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 עדכון רשימת המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן
 

 2019.08.06 :באתר תאריך עדכון
 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
30.07.2019 

 
מעבדות של מוצרי מעברות  130 השעיה מרצון

 בע מ
 40210 מעברות

 09-898-4015טל': 

בדיקות כימיות,  -. מזון , מים ומשקאות1
 כימיה קלאסית.

בדיקות כימיות,  -ן , מים ומשקאותמזו .2
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות,  -. מזון , מים ומשקאות3
 ספקטרוסקופיה.

בדיקות ביולוגיות,  -. מזון , מים ומשקאות4
 ידקים פטריות ושמריםחי

28.01.2020  

הסמכה  28.07.2019
 מחדש

המעבדה המרכזית  142
 לבריאות הדגים

 1080300, ניר דוד
 04-6585877טל': 
 04-6581655פקס: 

 -יצורי מים-מים לסוגיהם-.איכות הסביבה1
 לוגיות, ביולוגיה מולקולאריתבדיקות ביו

-יצורי מים-מים לסוגיהם-. איכות הסביבה2
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

27/07/2021  

 מכון העמקים בע''מ 244 הסרה מרצון 24.07.2019
 16955יפיע , 5287ת.ד 
 04-6467170טל': 

-.בניה ,בטון חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון1
בדיקות פיזיקליות )הסרת שיטה בטכנולוגיה 

 זו(

04/01/2020  

 הרחבה 21.07.2019
והסרת 
 שיטות

בדות מילודע   מיגל מע 78
 שותפות מוגבלת

 ,; אזה''ת1264ת.ד 
 2711102קרית ביאליק 

 04-985-3292טל': 

בדיקות ביולוגיות, חיידקים -.קוסמטיקה1
 פטריות ושמרים )הסרת שיטה בטכנולוגיה זו(

בדיקות ביולוגיות, -. מזון, מים ומשקאות2
פטריות ושמרים )הסרת שיטות חיידקים 

 זו(והרחבה בטכנולוגיה 
בדיקות כימיות, -.מזון, מים ומשקאות3

כרומטוגרפיה )הסרת שיטות והרחבה 
 בטכנולוגיה זו(

בדיקות כימיות, -ומשקאות. מזון , מים 4
 כימיה קלאסית.)הרחבה בטכנולוגיה זו(

בדיקות ביולוגיות, -.מזון , מים ומשקאות5
אימונוכימיה )הסרת שיטות והרחבה 

 בטכנולוגיה זו(
בדיקות ביולוגיות, -יתית.היגיינה תעשי6

 אימנוכימיה )הרחבה בטכנולוגיה זו(
בדיקות ביולוגיות, -. היגיינה תעשייתית7

חיידיקם פטריות ושמרים )הסרת שיטה 
 בטכנולוגיה זו(

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה8
בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה)הסרת שיטות 

 בטכנולוגיה זו(
 -ומים קרקע אגרגטים-. איכות הסביבה9

בדיקות כימיות, כימיה קלאסית )הרחבה 
 בטכנולוגיה זו(

 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה10
בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה)הסרת שיטות 

 (ווהרחבה בטכנולוגיה ז

23/12/2019  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  21.07.2019

 חדשה
 שקילה ייצור בע''מ 400

 17אלון תבור 
 3088900קיסריה 

 04-6274411טל': 

  20.7.2021 מסה -גדלים פיזיקליים  -כיול 

הסמכה  18.07.2019
 מחדש

מ.ג.יועצים לאקוסטיקה  226
 בע''מ

 1השופטים 
 4644708הרצליה 

 09-9553858טל': 

בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד קול  .1

 אלמנטים במבנה

בדיקות פיזיקליות והנדסיות מדידות רעש .2
במבנה ממקור רעש  חיצוני למבנה  ובתוך 

 המבנה

05/12/2021  

הסמכה  18.07.2019
 מחדש

אמריקן מדיקל לבורטוריס  96
)ישראל( בע''מ מרכז 

 הרצליהרפואי 
 37חבצלת השרון 

 46641יה פיתוח הרצל
 09-956-8634טל': 
 09-956-8128פקס: 

 - כימיה, ביוכימיה כללית -בריאות, רפואה .1
 בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות ידניות

 - כימיה, ביוכימיה כללית -בריאות, רפואה .2
 בדיקות כימיות, שיטות באוטואנלייזרים

 - כימיה, ביוכימיה כללית -בריאות, רפואה .3
 ביולוגיות, שיטות במיקרוסקופיהבדיקות 

בדיקות  - אנדוקרינולוגיה –בריאות, רפואה .4

 ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות באוטואנלייזרים
בדיקות  - המטולוגיה –בריאות, רפואה .5

 ביולוגיות, אפיון תאי דם
בדיקות  - המטולוגיה, ספירה -בריאות, רפואה .6

 , ספירה באוטואנלייזריםביולוגיות
בדיקות  - המטולוגיה, קרישה -רפואה בריאות, .7

 שיטות באוטואנלייזרים      ביולוגיות,

19/07/2021  

אביק מעבדות ביולוגיות  459 הכרה 14.07.2019
 בע''מ

 ,3רח' המלאכה 
 אזה''ת מערבי בית שמש

 073-2373913טל': 
 073-2373986פקס: 

