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וגוברת של יצרנים אשר משווקים את מוצריהם כ”ירוקים” או כ”ידידותיים  במהלך השנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת 
לסביבה”. היום אפשר כבר לומר בוודאות כי יצרנים ומשווקים הפנימו היטב את היתרונות הרבים הגלומים בפנייה לקהל יעד בעל 

מודעות סביבתית, שאף נכון לעתים לשלם יותר בעבור מוצר הנחשב “ירוק”. 

סקירה קצרה של מצב הדברים בישראל מעידה כי השוק “הירוק” מתנהל כ”שטח הפקר”, וכי תופעת ההתיירקקות )Greenwash( נפוצה 
ביותר. יצרנים רבים מבליטים יתרונות סביבתיים חלקיים תוך הסתרת חסרונות בולטים אחרים מהצרכן ומשווקים לציבור מוצרים 

ושירותים המתוארים באופן מוקצן או עמום כ”ידידותיים לסביבה” מבלי שניתן להוכיח זאת, ובפועל הם מבלבלים את הציבור. 

על מנת להתמודד עם תופעה זו יזם המשרד להגנת הסביבה בראשותי את פרסומו של מדריך זה להצהרות סביבתיות מהימנות, וכך 
לראשונה מדינת ישראל מצטרפת לשורה הראשונה של מדינות אשר מכירות בתופעה ופועלות לשם מיגורה. 

קביעת כללים לאופן הפרסום והשיווק של מוצרים ושירותים בעלי ערך סביבתי תורמת בשלושה רבדים מרכזיים. ראשית, המדריך 
מגן על הצרכן ומסייע לו לעשות בחירה מושכלת ומודעת בעת קניית מוצר. הנורמות שנקבעו מאפשרות לצרכן להיות סמוך ובטוח 

כי יקבל את התמורה הסביבתית המיוחסת למוצר או לשירות ועם זאת מאפשרות לפעול נגד מי שטענו זאת לשווא.

שנית, המדריך מגן על היצרן שפעל והשקיע על מנת לשפר את מוצריו בהיבט הסביבתי ואף עבר תהליכי הסמכה והתעדה מתאימים 
מפני יצרנים שלא עשו את הפעולות הללו, אבל בפועל פרסמו על גבי מוצריהם הצהרות דומות.

לבסוף, וחשוב לא פחות, המדריך עוזר להגן על הסביבה. ידוע כי דפוסי הייצור והצריכה הם גורמי המפתח המרכזיים בהשפעה על 
הסביבה. צריכה של מוצרים ושירותים המתיימרים להיות “ירוקים” פוגעת בסביבה ושוללת מן הציבור את המנדט שלו כסוכן שינוי.

עם כניסתי לתפקיד הודעתי כי לא אאפשר לחברות לשאת את שם הירוק לשווא, ואנו פועלים בכל דרך על מנת להבטיח זאת. אין 
לי ספק כי המדריך מהווה צעד משמעותי וחשוב לקידום שוק הוגן, שבו כל הצדדים המעורבים יוצאים נשכרים. כולי תקווה שיוזמה 

זו תתווה את הדרך לפרסום מהימן בעל ערך ממשי לצרכנים וליצרנים כאחד.

דבר השר

בברכה,

ח”כ עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
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נוכח הגידול בביקוש של הצרכנים למוצרים ולשירותים “ירוקים” מחד גיסא והגידול בהיצע של מוצרים ושירותים אלו מאידך גיסא 
אנו עדים לתאוצה שהתופעה של התיירקקות הולכת ותופסת. מדריך זה נועד לעודד את השימוש בהצהרות סביבתיות מהימנות 
בשיווק של מוצרים ושירותים, לספק הכוונה נורמטיבית לעוסקים על ידי התוויית העקרונות והכללים לניסוח הצהרות סביבתיות 
ולמנוע הטעיה של ציבור הצרכנים עקב שימוש לא ראוי בהצהרות סביבתיות. אני מקווה שהמידע במדריך זה יסייע לציבור הצרכנים 
להבין מהו מוצר “ירוק” או שירות “ירוק” ולהכיר את המונחים ואת הקריטריונים הרלוונטיים במטרה למנוע אפשרות של הטעיה וחוסר 

בהירות וכן שהמידע יאפשר קנייה נבונה ומושכלת.

מדריך זה הנו פרי שיתוף פעולה של המשרד להגנת הסביבה ושל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. אני מאמינה כי השילוב של הידע 
המקצועי המצוי בידי המשרד להגנת הסביבה באשר לתכונות הסביבתיות של מוצרים ושירותים יחד עם סמכויות האכיפה, האסדרה 

וההכוונה הנורמטיבית המצויות בידי הרשות יסייעו לכולנו להבטיח קיומו של מסחר הוגן. 
אני רואה חשיבות רבה בקיומו של מדריך זה ובהנגשתו לציבור הצרכנים והעוסקים כאחד ומקווה שייעשה בו שימוש מושכל.

דבר הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

בברכה,

עו”ד תמר פינקוס
הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
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העלייה ההולכת וגוברת במודעות הסביבתית בקרב ציבור הצרכנים והיצרנים בישראל הובילה במהלך השנים האחרונות לגידול 
ויותר מוצרים ושירותים שבהם היצרנים מציגים דגשים  יותר  ניתן למצוא  בהיצע המוצרים המציגים הצהרות סביבתיות. כיום 
ותכונות סביבתיות על גבי מוצרים. הצהרות אלו מתייחסות לתהליך הייצור של המוצר, לאריזתו, להפצתו, לשימוש בו או לאופן 
הטיפול בו בסוף חייו. ההצהרות באות לביטוי במילים, באלמנטים גרפיים, בסמלילים, בצבעים ובשמות הניתנים למוצר או לשירות. 

אף שלהגדלת ההיצע של מוצרים ושירותים בעלי הצהרות סביבתיות יש יתרונות רבים לסביבה, ישנם גם לא מעט סיכונים הנובעים 
מהיעדר מסגרת ברורה של כללים המסדירים את השימוש בהצהרות סביבתיות. הסיכון המרכזי נעוץ בעובדה שבמצב כזה תחול 
עלייה בהצהרות סביבתיות הנטענות לצרכים שיווקיים ותדמיתיים בלבד ולא בהכרח עלייה בהצהרות המעידות על שיפור אמיתי 

בביצועים הסביבתיים של המוצר או השירות. 

הצהרות סביבתיות שאין להן בסיס מובילות להטעיה של צרכנים בשל הפער בין הצהרות המייחסות תכונה או תועלת למוצר לבין 
ביצועיו של המוצר בפועל. פער זה הוגדר ברחבי העולם כתופעת ה-Greenwash )ההתיירקקות(, והוא זוהה בעולם כבעל השפעות 
שליליות על היכולת לפתח שווקים של מוצרים ושירותים משופרים סביבתית. מחקרים רבים מצביעים על הקשר הקיים בין עלייה 
במספר ההצהרות הלא מהימנות לבין הירידה באמון הצרכנים ביצרנים ובהצהרות אלו. על מנת לוודא שהצהרות סביבתיות יהיו 

אפקטיביות ליצרנים, לצרכנים ולסביבה עליהן להיות אמינות בעיני הצרכנים ולבטא תועלת ממשית לסביבה.

מדריך זה אינו מהווה שינוי של הוראות חוק הגנת הצרכן. חלף זאת יש להשקיף על המדריך כעמדה משותפת של המשרד להגנת 
הסביבה והרשות לסחר הוגן ולהגנת הצרכן בדבר יישום עקרונותיו של חוק הגנת הצרכן בהקשרים בהם עוסק המדריך וזאת לאחר 

בדיקה מקיפה שנעשתה בהקשר זה, לרבות נוכח הניסיון בעולם.

חוק הגנת הצרכן 
חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, מבטא את הצורך להסדיר את היחסים שבין העוסק לצרכן באופן שונה מהנהוג בחוקי החוזים הכלליים 
מתוך הכרה בנחיתות הצרכן בעסקאות אלו. צרכן כהגדרתו בחוק הוא מי שרוכש מוצרים או שירותים לשימוש אישי, ביתי או משפחתי 

מעוסק במהלך עיסוקו.

נקודת המוצא של חוק הגנת הצרכן היא חוסר השוויון בעמדות המיקוח של הצדדים לעסקה הצרכנית, קרי, עוסק וצרכן. תכלית חוק 
הגנת הצרכן היא אפוא צמצום של פערי הכוח שבין הצדדים על מנת להגן על ערך ההגינות במסחר ולאפשר לצרכן לקבל החלטה 
מודעת וחופשית באשר לעסקה. לצורך זה נקבעו בחוק הגנת הצרכן כמה הוראות ואיסורים שאמורים להגשים את התכלית של 

צמצום פערי הכוח, והחשוב בהם הוא האיסור הקבוע בסעיף 2 לחוק. 

הסעיף מונה רשימה לא סגורה של פרטים מהותיים לעסקה, כגון כמות וסוג הנכס או השירות, מחיר העסקה, מועד האספקה, מקום ייצור 
הנכס ועוד. הצהרה סביבתית אינה חלק מרשימת הפרטים המהותיים הללו. ואולם, כאמור, רשימה זו אינה סגורה, ומאחר וכיום יותר 

ויותר צרכנים מבססים את קנייתם על הצהרות סביבתיות אפשר לראות בהצהרה סביבתית פרט מהותי בעסקה.

תקציר מנהלים

מטרת מדריך זה היא לעודד את השימוש בהצהרות סביבתיות מהימנות בשיווק מוצרים ושירותים.

שימוש בהצהרות סביבתיות לא מהימנות פוגע ביכולתו של 
הצרכן לקבל החלטה מודעת הנוגעת לעסקה ומהווה הפרה

על חוק הגנת הצרכן.
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סוגי ההצהרות שבהן מדריך זה עוסק 
את ההצהרות הסביבתיות הנפוצות כיום אפשר לחלק לשתי קבוצות: הצהרות ממוקדות והצהרות גורפות. הצהרות ממוקדות הן 
הצהרות המתארות תכונה מסוימת או תועלת מוגדרת; לדוגמה, מוצר העשוי מחומר ממוחזר, מוצר מתכלה, מוצר חסכוני בצריכת 
אנרגיה ועוד. הצהרות גורפות לעומת זאת מייחסות תכונות או תועלות לא מוגדרות למוצר או לשירות כמכלול; לדוגמה, “ידידותי 

לסביבה”, “אקולוגי”, “ידידותי לכדור הארץ”, “ירוק” ועוד.

הצהרות גורפות - הצהרות גורפות לרוב אינן רלוונטיות למוצר או לשירות, שכן המסר המועבר בהן אינו ממוקד, אינו בהיר ואינו 
ניתן לאימות. הצהרות סביבתיות גורפות מאפשרות מרחב גדול מדי של פרשנות ומגוון רחב מדי של משמעויות לאותה “תועלת 
סביבתית”. במקרים רבים הצהרות מסוג זה עלולות להעביר את המסר לפיו למוצר, לאריזה או לשירות יש יתרונות סביבתיים 
ספציפיים מרחיקי לכת, או לחלופין שלמוצרים ולשירותים אלה אין כלל השפעות סביבתיות שליליות. מכיוון שלא סביר שמשווק 
או יצרן יוכלו להתחייב על כלל ההשפעות הסביבתיות הישירות והחיצוניות של המוצר על הסביבה, יש להימנע משימוש בהצהרות 

סביבתיות גורפות.

לצד עקרונות כלליים להצהרה סביבתית נקבעו עקרונות ברורים להצהרות סביבתיות ממוקדות הנוגעות  הצהרות ממוקדות - 
לעקרונות ספציפיים של שימוש. עקרונות אלה מבוססים בעיקר על תקנים ועל סטנדרטים הקיימים בתחומים והרלוונטיים לטענות 

.ISO 14021 הסביבתיות הממוקדות וכן על העקרונות המפורטים בפרק 7 לתקן

רשימת ההצהרות הממוקדות במדריך בשלב זה כוללת הגדרות למושגים: מתכלה, פריק ביולוגית, מכיל חומר ממוחזר, מופחת 
פסולת, מיועד לשימוש חוזר ובנייה ירוקה. 

לכל אחת מן ההצהרות הממוקדות נקבעו הגדרות, תנאים שבהם היצרן צריך לעמוד כדי להיות רשאי להשתמש בהצהרה, דרישות 
לבדיקה המקצועית שעליו לערוך ודרישות לסימון על גבי האריזה.

מאחר שכל אמירה גורפת צריכה להיות מגובה בהוכחה גורפת,
על היצרן / המשווק להימנע משימוש בהצהרות גורפות.

שימוש במושגים שצויינו לעיל באופן שאינו עומד בהוראות 
מסמך זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.



- 8 -

ניסוח הצהרה סביבתית מהימנה 
על מנת לנסח הצהרה מהימנה ולהימנע מהטעיה יש להקפיד על שלושה עקרונות מרכזיים: רלוונטיות, בהירות ודיוק ויכולת אימות. 

הצהרה רלוונטית - כדי להיות רלוונטית ההצהרה צריכה להיות בעלת תועלת סביבתית ממשית. השלב הראשון הנדרש לשם ניסוח 
הצהרה באופן רלוונטי הוא הבנת מכלול ההשפעות הסביבתיות של המוצר לאורך חייו. הסתכלות על מכלול ההשפעות הסביבתיות 
אינה מחייבת בהכרח ניתוח מחזור חיים מלא )life cycle analysis(, אלא זיהוי של מוקדי ההשפעה העיקריים הנובעים מהמוצר לאורך 

חייו. 

יש להקפיד על הנקודות המפורטות להלן להבטחת הרלוונטיות: יש לוודא מתן ערך מוסף ממשי ומהותי לסביבה; יש לוודא כי קיימת 
רלוונטיות למקום המכירה והשימוש ולאופן השימוש במוצר; אין לטעון הצהרה סביבתית, אם התועלת נובעת אך ורק מעמידה 
בדרישות המינימום של הוראות על פי כל דין; יש להימנע מציון תועלת בעלת חשיבות זניחה; יש להקפיד על תועלת ייחודית; לבסוף 

יש לעדכן את ההצהרות בהתאם לשינויים. 

בהירות ודיוק - הצהרה צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור כך שהצרכן יוכל להבין את כוונתה. הצהרות שניתן לפרש בכמה 
אופנים או ניסוחים שאינם מציגים את התועלת הסביבתית של המוצר בצורה מדויקת, עשויים להטעות. 

יש להקפיד על הנקודות המפורטות להלן להבטחת הבהירות והדיוק: יש לעשות שימוש ראוי בהסברים נלווים; יש להקפיד על ניסוח 
מדויק ועל שימוש בשפה פשוטה וברורה; יש לשמור על טיעון פרופורציונלי; אם נערכת השוואה, יש להבהיר בדיוק מהו הבסיס 
להשוואה; יש להבהיר אם ההצהרה נוגעת למוצר כולו או לאריזתו; יש להימנע משימוש בהצהרות רבות להעברת מסר יחיד; יש 
להימנע מרמיזה או מדמיון להסמכה הניתנת על ידי גוף שלישי, אם לא ניתנה פועל; בעת שימוש באמצעים גרפיים יש להתייחס לכל 

הכללים הרלוונטיים להצהרות מילוליות.

ומוכחות. עוד טרם פרסום ההצהרה יש לבחון את הנאמר בה  ההצהרות הסביבתיות צריכות להיות מבוססות   - יכולת אימות 
באמצעים מקובלים תוך תיעוד מלא ושמירת המסמכים לצורכי אימות עתידי. יש להקפיד על הנקודות המפורטות להלן כדי להבטיח 

יכולת אימות: 
יש לבחור בשיטת אימות מהימנה;   •
יש לשמור על המידע נגיש וזמין;   •

יש להקפיד על מתן כל האינפורמציה הנדרשת לשם הבנת ההצהרה.   •

שימוש בתווים סביבתיים המוענקים על ידי גוף שלישי
מדריך זה מתמקד בעיקרו בהצהרות עצמיות של היצרן, היבואן או משווק המוצר. ואולם גם במצבים שבהם נעשה שימוש בתו 

סביבתי אשר הוענק בידי גורם שלישי, עלולה להיגרם הטעיה של הצרכן.
ככלל, על יצרן המציג על גבי מוצר תו סביבתי אשר הוענק לו על ידי גורם שלישי לוודא כי התו עומד בעקרונות האלה: 

התו מהימן;   •
התו מבטא תועלת רלוונטית ובעלת ערך מוסף לסביבה;   •

התו מוצג בצורה מדויקת ובהירה תוך שימוש בהסברים נלווים ככל האפשר;   •
הנתונים שעליהם ההסמכה מתבססת נגישים לצורכי אימות;  •

התווים מוצגים באופן פרופורציונלי;   •
נעשה שימוש נאות באובייקטים גרפיים.  •
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פתח דבר
המודעות הגוברת להשפעות הסביבתיות המתלוות לצריכה של מוצרים ושירותים הביאה בשנים האחרונות לגידול בביקוש 
של צרכנים למוצרים ולשירותים בעלי השפעה פחותה על הסביבה. השינוי בקרב הצרכנים הביא לשינוי גם בקרב היצרנים 
המנסים להתאים את עצמם לרצונות לקוחותיהם. עקב כך ניתן למצוא כיום מוצרים ושירותים רבים שבנוגע אליהם מודגשות 

“הצהרות סביבתיות” המציינות את השפעתו של מוצר זה או אחר על הסביבה.

