תו עירוני ירוק למסעדות – טופס בדיקה עצמית
תחום  :1רכש ירוק
סעיפי חובה :כוכב  – 1יש לבצע את כל הסעיפים מלבד ההדברה והמוצרים המקומיים.
בוצע

בתהליך
 2כוכבים ו 3-כוכבים  -יש לבצע את כל סעיפי החובה
לפחות  2מנות עיקריות בתפריט יהיו צמחוניות ולפחות אחת טבעונית
לפחות  2ממוצרי הנייר המובילים בעסק (נייר ניגוב ,צץ רץ ,נייר טואלט ,שקיות נייר ל TAו\או
מפיות) יהיו בעלי תו שמעיד שהמוצר מועדף סביבתית או ממוחזר או הצהרה מהיצרן
העסק לא מגיש דגים מוגנים או בסכנת הכחדה( 1למעט דגים מבריכות דגים או חקלאות ימית)
פעולות ההדברה יבוצעו ע"י מדביר מורשה בשיטת הדברה משולבת ()IPM
לפחות  5מתוך  10מוצרים מובילים בעסק יהיו מקומיים (מוצרים ארוזים ,לרבות מזון ומשקאות-
לא כולל קלים)
סעיפי בחירה :כוכב 0 – 1

 2כוכבים –  2סעיפים לבחירה

 3כוכבים 3 -סעיפים לבחירה

לפחות  50%מהמנות העיקריות בתפריט הן מנות צמחוניות
לפחות  50%מעודפי המזון המתאים לצריכה יועברו לתרומות מזון
2

העסק מגיש לפחות  2מנות דגים ממינים פולשים

לפחות  2חומרי ניקיון עיקריים בעסק יהיו בעלי תו ירוק או תו המעיד שהמוצר מועדף סביבתית.
לרשימת מוצרי ניקיון בעלי תו ירוק של מכון התקנים ובאתר הקטלוג של המועצה לבנייה ירוקה
לפחות  4ממוצרי הנייר המובילים בעסק (נייר ניגוב ,צץ רץ ,נייר טואלט ,שקיות נייר ל TAאו מפיות)
יהיו בעלי תו שמעיד שהמוצר מועדף סביבתית או ממוחזר או הצהרה מהיצרן .לרשימת מוצרי נייר
בעלי תו ירוק באתר מכון התקנים ובאתר הקטלוג של המועצה לבנייה ירוקה
שימוש בחומרי בנייה בעלי תו ירוק ב 50%-משטח הרצפה ,התקרה או הקירות (כגון :צבע ,טיח,
חיפוי לקירות ,חיפוי לתקרה ,ריצוף וכד')
לפחות  50%מהריהוט בעסק יהיה ממוחזר או יד שניה

 1לובסטר/סיגלית/כפן גשמני ,כריש אפרורי ,גיטרן מובהק /סלפוח ,סוסון ים ,טונה כחולת סנפיר ,דקר הסלעים ,דקר חיפאי ,דקרנית אדומה ודקר אלכסנדרוני מהים
התיכון (למעט דגים מבריכות דגים או חקלאות ימית)
2
פלמידה לבנה ושחורה (סקומברן זריז(,סיכן /חבטרש /ארס /קומוניסט ,טרולוס זנב צהוב (צנינון דו ימי) ,סילגו נודד /שקופית /טלויזיה ,סרטן שיט כחול ,ברבון /נימי
מהגר /נמיבדרוס ,מרמיר

העסק ירכוש באופן רציף לפחות שני תוצרים מחקלאות עירונית מקומית או יגדל לפחות שלושה
מוצרים הנמצאים בשימוש שוטף במסעדה בעצמו
העסק רוכש את חומרי הגלם מלפחות שני עסקים שכונתיים קטנים או עסקים בעלי תו עירוני ירוק
יוזמות נוספות של בעל העסק

תחום  :2ניהול מלאי וצמצום פסולת
סעיפי חובה :כוכב  – 1יש לבצע את כל הסעיפים למעט צמצום האספקה
בוצע

בתהליך

בוצע

בתהליך סעיפי בחירה :כוכב  -1ס

 2כוכבים ו 3-כוכבים  -יש לבצע את כל סעיפי החובה
אין הגשה בעסק עצמו בכלים חד פעמיים (כוסות,צלחות,קערות,סכו"ם)
*לא רלוונטי לדוכנים קטנים ללא עמדות שטיפה
העסק מגיש קשיות רק על פי דרישה
במידה וקיימים פלייסמנטים בעסק הם מנייר ממוחזר
סכו"ם ומגבונים ב TA-ומשלוחים ניתנים רק על פי דרישה
ניתן למלא כוס קפה מהבית ב TA-במקום כוס חד פעמית
הפרדה למחזור של מכלי שתייה בחוק הפיקדון ,נייר ,קרטונים ,אריזות (אם קיים פח עירוני בסמוך
לעסק)
לפחות שני ספקים מרכזיים יספקו את הסחורה לעסק בארגזים רב פעמיים
תדירות אספקה :לפחות פעולה מדידה אחת לצמצום אספקה של מוצרים לעסק
 2כוכבים  -סעיף  1לבחירה  3כוכבים 2 -סעיפים לבחירה