1.Toxicity Studies 13.07.2021  

 טכנו ליין הנדסה בע"מ 296 הרחבה 14.07.2019
 3673011נשר  19המסילה 

 1607ת.ד 
 050-6566791טל': 
 04-6566791פקס: 

מערכות גילוי אש וכיבוי  -כבאות והצלה .1
 יקות תכנון ותקינות התקנהבד - אלטרנטיבי

04/02/2020  

 גבי שואף בע"מ 6 עדכון 14.07.2019
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

 מבנים,  -. פריטים הנדסיים 1
    בדיקות  -תשתיות ובטון     
 פיזיקליות והנדסיות    

24/06/2021  

הסמכה  14.07.2019
 מחדש

 וחביועדכון ר
לשמות 

 הטכנולוגיות

המעבדה הרשמית לבדיקת  88
מנהל המחקר -זרעים 

 החקלאי
ת.ד ; 68דרך המכבים 

 , ראשון לציון15159
 03-9683637טל': 
 03-9683889פקס: 

בדיקות זרעים -. חקלאות, מוצרים חקלאים1
 שיטות בתרבית וצמחי בוחן -וצמחים

בדיקות זרעים -. חקלאות, מוצרים חקלאים2
 .אימונוכימיה-םוצמחי

בדיקות זרעים -. חקלאות, מוצרים חקלאים3
 .שיטות מולקולריות-וצמחים

20/07/2021  



 

 
Page 3 of 39 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  14.07.2019

מחדש 
 והרחבה

שרות התגים -ממג שורק 152
 המעבדה לדוזימטריה

 81800יבנה 
 08-943-4511טל': 
 08-943-4696פקס: 

 -רפואה  -בדיקות פיזיקליות -בריאות . 1
 אישית, מדידת מנות קרינה מטריהידוז

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(
 -קרקע, אגרגטים ומים -. איכות הסביבה2

 בדיקות כימיות ,מנייה וספקטרומטריה
בדיקות כימיות ,מנייה  -רפואה-. בריאות3

 וספקטרומטריה
 בדיקות כימיות, -אוויר -. איכות הסביבה4

 מנייה וספקטרומטריה
מייננת,  קרינה-גדלים פיזיקליים-. כיול5

 מקורות קרינה

29.07.2021  

הסמכה  14.07.2019
מחדש 

 והרחבה

 איזוטופ בע''מ 2
; איזור  20רח' הירוק 
 כנות התעשיה

 08-8697200טל': 

 תכן והתקנה -מערכות הבניין   -בניה .1
 -בטון וחומרי גלם לייצור בטון  -בניה .2

 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית
ומרי גלם לייצור חיפויים וח ,בטון -בניה .3

 בדיקות פיזיקליות -ן בטו
מקלטים ממדים  -בדיקות הנדסיות  -בניה .4

 מבניםבונגרות 
בדיקות פיזיקליות  -חומרים ומוצרי בניה .5

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(
 -מבנים, תשתיות ובטון  -פריטים הנדסיים .6

 בדיקות לא הורסות
 -מבנים, תשתיות ובטון  -פריטים הנדסיים .7

 יקליות והנדסיותבדיקות פיז
 -מבנים, תשתיות ובטון  -פריטים הנדסיים .8

בדיקות לא הורסות, בדיקות מרכיבי פלקל 
 במבנים

 דיגום קרקע -קרקע   -איכות הסביבה .10
דיגום אויר  -קרקע  –איכות הסביבה .11

 בקרקע
 - קרקע אגרגטים ומים  -איכות הסביבה.12

 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית
 - אגרגטים ומים ,קרקע  -איכות הסביבה  .13

 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה
 -קרקע, אגרגטים ומים   -איכות הסביבה .14

 ספקטרוסקופיה, בדיקות כימיות
ביסוס המבנה )הרחבה  –קרקע וסלילה .15

 בטכנולוגיה זו(
בדיקות  -אספלט וביטומן  -קרקע וסלילה .16

 כימיות ופיזיקליות
 -אספלט ומוצרי נפט   -קרקע וסלילה  .17

 יהספקטרוסקופ, מיותבדיקות כי
 - אגרגטים ומים , קרקע  -קרקע וסלילה .18

בדיקות כימיות ופיזיקליות )הרחבה 
 בטכנולוגיה זו(

מערכות גילוי אש וכיבוי  -כבאות והצלה .19
 בדיקת תכנון ותקינות התקנה - אלטרנטיבי

מערכות כיבוי אש על בסיס  -כבאות והצלה .20
 בדיקת תכנון ותקינות התקנה -ים מ
בדיקת  -מערכות הצלה  -צלה כבאות וה.21

   תכנון ותקינות התקנה

31/07/2021  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  14.07.2019

 מחדש
כ.ר.ז בדיקות ופתרונות  409

 למבנים בע"מ
; 1; כניסה  20פריימן 

 , ראשון לציוןקומת גלריה
 052-2567111 טל':
 03-9564113: פקס

-מבנים תשתיות ובטון-.פריטים הנדסיים1
 ותהורסבדיקות לא 

26/12/2021  

הסמכה  11.07.2019
מחדש 

 הרחבהו
בטכנולוגיה 

 קיימת

תמי )אימי( מכון למחקר  97
 מעבדות-ולפיתוח בע מ

דרך דשנים  אזור התעשיה  
  10140קרית אתא  ת.ד. 