מגמה  מסמנים את התפתחותה של  סביבתיות  בהצהרות  הגובר  והשימוש  אלו  ושירותים  מוצרים  ההיצע של  אף שהגדלת 
אנו  כללים המסדירים את השימוש בהצהרות סביבתיות  ברורה של  רבים לסביבה, בהיעדר מסגרת  יתרונות  מבורכת בעלת 
עדים למקרים רבים של שימוש לא ראוי בהן. שימוש לא ראוי כזה נעשה, כאשר הצהרות סביבתיות נטענות לצרכים שיווקיים 
ותדמיתיים בלבד וגורמות להטעיית צרכנים בשל הפער בין הצהרות המייחסות תכונה או תועלת למוצר לבין ביצועיו של המוצר 
בפועל. פער זה הוגדר ברחבי העולם כתופעת ההתיירקקות )Greenwash( הנגרמת בשל מקרים של שימוש לא ראוי בהצהרות 
סביבתיות. תופעה זו זוהתה כבעלת השפעות שליליות על היכולת לפתח שווקים של מוצרים ושירותים בעלי השפעה פחותה 

על הסביבה. על מנת להתמודד עם התופעה פרסמו ממשלות במדינות שונות מדריכים העוסקים בהצהרות סביבתיות1.

מבוא

www.ftc.gov/os/2012/10/greenguides.pdf  בארצות הברית  1
    www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02701.html  בקנדה  

www.futerra.co.uk/downloads/Greenwash_Guide.pdf  בבריטניה  

www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2012/Guide_ בצרפת   
allegat_environ_en_2012.pdf

פרק א

http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-issues-revised-green-guides/greenguides.pdf
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02701.html
http://www.futerra.co.uk/downloads/Greenwash_Guide.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2012/Guide_allegat_environ_en_2012.pdf
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הצהרות סביבתיות מהימנות מסייעות לצרכנים לקבל החלטות מושכלות בהתאם להעדפותיהם, ויש ביכולתן גם לתרום לערך 
המיוחסים  סביבתיים  ערכים  לזילות של  מביאות  מהימנות,  סביבתיות שאינן  הצהרות  זאת  לעומת  הצרכנים.  בעיני  המותג 
למוצרים ולשירותים במשק כולו, מפחיתות את היכולת לעשות שימוש ראוי בהצהרות סביבתיות, פוגעות בעסקים המקפידים 
על הצהרות מהימנות ומפרות את כללי הסחר ההוגן עד כדי הטעיית הצרכן. מדריך זה נועד לחזק את האמינות של השימוש 

בהצהרות סביבתיות ולהעניק ביטחון לצרכנים המקבלים החלטות על סמך מידע זה. 

למי מיועד המדריך
המדריך מיועד בראש ובראשונה ליצרנים, ליבואנים, לנותני שירותים, לאנשי שיווק ומפרסמים ולמעשה לכל מי שטוען הצהרה 
סביבתית או שיש בכוונתו לעשות זאת בעתיד. עבור כל אלו המדריך הוא כלי עבודה חיוני לניסוח של הצהרות סביבתיות 
מהימנות. המדריך מיועד גם לארגוני הצרכנים, לארגוני הסביבה ולגופי האכיפה, שיוכלו לעשות בו שימוש על מנת לפעול 
המדריך  הצרכנים.  קהל  הוא  במדריך  מועיל  נוסף שיוכל לעשות שימוש  ציבור  מהימנות.  לא  נגד הצהרות  סמכותם  בתחום 
מאפשר להם להבין מתי הצהרה היא מהימנה ומתי היא לא מהימנה ולדעת לאן יש לפנות בתלונות על הצהרות לא מהימנות.

מה במדריך
הצהרה  לטעון  רוצים  כאשר  בחשבון,  להביא  המרכזיות שיש  הנקודות  לכלל  מקיפה  התייחסות  למצוא  זה אפשר  במדריך 

סביבתית. בין השאר יציג המדריך את האופן שבו יש לנסח הצהרה סביבתית מהימנה.

ראוי  ולא  ראוי  בדוגמאות לשימוש  תוך שימוש  מהימנות  סביבתיות  הצהרות  לניסוח  כללים שונים  יפורטו  המדריך  לאורך 
בהצהרות. חשוב לציין כי הדוגמאות או ההצהרות המסוימות שיצוינו במפורש אינן מבטאות רשימה ממצה של כלל ההצהרות, 
שעליהן חלים הכללים שבמדריך. מדריך זה עתיד להתעדכן במרוצת הזמן. הדוגמאות המובאות במדריך ניתנות לשם המחשה 
בלבד, והן נועדו להקל על הבנת הכללים. הניסוח המדויק של כל הצהרה והצהרה צריך להיעשות בהתאם לעקרונות ולכללי 
העבודה המפורטים במדריך ולא על פי הדוגמאות המפורשות. בסוף המדריך תוכלו למצוא רשימת “עשה ואל תעשה” המורכבת 

מכל הנקודות שאליהן יש להתייחס בניסוח הצהרה סביבתית. 

מדריך זה אינו מהווה שינוי של הוראות חוק הגנת הצרכן. חלף זאת יש להשקיף על המדריך כעמדה משותפת של המשרד להגנת 
הסביבה והרשות לסחר הוגן ולהגנת הצרכן בדבר יישום עקרונותיו של חוק הגנת הצרכן בהקשרים בהם עוסק המדריך וזאת לאחר 

בדיקה מקיפה שנעשתה בהקשר זה, לרבות נוכח הניסיון בעולם.  

מהי הצהרה סביבתית  
הצהרות סביבתיות הן כלי שיווקי שבאמצעותו יצרנים מתקשרים עם הצרכנים. בהגדרתן הצהרות סביבתיות מייחסות תכונות 
או תועלות סביבתיות למוצרים, לשירותים או לחברות המציעות אותן. ההצהרות יכולות לעסוק בתהליך הייצור של המוצר, 
על  עצמו,  המוצר  על  להופיע  יכולות  סביבתיות  הצהרות  חייו.  בסוף  בו  הטיפול  באופן  או  בו  בהפצתו, בשימוש  באריזתו, 
אריזתו או באמצעים פרסומיים אחרים. ההצהרות יכולות לקבל ביטוי כמילים, כאלמנטים גרפיים, כסמלילים, כצבעים וכשמות 

הניתנים למוצר או לשירות. פרסום ההצהרות בציבור הרחב יכול להיעשות במדיה כתובה, אלקטרונית או דיגיטלית. 

ולבטא  ולסביבה הצהרות סביבתיות  צריכות להיות אמינות בעיני הצרכנים  ליצרנים, לצרכנים  על מנת להיות אפקטיביות 
בהרחבה  כפי שיפורט  לאימות,  וניתנת  מדויקת  בהירה,  רלוונטית,  להיות  צריכה  מהימנה  הצהרה  לסביבה.  תועלת ממשית 

במדריך זה. הצהרה לא מהימנה היא הצהרה שאינה עומדת באחת או יותר מהדרישות הללו.

ISO - International Organization of Standardization ארגון לא ממשלתי המקשר בין ארגוני תקינה לאומיים ב-164 מדינות ומייצר תקנים בין-  2
לאומיים בתחומים שונים.

מטרת מדריך זה היא לעודד את השימוש בהצהרות סביבתיות מהימנות בשיווק מוצרים ושירותים.
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אפשר לסווג הצהרות סביבתיות על גבי מוצר בשיטות שונות. ארגון התקינה הבין-לאומי )ISO(2 מחלק הצהרות סביבתיות על 
גבי המוצר או השירות לשלושה סוגים:

הצהרות מסוג type I( 1(: תווים סביבתיים )eco-labels(. קבוצה זו מתייחסת לתווים המוענקים למוצר מטעם גוף שלישי,   •
שערך בדיקה עצמאית של ביצועיו הסביבתיים של המוצר. תו כזה יכול להיות מבוסס על ניתוח כלל ההשפעות הסביבתיות 
של המוצר לאורך חייו או על תכונה מסוימת. התווים בקבוצה זו מעידים על מוצר כבעל ביצועים סביבתיים משופרים ביחס 

למוצרים אחרים מן הקטגוריה שאליה הוא משתייך. 

כל  נכללות  זו  בקבוצה   .)self-declared environmental claims( עצמיות  סביבתיות  טענות   :)type II(  2 מסוג  הצהרות   •
הטענות הנטענות על ידי היצרן או נותן השירות ושאינן מפוקחות על ידי גוף שלישי אובייקטיבי. הטענות יכולות להתייחס 

למכלול ההשפעה הסביבתית, לכמה תכונות או לתכונה אחת בלבד. 

הצהרות מסוג type III( 3(: תווי השפעה סביבתית )environmental impact labels(. קבוצה זו כוללת תווים המתארים את   •
ההשפעה של מוצר על הסביבה, על פי רוב תוך התייחסות לכל מחזור חייו. התיאור נעשה על ידי גוף שלישי ומוצג באופן 
אובייקטיבי מבלי להציע אינדיקציה ליתרון סביבתי של המוצר ביחס למוצרים אחרים, והפרשנות לנתונים נעשית על ידי 

הלקוח. לעומת הקבוצה הראשונה בהצהרות מסוג 3 אין קביעה נורמטיבית של התו לגבי התועלת הסביבתית של המוצר.

מדריך זה יעסוק בעיקר בהצהרות עצמאיות של היצרן/המשווק, כלומר, הצהרות מהסוג השני.  
בסוף פרק ג' מופיעה התייחסות גם להצהרות מהסוג הראשון והשלישי. 
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יתרונות השיווק הסביבתי )green marketing( לצרכנים ולסביבה
הצעד הראשון הנדרש להפחתת ההשפעות הסביבתיות השליליות הנובעות מהרגלי הצריכה הוא שיפור המוצרים, השירותים ותהליכי 
הייצור עצמם. הצעד השני לקידום הנושא נעשה דרך המסרים המועברים על אודות השיפורים אל הצרכנים. השיווק הסביבתי מעניק 
שיווק  ראשית,  ולסביבה.  לצרכנים  רבים  יתרונות  בחובו  טומן  גם  הסביבתי  השיווק  אולם  המשווקות,  לפירמות  מובן  עסקי  יתרון 
סביבתי יכול להגדיל את היקף המודעות להשפעות הסביבתיות של הרגלי הצריכה ולהביא את המידע על ההשפעות הללו לקהל גדול 
של צרכנים. שנית, הדגשת המסרים הסביבתיים מקלה על הצרכנים לקבל החלטות צרכניות מושכלות על פי העדפותיהם האישיות. 
שלישית, התרחבות השימוש בשיווק סביבתי תעודד עסקים חדשים לפתח מוצרים ושירותים שהשפעתם על הסביבה פחותה על 
מנת לאפשר להם להתחרות בתחום. התוצאה הסופית תביא להיצע הולך וגדל של מוצרים ושירותים משופרים מבחינת הביצועים 

הסביבתיים שלהם. כל אלו יחד תומכים בחתירה אל היעד העיקרי - הפחתת הנטל הסביבתי של הרגלי הצריכה במשק.

מדוע כדאי ליצרן או ליבואן להקפיד על שימוש במדריך
בעת ניסוח הצהרות סביבתיות

יבואנים ויצרנים הם חלק מהציבור כולו, וככל ציבור הם צפויים ליהנות מהיתרונות הכלליים הנובעים מהקטנת הנזקים הסביבתיים 
עקב שינוי הרגלי הצריכה במשק. יתרה מזאת, שיווק סביבתי ראוי יביא לפיתוח מואץ של שוק המוצרים בעלי תועלת סביבתית 
מוגברת. יצרנים ויבואנים שיפנימו את היתרונות העסקיים הנובעים משיווק מוצרים בעלי ביצועים סביבתיים משופרים, ייהנו כולם 

מהיתרונות של שיווק סביבתי מהימן. 

זאת ועוד, הצהרות סביבתיות הנעשות לצרכים שיווקיים בלבד, מבלי שתכונות המוצר או השירות מציעות תועלת סביבתית ממשית 
או פרופורציונלית להצהרה שניתנה, חותרות תחת אמון הצרכנים במוצר או בשירות הספציפי ובשיווק סביבתי בכלל. לעומת זאת 
הצהרות סביבתיות מהימנות יגבירו את אמון הציבור בשיווק סביבתי לתועלת הקהילה העסקית כולה ולא רק יצרן או יבואן ספציפי.  

יודגש שחוק הגנת הצרכן מחייב את הקהילה העסקית להתנהל בצורה הגונה כלפי הצרכנים, והוא קובע, בין היתר, את האיסור על 
ויבואנים נדרשים להקפיד הקפדה יתרה בנוגע למהימנותן של התכונות המיוחסות למוצר -  הטעיית הצרכן. כפועל יוצא יצרנים 

סביבתיות ולא סביבתיות כאחד. מדריך זה יסייע ליצרן או ליבואן להימנע מהטעיית הציבור בכל הנוגע להצהרות סביבתיות. 

נוסף על כך, על ידי שימוש נכון בהנחיות שמופיעות במדריך זה והקפדה על שימוש בהצהרות מהימנות בלבד יוכלו עסקים לחזק את 
תדמיתם ואת אמינותם בעיני הצרכנים, לבסס את היכולת להשתמש בהצהרות סביבתיות לאורך זמן ואף לעמוד בדרישות שונות 

שיוכלו לסייע ביצירת גישה לשווקים בין-לאומיים, בעיקר בכל הנוגע לדרישות הנובעות מהתקינה הבין-לאומית בנושא. 

הצהרות סביבתיות מנקודת מבט בין-לאומית
נדרשות לעמוד  זרים חברות עסקיות  על מנת להתחרות בשווקים  כולו.  ומתפתח בעולם  הולך  תחום ההצהרות הסביבתיות 
בסטנדרטים המקובלים להתנהלות עסקית בזירה הבין-לאומית. סטנדרטים אלו לעתים מקורם בחקיקה מדינתית מחייבת או בהסכמים 
בין-לאומיים מחייבים, ולעתים מקורם בכוחם הנורמטיבי של כללי סחר מקובלים דוגמת קודים אתיים. המסגרת הבין-לאומית 

 .ISO 14021 המשמעותית ביותר בתחום זה היא תקן

תקן ISO 14021 משמש כמסמך מרכזי ברמה הבין-לאומית בנושא הצהרות סביבתיות עצמאיות. התקן, שפורסם בשנת 1999 ועודכן 
בשנת 2011, מפרט רשימה של עקרונות וכללים לפרסום הצהרה סביבתית על ידי היצרן או נותן השירות. התקן מציג כמה עקרונות 
כלליים לניסוח הצהרה סביבתית וכן מפרט רשימה של הצהרות בשימוש נפוץ והנחיות לשימוש בהן. תוכנו של התקן משמש כבסיס 

לאסדרה של התחום במדינות רבות. ההנחיות המובאות במדריך זה מבוססות, בין היתר, על תקן זה.
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חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן 
ויותר צרכנים רוכשים כיום מוצרים על בסיס הצהרות  יותר  וגוברת.  הצהרה סביבתית בימינו היא כלי שיווקי שעוצמתו הולכת 

סביבתיות שנטענות בנוגע למוצר או לאריזתו. 

חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981, מבטא את הצורך להסדיר את היחסים שבין העוסק לצרכן באופן שונה מהנהוג בחוקי החוזים 
הכלליים מתוך הכרה בנחיתות הצרכן בעסקאות אלו. צרכן כהגדרתו בחוק הוא מי שרוכש מוצרים או שירותים לשימוש אישי, ביתי 

או משפחתי מעוסק במהלך עיסוקו.