לפחות שתי פעולות מדידות להפחתת שימוש בכלים חד פעמיים נוספים לשימוש מרכזי בעסק
על פי התחומים הבאים:
חד"פ לסרוויס -מפיות ,פלייסמנטים ,תחתיות לבירה ,סטיררים ,קשיות ,קיסמים או שקיות
סוכר
חד"פ ל -TAשקיות ,קופסאות ,מגשי פיצה ,מפיות ,מגבונים לחים ,סכו"ם ,רטבים
ותבלינים
חד"פ תפעולי -צץ רץ ,מגבות נייר,מגבונים לניקיון ,קופסאות הכנה ,כלי אוכל לעובדים,
ארגזי קרטון
מעקב אחר מאזן פחת  -ביצוע מעקב שוטף (באקסל או באמצעות תוכנת ניהול מלאי) אחר לפחות
 2חומרי גלם מובילים בעסק ויצירת מאזן פחת אופטימלי עבורם

פעולות לצמצום צריכה של בקבוקים אישיים והעדפה לשימוש בכוסות רב פעמיות
הפרדת פסולת אורגנית לייצור דשן (בעסק או באמצעות שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים)
יונהגו בעסק מבצעי סוף יום על מנות/מוצרי מזון שנשארו על מנת למנוע בזבוז מזון
לפחות  3מנות בתפריט (לא כולל מנות ילדים) יוצעו גם כחצי מנות
העסק אינו מגיש קשיות חד פעמיות כלל או משתמש רק בקשיות רב פעמיות (קשיות
במבוק/מתכת וכו')
יוזמות נוספות של בעל העסק

תחום  :3אנרגיה
בוצע

בתהליך סעיף חובה :יש לבצע את כל סעיפי החובה
יוטמעו נהלים לחסכון באנרגיה ובמים (ראה נספח נהלים)
על דודי חשמל בעסק יותקן טיימר (שעון שבת) במידה והדוד נמצא בשימוש
ברוב הכניסות לעסק קיימים אמצעים שמונעים תחלופה של אוויר ממוזג עם אוויר חם מבחוץ או
מהמטבח (מעצור דלת ,מסכי אוויר ,מבואה וכד')
ברוב הכניסות לחדרי הקירור וההקפאה קיימים מסכי אוויר או ווילונות פלסטיק
 80%מגופי התאורה בעסק הם גופי תאורה חסכוניים (פלורסנט  5Tאו  )LEDלא כולל תאורה עם
דימר

בוצע

בתהליך סעיפי בחירה:

 2כוכבים 2 -סעיפים לבחירה

 3כוכבים 3 -סעיפים לבחירה

קיימים מאווררי תקרה בחללים בעלי שימוש ראשי בעסק
התקנת אמצעים למניעת קרינת שמש ישירה על חלונות בעסק (כגון יריעות אנטיסן ,סוככים או
צמחייה)
יותקן בידוד תרמי בחלונות החיצוניים ,בקירות החיצוניים ו/או בגג העסק
רוב המזגנים בעסק בעלי דירוג אנרגטי [ ]A/Bאו בעלי תו תקן להתייעלות אנרגטית
לפחות תנור או מקרר אחד בעל שימוש עיקרי יהיה בעל תו תקן להתייעלות אנרגטית
במנדפים יותקנו בקרי מהירות ,חיישני דרישה ו/או מסכי אוויר בשולי המנדף
קיימים גלאי נוכחות לכיבוי אוטומטי של תאורה או מיזוג (למשל בחדרי שירות ,בחדרי קירור או
בשירותים)

חימום המים בעסק יתבצע על ידי דוד שמש או באמצעות משאבות חום
המשלוחים בעסק יתבצעו על ידי אופנוע חשמלי או על ידי אופניים (רגילים או חשמליים)
תותקן מערכת בקרה חכמה על הטמפרטורה של חדרי הקירור
יותקן מייבש ידיים חשמלי חסכוני
העסק משתמש באינדוקציה
יוזמות נוספות של בעל העסק