 מפרץ חיפה
 04-846-9587טל': 

-קרקע אגרגטים ומים -איכות הסביבה.1
  ספקטרוסקופיהבדיקות כימיות, 

09.07.2021  

הסמכה  09.07.2019
מחדש ועדכון 

 נוסח

 מ"ונד מעבדות בעוסאאיז 228
  3הפלדה 

  6021803אור יהודה, 
 03-6346002טל': 
 03-6346773פקס: 

 –מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה .1
בדיקות פיזיקליות והנדסיות  - אקוסטיקה

 בידוד קול  אלמנטים במבנה
 –מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה .2

בדיקות פיזיקליות והנדסיות  - אקוסטיקה
חיצוני דידות רעש במבנה ממקור רעש  מ

 המבנהלמבנה  ובתוך 

09.11.2021  

הסמכה  09.07.2019
מחדש 

 והרחבה

המחלקה -מפעלי ים המלח 351
 לאיכות הסביבה
 ,75בית האשלג ת.ד. 

 באר שבע
 08-9977598טל': 
 08-9977838פקס: 

מדידת  -.איכות הסביבה, בדיקות כימיות1
 ריכוז גזים באוויר.

 בדיקת -פיזיקליות בדיקות,  הסביבה תאיכו .2
 של בליעה בשיטת באוויר חלקיקים ריכוז
 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה( בטא קרינת

09.07.2021  

 הסרה מרצון 07.07.2019
 ועדכון רוחבי

המכון למיקרוביולוגיה של  26
 מזון ומוצרי צריכה בע''מ

 , 291ת.ד.   9דרך השלום 
 36601נשר 
 04-820-7074: טל'

 

 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה1
בדיקות כימיות, כימיה קלאסית )הסרת שיטות 

 בטכנולוגיה זו(.
 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה2

בדיקות כימיות,ספקטרוסקופיה )הסרת שיטות 
 בטכנולוגיה זו(

בדיקות ביולוגיות, -. מזון ,מים ומשקאות3
חיידקים פטריות ושמרים )עדכון רוחבי 

 כנולוגיה זו(בט
דיקות ביולוגיות, ב -. היגיינה תעשייתית4

חיידקים פטריות ושמרים )עדכון רוחבי 
 בטכנולוגיה זו(

26.09.2020  

הרחבה  4.7.2019
בטכנולוגיה 

 חדשה

 תרייג לאבס בע"מ 425
אור עקיבא  14האילן 

3065101 
 052-8959266: טל'

 077-3180728פקס: 

 -יים תכשירים רפואיים ואביזרים רפוא
ים פטריות ושמרים, בדיקות ביולוגיות, חיידק

 ספירה, מיון וזיהוי

15/09/2020  

הסמכה  4.7.2019
 ,מחדש

 הסרת אתר
 ועדכון כתובת

המבדקה לבנין ותשתית  1
 בע''מ

 חוף שמן  3היינריך הרץ 
 3223201חיפה 
 04-849-2804טל': 
 04-849-2843פקס: 

 תכן והתקנה -מערכות הבניין   -בניה .1
 - ןחיפויים וחומרי גלם לייצור בטו ,בטון -בניה .2

 בדיקות פיזיקליות
ונגרות מקלטים ממדים  - בדיקות הנדסיות -בניה .3
 מבניםב
בדיקות  - מבנים, תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים .4

 לא הורסות
בדיקות  - ובטוןמבנים, תשתיות  -פריטים הנדסיים .5

31/07/2021  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 פיזיקליות והנדסיות

בדיקות  - גרגטים ומיםקרקע א  -האיכות סביב.6
 מעבר סניף() כימיות, כימיה קלאסית

 )מעבר סניף( ביסוס המבנה - קרקע וסלילה.7
בדיקות כימיות  - אספלט וביטומן -קרקע וסלילה .8

  ופיזיקליות
בדיקות  - קרקע אגרגטים ומים –קרקע וסלילה .9

 ליותכימיות ופיזיק
ת תכנון יקבד -מערכות הצלה  -כבאות והצלה .10

   ותקינות התקנה
הרחבה  01.07.2019

בטכנולוגיה 
 קיימת

 ברמד 201
 22808 קיבוץ עברון

 04-9855303טל': 
 04-9857677פקס: 

