכנית. 100%-עבור נייר המיוצר מ CO2/ ADtק"ג  1600 •

 CO2 -לחשב את ערכי פליטות ה נדרשבפועל,  CO2 -על מנת לחשב את ערכי פליטות ה

מתוך  CO2 -הממוצעים המשוקללים עבור ייצור התאית ולהוסיף ערך זה לערכי פליטות ה

 הנייר. מכונת

 

 שימוש באנרגיה .4.3

תאית הצור ה בפועל במהלך תהליך ייהדרישה מבוססת על מידע אודות שימוש באנרגי

 .2הנמצאים בטבלה  לערכי ייחוס ספציפייםוהנייר ביחס 

 ( PF)וצריכת דלק  (PE) כולל צריכת חשמלה( Ptotal) אנרגיה שימוש בסכום 

(Ptotal = PE + PF לא יעבור ערך ) 2.5של. 

 מכילה את ערכי הייחוס לחישוב צריכת האנרגיה. 2טבלה 

ייחוס לחשמל ולדלקערכי : 2טבלה   

 kWh/ADt קדל תתאי סוג
F ייחוס 

 kWh/ADtחשמל 
E ייחוס 

 Non-admp Admp Non-admp Admp 
 750 750 4650 3650 תאית כימית

 0 900 2200 2200 (TMPתאית תרמו מכנית )
)לרבות  groundwoodתאית 

pressurized groundwood) 
0 900 2000 2000 

תאית כימית תרמו מכנית 
(CTMP ) 

0 800 1800 1800 

 600 600 1350 350 רתחזומת מתאי
 סוג נייר

 
 קילו וואט לשעה/טון

(, SCנייר לא מצופה, נייר מגזין )
 נייר עיתון

1700 750 

נייר מצופה, נייר מגזין מצופה 
(LWC ,MWC) 

1700 800 

Admp תאית מיובשת באוויר המיוצאת לשוק = 
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 (PE) חשמלצריכת  .4.3.1

( PEוא לידי ביטוי במונחים של נקודות )תב רנייוה התאיתצריכת החשמל המתקשרת לייצור 

 כמפורט להלן.

, Epulp,iבה נעשה שימוש, צריכת החשמל הנלווית ) i תאית: עבור כל תאיתחישוב עבור ייצור של 

 ( תחושב כדלהלן:kWh/ADt -הבאה לידי ביטוי ב

Epulp,i  חשמל נמכר. –= חשמל בייצור פנימי + חשמל נרכש 

( תחושב Epaperת החשמל המתקשרת לייצור של נייר )חישוב של ייצור נייר: בדומה לכך, צריכ

 כדלהלן:

Epaper חשמל נמכר. –י + חשמל נרכש = חשמל בייצור פנימ 

( PEונייר יחוברו במטרה לספק את מספר הנקודות הכולל ) תאיתלבסוף, הנקודות עבור ייצור של 

 כדלהלן:

 

 

, בשל הקשיים שבהשגת ערכים מספריים נפרדים של חשמל נטגרטיבייםאי מפעליםבמקרה של 

 חשמלושל נייר, ערכי  תאיתונייר, במידה ורק ערך מספרי משולב זמין עבור ייצור של  תאיתעבור 

והן  התאיתהנייר יכלול הן את ייצור  מפעל רות( ייקבעו לאפס והערך המספרי עבוי)תאיתעבור 

 את ייצור הנייר.

 

 

 

 

 

 

 



 

  בלת היתר ולפיקוח תו ירוקבלת היתר ולפיקוח תו ירוקקקלל  מפרט ירוקמפרט ירוק

  הדפסההדפסהללכתיבה וכתיבה ולל  ניירניירמוצרי מוצרי 
  

 1   :מהדורה  10מתוך  7עמוד   IGTD 14ירוק מס':  מפרט
 

 13.10.20בתוקף מתאריך: 
 

 (PF) ייצור חוםלת דלק כצרי .4.3.2

(  PFצריכת הדלק המתקשרת לייצור של תאית ונייר תבוא לידי ביטוי במונחים של נקודות )

 כמפורט להלן.