נקודת המוצא של חוק הגנת הצרכן היא חוסר השוויון בעמדות המיקוח של הצדדים לעסקה הצרכנית, קרי, עוסק וצרכן. תכלית חוק 
הגנת הצרכן היא אפוא צמצום של פערי הכוח שבין הצדדים על מנת להגן על ערך ההגינות במסחר ולאפשר לצרכן לקבל החלטה 
מודעת וחופשית באשר לעסקה. לצורך זה נקבעו בחוק הגנת הצרכן כמה הוראות ואיסורים שאמורים להגשים את התכלית של 

צמצום פערי כוחות, והחשוב בהם הוא האיסור הקבוע בסעיף 2 לחוק.

מהי תופעת ההתיירקקות ומהן הבעיות הנובעות ממנה

תופעת הִהְתַייְרְקקּות )Greenwash( מתארת מצב של יצירת 
מצג שווא בנוגע לתועלת הסביבתית של מוצר או שירות 

באמצעות שימוש בהצהרה סביבתית שאינה מהימנה.

מוצרים  שיווק של  לצורך  להיעשות  יכולה  התיירקקות 
לשם  או  חברה  או  אדם  ליצירת תדמית של  ושירותים, 
גריפת הון פוליטי. המכנה המשותף לכל אלו הוא הפער בין 
התכונות המיוחסות ליצרן או ליבואן, למוצר או לשירות 

לבין ביצועיו הסביבתיים בפועל. 

מחקרים אחדים מהשנים האחרונות ניסו לאמוד כיצד פער 
בין ההצהרות לביצועים בפועל משפיע על הצרכנים.  זה 
סקר Greendex )סקר עולמי בנושא צריכה וסביבה הנערך 
בחסות National Geographic( משנת 2010 מצא כי הגורם 
צרכנית  מהתנהלות  אנשים  המרתיע  ביותר  המשמעותי 
מתחשבת בסביבה הוא "הצהרות שקריות שחברות טוענות 
זה החשש  על ההשפעה הסביבתית של מוצריהן". בסקר 

ממחיר גבוה הגיע למקום החמישי בלבד. 

מחקר שנערך בבריטניה בשנת 2009 ביוזמת הסוכנות הבריטית 
הממשלתית להגנת הסביבה )DEFRA( מצא כי בעקבות ריבוי 
ההצהרות הסביבתיות 64% מהצרכנים אינם מבינים מהו 
המוצר העדיף מבחינה סביבתית, 58% טוענים כי רוב החברות 
מייחסות תכונות סביבתיות למוצרים על מנת לגבות יותר 
כסף ו-65% מהצרכנים אומרים כי אינם יכולים לדעת אם 
הצהרה סביבתית על מוצר היא נכונה. המחקר גם מצא כי 
54% מהצרכנים הבריטים הגדילו את שיעור הרכישות של 
מוצרים בעלי השפעה פחותה על הסביבה בהשוואה ל-3% 
 Green( בלבד שהעידו על קיטון בשיעור של רכישות אלו 

 expectations consumers' understanding of green

 .)claims in advertising, Consumer focus, 2009

בסקר שערך בידי משרד התמ"ת בשנת 2010 בנושא צרכנות 
בת-קיימא של משקי בית בישראל השיבו 70% מהמרואיינים 
כי השפעתו של המוצר על הסביבה מהווה שיקול בהחלטת 
מוכנים  שיהיו  אמרו  מהמרואיינים   40% הקנייה שלהם. 
פחותה  הסביבה  על  מוצר שהשפעתו  עבור  יותר  לשלם 
)צרכנות בת-קיימא של משקי בית בישראל, משרד התמ"ת 

- מנהל מחקר וכלכלה, 2010(. 

כי  גילה  הברית  בארצות   2012 סקר חדש שנערך בשנת 
מוצרים  על  כסף  להוציא  נכונות  פחות  מראים  צרכנים 
"ירוקים", וכי בשנת 2012 חלה ירידה של 5%-12% בנכונות 
צרכנים להוציא יותר כסף על מוצרים אלו. להבנת הסוקרים 
אחת הסיבות המרכזיות לכך היא ספקנות כלפי הצהרות 

סביבתיות.

ממצאים אלו מציירים תמונה מעודדת ומדאיגה כאחד. מצד 
אחד ניכר כי הצרכנים מביעים עניין בהעדפת מוצרים בעלי 
השפעה פחותה על הסביבה. מצד אחר אי-הוודאות וחוסר 
גורמים  הסביבתיות  ההצהרות  בתחום  השולטים  הסדר 
לצרכנים להגיב באופן שלילי להצהרות הסביבתיות הקיימות 
החל מגילוי חשש וספקנות וכלה בציניות מוחלטת והימנעות 
מצריכת המוצרים הללו. תופעת ההתיירקקות משפיעה על 
תחום השיווק הסביבתי כולו, וקיומן של הצהרות סביבתיות 
הסביבתיות  ההצהרות  של  יכולתן  על  מאפילה  מטעות 
המהימנות לקדם את התחום ולהביא לשיפור המצב הקיים 

ולהקטנת ההשפעה הסביבתית של צריכת מוצרים.

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/file/GS_NGS_2010GreendexHighlights-cb1275487974.pdf
http://www.consumerfocus.org.uk/publications/green-expectations-consumers%E2%80%99-understanding-of-green-claims-in-advertising
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סעיף 2 קובע שלא יעשה עוסק דבר, במעשה או במחדל, העלול להטעות צרכן בפרט מהותי בעסקה. הסעיף מונה רשימה לא סגורה 
של פרטים מהותיים לעסקה, כגון כמות וסוג הנכס או השירות, מחיר העסקה, מועד האספקה, מקום ייצור הנכס ועוד. הצהרה סביבתית 
אינה חלק מרשימת הפרטים המהותיים. ואולם, כאמור, רשימה זו אינה סגורה. מאחר שכיום יותר ויותר צרכנים מבססים את קנייתם 
אפשר לומר כי הצהרה סביבתית היא פרט מהותי בעסקה, ועל כן שימוש בהצהרות סביבתיות לא  על הצהרות סביבתיות, 

מהימנות פוגע ביכולתו של הצרכן לקבל החלטה מודעת בנוגע לעסקה ומהווה הפרה על חוק הגנת הצרכן.

אפשר להתייחס להצהרה סביבתית כפרט מהותי בעסקה, על כן שימוש בהצהרות סביבתיות לא מהימנות פוגע ביכולתו של הצרכן 
לקבל החלטה מודעת בנוגע לעסקה ומהווה הפרה על חוק הגנת הצרכן.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן היא רשות פנים-ממשלתית עצמאית אשר הוקמה על סמך חוק הגנת הצרכן. מטרתה לעסוק 
באכיפת הוראות חוק הגנת הצרכן על מנת למנוע נזקים העלולים להיגרם לצרכן אשר מקורם בפעולות מתוחכמות של עוסקים, לרבות 

התקשרות לא הוגנת, שנזקן המצטבר מהותי למשק.

מרבית ההפרות על חוק הגנת הצרכן ובהן הפרת האיסור שבסעיף 2 הן הפרות שניתן לאכוף אותן במישור הפלילי, ולממונה על הגנת 
הצרכן ולסחר הוגן ניתנו בחוק סמכויות אכיפה, כגון סמכות לדרוש ידיעות ומסמכים, סמכות לזמן לחקירה, סמכות כניסה למקום עסק ועוד. 

בסמכות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להביא את העבריין לדין ולהגיש לבית המשפט כתב אישום בגין עבירה על הוראות החוק.

קיומה של נורמה חקיקתית האוסרת על הטעיית הצרכן אינה מספיקה לצורך אכיפת הצהרות סביבתיות בלתי מהימנות. ישנם פרטים 
מהותיים בעסקה שאינם דורשים מומחיות מיוחדת וניתנים לבדיקה יחסית פשוטה, כמו למשל משקל המוצר, שם יצרן, ארץ יצור, 
תנאי אחריות של הנכס, מחיר המוצר ועוד. ואולם השאלה אם הצהרה סביבתית היא מהימנה היא שאלה שכרוכה במומחיות, ועל 
כן לצורך אכיפת סעיף ההטעיה שבחוק הגנת הצרכן נדרשת חוות דעת מומחה אשר תעיד כי ההצהרה המיוחסת למוצר היא הצהרה 

שאינה מהימנה ועל כן מטעה. 

חשיבותו של מדריך זה להצהרות סביבתיות היא רבה. יצרן צריך לדעת מהם התנאים שעליו לעמוד בהם כדי לייחס לו או למוצר שלו 
הצהרה סביבתית מהימנה. לפיכך, ניסוח התנאים במדריך זה הוא פשוט, ברור ומובן כדי לאפשר ליצרן שרוצה להשתמש בהצהרה 

סביבתית באופן הוגן לעשות כן.

עם זאת, לצורך אכיפת הצהרות בלתי מהימנות כהצהרות מטעות אין די במדריך, ובנושא זה יידרש שיתוף פעולה הדוק בין הרשות 
להגנת הצרכן ולסחר הוגן, כמי שאוכפת את הוראות חוק הגנת הצרכן ואת איסור ההטעיה, לבין המשרד להגנת הסביבה אשר מהווה 
גורם מומחה לעניין הצהרות סביבתיות בלתי מהימנות. בכל פעם שתתקבל תלונה ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בדבר הטעיה 
לגבי הצהרה סביבתית, תועבר התלונה למשרד להגנת הסביבה לקבלת חוות דעת מומחה. נקיטת הליכים על ידי הרשות להגנת הצרכן 
ולסחר הוגן תתאפשר רק בהתאם ל לחוות דעת מומחה שתתקבל, כאמור, מאת המשרד להגנת הסביבה כי הצהרה סביבתית שנעשה 

בה שימוש היא הצהרה מטעה. 

www.moital.gov.il :לקריאת החוק בהרחבה ניתן לעיין באתר

שימוש בהצהרות סביבתיות לא מהימנות פוגע ביכולתו של הצרכן לקבל 
החלטה מודעת בנוגע לעסקה ומהווה הפרה על חוק הגנת הצרכן.

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0A39578F-DAEB-4357-8565-157CA6B84C4F.htm
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את ההצהרות הסביבתיות הנפוצות כיום אפשר לחלק לשתי קבוצות: הצהרות ממוקדות והצהרות גורפות. הצהרות ממוקדות הן 
הצהרות המתארות תכונה מסוימת או תועלת מוגדרת; לדוגמה, מוצר העשוי מחומר ממוחזר, מוצר מתכלה, מוצר חסכוני באנרגיה 
ועוד. הצהרות גורפות לעומת זאת מייחסות תכונות או תועלות לא מוגדרות למוצר או לשירות כמכלול; לדוגמה, "ידידותי לסביבה", 

"אקולוגי", "ידידותי לכדור הארץ", "ירוק" ועוד.

הצהרות גורפות
הצהרות גורפות מייחסות ערך סביבתי כללי למוצר, שאינו ניתן למדידה או לבדיקה. שימוש בהצהרות גורפות צפוי להיכשל בכל 
"ניסוח הצהרה סביבתית מהימנה"(.  ג,  )להרחבה בעניין זה ראו פרק  המבחנים שעל ההצהרה לעמוד בהם על מנת להיות מהימנה: 
הצהרות גורפות לרוב אינן רלוונטיות למוצר או לשירות, שכן המסר המועבר בהן אינו ממוקד. ההצהרות הללו במהותן אינן בהירות 
ואינן מדויקות, ובהתאם לכך יכולת האימות שלהן מוגבלת. הצהרות סביבתיות גורפות מאפשרות מרחב גדול מדי של פרשנות ומגוון 
רחב מדי של משמעויות ל"תועלת הסביבתית" המוצהרת. במקרים רבים הצהרות כאלה עלולות להעביר את המסר שלמוצר, לאריזה, 
או לשירות יש יתרונות סביבתיים ספציפיים מרחיקי לכת, או לחלופין שלמוצרים ולשירותים אלה אין כלל השפעות סביבתיות 

שליליות.

מכיוון שאין זה סביר שמשווק או יצרן יוכלו להתחייב על כלל ההשפעות הסביבתיות הישירות והחיצוניות של המוצר על 
הסביבה, יש להימנע משימוש בהצהרות סביבתיות גורפות. גם אם יצרן סיפק הוכחה ראויה בדבר תכונה סביבתית ספציפית של 

מוצר, אין הוכחה זו מקנה לו את האפשרות לטעון הצהרה גורפת לצד ההצהרה הספציפית הרלוונטית או במקומה. 

לאור כל האמור לעיל, על משווקים ויצרנים לוודא כי האופן שבו הם משווקים את המוצר אינו חורג מגבולות ההצהרה הספציפית, 
היינו כי ההצהרה הנטענת מייצגת את הערך הסביבתי המוסף של המוצר ולא דבר מעבר לכך.

הצהרות גורפות והצהרות ממוקדות

פרק ב
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דוגמאות להצהרה גורפת | שימוש במושגים

מאחר שכל אמירה גורפת צריכה להיות מגובה בהוכחה גורפת, 
על היצרן / המשווק להימנע משימוש בהצהרות גורפות.

היצרן לא בחן היבטים סביבתיים נוספים העלולים להיווצר 
המחברות  סוג  וייצור  בכלל  ייצור מחברת  כתוצאה של 
ניתן להוכיח כי מוצר זה בכללות  שהוא מייצר בפרט, לא 
"ירוק". יתרה מזאת, לא ניתן להבין מדבריו מהו  והוא אכן 
הערך הסביבתי הקיים בפועל של מוצר זה. לפיכך הצהרה זו 

עלולה לגרום להטעיית צרכנים.

המשווק פרסם את גרסתו החדשה של המוצר כמוצר הארוז 
"ידידותי לסביבה יותר מבקבוקים אחרים בשוק".  בבקבוק 
יכול למדוד את מידת "הידידותיות  מכיוון שהמשווק אינו 
זו  יכול להשוות מידה  וכן אינו  לסביבה" של המוצר שלו, 
אל מידת "הידידותיות לסביבה" של מוצרים מתחרים, אזי 

מדובר בהצהרה עמומה שעלולה להטעות את הציבור.

דוגמה   ירוק - יצרן מחברות שיפר את מוצריו מבחינה סביבתית לאחר שבחר להוסיף חומר ממוחזר בשיעור של כ-50% 
לתהליך הייצור. כדי לשווק את מוצרו החדש כתב היצרן על המוצר את המשפט: "זוהי מחברת ירוקה".

דוגמה   ידידותי לסביבה - משווק מפרסם בקבוק שתייה אשר בגרסתו המחודשת שיעור הפלסטיק בו מופחת ב-25% 
משיעור הפלסטיק שהיה בגרסת הבקבוק הקודמת. 

כדי להימנע מהטעיית הצרכן על היצרן לפרסם את הפעולה 
הספציפית שעשה כפי שהיא ובאופן שאינו משתמע לשתי 
פנים. במקרה זה על היצרן לכתוב את המשפט: "מחברת זו 
מיוצרת מ-%X חומר ממוחזר" ולא לייחס למוצר תכונות 
ניתנות למדידה או להערכה.  נוספות אשר אינן  סביבתיות 
לעניין זה ראו בהמשך את הסעיף במדריך שעוסק בטענה 

הספציפית "מכיל חומר ממוחזר".

על הבקבוק את  לציין  על המשווק  להימנע מהטעיה  כדי 
הפעולה הספציפית שאפשר לייחס למוצרו החדש: "בבקבוק 
זה הופחתה כמות הפסולת, שכן שיעור הפלסטיק בבקבוק 
זה הוא 25% פחות מבגרסתו הקודמת". לעניין זה ראו להלן- 

פרק "מופחת פסולת".
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הצהרות ממוקדות
לצד עקרונות כלליים להצהרה סביבתית שיפורטו בהמשך )פרק ג(, נקבעו עקרונות ספציפיים להצהרות סביבתיות ממוקדות. 

להלן הצהרות סביבתיות ממוקדות, שנקבעו להן עקרונות ספציפיים לשימוש. עקרונות אלה מבוססים בעיקר על תקנים ועל סטנדרטים 
.ISO 14021 הקיימים בתחומים הרלוונטיים להצהרות הסביבתיות הממוקדות וכן על העקרונות המפורטים בפרק 7 לתקן

רשימת ההצהרות הממוקדות: 
מתכלה  .1

פריק ביולוגית  .2
מכיל חומר ממוחזר  .3

מופחת פסולת  .4
מיועד לשימוש חוזר  .5

בנייה ירוקה   .6

הגדרות כלליות:
כל התייחסות אל יצרן, היא לרבות יבואן.  .1

כל תנאי הנוגע למוצר יחול גם על האריזה. על היצרן להבהיר על גבי אריזת המוצר אם הצהרתו מתייחסת למוצר בלבד, לאריזה   .2
או לשניהם. 