  08/11/2020 בדיקות מדי מים –בדיקות הנדסיות  –מוצרי תעשייה .1

הרחבה  01.07.2019
בטכנולוגיה 

 חדשה

 מד מים רימונים בע''מ 223
 47003; ת.ד  5ה יציררח ה

 97243ירושלים 
 02-6569260טל': 
 02-6569261: פקס

  8.11.2020 בדיקות מדי מים –בדיקות הנדסיות  –.מוצרי תעשייה 1

 הסרת שיטות 30.06.2019
 מרצון

 מחלבת תנובה רחובות 186
 ,2דרך יצחק פניגר 

 76123רחובות 
 08-9444962טל': 
 03-6986554פקס: 

כימיות, בדיקות  -משקאות. מזון , מים ו1
 כימיה קלאסית 

25/11/2019  

הרחבה  30.06.2019
בטכנולוגיה 

 קיימת

כם שירותי יעוץ -אל 174
 והנדסה בע מ

 44641כפר סבא , 2417ת.ד.
 09-7675857טל': 
 09-7676239פקס: 

כימיות, בדיקות  -סביבת עובד-. בריאות 1
 ספקטרוסקופיה

01/06/2020  

הרחבה  30.06.2019
 יותטכנולוגב

 קיימות

 מעבדות חי בע''מ 184
פארק   6מנחם פלאוט 

 76326רחובות , תמר
 08-9366475: טל'
 08-936-6474: פקס

בריאות זרעים  -.חקלאות, מוצרים חקלאים1
 וצמחים, אימונוכימיה.

בריאות זרעים  -. חקלאות, מוצרים חקלאים2
 וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן.

רעים בריאות ז -חקלאים . חקלאות, מוצרים3
 וצמחים, שיטות מולקולריות

31.03.2021  

הארכת  26.06.2019
השעייה 
 מרצון

מעבדות של מוצרי מעברות  130
 בע מ

 40210 מעברות
 09-898-4015טל': 

כימיות, בדיקות  -. מזון , מים ומשקאות1
כימיה קלאסית )הארכת  השעיה מרצון 

 לשיטות בטכנולוגיה זו(

28.01.2020  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  24.06.2019

 מחדש
 מעבדות ו.ש בע"מ 188

נהריה  16שד' הגעתון 
2240028 

 935ת.ד 
 04-9872790טל': 

 דיגום - ויר פתוחוא -סביבה האיכות .1
בדיקות כימיות   - סביבת עובד -בריאות .2

 מיקרוסקופיה אופטית, גהות תעסוקתית
 

11/10/2021  

הסמכה  24.6.2019
 מחדש

 בניה בע''מדע בקרת -גאו 364
 3רח' המלאכה 

 67215תל אביב 
 073-2955064טל': 

 

 בקרת תכן - בדיקות הנדסיות -בניה .1
 בקרה עד שלב שלד - בדיקות הנדסיות -בניה .2

 בקרה עד שלב גמר -בדיקות הנדסיות  –.בניה 3

27/06/2021  

הסמכה  24.06.2019
 מחדש

 מהנדסים בע''מ 13טיבה  369
 2012400לוטם , 7האגוז 
 04-6782985טל': 
 15346782970 פקס:

 -מבנים, תשתיות ובטון-.פריטים הנדסיים1
 בדיקות פיזיקליות והנדסיות

09.09.2021  

הרחבה  24.06.2019
בטכנולוגיה 

 קיימת

אמקו  -אמקו ים בע"מ  346
 קירור

רח' פארק נמלי ישראל; 
 4061ת.ד 

 7714001אשדוד 
 08-8523113טל': 
 08-8523022פקס: 

)הרחבה  טמפרטורה  -גדלים פיזיקליים  - כיול
 בטכנולוגיה זו(

01/05/2020  

הסמכה  23.06.2019
 מחדש

מדינת ישראל; המשרד  256
הסביבה; מערך להגנת 

אגף  -ניטור אויר ארצי 
 איכות אויר ושינוי אקלים

תל  6107121, 7223ת.ד 
 אביב
 03-7634501טל': 
 03-7634500פקס: 

 

מדידת -ת כימיות.איכות הסביבה, בדיקו1
 גזים באווירריכוז 

בדיקת -.איכות הסביבה, בדיקות פיסיקליות2
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של 

 קרינת בטא
בדיקת -. איכות הסביבה, בדיקות פיסיקליות3

 ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית

17.06.2021  

השעייה  20.6.2019
 חלקית מרצון

המרכז הרפואי ע''ש  115
הנהלת אגף -באשי

 המעבדות
 52621תל השומר 

 03-5303078טל': 
 03-5303991פקס: 

בדיקות  - אנדרולוגיהפריון,  -בריאות, רפואה 
זרע )השעייה מרצון  בדיקתביולוגיות, 

לטכנולוגיה זו, המעבדה לפריון הגבר ובנק 
 הזרע(.

