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?מהו תו ירוק

יתרונות התו הירוק

הדגשים במפרטים הירוקים

תהליך ההסמכה לקבלת
היתר תו ירוק



:ניתן בשלושה תחומיםתו ירוק היתר 

?מהו תו הירוק

מוצרים ונותני  )עמידה בדרישות מפרטים ירוקים מתבסס על

(.בניה ירוקה)בניה בת קיימה -5281ותקן ( שירות

נותני שרותמבניםמוצרים



:004י"מתנוהלפיעלפועלתירוקתומנהלת

בסביבהשפגיעתםלמוצריםירוקלתוהיתריםלהענקתכללים"

"פחותה

ISO14020

Environmental labels & declarations General principles

ISO14024

Environmental labels & declarations Type I environmental labelling
Principles and procedures
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ל לתיווי ירוק"מנהלת תו ירוק חברה בארגון בינ

GEN - Global Ecolabelling Network
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מפחית את השימוש בחומרים מסוכנים

Greenwash-מהווה אישור אובייקטיבי ומונע התיירקקות 

שירות ידידותי לסביבה/שיווק ושימוש במוצר, מעודד ייצור

יתרונות התו הירוק

מעניק יתרון שיווקי



יתרונות התו הירוק

בטיחותו ואיכותו, המוצר ידידותי לסביבה מבלי לפגוע בייעודו

מוביל לחיסכון במשאבים ובכסף

מפחית את הפגיעה באוזון



מזגנים צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה      

ואביזרי צנרת צנרת משטחים קשיחים                             

ברזים                   לגילוי אש וכיבוי אוטומטי            ' מע

חשמל אביזרי סולרית לחימום מים                   ' מע

יבשות לבניהתערובות מערכות לבידוד תרמי                       

תרמייםמוצרי בידוד בלוקים                                         

הבנייהתחום–ירוקיםלמפרטיםדוגמאות



ירוקיםלמפרטיםדוגמאות
נותני שירות

מוסדות רפואה

צימרים/אכסניות/מלונות

משתלות

בתי אוכל

משרדים

בנקים



הדגשים במפרטים הירוקים

רכשטיפול בפסולתניהול צריכת מיםניהול צריכת אנרגיה



הדגשים במפרטים הירוקים

שימוש בחומרי ניקוי  
וחומרי הדברה מאושרים

הדרכה והטמעה

מינוי ממונה  
איכות הסביבה



דרישות לקבלת היתר תו ירוק

הגשת טופס בקשה לתהליך בירורים מוקדמים

קבלת הצעת מחיר ואישורה



דרישות לקבלת היתר תו ירוק

עמידה בכל דרישות דין רלוונטיות

נהלים/מערכת איכות

עמידה בדרישות התקן הרלוונטי



דרישות לקבלת היתר תו ירוק

תיק מוצר/הכנת תיק שירות

תיק המוצר/בדיקה ואישור תיק השירות

בדיקת מעבדה למוצר ע״פ דרישות המפרט

עמידה בדרישות המפרט ירוק–מבדק ירוק 



דרישות לקבלת היתר תו ירוק

אישור היתר תו ירוק

הגשה לאישור הגורם המקצועי

חתימה על הסכם פיקוח

קבלת היתר תו ירוק לשנה   

קלנדרית  



דרישות לקבלת היתר תו ירוק

פיקוח שנתי כולל

בדיקת המוצר במעבדה

מבדק ירוק
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!ההקשבה
ליאור ארואס

מנהל תחום מוצרים ירוקים

מנהלת תפעול תו ירוק

050-5967971

Lior_aruas@sii.org.il