הבהרה: במדריך זה יש הבחנה בין הצהרה סביבתית, לפיה מוצר הוא מתכלה, לבין הצהרה סביבתית לפיה מוצר הוא פריק ביולוגית. 
לא כל מוצר פריק ביולוגית יהיה בהכרח גם מוצר מתכלה, לפי הגדרות תקן 801, וזו הסיבה להבחנה זו. 

תהליך ההתכלות דורש פרקי זמן שונים ומתקנים שונים מתהליך ההתפרקות. תהליך ההתכלות יכול להתבצע באמצעות קומפוסטציה 
ביתית, בעוד תהליך של פירוק ביולוגי יכול להתבצע רק במתקנים תעשייתיים ייעודיים לכך. 

בשל ההבדל בין התהליכים לא כל מוצר שהוא פריק ביולוגית יכול להתכלות. לדוגמה, מוצרי פלסטיק מסוימים יכולים להתפרק 
ביולוגית במתקני פירוק תעשייתיים, אך לא יוכלו להתכלות באמצעות קומפוסטציה ביתית. 

משום הפער האמור ובדומה למדריכי התיירקקות בעולם, מדריך זה מבחין בין ההתייחסות להתכלות ובין ההתייחסות לפירוק ביולוגי.    

אם היצרן מעוניין לטעון לגבי המוצר כי הוא גם "מתכלה" וגם "פריק ביולוגית", עליו לעמוד בתנאים שיפורטו להלן לגבי כל 
אחת מהטענות האמורות, בנפרד. 
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3 קומפוסטציה )עשיית קומפוסט( - תהליך פירוק ביולוגי אירובי של חומרים אורגניים בתנאים מבוקרים של טמפרטורה, אוורור ורטיבות 

הכולל גם שלב תרמופילי בטמפרטורה 55 מעלות צלזיוס לפחות הנמשך 15 יום. בתהליך זה הופכים החומרים האורגניים חמש פעמים 
לפחות, והתוצרים הסופיים של התהליך הם חומר אורגני מיוצב, מים, CO2 ומינרלים. 

)Compostable( 1. הצהרה סביבתית - מתכלה

פרק א - הגדרה

מוצר הוא מוצר מתכלה, אם בסיום תהליך קומפוסטציה )כהגדרתו בתקן ישראלי 3801(, המתבצע 

)כהגדרתו בתקן  במתקן קומפוסט לרבות מתקן קומפוסט ביתי, המוצר הופך להיות קומפוסט 

האמור( תוך פרק זמן הנדרש לשם יצירת קומפוסט, לפי סוג החומר. 

פרק ב - בדיקה מקצועית
על היצרן לערוך, בטרם סימון המוצר כמוצר מתכלה, בדיקת מעבדה לעניין עמידתו כמפורט בפרק א לעיל   •

במעבדה אשר מתקיים לגביה אחד מאלה:

היא הוסמכה לבדיקות בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות;  .1  
היא מעבדה מחוץ לישראל המוסמכת על ידי גוף הסמכה המוכר על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,  .2  

במסגרת הסכם הכרה הדדי.    
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לחלופין, אפשר לטעון כי מוצר הנו מוצר מתכלה, גם מבלי שבוצעו בדיקות המעבדה כאמור לעיל, אם מתקיים   •
לגביו אחד או יותר משני אלה:

למוצר יש אישור בתוקף ממעבדה אשר בדקה את הנושא לפי המתודולוגיות אשר נקבעו לעניין זה על א.   
ידי אחד מהגופים הבאים ובידי היצרן מסמכים המעידים באופן המניח את הדעת, על כך שהבדיקה נערכה    

במתדולוגיה כאמור:    

1. ISO - The International Organization for Standardization

2. EPA - The U.S. Environmental Protection Agency )sometimes USEPA( 

3. FCC - Federal Communications Commission )USA(

4. NSF - The National Science Foundation )USA(

5. ANZECC - Australian and New Zealand Environment Conservation Council

למוצר ניתן היתר לסמן את המוצר בתקן המעיד על היותו מוצר מתכלה מאת אחד הגופים האלה:  ב.   

 מכון התקנים הישראלי .1
2. EN - European Committee for Standardization

3. APHA standards methods - American Public Health Association 

4. AWWA - American Water Works Association 

5. ASTM International - the American Society for Testing and Materials 

6. DIN - German Institute for Standardization )Deutsches Institut fr Normung(

7. The Australian Ecolabel Program )GECA( Good Environmental Choice Australia Standard 

8. KIWA - Netherlands

9. AIB Vincottre, Belgium 

יצרן יעמיד לעיון הציבור מידע אודות בדיקות המעבדה שערך או תקנים בהם עומד המוצר, והכל כאמור בפרק   •

זה, באחת מהדרכים המפורטות להלן:

1. על גבי אריזת המוצר  
2. באתר האינטרנט שלו  

3. באמצעות מענה במוקד טלפוני העוסק במתן שירות לצרכן  

פרק ג - דרישות סימון על גבי האריזה
בעת שיווק מוצר אשר לגביו נטען כי הוא מתכלה, יש לציין על גבי המוצר או על אריזתו: 

שהתועלת הסביבתית מותנית בכך שהמוצר יעבור תהליך קומפוסטציה במתקן קומפוסט ביתי או תעשייתי,  א. 
לפי העניין ולפי הנדרש. 

מהם החלקים המתכלים - המוצר, האריזה או חלקים מהם. עם זאת, אם ניתן להפריד את רכיבי המוצר בקלות  ב. 
ביד לפני הסילוק, בין רכיבים מתכלים לרכיבים שאינם מתכלים, יש לתת לכך ביטוי בסימון. 

שימוש במושג "מתכלה" באופן שאינו עומד בהוראות מסמך 
זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.
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4 תקן ישראלי 6018 מפנה אל תקן בין-לאומי 17088:2008 בעניין "specifications for compostable plastics" וכן אל תקן אירופי 

 Packaging – Requirements for packaging recoverable through composing and biodegradation" בעניין EN 13432
."– Test scheme and evaluation criteria for final acceptance of packaging

2. הצהרה סביבתית - פריק ביולוגית  
)Biodegradable(

פרק ב - תנאים
הפירוק מתבצע תוך פרק זמן הנדרש לשם יצירת קומפוסט לפי סוג החומר.   .1

2. קיים בישראל מנגנון של איסוף המוצר והעברתו אל מתקן קומפוסט תעשייתי או אל מתקן עיכול אנאירובי, 
והמתקן כאמור מצוי בישראל או מחוץ לה ופועל בתנאים סביבתיים לפי הוראות כל דין.

פרק א - הגדרה

ליסודות המצויים בטבע  ביולוגית, אם אפשר לפרקו  מוצר מוצק מפלסטיק הוא מוצר פריק 

בעניין   6018 ישראלי  עיכול אנאירובי, כמפורט בתקן  או במתקן  קומפוסט תעשייתי  במתקן 

)EN( )החל רק על אריזת המוצר( ואת  "פלסטיק מתכלה ומוצריו"4 המאמץ את התקן האירופי 

)ISO( )החל גם על המוצר עצמו וגם על אריזתו(. כמו כן עליו לעמוד בכל  התקן הבין-לאומי 

התנאים המפורטים להלן בפרק ב למסמך זה )להלן: התנאים(

חלק ראשון | מוצר מוצק מפלסטיק פריק ביולוגית במתקן 
קומפוסט תעשייתי או במתקן עיכול אנאירובי
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פרק ג - בדיקה מקצועית
על היצרן לערוך, בטרם סימון המוצר כמוצר פריק ביולוגית, בדיקת מעבדה לעניין עמידתו בתנאים, במעבדה   •

אשר מתקיים לגביה אחד מאלה: 
היא הוסמכה לבדיקות בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות;  .1  

היא מעבדה מחוץ לישראל המוסמכת על ידי גוף הסמכה המוכר על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,  .2  
במסגרת הסכם הכרה הדדי.     

לחלופין, אפשר לטעון כי מוצר הנו מוצר פריק ביולוגית, גם מבלי שבוצעו בדיקות המעבדה כאמור לעיל, אם  •

מתקיים לגביו אחד או יותר משני אלה:   
למוצר יש אישור בתוקף ממעבדה אשר בדקה את הנושא לפי המתודולוגיות אשר נקבעו לעניין זה על  .1  
ידי אחד מהגופים הבאים ובידי היצרן מסמכים המעידים באופן המניח את הדעת, על כך שהבדיקה נערכה    

במתדולוגיה כאמור:    
1. ISO - The International Organization for Standardization

2. EPA - The U.S. Environmental Protection Agency )sometimes USEPA( 

3. FCC - Federal Communications Commission )USA(

4. NSF - The National Science Foundation )USA(

5. ANZECC - Australian and New Zealand Environment Conservation Council

למוצר ניתן היתר לסמנו בתקן המעיד על כך שהמוצר פריק ביולוגית מאת אחד הגופים האלה:   .2  
מכון התקנים הישראלי .1
2. EN - European Committee for Standardization

3. APHA standards methods - American Public Health Association 

4. AWWA - American Water Works Association 

5. ASTM International - the American Society for Testing and Materials 

6. DIN - German Institute for Standardization )Deutsches Institut fr Normung(

7. The Australian Ecolabel Program )GECA( Good Environmental Choice Australia Standard

8. KIWA - Netherlands

9. AIB Vincottre, Belgium 

יצרן יעמיד לעיון הציבור מידע על אודות בדיקות המעבדה שערך או על תקנים שבהם המוצר עומד, והכול,   •
כאמור בפרק זה, באחת הדרכים המפורטות להלן: 

על גבי אריזת המוצר  .1  
באתר האינטרנט שלו  .2  

באמצעות מענה במוקד טלפוני העוסק במתן שירות לצרכן  .3  

פרק ד - דרישות סימון על גבי האריזה
בעת שיווק מוצר אשר לגביו נטען כי הוא פריק ביולוגית, יש לציין על גבי המוצר או על אריזתו: 

שהתועלת הסביבתית מותנית בכך שהמוצר יגיע למתקן קומפוסט תעשייתי או למתקן עיכול אנאירובי, לפי   .1 
העניין ולפי הנדרש. 

מהם החלקים הפריקים ביולוגית - המוצר, האריזה או חלקים מהם. עם זאת, אם ניתן להפריד את רכיבי המוצר   .2 
בקלות ביד לפני הסילוק, בין רכיבים פריקים ביולוגית לרכיבים שאינם כאלה, יש לתת לכך ביטוי בסימון.

שימוש במושג "פריק ביולוגית" באופן שאינו עומד בהוראות 
מסמך זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.
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http://www.sii.org.il/sip_storage/FILES/2/2172.pdf 5

חלק שני | פריק ביולוגית בשפכים

2. הצהרה סביבתית - פריק ביולוגית  
)Biodegradable(

פרק א - הגדרה

מוצר נוזלי הנו מוצר פריק ביולוגית בשפכים, אם הוא עומד בדרישות סעיף 4.3 למפרט ירוק 

לעניין מוצרי ניקוי )IGTD 1- חומרי ניקוי(5.

http://www.sii.org.il/sip_storage/FILES/2/2172.pdf
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פרק ב - בדיקה מקצועית
על היצרן לערוך, בטרם סימון המוצר כמוצר פריק ביולוגית בשפכים, בדיקת מעבדה לעניין עמידתו בהגדרה   •
המובאת לעיל במעבדה הפועלת לפי מתודולוגיות הבדיקה, שצוינו בדבר פריקות ביולוגית במפרט מוצרי ניקוי 

)IGTD 1, סעיף 4.3 לעניין חומרי ניקוי(, וכן שמתקיים לגביה אחד מאלה: 
היא הוסמכה לבדיקות בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות;  .1  

היא מעבדה מחוץ לישראל המוסמכת על ידי גוף הסמכה המוכר על ידי הרשות הלאומית להסמכת  .2  
מעבדות, במסגרת הסכם הכרה הדדי.    

יצרן יעמיד לעיון הציבור מידע על אודות בדיקות המעבדה שערך או על תקנים שבהם המוצר עומד, והכול,   •
כאמור בפרק זה, באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן: 

על גבי אריזת המוצר  .1  
באתר האינטרנט שלו  .2  

באמצעות מענה במוקד טלפוני העוסק במתן שירות לצרכן  .3  

פרק ג - דרישות סימון על גבי האריזה
בעת שיווק מוצר אשר לגביו נטען כי הוא פריק ביולוגית, יש לציין את המפורט להלן על גבי המוצר או על אריזתו: 

התועלת הסביבתית מותנית בכך שהמוצר יגיע למתקן לטיהור שפכים.   •

מהם החלקים הפריקים ביולוגית - המוצר, האריזה או חלקים מהם.   •

יובהר כי הגדרה זו אינה חלה על חומר מוצק אשר מוזרם בשפכים. לגבי חומר מוצק יחולו הוראות חלק א' 
בעניין מוצר מוצק.

שימוש במושג "פריק ביולוגית" באופן שאינו עומד בהוראות 
מסמך זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.
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)Recycled Content( 3. ממוחזר, מכיל חומר ממוחזר

פרק א - הגדרה

מוצר ממוחזר או מוצר המכיל חומר ממוחזר )להלן: מוצר ממוחזר( הנו מוצר העומד בתנאים 

המפורטים להלן. לעניין זה חומר ממוחזר הוא: 

פסולת אשר עובדה מחדש למוצר, לחומר או לחומר גלם למטרה שלשמה יועדה מלכתחילה   .1
או למטרה אחרת;

חומר שהוא תוצר לוואי של תהליך ייצור, ונעשה בו שימוש שלא במסגרת תהליך הייצור על   .2
ידי צד שלישי או על ידי היצרן.
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פרק ב - תנאים
מוצר ממוחזר העשוי מהחומרים המפורטים להלן הנו מוצר המכיל חומר ממוחזר בשיעור שאינו נמוך מהשיעורים   .1

המפורטים להלן )בדיקות השיעורים נעשות לפי משקל המוצר הסופי(: 
א. אם המוצר עשוי ברובו מפלסטיק בשיעורים האמורים בסעיף 4 למפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק -

מוצרים מפלסטיק ממוחזר - מוצרי נייר, לפי הקטגוריות השונות; 
ב. אם המוצר עשוי ברובו מגומי בשיעורים האמורים בסעיף 4 למפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק -

מוצרים מגומי ממוחזר, לפי הקטגוריות השונות; 
ג. אם המוצר עשוי ברובו מנייר או מקרטון בשיעורים האמורים בסעיף 4 למפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח

תו ירוק, לפי קבוצת הנייר המתאימה.
לגבי מוצר ממוחזר העשוי מחומרים שאינם מפורטים בסעיף 1 - אפשר להסתפק בחובת הסימון, כאמור בפרק ד.  .2
קביעת שיעור החומר הממוחזר מתוך כלל המוצר תתבצע באמצעות חישוב יחס משקל החומר הממוחזר מתוך   .3
יצוין כי לסך החומר הממוחזר שבו נעשה שימוש בתהליך הייצור, אין משמעות  כלל משקל המוצר הסופי. 

לקביעת השיעור האמור.
מוצר אשר נעשה בו שימוש חוזר ללא כל שינוי או עיבוד, איננו מוצר ממוחזר לצורך מסמך זה.  .4

www.sii.org.il :לאיתור המפרטים הרלוונטיים אפשר לעיין באתר מכון התקנים

פרק ג - בדיקה מקצועית
יצרן יעמיד לעיון הציבור מידע בנוגע לעמידת המוצר בתנאים המפורטים לעיל בפרק זה באחת הדרכים המפורטות להלן: 

1. על גבי אריזת המוצר
2. באתר האינטרנט שלו 

3. באמצעות מענה במוקד טלפוני העוסק במתן שירות לצרכן

פרק ד - דרישות סימון על גבי האריזה
בעת שיווק מוצר אשר לגביו נטען כי הוא מוצר ממוחזר, יש לציין את המפורט להלן על גבי המוצר או על אריזתו:  

על היצרן לציין מה שיעור החומר הממוחזר מתוך כלל המוצר.  .1
אין להשתמש בסמליל לולאת המחזור )      ( ללא פירוט שיעור החומר הממוחזר מתוך כלל המוצר, אלא אם   .2

כל המוצר כולו )100%( עשוי מחומר ממוחזר.