 

 עבור תאית מכנית.צריכת דלק ך לחשב את אין צורהערה: 

 וש בכימיקלים וחומרים מסוכניםשימ .4.4

ים רמוצר הנייר לא יכיל חומ: SVHCהגבלת שימוש בכימיקלים מרשימת  .4.4.1

 )אחוז משקלי(. 0,10%-בריכוז של יותר מ SVHCהכלולים ברשימת 

  :(CLPהגבלות של סיווג, תיוג ואריזה ) .4.4.2

י( המסווגים )אחוז משקל 0,10%-מוצר הנייר לא יכיל חומרים או תערובות בריכוזים הגדולים מ

 עם אחת ממשפטי סיכון שלהלן:

ם, מוטגניים ו/או רעילים עבור ישל חומרים מסרטנ 1Bאו  1Aקטגוריה  :1קבוצת סיכון  -

 ,H340, H350 ,H350i, H360, H360F, H360D, H360FD H360Fd(: CMRההתרבות )

H360Df . 

 ,CMR :H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd 2קטגוריה : 2קבוצת סיכון  -

H362 : של רעילות מימית:  1קטגוריהH400, H410 של רעילות אקוטית:  2-ו 1: קטגוריה

H300, H310, H330 של רעילות בשאיפה:  1: קטגוריהH304 של רעילות  1: קטגוריה

 .H317: 1של רגישות לעור  1, קטגוריה H370, H372(: STOTספציפית לאברי היעד )

 3: קטגוריה H411, H412, H413של רעילות מימית:  4-ו 3, 2קטגוריה  :3קבוצת סיכון  -

 .STOT :H371, H373של  2קטגוריה  :H301 ,H311, H331של רעילות אקוטית: 

 
 .על נייר בייצורוחומרי ציפוי  פעילי שטח, ותמסחרי תערובות צבעיםיחולו רק על  H317הגבלות   1
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השימוש בחומרים או בתערובות העוברים שינוי במרמה הכימית במהלך תהליך ייצור הנייר 

רים אנאורגניים( כך שסכנת )למשל: פלוקולנטים אנאורגניים, חומרים מקושרים, מחמצנים ומחז

CLP .נעשית לא רלוונטית, יהיה פטור מהדרישה המצוינת לעיל 

במוצר הנייר  )אחוז משקלי( 0.1%על  לעלות יכולים 3המופעים בטבלה ת ותערוב וא יםחומר

 הסופי בהתאם להחרגות המופיעות

 ותנאים ישימים CLP שלהחרגות להגבלות : 3טבלה 

 תנאי החרגה סיווג)ים( מוחרגים ישימות וג חומר/תערובתס

בשימוש בחלק רטוב  צבעים ופיגמנטים
או בתהליך סייזינג 

חיצוני בזמן  פני שטח
תהליך הייצור של 

 נייר צבעוני.

H411, H412, H413  הספק הכימי יצהיר כי
ניתן להשיג שיעור 

על  98%קיבוע של 
הנייר ולספק הנחיות 

אודות הדרך שבה 
 ניתן להבטיח זאת.

הנייר יספק יצרן 
הצהרת תאימות עם 

כל סוגי ההנחיות 
 הרלוונטיות.

צביעת נייר המבוסס  צבעים בסיסיים
עיקר על תאית ב

מכנית ו/או תאית 
 כימית לא מולבנת.

H400, H410, H411, 
H412, H413, H317 

פולימרים קטיוניים 
)לרבות 

פוליאתילנמינים, 
פוליאמידים 
 ופוליאמינים(

מגוון שימושים 
ים, הכוללים אפשרי

שימוש בחומרים 
השארות, שיפור חוזר 
רטוב על הרשת, חוזק 

 יבש רטוב. 

H411, H412, H413  יצרן הנייר יספק
הצהרת היענות על 

ההוראות הרלוונטיות 
לטיפול בטוח ולמינון 

המצוינים בגיליון 
 הבטיחות.

