
הגדרת הנקודה הירוקה
כל התייחסות לסימן המסחרי של הנקודה הירוקה על גבי אריזה, או בפרסומים או בתכתובת, צריכה למלא אחר 
 PRO Europe ההגדרה הבאה, במלואה. הגדרה זו נובעת מחוק הסימן המסחרי והיא חלק מהותי מהסכמי הרישיון בין
כבעלת הרישיון הכללית של זכויות הסימן המסחרי של הנקודה הירוקה וארגונים ארציים למחזור אריזות. המטרה 

היא למנוע כל מצג חזותי לא נכון של השם.

הגדרה רשמית
 "סימן ה"נקודה הירוקה" על אריזה משמעו כי לגבי אריזה זו, שולמה תרומה כספית לחברה ארצית למחזור אריזות, 
שהוקמה בהתאם לעקרונות המוגדרים ב"הנחיה האירופאית" מס' 94/62 ובחוק המדינה המקביל להנחיה זו."

כללי שימוש בסיסיים
א( קריאות

הסמל אמור להיות מזוהה מיידית על ידי הצרכן – לשם כך הוא צריך להיראות ולהיקרא בנקל. לפיכך, הסימון יהיה 
לפי הכללים הבאים:

 

ב( המראה הגרפי של הסמל
הסימן המסחרי של הנקודה הירוקה היא מעגל ובתוכו שני חצים משתרגים סביב לציר אנכי. על הציר המרכזי להיות 

, שמשמעו כי סמל הנקודה הירוקה הוא סימן מסחרי רשום. אנכי ביחס לכיתוב שעל האריזה. יופיע בו גם הסמל 

ד( הצבעים שנקבעו לסימן
Pantone 366 C  החץ המצביע לשמאל הוא בירוק בהיר 
Pantone 343 C החץ המצביע לימין הוא בצבע ירוק כהה 

סימן מסחרי

הנקודה הירוקה
ספר הכללים לשימוש בסימן המסחרי על גבי אריזה

חלק עליון

הציר האנכי של הסמל

חלק תחתון

RULE BOOK FOR ON-PACK USAGE
OF THE TRADEMARK 

GREEN DOT

Definition of the Green Dot traDemark

Any reference to the “Green Dot” trademark on packaging, or in publications or communications, must comply 
fully with the following definition. This definition  follows from the trademark statute and is an essential part  
of the license agreements between PRO Europe as the general licensee of the Green Dot trademark rights  
and the national packaging recovery organizations.  Its purpose is to prevent any incorrect visual representation  
of the name.

OFFICIAL DEFINITION:
“The mark “The Green Dot” on packaging means that, for such packaging, a financial contribution has been 
paid to a national packaging recovery company that has been set up in accordance with the principles defined 
in European Directive No. 94/62 and the corresponding national law.”

Basic rules of use

a) legibility
The symbol should be immediately identifiable by the consumer - for this it must be clearly visible 
and easy to read. Therefore, it should follow the following rules.

B) Graphic appearance of the symbol
The Green Dot trademark is a circle containing two entwined arrows around a vertical axis. The central axis 
must be vertical in relation to the wording on the packaging. It also includes the symbol ®, which means that 
the Green Dot symbol is a registered trademark.

UPPER PART

VERTICAL AXIS OF THE SYMBOL

LOWER PART

TRADEMARK

c) institutional colours
The arrow pointing left is light green – Pantone 366c.
The arrow pointing right is dark green – Pantone 343c.

Pantone® 343 C Pantone® 366 C

riGht -pointing arrow
(dark colour compulsory)

c: 100

r: 000

m: 000

g: 088

y: 069

b: 061

k: 060

left -pointing arrow
(light colour compulsory)

c: 018

r: 208

m: 000

g: 228

y: 047

b: 166

k: 000

חץ מצביע לימין       
)צבע כהה חובה( 

  חץ מצביע לשמאל
)צבע בהיר חובה(

נספח א' - הנספח הטכני



ד( שימוש על רקע צבעוני
השימוש ב-Pantone 366C ו- 343C או ארבעה צבעים שווי ערך אינו חובה אך הוא מומלץ אם התווית מודפסת 

בארבעה צבעים.

אם לא, ניתן להשתמש בסמל בצבע אחר על רקע לבן או צבעוני או, בצבע אחד. להלן דוגמאות:

ה( שימוש על רקע של צילום
סמל הנקודה הירוקה צריך להיות מנוגד ככל האפשר לרקע הצילום, אשר עדיף  שיהיה בינוני עד כהה.