שימוש במושג "ממוחזר/מכיל חומר ממוחזר" באופן שאינו 
עומד בהוראות מסמך זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.

http://www.sii.org.il/1131-%20he/SII.aspx
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4. הפחתת פסולת, מופחת פסולת
)Waste Reduction(

פרק א - הגדרה

הפחתת פסולת - הפחתה בכמות החומר שהוא מוצר, אריזה או תוצר לוואי של תהליך הייצור 

ואינו עובר תהליכי טיפול או עיבוד לשם מחזור, שימוש מחדש או השבה.  המסולק כפסולת 

ההפחתה היא תוצאה של שינוי בתכנון המוצר או האריזה או תוצאת שינוי של תהליך הייצור או 

האריזה. 

מוצר שנטען לגביו שהוא מוצר שבייצורו חלה הפחתת פסולת, נדרש כי יתקיימו לגביו התנאים 

המפורטים להלן.
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פרק ב - תנאים
ההצהרה בדבר הפחתת פסולת תקפה למשך תקופה של שלוש שנים מהמועד שבו שונה תכנון המוצר או   .1

האריזה או שונה תהליך הייצור והביא להפחתת פסולת.
אין לטעון כי הופחתה רעילותו של מוצר רק על בסיס הפחתת הפסולת.    .2

פרק ג - דרישות סימון על גבי האריזה
יצרן יסמן על גבי אריזת המוצר את שיעור ההפחתה שבוצעה במוצר. קביעת שיעור ההפחתה תתבצע באחת   •

מהדרכים האלה:

בחינה של כמות הפסולת הנוצרת עקב ייצור יחידת מוצר אחת ביחס לכמות הפסולת שנוצרה בעת ייצור   .1  
יחידת מוצר אחת בגרסה הקודמת של המוצר או של תהליך הייצור;

בחינה של כמות הפסולת הנוצרת עקב עיבוד של כמות קבועה של חומר גלם או טיפול בה ביחס לכמות   .2  
הפסולת שנוצרה עקב עיבוד של אותה כמות חומר גלם או טיפול בה בגרסה הקודמת של המוצר או תהליך 

הייצור.

יצרן יעמיד לעיון הציבור מידע על אודות סוג החומר שכמותו הופחתה וכן על שיעור ההפחתה  באחת הדרכים   •
המפורטות להלן:

1. על גבי אריזת המוצר  
2. באתר האינטרנט שלו   

3. באמצעות מענה במוקד טלפוני העוסק במתן שירות לצרכן  

שימוש במושג "מופחת פסולת" באופן שאינו עומד בהוראות 
מסמך זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.
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)Reusable/Refillable( 5. מיועד לשימוש חוזר

פרק א - הגדרה

מוצר המיועד לשימוש חוזר הנו מוצר אשר ניתן לעשות בכולו או בחלקו שימוש כמה פעמים 

למטרה שלשמה יועד המוצר בראשונה, מבלי שיידרשו לכך תהליכי עיבוד או שינוי. יובהר כי 

פעולות, כגון מילוי חוזר, שטיפה או ניקוי וכדומה אינן מהוות תהליכי עיבוד או שינוי. על מנת 

לסמן מוצר כמיועד לשימוש חוזר על המוצר לעמוד בתנאים המפורטים להלן.
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פרק ב - תנאים
קיים בישראל מנגנון לאיסוף המוצר לשם הבאתו לשימוש חוזר בישראל או מחוץ לה, או לחלופין המוצר מתאים 

לשימוש חוזר של הצרכן במסגרת ביתית.

פרק ג - דרישות סימון על גבי האריזה
יצרן יעמיד לעיון הציבור מידע על אודות מספר הפעמים שניתן לעשות במוצר שימוש חוזר/מילוי חוזר לאורך   •

חיי המוצר באחת הדרכים המפורטות להלן:
על גבי אריזת המוצר  .1  
באתר האינטרנט שלו  .2  

באמצעות מענה במוקד טלפוני העוסק במתן שירות לצרכן  .3  

כי המוצר מיועד לשימוש חוזר לסמן על גבי האריזה את מספר הפעמים שניתן  על היצרן המעוניין לטעון   •
לעשות במוצר שימוש חוזר לפי הערכתו ומיטב ידיעתו.

שימוש במושג "מיועד לשימוש חוזר" באופן שאינו עומד 
בהוראות מסמך זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.
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Association pours la Haute Qualité Environnementale des bâtiments France 
6

)Green Building( 6. הצהרה סביבתית - בנייה ירוקה

פרק א - הגדרה

אפשר להצהיר כי מבנה נבנה בבנייה ירוקה או לפי עקרונות הבנייה הירוקה, אם מתקיים לגביו 

אחד מאלה:

הוא בעל היתר לסימון המבנה בתו ירוק בהתאם לתקן בנייה ירוקה - ת"י 5281.  .1

הוא בעל תעודה המעידה על כך שהבניין עומד בכללי הבנייה הירוקה מאת אחד הגופים האלה   .2
)להלן: הגופים המאשרים(: 

1. The Green Building Certification Institute לעניין LEED
2. Building Research Establishment לעניין BREEAM 
3. Green building council Australia לעניין GREEN STAR 
4. NSW Office of  Environment and Heritage Australiaלעניין NABERS
5. Association for Environmental Quality buildings France 6 לענייןHQE
6. Green Globes system United States and Canada לעניין GREEN GLOBE

לחלופין, אפשר להצהיר כי מבנה צפוי להיבנות בבנייה ירוקה, גם אם טרם נבנה, או נבנה חלקית, 
אם ניתן למבנה אישור/תצהיר שלב א כאמור בתקן ישראלי 5281 בעניין בנייה ירוקה או אישור 

מקביל לו מאת אחד מהגופים המאשרים. 

אפשר להצהיר כי שכונה היא ירוקה, רק אם יש לה אישור מתאים, כלומר אישור ייעודי לשכונות 
ולא למבנים פרטניים, מאת אחד הגופים המאשרים.
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פרק ב - תנאים
זו ניתן לטעון לגבי מבנה או שכונה בלבד ולא לגבי הגורם אשר מעורב בבנייה או ביוזמת   הצהרה סביבתית 
הבנייה. במילים אחרות, אפשר להצהיר לגבי מבנה כי הוא מבנה ירוק, אך אין בהצהרה זו כדי להתיר לחברה הבונה 

את המבנה להצהיר על עצמה כחברה ירוקה. 

פרק ג - בדיקה מקצועית
המצהיר יעמיד לעיון הציבור, במקום שבו מפורסמת לציבור ההצהרה בדבר בנייה ירוקה, מידע נוסף לגבי עמידת 

המבנה או השכונה בתנאים המפורטים בפרק זה באחת הדרכים המפורטות להלן: 

1. אתר האינטרנט של המצהיר
2. מענה במוקד טלפוני

שימוש במושג "בנייה ירוקה" או "שכונה ירוקה" באופן שאינו 
עומד בהוראות מסמך זה, עלול לגרום להטעיית צרכנים.
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פרק ג

כיצד יש לנסח הצהרה סביבתית מהימנה
על מנת לנסח הצהרה מהימנה ולהימנע מהטעיה יש להקפיד על שלושה עקרונות מרכזיים:

1. רלוונטיות 
2. בהירות ודיוק 
3. יכולת אימות 

כל אחד משלושת העקרונות הנזכרים לעיל מבוסס על שורה של כללים שעליהם צריך לתת את הדעת בעת ניסוח ההצהרה. חשוב 
לציין כי אף שהעקרונות מוצגים בנפרד, השימוש בהם צריך להיעשות כמקשה אחת. כל הצהרה סביבתית צריכה להיבחן לאורם של 

כל שלושת העקרונות והכללים המפורטים ולא להיות מוגבלת לעיקרון מסוים או לכלל ספציפי. 

ניסוח הצהרה סביבתית מהימנה

)LCA - life cycle assessment( ניתוח מחזור חיים

ניתוח מחזור חיים מיועד לזהות מהן התופעות הסביבתיות 
הנובעות ממוצר או משירות לאורך כל מחזור חייו. הבדיקה 
והפליטות בכל שלב בחיי  ניתוח התשומות  על  מבוססת 
המוצר, החל מכריית חומרי הגלם, דרך ייצור המוצר, הובלתו 

להפצה והשימוש בו וכלה בסילוקו בתום חייו.

של  זיהוי  תוך  המוצר  על  כולל  מבט  מאפשרת  השיטה 
שקלול תמורות בין שלבים שונים והגעה לממצאים ברורים 

ובזה  באשר להשפעות הסביבתיות של המוצר הספציפי, 
יתרונה הגדול. בהיעדר בדיקה מלאה של כל שלבי החיים 
ייתכן שיצירת תועלת בשלב אחד עשויה להביא להגדלת 
הלחצים הסביבתיים בשלב אחר. הערכת מוצרים ושירותים 
המבוססת על ניתוח מלא של מחזור החיים יכולה ללמד את 
היצרן ואת הצרכן מהן התועלות האמתיות של המוצר או 

השירות, ומכאן חשיבותה לעניין ההצהרות הסביבתיות.
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1. רלוונטיות
הצהרה רלוונטית היא הצהרה המשקפת תועלת סביבתית ממשית. כיצד יודעים מהי תועלת סביבתית ממשית? השלב הראשון 
התועלות  על  להצביע  אפשר  ההשפעות  זיהוי  ידי  על  חייו.  לאורך  המוצר  של  הסביבתיות  ההשפעות  מכלול  הבנת  הוא  הנדרש 
המשמעותיות, ועל בסיסן יש לנסח את ההצהרות הרלוונטיות. הסתכלות על מכלול ההשפעות הסביבתיות אינה מחייבת בהכרח ניתוח 
מחזור חיים מלא, אלא זיהוי של מוקדי ההשפעה העיקריים הנובעים מהמוצר לאורך חייו: היכן הוא מיוצר וכיצד, אופן השימוש במוצר, 
אופן הטיפול במוצר בתום השימוש בו ועוד. לאחר זיהוי התועלות אפשר לנסח את ההצהרה הסביבתית תוך הקפדה על הנקודות 

להבטחת הרלוונטיות כמפורט להלן.

קיומו של ערך מוסף ממשי ומהותי לסביבה
יש להשתמש בהצהרות סביבתיות, רק אם יש להן ערך מוסף ממשי ומהותי לסביבה. הערך המוסף יכול להימדד ביחס למוצר עצמו 
בגרסאות קודמות, ביחס לקטגוריית המוצר )לדוגמה, מוצרי טואלטיקה( וביחס למוצרים דומים מתחרים )לדוגמה, נייר טואלט(. בניסוח 

ההצהרה יש להקפיד על הדגשים האלה: 
אם ההצהרה מדגישה תכונה או תועלת שהיו קיימות במוצר בעבר )לפני טענת ההצהרה(, יש להימנע מניסוח שעלול להטעות   •

ולרמוז על כך שמדובר בתכונה חדשה בעקבות שינוי שנעשה לאחרונה.
יש להימנע מניסוח הצהרות המעידות על כך שהמוצר הוא נטול חומר או תכונה שאינם בשימוש בקטגוריית המוצר מלכתחילה או   •

באופן כללי.
יש להציג את התועלת הסביבתית הסופית )"נטו"( רק לאחר שנבדק כי יצירת התועלת הסביבתית החדשה אינה יוצרת נזק סביבתי   •

חדש אחר. הדגשת תועלת סביבתית הנגרמת עקב פעולה אחת, שמימושה היה כרוך ביצירת עומס סביבתי אחר, היא מטעה, שכן 
היא מסתירה את ההשפעה הכוללת של התכונה הנדונה.

רלוונטיות למקום המכירה והשימוש, לאופן השימוש במוצר  
רלוונטיות למקום המכירה והשימוש  •

יש לוודא שהתועלות המוצגות בהצהרה הסביבתית יכולות להתממש במקום שבו יירכש המוצר, יהיה בשימוש ויובא לסילוק תוך 
התחשבות בתשתית הקיימת. יש להימנע מהצהרות גורפות בנוגע לתועלות שאינן מתממשות בכל מקום. יודגש שאם התועלת 

אינה מתממשת בכל מקום, על היצרן לספק הסברים נלווים.

החברה אינה מציינת שהשינוי הביא לעלייה בפליטות של 
מתאן - גז חממה פוטנטי, ולפיכך ההשפעה הסופית מבחינת 
המוסף  והערך  משמעותית,  אינה  חממה  גזי  של  פליטה 

הסביבתי זניח או לא קיים.

דוגמה   חברה הצהירה כי הביאה להפחתה של 10% בפליטות הפחמן הדו-חמצני בתהליכי הייצור שלה

הייצור  הליך  בעת  הדו-חמצני  הפחמן  פליטות  הפחתת 
גורמת להשפעות  איננה  נובעת מטכנולוגיה חדשה אשר 
סביבתיות שליליות נוסף על ההשפעות שהיו בפס הייצור 

המקורי טרם השינוי.

לאיסוף החומר שממנו  או  לפירוק  אין תשתית  בישראל 
האריזה עשויה. היעדר היכולת לפרק את האריזה בפועל 

הופכת הצהרה גורפת כזו ללא רלוונטית.

דוגמה   יצרן הצהיר על אחד ממוצריו -  "אריזה זו עשויה מחומר פריק ביולוגית"

זו לנכונה על היצרן יהיה להצהיר:  על מנת להפוך הצהרה 
)או  זו פריקה ביולוגית במתקן קומפוסט תעשייתי  "אריזה 
במתקן עיכול אנארובי( ועומדת בתקן ת"י 6018". כמו כן יהיה 
ולציין על גבי  כי קיים מנגנון איסוף רלוונטי  עליו לוודא 
המוצר כי "התועלת הסביבתית מותנית בכך שהמוצר יגיע 
למתקן קומפוסט תעשייתי או למתקן עיכול אנאירובי, לפי 

העניין ולפי הנדרש".
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רלוונטיות למהות השימוש במוצר  •

אין לטעון הצהרות הנוגעות לתועלות שלא יוכלו להתממש עקב שימוש במוצר על פי תכליתו ומטרותיו העיקריות.

רלוונטיות לצרכן  •

יש להימנע מהצהרות על אודות תכונות או תועלות שהצרכן לא יוכל לממש בכוחות עצמו ובאמצעים זמינים. 

השקית אותה מייצר היצרן יכולה להתפרק רק במידה והיא 
מופרדת מתכולתה בתום השימוש ומועברת למתקן טיפול 
מתאים, יצרן המוצר לא ציין זאת על גבי המוצר ואו התברר 
כי בישראל אין תשתית איסוף מתאימה אשר מבצעת את 
ההפרדה הנדרשת. במקרה זה תועבר השקית להטמנה יחד עם 
האשפה אותה היא מכילה, ללא הפרדה וטיפול מתאים ועל כן  

הצהרה כזו אינה רלוונטית.

דוגמה   נטען לגבי שקית אשפה שהיא פריקה ביולוגית

כדי להפוך הצהרה זו לרלוונטית יש להסביר על גבי המוצר 
נדרש כדי לוודא  ואיזה טיפול  איזה רכיב במוצר מתפרק 
זו פריקה ביולוגית  שרכיב זה אכן יתפרק: "שקית אשפה 
קומפוסט תעשייתי. התועלת הסביבתית מותנית  במתקן 
בכך שהשקית תופרד מן האשפה שהיא מכילה ותועבר לפח 
כי קיים מנגנון איסוף מתאים  המתאים" כל  זאת בהנחה 

לעניין זה.

ואין מערך  הצרכן,  דורש אמצעים שאין ברשות  הפירוק 
לכן  יפורק.  איסוף שיכול להביא את המוצר למקום שבו 
כן  ועל  והתועלת שצוינה לא תתממש,  יפורק,  המוצר לא 

ההצהרה אינה רלוונטית.

דוגמה   יצרן טוען כי המוצר "ניתן לפירוק לצורך שימוש חוזר ומחזור מרכיביו"

ביכולת הצרכן  ויש  דורש אמצעים חריגים,  אינו  הפירוק 
לבצע את הפעולה בבית. לחלופין, קיים מתקן טיפול העושה 
וקיים מנגנון איסוף המעביר  את פעולת הפירוק הנדרשת, 
אליו את המוצר  בארץ. על היצרן לפרט לצרכן את הפעולות 

שעליו לעשות על מנת לממש את התועלת הסביבתית.