תחום  :4מים
בוצע

בתהליך סעיפי חובה :יש לבצע את כל סעיפי החובה
כל הברזים בעסק יהיו מצוידים בחסכמים העומדים בתקן הישראלי ,למעט ברזים המשמשים
לשטיפת ירקות ,הדחת כלים וברזים של מדורי העבודה במטבח
ברזי המים לשטיפה מקדימה (שפריצרים) בעסק בעלי ספיקה של עד  10ליטר בדקה וברכש חדש
יהיו בעלי ספיקה של עד  6ליטר בדקה

בוצע

בתהליך סעיפי בחירה :כוכב 1-0

 2כוכבים  -סעיף  1לבחירה  3כוכבים –  2סעיפים לבחירה

לפחות מדיח כלים אחד עם צריכת מים לפי דרישות ה ENERGY STAR-או הצהרה והתחייבות
מבעל העסק לרכוש מדיח חסכוני במעמד הרכישה הקרוב ו\או לדרוש מדיח חסכוני מחברת
ההשכרה במעמד חידוש חוזה ההשכרה
לפחות מכונת קרח אחת בעיבוי אוויר עם צריכת מים לפי דרישות ה ENERGY STAR-או הצהרה
והתחייבות מבעל העסק להשכיר מכונת קרח חסכונית עם חידוש חוזה ההשכרה הקרוב
אסלות חסכוניות ,משתנות ללא מים ו/או משתנות יעילות (עד  0.5ליטר לשימוש)
שימוש במי עיבוי המזגנים בעסק (שטיפת רצפות ,השקיה וכד')
קיימים ברזים אוטומטיים ו/או אלקטרוניים בכיורים ,המופעלים על ידי חיישן
קיים מכשיר חסכוני לשטיפת כוסות בודדות בבר
יוזמות נוספות של בעל העסק

תחום  :5קהילה
בוצע

בתהליך

סעיפי בחירה :כוכב  1ו 2כוכבים  -סעיף  1לבחירה
לבחירה

 3כוכבים –  2סעיפים

תרומה מתמשכת לעמותות או לארגונים שמקדמים עשייה חברתית וסביבתית כולל ארגון ארועי
גיוס כספים ,מתן חסות ,תרומת ארוחות ,תרומת מקום מפגש או התנדבות של העובדים בפעילות

העמותה
השתתפות ביוזמות סביבתיות וקהילתיות כגון ,Meatless Monday, Vegan-Friendly :עיגול
לטובה ,סירי לידה ,עסק מעודד הנקה ,יוזמת 'לא שמים קשים' ופרויקט מעג"ל עסקים,
העסקה של עובד אחד לפחות מאוכלוסייה מודרת במשך שנה לפחות :בעלי מוגבלויות ,אסירים
משוחררים ונוער בסיכון
רכש מתמשך מעסק חברתי או קידום מוצרים של עסק חברתי
לפחות שתי מנות יורכבו מוצרים או מחומרי גלם של יצרנים בעלי תו 'חי משק'  -תו לאיכות ביצים
או 'חי בריא'  -תו לאיכות מזון מהחי
יוזמות נוספות של בעל העסק

תחום  :6מיתוג ירוק
סעיף חובה :הצגה של מדבקת/תעודת התו העירוני הירוק בעסק
סעיפי בחירה 2 :ו 3-כוכבים יש לבחור  2אמצעי שיווק (הסברה אודות  2פעולות שונות לפחות או על
ההשתייכות לתו העירוני הירוק)
מיתוג ירוק בחלל העסק

קידום מכירות של מנות או מוצרים ירוקים

מיתוג ירוק בתפריט

פרסום של הפעולות הירוקות של העסק בתקשורת

מיתוג ירוק באתר האינטרנט ו\או ברשתות
החברתיות

יוזמות נוספות של בעל העסק

נהלי תחזוקה

נוהל

תדירות
מומלצת
(מינימום)

ניקוי פילטרים במזגנים

חודשי

ניקוי מנועים של מקררים ,ניקוי היחידה החיצונית של מע' מיזוג
האוויר (ניקוי המכסה של המדחס ,המאייד והלהבים של המאוורר)

 3-6חודשים

בדיקת טכנאי של תקינות מזגנים ומקררים ,כולל בדיקת תקינות
המנועים ,הבידוד סביב הצנרת ,גז הקירור ,כיול התרמוסטט

 3-6חודשים

בדיקת תקינות מתקני שתייה  +ניקוי

 3-6חודשים

פירוט שיטת
הביצוע
בעסק

סטטוס
(בוצע  /בתהליך /
לא רלוונטי)

בחר פריט.
בחר פריט.

בחר פריט.

בחר פריט.