28/12/2020  

הארכת  17.06.2019
השעייה 
 מרצון 

 ף בע ממעבדות מרכז קטי 0069
 8771002נתיבות , 100ת.ד 
 08-991-7019טל': 
 08-9917019פקס: 

בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים1
 כימיות, כרומטוגרפיה 

31.12.2020  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  17.06.2019

 מחדש,
עדכון שנת 

 תקן

 מבדק הדרום 321
פתח תקווה   9השילוח 
4951442 

 072-2579419טל': 
 072-2579419פקס: 

ממדים, מקלטים -בדיקות הנדסיות-בניה. 1
 ונגרות במבנים

20.06.2021  

הסמכה  17.06.2019
 מחדש,

הרחבה, 
עדכון שנת 

 תקן

 מעבדות שרות שדה 132
חדרה , 35דוד שמעוני 

38364 
 050-624-1406טל': 
 04-630-3454פקס: 

-קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה1
בדיקות כימיות, כימיה קלאסית )הרחבה 

 הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(ו
-קרקע אגרגטים ומים -הסביבה. איכות 2

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

10.06.2021  

 בקטוכם בע''מ 22 עדכון נוסח 12.06.2019
 70400נס ציונה  ,18החרש 

 08-9308308: טל'
 08-9401439פקס: 

בדיקות  -מוצרים חקלאים-.חקלאות1
 ביולוגיות, כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות, -חקלאיםרים מוצ-ות.חקלא2
 כימיה קלאסית

בדיקות כימיות, -מוצרים חקלאים-.חקלאות3
 ספקטרוסקופיה

בריאות זרעים -מוצרים חקלאים-.חקלאות4
 וצמחים,אימונוכימיה

בריאות זרעים -מוצרים חקלאים-.חקלאות5
 וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן

בדיקות כימיות, -.מזון, מים ומשקאות6
 ומטוגרפיהכר
בדיקות כימיות, -. מזון, מים ומשקאות7

 ספקטרוסקופיה

07.01.2021  

הסמכה  11.06.2019
 מחדש

מרכז רפואי הדסה עין כרם  319
המעבדה לוירולוגיה -

 קלינית
 02-6778570טל': 

 02-6427921פקס: 

 - נגיפים ,מיקרוביולוגיה –רפואה  ,בריאות.1
טות זיהוי ואפיון בשי ,בדיקות ביולוגיות

 מולקולריות
 - מיקרוביולוגיה, נגיפים -בריאות, רפואה .2

 –תרבית ללא ואפיון זיהויבדיקות ביולוגיות, 
 באוטואנלייזרים אימונוכימיות  שיטות

 
 

06/06/2021  

הסמכה  10.06.2019
מחדש 

 והרחבה

חברה ישראלית לחקר  133
מדעי החיים  היח' לאיכה 

 ס
 ,139ת.ד. 

 7410002ציונה נס 
 08-9402190 טל':

 08-9402192פקס: 

 דיגום ריח-אוויר-. איכות הסביבה1
דיגום -אוויר מארובות -.איכות הסביבה2

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(
 דיגום-אוויר פתוח-.איכות הסביבה3
מדידת  -.איכות הסביבה, בדיקות כימיות4

 ריכוז גזים באוויר

09.10.2021  

החדשה  מעבדות איזוטסט 4 עדכון נוסח 04.06.2019
 בע"מ

 8122006, יבנה 3הירמוך 
 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

מערכות כיבוי אש על בסיס -.כבאות והצלה1
בדיקות תכנון ותקינות התקנה )עדכון -מים

 רוחבי (

31/07/2019  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
סיסטם מעבדות מתקדמות  37 עדכון נוסח 04.06.2019

 בע"מ
, אזור 4רח' פארן  ,3בנין 

                 תעשייה צפוני,
 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

מערכות כיבוי אש על בסיס -.כבאות והצלה1
בדיקות תכנון ותקינות התקנה )עדכון -מים

 רוחבי (

11.08.2020  

מעבדה לאבחון -מאמ צ נגב 161 השעיה מרצון 02.06.2019
 מחלות צמחים

 8528000נגב  ד.נ 
 08-992-8661טל': 
 08-9926337פקס: 

בריאות זרעים -מוצרים חקלאים-.חקלאות1
 שיטות בתרבית וצמחי בוחן-וצמחים

בריאות זרעים -מוצרים חקלאים-. חקלאות2
 אימונוכימיה -וצמחים

 

18.03.2020  

 הרחבה  30.5.2019
והסרת שיטה 

 מרצון

 המבדקה הכימית בע"מ 29
 25115העמק קיבוץ בית 

 04-911-9841טל: 
 04-9111833פקס: 

 

בדיקות כימיות  -אוויר  –.איכות הסביבה 1
 ,כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

 
דיגום )הסרת  –אוויר פתוח  –.איכות הסביבה 2

 שיטה(

08/07/2021  

החזרת  30.05.2019
הסמכה 
מהשעיה 

 מרצון

המרכז הישראלי לבטיחות  251
 בנפיצים בע''מ

קיסריה , 3212ת.ד 
3088900 

 04-9577777: טל'
 04-9577799 :סקפ

חומרי נפץ, סיווג נפיצים  -.מוצרי תעשייה 1
וסיווג קבוצת סיכון )חזרה מהשעיה מרצון 

 לחלק משיטת בדיקה(
 

25.12.2020  

הסמכה מחדש  30.5.2019
 והרחבה

איי.טי.אל בדיקת מוצרים  345
 בע"מ

 6117; ת.ד 1רח' בת שבע 
 7120101לוד 
 08-9186100טל': 
 08-9153101פקס: 