התייחסות לעמידה בדרישות החוק
לטעון הצהרות  אין  כן  ועל  למוצר,  מוסף  ערך  מייצרת  אינה  מכוחו כשלעצמה  הוראות  על  או  החוק  על  חובת שמירה  על  הקפדה 
המבוססות על תועלת סביבתית הנובעת אך ורק מעמידה בדרישות המינימום של הוראות על פי כל דין. רק אם התועלת הסביבתית 
של המוצר עולה על המינימום הנדרש לפי חוק, ניתן לציין זאת. יש להקפיד על הצהרה שתדגיש שמדובר בתועלת בעלת ערך מוסף 

מעבר לנדרש לפי חוק.

דוגמה   חברה פרסמה את הסִיסמה - "מסייעים להפחת הפליטות מרכבים"

כלי  וולונטרי להחלפת  חברה, כאמור, אשר פעלה באופן 
הרכב שלה בכלי רכב בדרגת זיהום נמוכה יכולה להצהיר 

הצהרה כזו.

לעמוד  דין  פי  על  חויבה  הסעה  המספקת שירותי  חברה 
בתקני פליטה מחמירים. החברה ליוותה את המהלך בקמפיין 
המייחס לה התנהלות המיטיבה עם הסביבה, בעוד למעשה 
הצהרותיה  הקיים.  החוק  דרישות  אחר  ממלאת  רק  היא 
של החברה בדבר התנהלות סביבתית אינן רלוונטיות ואף 
עלולות להטעות, שכן הן מבטאות אך ורק ציות לחוק ללא 

ערך מוסף משל עצמן.
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תועלת בעלת חשיבות זניחה 
אם התועלת הסביבתית הנובעת משימוש במוצר זניחה ביחס לכלל ההשפעות הסביבתיות של המוצר, יש לשקול אם ראוי לטעון 
את ההצהרה מלכתחילה. אם הוחלט לטעון הצהרה המדגישה תועלת קטנה, יש לוודא כי היא אינה מרמזת על תועלת גדולה יתר על 

המידה, וכי תועלת זו אינה מסתירה נזק סביבתי אחר שאותו המוצר גורם.

אם אין שימוש בחומר הכימי המוזכר בכלל המוצרים הרלוונטיים, אזי למוצר אין יתרון סביבתי ביחס למוצרים אחרים. 
במקרים שבהם למוצר אין יתרון ייחודי, רמיזה כאילו קיים יתרון, כאמור, עלולה להטעות את הצרכן.

דוגמה   חברה לייצור מוצר ניקוי מציינת על גבי המוצר כי הוא נטול חומר כימי מסוג כלשהו ורומזת כי יש בכך 
כדי להעניק למוצר שלה יתרונות סביבתיים )לדוגמה, באמצעות תמונות המעידות על יתרונות סביבתיים( שאינם 

קיימים במוצרים אחרים

ייחודיות התועלת
יש להימנע מהצהרות העשויות לרמוז על יתרון יוצא דופן או על תכונות ייחודיות של מוצר ספציפי, כאשר מדובר בתועלת סטנדרטית 

שאפשר למצוא ברוב המוצרים מאותו תחום הקיימים בשוק.

עדכון ההצהרות בהתאם לשינויים 
אם חלו שינויים המשפיעים על ההצהרה שנטענה ועל מידת התאמתה למוצר, יש לעדכן את ההצהרה בהתאם לשינויים הללו על מנת 

להבטיח שתישאר רלוונטית. הצהרה לא מעודכנת היא הצהרה לא מהימנה העלולה להטעות את הציבור. 

המבנה אינו עומד בתקן של בנייה ירוקה )ת"י 5281 של מכון 
והפעולה היחידה  התקנים או תקן בין-לאומי מוכר אחר(, 
שבה נקט היזם היא התקנת לוחות סולאריים בגג המבנה. כל 
הצהרה בדבר מבנה ירוק מרמזת על תועלת גדולה יותר מן 

התועלת שקיימת בפועל, ועל כן יש להימנע מהצהרה כזו.

דוגמה   יזם טוען כי המבנה שהוא משווק הוא מבנה ירוק

"מבנה בעל לוחות   - היזם מציין את התועלת כפי שהיא 
סולאריים". אם היזם מעוניין לפרסם כי המבנה הוא מבנה 
ירוק, עליו לוודא כי המבנה עומד בתקן בנייה או לחלופין 
עליו להיות בעל אישור שלב א כאמור בתקן ישראלי 5281 
בעניין בנייה ירוקה )ראו לעניין זה פרק ב בעניין הצהרות 

ספציפיות: בנייה ירוקה(. 
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ידידותי לסביבה",  "הקלסר  יצרן כתב את ההצהרה הזאת: 
לאחר מכן בהסבר נלווה בצד ציין כי הקלסר "עשוי מחומר 
ממוחזר" ולבסוף במקום אחר ציין "מכיל 5% חומר ממוחזר"

דוגמה   יצרן מעוניין להצהיר על גבי קלסר כי הוא עשוי מחומר ממוחזר

יצרן כתב את ההצהרה הזאת: "קלסר זה מכיל כ-5% חומר 
נוסף  מידע  "לשם  הנלווה:  ציין את הפרט  ובצד  ממוחזר" 

בדבר החומר הממוחזר ניתן לפנות ל... ".

דוגמה   חברה לייצור בקבוקי פלסטיק מפרסמת על בקבוקיה כי בזכות טכנולוגיה ייחודית היא מצליחה לשמור 
על הסביבה טוב יותר מחברות אחרות במשק

זו  טכנולוגיה  מייחד  מה  המוצר  על  לכתוב  החברה  על 
מאחרות, אם היא נתמכת על ידי תקן ואם כן מטעם מי התקן. 
ולהעניק  ומדויקות  ברורות  היצרן להשתמש במילים  על 
לצרכן את האפשרות להרחיב ולהעמיק בנושא דרך יצירת 
ואף לציין את פרטי ההתקשרות.  אם  זה  גורם  קשר עם 

תיעשה כראוי, הצהרה כזו תמנע הטעיה אפשרית.

את הטכנולוגיה החדשה משווק המוצר מציג על גבי המוצר 
עצמו בשפה שנלקחה מעולם המושגים שהמציא מפתח 
המוצר, והמידע בדבר טכנולוגיה זו אינו זמין לצרכן. שימוש 
במושגים אשר אינם נהירים או נגישים לצרכן עלול להטעות.

2. בהירות ודיוק
על יצרן המצהיר הצהרה סביבתית לפעול בכל דרך אפשרית כדי להציג את ההצהרה באופן המהימן ביותר. הצהרה צריכה להיות 
מנוסחת באופן מדויק וברור כדי לאפשר לצרכן להבין את כוונתה. הצהרות שניתן לפרש בכמה אופנים או ניסוחים שאינם מציגים 
את התועלת הסביבתית של המוצר בצורה מדויקת, עשויים להטעות. ניסוח ברור ומדויק ייעשה תוך שימוש בהסברים נלווים, בשפה 

פשוטה, הקפדה על פרופורציה בין התועלת להצהרה וכדומה. להלן תיאור הפעולות הנדרשות מן היצרן/המשווק. 

שימוש בהסברים נלווים
הצהרה סביבתית צריכה להיות מלווה בהסברים המבהירים את משמעותה. יודגש כי הסבר נלווה זה אינו תחליף לניסוח מדויק של גוף 
ההצהרה. יש לנסח את ההצהרה באופן הברור ביותר מלכתחילה, ואין להשתמש בהסבר נלווה לתמיכה בהצהרה לא ברורה או עמומה. 

נוסף על כך, יש לוודא כי בגוף ההצהרה מופיע מידע מהותי להצהרה; לדוגמה, שיעור המוצר שלגביו ההצהרה רלוונטית, אופן הסילוק 
של המוצר וכדומה. כאמור, אין להוסיף מידע זה בהסבר הנלווה. על ההסבר הנלווה להיכתב בצמוד להצהרה על גבי המוצר. ההסבר 

הנלווה יכול לסייע לצרכן להבין את ההצהרה על ידי יצירת ההקשר שבו היא נטענת ולספק מידע התומך בה. 

ההסבר הנלווה יכול לספק גם מידע כמותי והשוואתי, כאשר ההצהרה מבוססת על השוואה למוצר מתחרה, על דגם קודם וכדומה. 
אם ההצהרה מבוססת על מושגים מקצועיים שאינם נהירים לציבור הרחב, על ההסבר הנלווה להבהיר את הכוונה ואת המשמעות של 

הנאמר בהצהרה.

השימוש בהסבר נלווה צריך להיעשות בכל הצהרה סביבתית למעט בעניין הצהרות התקפות בכל המצבים וללא תנאים מוקדמים. כמו 
כן יש להימנע משימוש באמצעים שונים, כמו טקסט מוקטן יתר על המידה, העשויים להפריד את ההסבר הנלווה מההצהרה. 
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השוואה
כאשר ההצהרה מבוססת על השוואה, יש להבהיר בדיוק מהו הבסיס להשוואה. השוואות יכולות להיעשות ביחס למוצר קודם של 
הייצור  הייצור של החברה או לתהליכי  אותה החברה, ביחס למוצר דומה של חברה מתחרה או חברות מתחרות, ביחס לתהליכי 
של חברות מתחרות. כמו כן בכל מקרה של השוואה יש לבדוק שהבסיס להשוואה אכן רלוונטי, כלומר, בעל פונקציונליות דומה, 
קטגוריית מוצר דומה, זמינות באותם השווקים וכדומה. הצהרות המשוות למוצרים או לתהליכים שאינם רלוונטיים, עלולות להטעות. 
על ההשוואות להיות מכומתות, מדויקות וברורות ולהתבסס על אותה יחידת מידה. יש להימנע מהשוואות מרומזות וכלליות שאינן 

מגובות בנתונים תומכים בידי מקור מהימן ומוכר7.

7 למידע מפורט בנוגע להצהרות השוואתיות מומלץ לעיין ב-ISO 14021, סעיף 6, ובפרט בסעיף 6.3

פרופורציה 
יש להקפיד על שמירת פרופורציה בין התועלת בפועל לבין ההצהרה הנטענת. במקרים שבהם התועלת קטנה, באופן מוחלט או באופן 
יחסי לכלל ההשפעות הסביבתיות של המוצר, אין להפריז בחשיבותה באמצעות מניפולציה של ההצהרה. הפרזה כזו יכולה להיעשות 
יש להימנע משימוש  כן  ועל  ויזואליים,  עיצוב חריג, השוואות או שימוש באמצעים  גודל לא פרופורציונלי,  ניסוח מטעה,  ידי  על 

באלמנטים כאלו ליצירת אפקט מגביר להצהרה.

כמות החומר הממוחזר באריזה גדלה מ-2% ל-3%. במקרה 
מדובר  נכון,  הוא  ההצהרה  בגוף  המוצג  אף שהנתון  זה, 
בהצהרה לא פרופורציונלית שעשויה להטעות, שכן הצרכן 
גידול של 50% משמעות  לייחס להצהרה המתארת  עלול 

רבה יותר מהצהרה על גידול מ-2% ל-3%.

דוגמה   על אריזת מוצר נכתב - "הגדלנו את כמות החומר הממוחזר באריזה ב-50%"

יחסי  יש לציין את כמות החומר הממוחזר במוצר באופן 
לכלל המוצר ולא לשיעור החומר הממוחזר במצב הקודם.

גורפת  הצהרה  היא  עצמה  בפני  העומדת  כזו  הצהרה 
לפרט את ממצאי  על החברה  כמותיים.  נתונים  הנעדרת 
המים  בניצול  העודפת  היעילות  את  הבדיקה שהראתה 

במערכות ההשקיה שלה ביחס למתחרים.

דוגמה   חברה לשירותי גינון פרסמה כי היא "החברה הכי יעילה בשוק בניצול מים במערכות ההשקיה" 

"מערכות ההשקיה שלנו מנצלות בממוצע 12% פחות מים 
מהמערכות של חמש מהחברות המתחרות בשוק, בתנאים 
דוגמת  גורפת  הצהרה  דומים".  שימושים  ועבור  דומים 
"היעילה ביותר בשוק" יכולה להיעשות, אך ורק אם הבדיקה 
השוותה את כלל המערכות המצויות באופן אובייקטיבי, 

וקיימת הוכחה לבדיקה ודרך לבחון אותה אמפירית.

ניסוח מדויק ושימוש בשפה פשוטה וברורה
יש להקפיד על ניסוח ההצהרות הסביבתיות באופן חד-משמעי ובאמצעות שימוש בשפה פשוטה ככל האפשר, כך שההצהרה תהיה 
ברורה לצרכן גם ללא היכרות עם הטרמינולוגיה הסביבתית המקצועית. הצהרה המנוסחת באופן מעורפל או הצהרה העושה שימוש 
מופרז במושגים שאינם נהירים לחסרי ידע מקצועי, תאבד את האפקטיביות שלה וייתכן שתטעה את הצרכן. ניסוח מעורפל או לא 

ברור או שימוש בהצהרות המציגות עובדות חלקיות תוך הסתרת ממצאים מסוימים עלולים להטעות. 
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מוצר ואריזה
ההצהרה צריכה להיות מנוסחת באופן שיאפשר להבין ממנה בקלות, אם היא מיוחסת למוצר כולו או רק לחלק ממנו, לאריזת המוצר 

או לחלק ממנה או לאלמנט ספציפי של המוצר או השירות.

8 אפשר לציין את שתי ההצהרות )מתכלה ופריק( על גבי אריזת המוצר, רק אם האריזה עומדת בשני התנאים, כפי שהוגדרו בפרק ההגדרות הממוקדות )עמ' 17(, 

כלומר, אם האריזה יכולה להתכלות במתקן קומפוסט ביתי וגם להתפרק במתקן קומפוסט תעשייתי וכן לעמוד בכלל התנאים הנדרשים בשתי ההגדרות

ניסוח כפול
רצוי להימנע משימוש בהצהרות רבות להעברת מסר יחיד. שימוש בהצהרות רבות לביטוי של אותה התועלת בנוסחים שונים עשוי 

להטעות, שכן הצרכן עלול להבין שמדובר בתועלות שונות ולייחס למוצר תועלת סביבתית גדולה מתועלתו האמיתית. 

יצרן כתב את המשפט הבא:  "עשוי מחומר ממוחזר". מכיוון 
זו, אם האריזה עשויה מחומר  ניתן להבין מהצהרה  שלא 
מחומר  עשוי  המוצר  אם  או  כולה,  או  חלקה   - ממוחזר 
יש להימנע מהצהרה המנוסחת  כולו,  - חלקו או  ממוחזר 

באופן זה.

דוגמה   יצרן מעוניין לטעון על גבי המוצר שלו כי הוא עשוי מחומר ממוחזר

הצהרה נכונה צריכה לכלול התייחסות לאלמנטים האלה: "כל 
חלקי הקרטון באריזה זו עשויים מחומר ממוחזר" או "50% 

מרכיבי הפלסטיק במוצר עשויים מחומר ממוחזר".

המשווק טען כי אריזת המוצר החדשה גם מתכלה ביולוגית, 
וגם מושפעת מפעילות אנזימטית  ביולוגית  גם מתפרקת 
המובילה לשינוי משמעותי במבנה הכימי של החומר. מדובר 
זה את אותה  בשלוש הצהרות שונות המבטאות במקרה 
לפרש  עלול  מכיוון שהצרכן  מהמוצר.  סביבתית  תועלת 
זה  מסוג  כתיבה  הרי  זו כשלוש הצהרות שונות,  הצהרה 

עלולה  להטעות8.

דוגמה   יצרן פעל לשינוי חומר הציפוי על גבי האריזה כדי לגרום לו להתפרק ביולוגית

את  לציין  להקפיד  היצרן  על  החדשה  האריזה  בפרסום 
ולא לפרסם  )הספציפית(  הנקודתית  התועלת הסביבתית 
תועלות  ישתמעו  באופן שממנו  פעמים  כמה  זו  תועלת 
זו היא פריקה  "אריזת מוצר  הנוסח המוצע:  שונות. להלן 
ביולוגית במתקן קומפוסט תעשייתי, והתועלת הסביבתית 
לפח  ותועבר  המוצר  מן  תופרד  בכך שהאריזה  מותנית 

המתאים".
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25% מהאנרגיה ששימשה לייצור מוצר זה הגיעה 
ממקורות מתחדשים 

ההצהרה המילולית מתארת את התועלת הסביבתית כפי 
שהיא, אך הסמליל שבו נעשה שימוש אינו רלוונטי, שכן 
הוא מתאר תועלת סביבתית אחרת לגמרי תכולת חומר 

ממוחזר או יכולת מחזור.