 

ז הכלור אין לעשות שימוש בגז כלור בתור תהליך הלבנה )דרישה זו אינה חלה על ג .4.5

 .(המתקשר לייצור ולשימוש של כלור דו חמצני

4.6. Alkylphenol ethoxylates (APEOsאו נגזר )ת אחרות של ו alkylphenol    לא

יתווספו לחומרי הניקוי הכימיים, לחומרים כימיים להורדת דיו, למעכבי קצף, 

 לדספרסנטים או לחומרי ציפוי.

ליכים של הסרת דיו צריכים כל החומרים פעילי השטח בהם נעשה שימוש בתה .4.7

ישה זו תחול על רד. להראות יכולת פירוק ביולוגי או יכולת פירוק ביולוגי מהותי טבעי

 (.de-inked pulpהיצרנים של תאית נטולת דיו )

החומרים הפעילים בקוטלי חיידקים בהם נעשה שימוש על מנת לטפל בחיידקי  .4.8

 וטנציאל של הצטברות ביולוגית.סליים בתוך מעגלי המים במכונה לא יהיו בעלי פ
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 log)מקדם מתאם  log Kow -הפוטנציאל להצטברות ביולוגית יתאפיין ב

octanol/חות או מקדם ריכוז ביולוגי שנקבע ברמה מחקרית פ 3.0 -חלוקת מים( פחות מ

 .100-מ

או פיגמנטים אשר עלולים לשחרר את אחד   (AZO) צבעי אזולא יהיה שימוש ב .4.9

( מספר ECאו של התקנה ) EC/2002/61  -תקנה אירופאית ם בהאמינים המופיעי

 .8, נספח 17 תוספת 1907/2006

, כסף, 2אלומיניוםצבענים )צבע או פיגמנט( המכילים תרכובות שימוש ב לא יהיה .4.10

, כספית, מנגן, ניקל, עופרת, סלניום, בדיל 3ארסן, בריום, קדמיום, קובלט, כרום, נחושת

 .או אבץ

היצור של  זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך .4.10.1

 : הבאותלא יעברו את ההגבלות המוצר,  

 500קובלט  ,ppm 20קדמיום  ,ppm 100בריום  ,ppm 50ארסן ,ppm 100ף סכ

ppm,  100כרום ppm, 250נחושת ppm,  4כספית ppm, 200ניקל ppm,  עופרת

100 ppm, 20סלניום ppm,  50אנטימון ppm,  500אבץ ppm. 

 .ערך לזה האו תקן אחר שוו ISO 14001 ביערך כמקובל  לתניהול פסו .4.11

קה אחרת הנוצרות בתהליך מחזור פסולת הנייר, וכל פסולת אחרת צבוצה ופסולת מו .4.12

וללים, בין השאר, מתכות כבדות , יטופלו טיפול הולם שיכלול המכילה מזהמים הכ

   ת.מחזור או הטמנה באתר מוסדר לסילוק פסול

 אריזות .4.13

, מייצבים, פיגמנטים או צבעי דפוס המכילים יכילו צבעים לאאריזות  .4.13.1

 ית(.חל"מ )משקל 250-תם הכוללת גדולה מומתכות כבדות שכמ

אריזות לא יכילו  חומרים רעילים, או כל חומר אחר העלול לפלוט  .4.13.2

מרים מסוכנים לאוויר, לקרקע או לשפכים, חומרים מסוכנים כמוגדר בחוק חו

 .1993התשנ"ג 

 שיטות בדיקה .5

 דרש.נעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מכ .6

 במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 
 .aluminosilicatesלומיניום לא חלה על ההגבלה לא 2
 .(phthalocyanine) אניןצולפתאנחושת ההגבלה לנחושת תבוטל במקרה של   3
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 מסמכים ישימים

 .נייר לכתיבה– 667ת"י  .6.1

 .1993חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג  .6.2

6.3. COMMISSION DECISION (EU) 2019/70 of 11 January 2019                                             

Establishing the EU Ecolabel criteria for graphic paper and the EU Ecolabel criteria for 

tissue paper and tissue products. 
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