בקרת תכן והערכת  - בחינה הנדסית -טבעי  זג.1
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( סיכונים

בקרת התקנה ובדיקות  - בחינה הנדסית -גז טבעי .2
 עד שלב הגזה קרה

בקרת התקנה  - בחינה הנדסית -גז טבעי .3
 חמהובדיקות עד שלב הגזה 

06/06/2021  

חזרה  29.05.2019
מהשעיה 
 מרצון 

לשירותי מעבדות החברה  89
 "מהסביבה בע איכות

 84156באר שבע 
 נאות חובב, 5743ת.ד. 
  08-6503776': טל

  06/12/2019 דיגום  -סביבת עובד-. בריאות1

הסמכה  29.05.2019
מחדש 

 והרחבה

מעבדת איכות המים של  34
 -חברת הגיחון בע"מ 

תאגיד הביוב והמים של 
 ירושלים
 ,בית וגן  70הפסגה 

 96382ירושלים 
 02-644-0304: טל'

 02-6413055פקס: 

 -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה1
בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות 

 ושמרים.)הרחבה בטכנולוגיה זו(
 -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה2

 קלאסיתבדיקות כימיות, כימיה 
 -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה3

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה
דיגום  -קרקע אגרגטים ומים-בהת הסבי.איכו4

 ובדיקות שדה

19.08.2021  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  28.05.2019

מחדש 
והשעייה 

 חלקית מרצון

מרכז הנדסת -רפא''ל 141
 H2סביבה מחלקה 

 2250ת.ד. 
 31021חיפה  
 04-8794762טל': 

 

 - בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה .1
 -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

 י סביבהאפיון תנא
 - בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה .2

 -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 
 דימוי תנאי סביבה אקלימי

 - בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה .3
 -אזרחיות וצבאיות פלטפורמות ומשימות 

)השעעית מרצון של  דימוי תנאי סביבה דינמי
 שיטה בטכנולוגיה זו(

 - הנדסיותבדיקות  -מוצרי תעשייה .4
 -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

 הנדסת בחינה תנאי סביבה
 - בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה .5

 -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 
 ה דינמידימוי תנאי סביב

09/06/2021  

הסמכה  28.5.2019
 מחדש

 מ.י.ש.ב בדק בע''מ 313
 בכניסה  1יהודה הלוי 

 7653401רחובות 
 052-5743431 ':טל

 153505552202פקס: 

 - מכלים וצנרת לחץ -פריטים הנדסיים .1
 לאווירפליטות 

 - מכלים וצנרת לחץ -פריטים הנדסיים .2
 פליטות/דליפה לקרקע

20/06/2021  

הסמכה  28.05.2019
מחדש 

 והרחבה

מדידות   טכנולוגיות ניטור  314
 (MSIמתקדמות בע"מ )

 4237941נתניה   2הרכב 
 09-3730237: טל'

 09-8611850פקס: 

-מבנים תשתיות ובטון-. פריטים הנדסיים1
 בדיקות לא הורסות.

 -מבנים תשתיות ובטון -. פריטים הנדסיים2
הורסות, בדיקות מרכיבי פלקל בדיקות לא 

 במבנים.)הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

01.08.2021  

 347 עדכון כתובת 28.05.2019
 

 א. עדי אקוסטיקה בע''מ
 299בנימינה  , 14לאכה מה

 04-8348350: טל'
 04-8348351: פקס

  19.08.2020 רעש תעסוקתי -. בריאות1

 הצפון בע''מא.ע ביובית  442 הסמכה  23.05.2019
 30811תמרה , 958ת.ד 
 04-9946246טל': 
 04-9944222פקס: 

בדיקות -.מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשיה1
 ב, צילום וזיהוי ממצאיםצנרת מים וביו -פיזיקליות

22.05.2021  

 אמינולאב  בע"מ  0005 עדכון נספח 23.05.2019
פארק המדע  1פנחס ספיר 

 ציונהנס  1בנין מס' 
 08-9303333טל':

 08-9303300פקס: 

בדיקות כימיות,  -.חקלאות,מוצרים חקלאים1
 כרומטוגרפיה.

31.08.2020  



 

 
Page 10 of 39 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  23.05.2019

 מחדש
אי אס  מכון בקרה איי 372

 בע"מ
 8122451יבנה  15נחל שניר 

 13283ת.ד. 
 972-52-3918412טל': 
 972-8-9358691פקס: 

 בקרת תכן – הנדסיותבדיקות  -בניה .1
 בקרה עד שלב שלד -בדיקות הנדסיות  –.בניה 2
 בקרה עד שלב גמר -בדיקות הנדסיות  –.בניה 3

28/05/2021  

הסמכה  21.05.2019
 חדשה

 טיקס בע''מקנאסול אנלי 455
 ,3150; ת.ד 9תרשיש 

 א.ת. צפוני קיסריה
 073-3989150טל': 