אין לעשות שימוש בסמליל או בתו המוענקים על ידי גוף שלישי מבלי לוודא שהמוצר אכן נבדק על ידי גוף זה, וניתנה הסכמתו 
המפורשת לסמן את המוצר בתו שלו. נוסף על כך, אין לעשות שימוש באמצעי ויזואלי המזכיר בצורתו סמליל או תו המוענק על ידי 

גוף שלישי באופן העלול להתפרש בצורה שגויה על ידי הצרכן.

יש לוודא כי סימולים שונים על גבי אריזות מוצרים שמקורם במדינות אחרות אינם מטעים את הצרכן בישראל.

שימוש באמצעים גרפיים
הצהרות סביבתיות אינן מוגבלות למסרים מילוליים, והן יכולות להינתן גם באמצעות מסרים ויזואליים. העברת מסרים באמצעים 
גרפיים, כגון תמונות או סמלילים, צריכה להיעשות בכפוף לכל הכללים הרלוונטיים להצהרות מילוליות: האמצעים הגרפיים צריכים 
להיות רלוונטיים ולהעביר מידע ברור, מדויק ומבוסס. השימוש באמצעים גרפיים ייעשה לצד הצהרות מילוליות והסברים ברורים על 

הכוונה. בדומה להצהרות מילוליות יש לבחון את התמונה או את הסמליל בהתאם לאופן שבו הם נתפסים ומתפרשים בעיני הצרכן.

בתמונות ובסמלילים יש פוטנציאל רב להטעיית הצרכן, שכן הם עשויים לרמוז על תועלת סביבתית גורפת ולא פרופורציונלית ביחס 
לתועלת הממשית. חשש זה מהטעיה בולט בעיקר בעת שימוש באמצעים גרפיים המבטאים אמירה גורפת ולא ממוקדת של קשר עם 
הסביבה, כמו לדוגמה תמונה של כדור הארץ, של עצים ויערות או של בעלי חיים בסכנת הכחדה. סמל יכול להיחשב רלוונטי, רק אם 

הוא תואם את ההצהרה הנטענת ואת התועלת הסביבתית שאליה הוא מתייחס.

רמיזה או דמיון להסמכה הניתנת על ידי גוף שלישי
ממנה  באופן שישתמע  לנסח את ההצהרה  אין  העומד מאחוריהן.  הגוף  מי  ברור  באופן שיהיה  מנוסחות  להיות  צריכות  ההצהרות 

שההסמכה לטעון אותה ניתנה על ידי גורם שלישי שבפועל אינו קיים.

מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה אין לכלול בהצהרה מילים או ביטויים המזכירים שמות של הסמכות הניתנות על ידי גופים חיצוניים, 
ואין להשתמש בסמלילים המזכירים סמלילים הניתנים על ידי  גופים אלו, אם לא ניתנו הלכה למעשה.

בפרסום המוצרים הוסיפה החברה סימול המורכב מעיגול ובתוכו המילים "חותמת ירוקה". סימון המוצר באופן זה מעלה חשש 
שהסימון יתפרש על ידי הצרכן כהסמכה על ידי גורם חיצוני בשל הדמיון בצורתו ובשמו של הסימול לתווים סביבתיים קיימים. 

כמו כן מדובר בהצהרה גורפת ועמומה )ראו פרק "הצהרות גורפות והצהרות ממוקדות", עמ' 17(, וגם בשל כך היא בעייתית.

דוגמה   חברה המייצרת רהיטים החלה לשלב שימוש באנרגיות מתחדשות בתהליך הייצור שלה כתחליף לאנרגיות מזהמות

דוגמה   מפעל החל לשלב אנרגיות מתחדשות בתהליך הייצור שלו בשיעור של כרבע מסך צריכת החשמל במפעל, 
והוא פרסם זאת על גבי המוצרים באופן הבא:

25% מהאנרגיה ששימשה לייצור מוצר זה הגיעה 
ממקורות מתחדשים 

המילולית  ההצהרה  בין  קשר  קיים  כי  לוודא  היצרן  על 
יהיה רשאי היצרן ללוות הצהרה  כן  לסמליל הנלווה, כמו 
מילולית בסמליל, אך ורק אם אכן הוסמך בידי גוף שלישי 

רלוונטי לציין זאת.
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3. יכולת אימות
ההצהרות הסביבתיות צריכות להיות מבוססות ומוכחות. עוד טרם פרסום ההצהרה יש לבחון את הנאמר בה באמצעים מקובלים תוך 
תיעוד מלא ושמירת המסמכים לצורכי אימות עתידי. על הטוען להצהרות מוטלת האחריות להעמיד לעיון הציבור את ההוכחות שהן 

אכן מהימנות ומבוססות )ראו לעניין זה פרק הצהרות ממוקדות, עמ' 17(. 

בחירה של שיטת אימות 
זה, על תקנים בין–לאומיים מוכרים בידי  והאימות של ההצהרה צריכה להיות מבוססת על הנכתב במדריך  מתודולוגיית הבדיקה 
המשרד להגנת הסביבה, על תקנים לאומיים המוכרים בידי המשרד להגנת הסביבה או על תקנים המקובלים בתעשייה והמוכרים על 

ידי המשרד להגנת הסביבה.

נגישות המידע 
על היצרן להנגיש לציבור את המידע הנדרש לו לשם בדיקה של אימות ההצהרה. יצרן יעמיד לעיון הציבור מידע לגבי המוצר באמצעות 
 אחת הדרכים המפורטות להלן: על גבי אריזת המוצר, באתר האינטרנט שלו, באמצעות מענה במוקד טלפוני העוסק במתן שירות לצרכן.

אין לטעון הצהרות שניתן לאמת אך ורק באמצעות מידע המוגדר כחסוי או רגיש עסקית; כלומר, אין לטעון הצהרות על בסיס מידע 
שלא ניתן לפרסמו לציבור.  

האינפורמציה המינימלית שהטוען צריך להעמיד לצורך אימות
תקן ISO 14021 מפרט את הרשימה המינימלית של פריטי המידע שעל הטוען להנגיש לציבור לשם אימות ההצהרה:

מתודולוגיות המדידה שהיו בשימוש.  •
תיעוד הממצאים אם אימות ההצהרה לא יכול להיעשות על ידי בדיקת המוצר הסופי.  •

פרטי הקשר של הגורמים שהיו מעורבים בתהליך הבדיקה, לרבות גופים חיצוניים )מעבדות מוסמכות, מכוני בדיקה וכדומה(.  •
במקרה של השוואה בין מוצרים יש לפרסם את כל הנזכר לעיל, ונוסף על כך יש לציין כל הנחה שהונחה לצורך ההשוואה.  •

הוכחות שהבדיקה שנעשתה מבטיחה את אמיתות ההצהרה, כל זמן שהמוצר בשוק.  •
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במהלך שנת 2011 נערך בידי ה-OECD סקר הבוחן כיצד הציבור תופס את הנושא הסביבתי באופן כללי, את אופן ההתנהגות 
הצרכנית באנרגיה, את ההתנהגות הצרכנית בתחבורה, את ההתנהגות הצרכנית בשימוש בצריכת מים ועוד. בתוך כל אחד מן 
התחומים הללו בחן הסקר את מידת ההיכרות של הציבור עם תווים סביבתיים ועם תיוג )labeling( סביבתי בישראל. בסקר 
נאסף מידע מלמעלה מ-12,000 משקי בית ברחבי אוסטרליה, קנדה, צ'ילה, צרפת, ישראל, יפן, קוריאה, הולנד, ספרד, שוודיה 
בישראל  סביבתי  לתיוג  או  לתווים  הנוגעים  העיקריים  הממצאים  ישראלים.  נבדקים  כ-1,000  השתתפו  בישראל  ושווייץ. 
אפוא  יוצא  סביבתי.  תווים/תיוג  בעלי  מוצרים  לרכוש  הנכונות  גדלה  גם  כך  גדלה,  הסביבתית  שהמודעות  שככל  מראים 

שהסבירות שצרכן ירכוש מוצר בעל תו המציג חיסכון במים גדלה, ככל שמודעותו הסביבתית גדולה יותר. 

הסקר בחן, בין היתר, גם את התקן הישראלי לתוצרת אורגנית )שאליו מפנות התקנות להסדרת תוצרת אורגנית - תוצרת 
אורגנית מן החי - ייצורה ומכירתה, התשס"ט - 2009( ומצא כי רק 30% מן הישראלים שענו על הסקר, הכירו את התקן עצמו. 
יודגש כי מדובר באחוז נמוך ביחס למדינות אחרות בעלות תווים דומים, אשר השתתפו בסקר. זאת ועוד, מבין הנבדקים 
שזיהו את הלוגו של התקן, כ-90% הבינו נכון את משמעותו, 73% תפסו אותו כמהימן, 38% עשו בו שימוש בפועל )במדינות 

אחרות שנבחנו בסקר, 50% עשו שימוש בפועל בתו(. 

כאשר נבחנה מידת ההיכרות של הצרכן הישראלי עם התו הכחול לחיסכון במים, נמצא כי כ-55% מן הנשאלים מזהים את 
התו תקן המדובר, פחות מ-50% מן הנשאלים מבינים בפועל את משמעותו, פחות מ-40% סומכים על התקן ופחות מ-30% 
משתמשים בו בפועל. כאשר נבחנה מידת ההיכרות של צרכנים עם תגיות אנרגיה, עלה כי כ-65% מן הישראלים מזהים את 

תווית תקן האנרגיה. 

להלן גרף המתאר את מידת ההיכרות של  הצרכן הישראלי עם תווים נוספים בארץ בהשוואה למדינות אחרות:

שימוש והיכרות עם תווים שגוף שלישי בישראל מעניק

בסקר שנערך עבור משרד התמ"ת בשנת 2010, נשאלו צרכנים בדבר מידת היכרותם עם התו הירוק בישראל. בסקר עלה כי רק 
49.2% מהמרואיינים מכירים את התו הירוק, בעוד 50.8% השיבו שאינם מכירים תו כזה. מתוך מי שהכירו את התו, ניכר כי רק 
15.3% נוהגים לבדוק בקביעות אם למוצר שהם קונים יש תו כזה, 35.3% בודקים זאת באופן לא קבוע, והשאר אינם בודקים 

כלל אם קיים תו כזה על המוצר שהם קונים.

נתונים אלו מראים שאף שחל שיפור במידת המודעות של צרכנים לנושאים סביבתיים, רבים עדיין מתקשים לזהות תווים 
סמלים  של  ריבוי  נוכח  יותר  מורכב  אף  הופך  זה  קושי  כי  לציין  יש  לרכוש.  נוהגים  שהם  למוצרים  רלוונטיים  סביבתיים 

וסמלילים סביבתיים אשר אינם ניתנים בידי גורמים מהימנים בהכרח.
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פרק ד

שימוש בתווים סביבתיים
המוענקים על ידי גוף שלישי

מדריך זה מתמקד בעיקרו בהצהרות עצמיות של היצרן או משווק המוצר. ואולם גם במצבים שבהם נעשה שימוש בתו סביבתי אשר 
הוענק בידי גורם שלישי, עלולה להיגרם הטעיה של הצרכן.

ככלל, על יצרן המציג על גבי מוצר תו סביבתי אשר הוענק לו על ידי גורם שלישי לוודא כי התו עומד בעקרונות האלה: 

התו מהימן.  •

התו מבטא תועלת רלוונטית ובעלת ערך מוסף לסביבה.  •

התו מוצג בצורה מדויקת ובהירה תוך שימוש בהסברים נלווים ככל האפשר.  •

הנתונים שעליהם ההסמכה מתבססת נגישים לצורכי אימות.   •

התווים מוצגים באופן פרופורציונלי.  •

נעשה שימוש נאות באובייקטים גרפיים.   •
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שימוש בתו שאינו מהימן אשר ניתן בידי גוף שלישי

שימוש לא ראוי בתו מהימן אשר ניתן בידי גוף שלישי מהימן

דוגמאות

דגשים ליצרן - מתי קבלת תו סביבתי מאת גורם שלישי
עלולה להביא להטעיית הציבור

הגוף המעניק תווים אינו דורש אסמכתאות מקצועיות מהימנות. א. 

הגוף המעניק תווים סביבתיים עושה זאת מבלי שנערכת בקרה מסודרת לאורך זמן לגבי המוצר ותהליכי ייצורו.  ב. 

הגוף המעניק תווים סביבתיים אינו מגדיר באופן שקוף את הקריטריונים לקבלת התו.  ג. 

הגוף המעניק תווים עושה זאת בעבור תשלום כספי שאינו סביר.  ד. 

הגוף המעניק תווים אינו אובייקטיבי מטבעו או לחלופין מדובר בגוף שאינו אובייקטיבי במקרים ספציפיים הרלוונטיים רק  ה. 
בהקשר של המוצר הנבחן. 

היצרן פונה לארגון אשר אינו עורך בדיקה מקצועית ואינו דורש אסמכתאות מקצועיות מהימנות.  •

היצרן מייחס לתו שקיבל תכונות סביבתיות אשר אינן מצויות בסמכות התו.  •

היצרן פנה לארגון הידוע כארגון המעניק תווים סביבתיים מסוג זה לחברות שונות במשק. ארגון זה דרש מהיצרן 
למלא טופס על אודות סוג המוצר וכן תשלום בעבור הזכות לסמן את המוצר בתו. מכיוון שהארגון לא דרש מן 
היצרן שום פרט מקצועי, וכן לא ערך כל בדיקה למוצר או לתהליכי ייצורו, מתן תו סביבתי המסומן על גבי מוצר 

כזה עלול להטעות את הצרכן.

היצרן בחר לציין כהסבר נלווה לסמליל גם את הכיתוב: "מופחת פסולת ויעיל אנרגטית". מכיוון שת"י 6018 מתייחס 
נוספת )שאליה התקן אינו  ורק לנושא פריקות ביולוגית של מוצר פלסטיק, התייחסות לתועלת סביבתית  אך 

מתייחס( כהסבר לכך שלמוצר קיים תקן, עלולה להטעות את הצרכן.

דוגמה   יצרן ערך במהלך השנה האחרונה כמה שינויים בפס הייצור על מנת להפחית את הפסולת הנלווית לתהליך 
הייצור, וכעת הוא מעוניין לשווק זאת.

דוגמה   יצרן העומד בתקן ת"י 6018 )פלסטיק מתכלה ומוצריו( קיבל היתר לסמן את מוצר הפלסטיק שלו בתו זה.
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IGTD120 לעניין חברה המיטיבה עם הסביבה. במקרים אלה תוכל החברה להציג עצמה כחברה  9 יצוין כי במצבים מסוימים החברה עומדת בהוראות מפרט 

המיטיבה עם הסביבה.

היצרן מייחס לתו שקיבל תכונות שאינן פרופורציונליות לתכונות שאותן התו מייצג בפועל.  •

היצרן מעניק את הרושם כי ברשותו תו לכלל המוצרים שהוא מייצר ולא רק לחלק ממוצריו / היצרן מציין את התו גם על   •
גבי מוצר שלא נבחן באופן נפרד.

היצרן משתמש בתו אשר ניתן לאחד ממוצריו על מנת להציג את החברה כולה כירוקה, היינו הוא מעניק את הרושם כי התו   •
ניתן בשל ההתנהלות הסביבתית הכללית של החברה. 

היצרן יוצר מניפולציה גרפית של התקן ומקנה התו ניתן למוצר בעבר ואינו בתוקף עוד.  •

התו ניתן למוצר בעבר ואינו בתוקף עוד.  •

לכן במודעה פרסם היזם את האזור עצמו כ"שכונה ירוקה". אף שכל אחד מן המבנים עומד בתקן, השכונה עצמה 
אינה ירוקה, מכיוון שקיים תקן נפרד לשכונה ירוקה, תקן שהיא איננה עומדת בו. שימוש במושג שכונה ירוקה לגבי 

מקבץ של מבנים העומדים בתקן מייחס לתו תכונות שאינן פרופורציונליות לתכונות שאותן התו מייצג בפועל.

באותה הפרסומת הוא ציין תמונות הן של הפרויקטים שנבנים על פי התקן לבנייה ירוקה והן של פרויקטים נוספים 
שאינם נבנים על פי התקן. מכיוון שהצרכן עלול לפרש זאת כאילו כלל המבנים בפרסומת הם בעלי תקן לבנייה 

ירוקה, הרי הצגת דברים מסוג זה עלולה להטעות את הציבור.