כדי להבטיח שהסמל יהיה קריא, ניתן להשתמש בצבע לבן עם רקע בצבע כהה אחיד.

ניתן להשתמש בסמל כפי שמוצג להלן:

ו( שוליים מקיפים
שיעור מינימום של השוליים המקיפים את הסמל נקבע כדי להבטיח את הקריאות והאחידות של סמל הנקודה הירוקה.

כל אימת שניתן השוליים האלו צריכים להיות רחבים יותר.

החץ המצביע ימינה צריך תמיד להיות כהה יותר מאשר החץ המצביע שמאלה.

סימן מסחרי

שחור על רקע לבן

שימוש בצבעים רשמיים 
על רקע עם ניגודים

כל צבע על רקע לבן או שקוף

לבן על רקע בצבע אחד

f) surrounding margins
Minimum surrounding margins have been set in order to ensure the Green Dot symbol’s legibility and integrity. 

Whenever possible these margins should be wider.
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D) use on coloured backgrounds
The use of Pantone 366c and 343c or equivalent four colours is not compulsory but is recommended  
if the label is printed in 4 colours. 
If not, the symbol may also use another colour on a white or coloured background or be in one colour.  
See examples below.

Black on white 
background.

Any colour on a white or 
transparent background.

Use of official colours on 
contrasting backgrounds.

White on single colour 
background.

The arrow pointing to the right should always be darker than the left-pointing arrow.

e) use on photographic backgrounds 
The Green Dot symbol should contrast as much as possible with photographic backgrounds, which should 
preferably be medium to dark.
To ensure the symbol is legible, white can be used together with a uniform dark color background.
The symbol can be used as shown below.

f) surrounding margins
Minimum surrounding margins have been set in order to ensure the Green Dot symbol’s legibility and integrity. 

Whenever possible these margins should be wider.
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D) use on coloured backgrounds
The use of Pantone 366c and 343c or equivalent four colours is not compulsory but is recommended  
if the label is printed in 4 colours. 
If not, the symbol may also use another colour on a white or coloured background or be in one colour.  
See examples below.

Black on white 
background.

Any colour on a white or 
transparent background.

Use of official colours on 
contrasting backgrounds.

White on single colour 
background.

The arrow pointing to the right should always be darker than the left-pointing arrow.

e) use on photographic backgrounds 
The Green Dot symbol should contrast as much as possible with photographic backgrounds, which should 
preferably be medium to dark.
To ensure the symbol is legible, white can be used together with a uniform dark color background.
The symbol can be used as shown below.



ז( הגבלות
אין לשנות את סמל הנקודה הירוקה. יש להשתמש בו במלואו, ביחסים ובצבעים הנכונים. גרפיקה או כיתוב אחרים 

אסורים ואין לשנות את הסמל אלא בהסכמה המפורשת, מראש ובכתב של ארגון הנקודה הירוקה במדינה.

כל שינוי בכללים אלו מסיבות טכניות או משפטיות ייכלל בהסכם כתוב המצורף לחוזה עם ארגון הנקודה הירוקה במדינה.

דוגמאות לשימוש לא נכון בסמל הנקודה הירוקה

ח( גודל
מומלץ גובה מינימום של 10 מ"מ כדי להבטיח שסמל הנקודה הירוקה יזוהה ויראה.

יחד עם זאת, במקרה של פריטים קטנים, מוסכם שימוש בגובה של 8 מ"מ.

10 מ"מ – מינימום מומלץ

8 מ"מ – מינימום מותר

סימן מסחרי

צבעים רשמיים לא נכונים

יחסים לא נכונים בין כל מרכיב

שוליים מקיפים שגויים

שלושה צבעים שונים, כאשר הסמל 
אינו בצבעים הרשמיים הנכונים.

שימוש בכיתוב או מרכיבים 
אחרים על הסמל

צבעים הפוכים

שימוש בהצללה ובאפקטים



ט( מימדים ויחסים
סמל הנקודה הירוקה יהיה כזה שיאפשר זיהוי מיידי על ידי הצרכן. לפיכך, כדי להבטיח שהצרכן יראה את הסמל 

ויקרא אותו בנקל, יש לדבוק ביחסים הבאים.*

שים לב: אם עליך להשתמש בגודל קטן יותר מהמינימום המותר, יש לפנות לנותן הרישיון של הסימן המסחרי.

6 מ"מ – מינימום מותר במקרים יוצאי דופן  

6 מ"מ *מימדים מומלצים