בדיקות כימיות, -חקלאים.חקלאות, מוצרים 1
 כרומטוגרפיה

20.05.2021  

 אמינולאב  בע"מ  0005 הרחבה  19.05.2019
פארק המדע  1פנחס ספיר 

 נס ציונה 1בנין מס' 
 08-9303333טל':

 08-9303300פקס: 

-אייםים ואביזרים רפו.תכשירים רפואי1
בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות 

 בטכנולוגיה קיימת(.ושמרים)הרחבה 

31/08/2020  

 2016ד.ל.אופטימליט  420 עדכון נוסח 19.5.2019
 בע"מ

 6085001שוהם  6/8תירוש 
 906ת.ד. 
 03-7703434טל': 
 03-7703433פקס: 

 

  09/07/2020 טמפרטורה  -גדלים פיזיקליים  -.כיול 1

 ליבקו מעבדות בע"מ 0431 עדכון טלפון 19.5.2019
ראש העין , 10המלאכה 
4809118 

 052-3832030: טל'

  27.11.2020 תכן וביצוע –מכלי לחץ 

המכון למיקרוביולוגיה של  26 הרחבה 19.05.2019
 מזון ומוצרי צריכה בע''מ

 , 291ת.ד.   9דרך השלום 
 36601נשר 
 04-820-7074: טל'
 04-8210702: פקס

בדיקות -. חקלאות, מוצרים חקלאים1
 חיידקים פטריות ושמרים.ביולוגיות, 

26/09/2020  

הסמכה  19.5.2019
מחדש 

 והרחבה

 המבדקה הכימית בע"מ 29
 25115קיבוץ בית העמק 

 04-911-9841טל': 

בדיקות כימיות   - דלקים  שמנים וביטומנים.1
 כימיה קלאסית

בדיקות כימיות   - דלקים  שמנים וביטומנים.2
 כרומטוגרפיה

 דיגום – וביטומניםדלקים  שמנים .3
 רעש תעסוקתי – בריאות.4
בדיקות כימיות   - דלקים  שמנים וביטומנים.5

 ספקטרוסקופיה
 – קרקע  אגרגטים ומים -איכות סביבה .6

 בדיקות כימיות  כרומטוגרפיה
בדיקות כימיות   - סביבת עובד -בריאות .7

 כרומטוגרפיה
בדיקות כימיות   - סביבת עובד -בריאות .8

 סקופיהספקטרו

08/07/2021  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 דיגום - סביבת עובד -בריאות .9
 דיגום – אויר פתוח -איכות סביבה .10
 דיגום קרקע - קרקע –איכות סביבה .11
דיגום  – אויר מארובות -איכות סביבה .12

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(
בדיקות כימיות  - אויר –איכות סביבה .13
 מטוגרפיהכרו
ת בדיקות כימיו - אויר –איכות סביבה .14

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( ספקטרוסקופיה
בדיקות כימיות   - אויר –איכות סביבה .15

 כימיה קלאסית
בדיקות  -אויר פתוח  –.איכות סביבה 16

 פיסיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים
 עדכון כתובת 14.05.2019

 וכתובת מייל
 קואליג'ין בע''מ 396

 ,2; כניסה 7קריית עתידים 
 6158002אביב  תל 

 073-2126119טל': 
 073-2126168פקס: 

-מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים.1
 .ריצוף –ולקולרית מ תוכניות גנטיקה 

-מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים. 2
שיטות מבוססות  -תוכניות גנטיקה מולקולרית 

PCR 
 
 

01/05/2020  

הסמכה  13.05.2019
 חדשה

 בע"מאבי שלצר  432
, ירושלים, 29רמה 

9450623 
 03-9605785טלפון: 
 03-9605796ספק: 

 -.מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשיה1
צנרת מים וביוב, צילום וזיהוי  -בדיקות פיזיקליות

 ממצאים

12.05.2021  

 טורבוכרום בע"מ  365 עדכון נוסח 05.05.2019
 4ם הבוני

 82000קרית גת 
 08-6603001טל': 
 08-6603003פקס: 

 טמפרטורה  -גדלים פיזיקליים  -.כיול 1
 אורך –גדלים מכניים  -.כיול 2

 לחץ -גדלים פיזיקליים  -כיול .3

23.06.2020  

האגודה למען שירותי  136 עדכון נוסח 05.05.2019
המעבדות  -בריאות הציבור

 ע"ש ד''ר אברהם מטס
 84י דרך בן צב
 68104תל אביב 

 03-682-8301טל': 

בדיקות ביולוגיות   - מזון  מים ומשקאות.1
 חיידקים  פטריות ושמרים

בדיקות  - קרקע  אגרגטים ומים -איכות סביבה .2
 ביולוגיות  חיידקים  פטריות ושמרים

דיגום  - קרקע; אגרגטים ומים -איכות הסביבה .3 
 ובדיקות שדה

טוקסיקולוגיה ה  כימי -בריאות_רפואה .4 
בדיקות כימיות  שיטות  - ופרמקולוגיה

 באוטואנלייזרים

02.08.2021  

הסמכה  05.05.2019
 מחדש

 גבי שואף בע"מ 006
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

 מבנים  -פריטים הנדסיים . 1
 בדיקות  -תשתיות ובטון     
 לא הורסות    
 מבנים  - פריטים הנדסיים. 2
 בדיקות  -תשתיות ובטון     
 לא הורסות בדיקות מרכיבי פל     
 קל במבנים    
 מבנים,  -. פריטים הנדסיים 3
    בדיקות  -תשתיות ובטון     
 פיזיקליות והנדסיות    