בפרסומת שיזם היצרן צוין כי החברה מיטיבה עם הסביבה וכי היא חברה סביבתית. מכיוון שהתו אשר ניתן ליצרן 
מתייחס למוצר אחד בלבד ואינו מעיד על התנהלות החברה כולה9,  פרסום כזה עלול להטעות את הציבור.

דוגמה   יזם בנה באזור מסוים מבנים אחדים לפי התקן לבנייה ירוקה )כך שכל אחד מן המבנים עומד בפני 
עצמו בתקן ת"י 5281(.

דוגמה    יזם פרסם כי הוא בונה על פי התקן לבנייה ירוקה ת"י 5281.

דוגמה    יצרן של מסיר שומנים קיבל היתר לסמן את המוצר מסיר השומנים בתו ירוק.
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תווים סביבתיים המוענקים על ידי המשרד להגנת הסביבה
ומכון התקנים בישראל 

תו ירוק
תו ירוק, המוענק על ידי מכון התקנים והמשרד להגנת הסביבה, מעיד על כך שמוצר מסוים הוא בעל פגיעה סביבתית 
נועד לעודד צרכנים לרכוש  ירוק"  פחותה ממוצרים אחרים מסוגו באותה קטגוריה. מתן היתר לסימון מוצר ב"תו 

מוצרי צריכה יעילים סביבתית ולעודד יצרנים לשפר את הביצועים הסביבתיים של מוצריהם.  

היתר לסימון מוצר בתו ירוק יוענק במקרים שבהם המוצר מייעל את השימוש במקורות אנרגיה, מפחית שימוש 
בעל  שהוא  או  האריזות  כמות  את  מפחית  חוזר,  לשימוש  ניתן  ממוחזרים,  מחומרים  עשוי  מסוכנים,  בחומרים 
רגישות למניעת מפגעים סביבתיים בכל דרך שהיא. היתר, כאמור, ניתן על ידי מנהלת תו ירוק, גוף משותף למכון 
התקנים הישראלי ולמשרד להגנת הסביבה, לאחר המלצת ועדות מקצועיות ואישור ועדת היתרים. הוועדות, שהן 
ועדות ציבוריות, בוחנות את התוצאות של בדיקת המעבדה, את עמידת המוצר במפרט הירוק הרלוונטי וכן את 

עמידת המפעל המייצר את המוצר בדרישות החוק בתחום סביבה.

מפרטים ירוקים
ייחודי לבחינת התכונות השונות של מוצר, קבוצת מוצרים או שירות. המפרט מרכז את  מפרט ירוק נבנה באופן 
הדרישות ההנדסיות מהמוצר )מקבוצת המוצרים או מהשירות( על מנת לשפרם מבחינה סביבתית. המפרט מפורסם 

בידי מנהלת התו הירוק ומשמש כבסיס למתן אישור סימון מוצרים בתו ירוק. 

במהלך שנת 2011 אומצו במדינת ישראל עשרות מפרטים ירוקים, בעיקר מהמדינות המפותחות, כגון גרמניה, ארצות 
ירוקים למוצרים ולשירותים  הברית ואוסטרליה. המפרטים עברו התאמה לדרישות בארץ. קיימים כמאה מפרטים 
שונים. הבדיקה לפי המפרט הירוק נועדה לבחון אם ההשפעה של המוצר או השירות על הסביבה פחותה בהשוואה 
למוצר או שירות אחר. עם זאת במקרים שקיים תקן ישראלי למוצר, הוא חייב לעמוד בדרישותיו. העמידה בדרישות 

חוקים, תקנות ועוד היא חלק מהדרישות המופיעות בכל מפרט ירוק בנפרד.

תקן בנייה ירוקה
בשנת 2011 החליטו המשרד להגנת סביבה ומכון התקנים לערוך רביזיה לת"י 5281 )הקיים משנת 2005( העוסק בבנייה 

ירוקה ולנסח תקן בעל אמות מידה מדויקות לבחינת מבנה ירוק. 

בעקבות הרביזיה שנערכה ב-2011, נכתבה סדרת תקנים אשר הוחלו על מספר רב של בניינים חדשים וקיימים )מבנים 
לשיפוץ( כאחד. לתקן שמונה חלקים: דרישות כלליות, בנייני מגורים, בנייני משרדים, תיירות, מסחר, מוסדות חינוך, 
מוסדות בריאות והתקהלות ציבורית. מעבר לשמונת החלקים הקיימים ייתֹוספו בקרוב שני חלקים חדשים העוסקים 
בדרישות לבנייני תעשייה ולשכונות מגורים. כל חלק כולל את תחום התקן ואת המאפיינים הממוינים לפי פרקים: 
אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות. התקן מחולק לחמש 

דרגות איכות במדרג מכוכב אחד עד חמישה כוכבים לדרגה האיכותית ביותר.

בידע  שימוש  ידי  על  הסביבה  על  מבנים  של  השלילית  ההשפעה  מידת  את  לצמצם  היא  הירוקה  הבנייה  מטרת 
ובטכנולוגיות הקיימים בתחום.

בנייה ירוקה היא רב-תחומית מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים של הבנייה, התכנון והפיתוח. בפרויקט בניין ירוק 
מתייחסים לכמה מרכיבים, בהם: חיסכון בצריכת האנרגיה, חיסכון במים, טיפול במי נגר, סוגיות הנוגעות לבחירה של 
אתר הפרויקט, צפיפות הבנייה, פיתוח השטחים הלא בנויים של האתר, אקולוגיה, שימוש בחומרים ירוקים בבנייה, 

ניהול אתר הבנייה ואיכות הבניין עבור דייריו - נגישות לאור טבעי, נוף, אוורור החללים הפנימיים ועוד. 
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שלב ראשון
ודאו כי ההצהרה רלוונטית ומבטאת תועלת סביבתית אמיתית

הכירו את מכלול ההשפעות הסביבתיות של המוצר או השירות: הכרת ההשפעות הסביבתיות חיונית לזיהוי התועלות    
ולניסוח ההצהרה הרלוונטית ביותר.

על ההצהרה להציג תועלת ממשית ובעלת ערך משמעותי. יש  ודאו כי ההצהרה מבטאת ערך מוסף ממשי לסביבה:    
)”נטו”( ולא לתועלות  לוודא כי ההצהרה אינה ממוקדת בתועלת שולית או זניחה, וכי היא מתייחסת לתועלת הסופית 

שלצדן השפעות שליליות שאינן מדווחות.

ודאו כי ההצהרה רלוונטית למקום המכירה, השימוש והסילוק של המוצר או למקום שבו ניתן השירות: לפי הצורך עשו    
שימוש בהסברים נלווים להבהרת הכוונה או להגבלת ההצהרה למקומות ולתנאים מסוימים שבהם היא יכולה להתממש.

הקפידו על עדכון ההצהרה במקרה של שינוי במוצר, בשירות, בתהליך הייצור או  		עדכנו את ההצהרה לפי הצורך: 
במוצרים אחרים בשוק.

שלב שני
הציגו את ההצהרה באופן הבהיר והמדויק ביותר

לאחר גיבוש התוכן שיוצג בהצהרה יש לנסח אותה בבהירות ובדיוק רב באופן שיאפשר לצרכן הסביר לפרשה כראוי.

הצהרה שאינה מנוסחת בבהירות עשויה להתפרש באופן שגוי ולהוביל להטעיית הצרכן.

או  מעורפלים  במושגים  להימנע משימוש  יש  ככל האפשר:  וברורה  תוך שימוש בשפה פשוטה  ההצהרה  		נסחו את 
במונחים שאינם נגישים לצרכן הסביר.

		עשו שימוש בהסברים נלווים: אם יש חשש שההצהרה לא תפורש כראוי, ובכל מקרה שבו המסר המועבר בגוף ההצהרה 
מוגבל לתנאים מסוימים ובמצבים שבהם נדרשת אינפורמציה נוספת, יש לציין זאת בהסברים הנלווים להצהרה.

		הקפידו על פרופורציונליות: הצהרה צריכה לבטא את התועלת כפי שהיא ולא לכלול מסרים העשויים להתפרש כתועלת 
גדולה מהתועלת האמיתית, גם אם הם נכונים ברמה העובדתית.

		הבהירו מהם גבולות התחולה של ההצהרה: ציינו במפורש אם ההצהרה מתייחסת למוצר, לאריזה או למרכיבים מסוימים 
במוצר או באריזה.

		בעת שימוש באמצעים גרפיים הקפידו על דיוק ועל רלוונטיות: כל הכללים החלים על הצהרה מילולית חלים גם על 
שימוש באמצעים ויזואליים דוגמת תמונות וסמלילים.

שלב שלישי
ודאו כי ההצהרה ניתנת לאימות

כל הצהרה צריכה להיות מגובה בנתונים איתנים ומבוססים הנגישים לביקורת ככל הנדרש.

		בחרו בשיטת בדיקה נאותה: שיטת הבדיקה והאימות שעל פיה ההצהרה מנוסחת צריכה להיות מקובלת בסטנדרטים בין 
לאומיים או למצער פתוחה לביקורת, אם פותחה על ידי הטוען עצמו. 

		שמרו על נגישות המידע: הנתונים שעליהם ההצהרה מבוססת צריכים להיות נגישים לכל דורש. הימנעו מניסוח הצהרות 
המבוססות באופן בלעדי על מידע המוגדר כמסווג.

		הצגת האינפורמציה הרלוונטית: יש לספק את האינפורמציה המינימלית על מנת שהצרכן יוכל לאמת את ההצהרה שניתנה.

השלבים העיקריים לניסוח הצהרות סביבתיות מהימנות
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The ever-increasing rise in environmental awareness among consumers, producers and marketers in Israel has led to 

an increase in environmental claims on products in recent years.  Today, the environmental attributes of more and 

more products and services are highlighted by producers. Such claims may relate to the product’s manufacturing 

process, its packaging, distribution, use or end-of-life treatment. The claims are expressed through words, graphic 

elements, symbols, colors and names given to a product or service.

Although the increased availability of products and services with environmental claims is beneficial to the environment, 

the lack of a clear framework of rules governing the use of environmental claims carries quite a few risks. The main 

risk relates to an increase in environmental claims solely for marketing and image-building purposes rather than an 

increase in claims which are backed up by the improved environmental performance of the product or service.

Unbased environmental claims mislead consumers due to the gap between claims that attribute a feature or benefit 

to a product and the product’s actual performance. This gap, defined worldwide as the greenwash phenomenon, 

negatively affects the ability to develop markets of environmentally improved products and services. Numerous studies 

demonstrate the existing link between the increase in non-reliable claims and the decline in consumer confidence in 

producers and marketers and their claims. In order for environmental claims to be effective for producers, marketers, 

consumers and the environment they must be credible to consumers and reflect real environmental benefits.

Executive summary

The purpose of this guide is to encourage the use of reliable environmental claims when 
marketing products and services.
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The Consumer Protection Law
The Consumer Protection Law - 1981 addresses the need to regulate the relation between marketer and consumer 

in a manner different than general contract law in recognition of the consumer’s disadvantaged position in such 

transactions. This law defines a consumer as a person who buys products or services for personal, domestic or 

family use from a marketer in the course of his business.

The starting point of the Consumer Protection Law is the inequality in the bargaining positions of the parties (i.e., 

marketer and consumer) to a consumer transaction. Therefore, the purpose of this Law is to reduce the disparities 

of power between the parties in order to protect fair trade and enable the consumer to make an informed and free 

decision about the transaction. For this purpose, the Consumer Protection Law sets forth a number of provisions 

and prohibitions aimed at reducing power gaps, the most important of which is the prohibition specified in section 2.

This section of the Law enumerates an open-ended list of items deemed substantive for the transaction, such as 

the quantity and type of the asset or service, the transaction price, the delivery date, the place of production of the 

asset, and more. An environmental claim is not included in the list of substantive details. However, since the list is 

not closed and since more and more consumers base their purchases on environmental claims, an environmental 

claim may be considered a substantive item in the transaction. 

Types of Claims Discussed in this Guide
The environmental claims which are prevalent today may be divided into two categories: specific (or single attribute) 

claims and general claims. Specific claims describe a particular attribute or a defined benefit, such as a product 

made from a recycled material, a biodegradable product, an energy efficient product, etc. General claims, on the 

other hand, relate to indefinite attributes or benefits of the product or service as a whole, such as “environmentally 

friendly,”  “ecological,” “earth-friendly,” “green,” and more.

General claims - General claims are usually not relevant to the product or service, since the message they convey 

is unspecific, vague and unsubstantiated. General claims are difficult to interpret and convey a wide a range of 

meanings for the term “environmental benefit.”  In many cases, claims of this kind may convey the message that 

the product, package or service has far-reaching environmental advantages, or alternatively, that the products and 

services have no adverse environmental impacts. Since it is unlikely that a producer or marketer can substantiate all 

the direct and external impacts of the product on the environment, the use of general environmental claims should 

be avoided.

Since every general claim must be backed up by 
comprehensive proof, the producer/marketer should 

avoid the use of general claims.

The use of unreliable environmental claims detracts 
from a consumer’s ability to make an informed 

decision concerning the transaction and constitutes 
a violation of the Consumer Protection Law.
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Specific claims -  Alongside the general principles for making environmental claims, clear, specific principles have 

been established for making specific environmental claims. These principles are primarily based on existing standards 

in the areas relevant to the specific environmental claims and on the principles set out in Chapter 7 of ISO 14021.

The list of specific claims in this guide includes definitions for: degradable; biodegradable; contains recycled 

material; waste reduced; designed for reuse; and green building.

Each specific claim is accompanied by a definition, conditions with which a producer/marketer must comply in order 

to be eligible to use the claim, requirements for a professional review to be conducted by the producer/marketer, 

and requirements for labeling on the packaging.

Making a reliable environmental claim
In order to make a reliable claim and avoid deception, three main principles must be upheld: relevance; clarity and 

accuracy; and verification capability.

Relevance - In order for a claim to be relevant it must have a real environmental benefit. The first step necessary 

for making a relevant claim is an understanding of the overall environmental impacts of a product throughout its 

lifetime. Looking at the overall environmental impacts does not necessarily require a full life cycle assessment, but 

rather identification of the main impact points arising from the product throughout its lifetime.

Compliance with the following points is necessary to assure relevance: providing a real and substantive added value 

to the environment; assuring relevance to the place of sale and use and to the product’s manner of use; refraining 

from making an environmental claim in cases where the benefit is derived solely from compliance with minimum 

requirements under any law; avoiding mention of a benefit which is of negligible importance; assuring that the 

benefit is indeed unique; and updating claims in accordance with changes.

Clarity and accuracy - A claim should be worded accurately and clearly so that the consumer can understand its 

intention. Claims which may be interpreted in different ways or formulations that do not accurately present the 

environmental benefit of the product may be misleading. 

Compliance with the following points is necessary to assure clarity and accuracy: making proper use of accompanying 

explanatory statements; assuring accurate formulation and use of clear and simple language; accurately representing 

the scale of the benefit; clarifying the exact basis of comparison when making comparative claims; clarifying whether 

the claim refers to the product or to its packaging; refraining from the use of many claims to convey a single 

message; avoiding illusion or similarity to third-party Standards and certification if such was not awarded; and 

relating to all of the relevant rules for verbal claims when using graphic elements.

Verification capability - Environmental claims must be well-based and substantiated. Even prior to the publication 

of the claim, its contents must be reviewed using conventional methods, with full documentation and document 

retention for future verification. 

Compliance with the following points is necessary to assure verification: selecting a reliable verification method; 

keeping the information accessible and available; and providing all the information necessary to understand the claim.

Use of the terms enumerated above in a manner 
which does not comply with the provisions of this 

document may mislead consumers.
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Environmental label granted by a third party
This guide primarily focuses on self-declarations by the producer or marketer of the product. However, even in 

situations in which use is made of an environmental label granted by a third party, consumers may be misled.

In general, when displaying an environmental label on a product  granted by a third party,  the producer must 

ascertain that the label complies with the following principles: the label is reliable; the label expresses a relevant 

benefit with added value to the environment; the label is displayed in an accurate and clear manner using 

accompanying explanations to the extent possible; the data upon which the certification is based is accessible for 

verification purposes; the labels are displayed in a way that does not overstate the environmental benefits; and 

graphic objects are appropriately used.