24.06.2021  
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 פריטים הנדסיים, בדיקות לא  .4
 מוצרי  -( NDTהורסות )    
 תעשייה    
 לא  נדסיים, בדיקותפריטים ה .5
  -( NDTהורסות )    
 מכלים וצנרת לחץ    
 מכלים  -פריטים הנדסיים  .6
 לאויר פליטות - וצנרת לחץ    
 מכלים  -פריטים הנדסיים . 7
 פליטות/דליפה   - וצנרת לחץ    
 לקרקע    
  -. איכות הסביבה, אוויר פתוח 8
 דיגום    
-תשתיות ובטוןמבנים  -פריטים הנדסיים .9

 ים מתנפחיםקני משחקבדיקת מת
גלילי גזים  ומערכות נשימה  -מכלי לחץ .10

 בדיקות פיזיקליות -פתוחות
הסמכה  01.05.2019

 מחדש
 מעבדת הרכב-צה''ל 402

 01154ד.צ 
 03-7373529טל': 

 03-7375984פקס: 

בלימה ויציבות כלי  -בדיקות בתחום התחבורה
 רכב

09.07.2020  

הסמכה  01.05.2019
 מחדש

 אלפאסייט בע''מ 367
 13283ת.ד. 
 8122451יבנה 
 972-52-3918412טל': 
 972-8-9426738פקס: 

עד   -בקרת ביצוע  – בדיקות הנדסיות -בניה .1
 שלב שלד

עד   -ביצוע בקר –בדיקות הנדסיות  –.בניה 2
 שלב גמר

 בקרת תכן - בדיקות הנדסיות -בניה .3

28/05/2021  

הסמכה  29.04.2019
 מחדש

אל די די טכנולוגיות  199
 ( בע"מ2005מתקדמות )

פתח תקווה , 7063ת.ד 
4917001 

 03-9265979טל': 

 דיגום קרקע -קרקע-. איכות הסביבה1
 דיגום אוויר בקרקע-קרקע-.איכות הסביבה2

21.07.2021  

הסמכה  29.4.2019
מחדש 

 והרחבה

 ארד בע''מ 157
 קיבוץ דליה

 ישראל  19239
 04-9897906טל': 

 04-9897906ס: קפ

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -.כיול 1
 גדולים

12.7.2021  

 איסטרוניקס בע"מ 392 עדכון נוסח 29.4.2019
 11; רוזאניס 39300ת.ד 

 6139201תל אביב  
 03-6458630טל': 

  23/06/2020 ותדר נמוךזרם ישר   -גדלים חשמליים  -.כיול 1
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מעבדות החברה לשירותי  89 השעיה מרצון  29.04.2019

 "מאיכות הסביבה בע
 84156באר שבע 

 נאות חובב, 5743ת.ד. 
  08-6503776': טל

דיגום )השעיה מרצון  -סביבת עובד-. בריאות1
 לטכנולוגיה זו(

06/12/2019  

הסמכה  28.04.2019
 מחדש

שירותי תעשיה טי.או.איי  379
 בע"מ

 17דויד אבידן 
 6962083תל אביב 

 03-6023559טל': 
 03-6023559פקס: 

בקרת תכן  - בחינה הנדסית -גז טבעי .1
 והערכת סיכונים

בקרת התקנה  - בחינה הנדסית -גז טבעי .2
 ובדיקות עד שלב הגזה קרה

בקרת התקנה  - בחינה הנדסית -גז טבעי .3
 חמהובדיקות עד שלב הגזה 

15/08/2021  

אופיר אופטרוניקס  376 עדכון נוסח 28.4.2019
 לושנס בע''מסו

ירושלים  10הרטום 
9145001 

 02-5485400טל': 
 02-5487481פקס: 

 זרם ישר ותדר נמוך  -גדלים חשמליים  -.כיול 1
 אופטיקה –גדלים פיזיקליים  -.כיול 2

29.4.2020  

עדכון שם  28.04.2019
 מעבדה

 איכות ובקרה בע"מ -חוזק  378
; אזור התעשיה ; 1289ת.ד 

 , רהט535מגרש 
 050-3809384 טל':

 08-9175505פקס: 

חיפויים וחומרי גלם לייצור  ,בטון -. בניה 1
 בדיקות פיזיקליות -ןבטו

11.11.2019  

 איירלאב בדיקות אויר בע''מ 309 הרחבה  15.04.2019
 9979700כרמי יוסף  2הגפן 
 050-2411204: טל'

דיגום -אוויר מארובות -. איכות הסביבה1
 ת(הרחבה בטכנולוגיה קיימ)
 

03.12.2020  

 אמינולאב  בע"מ  5 הרחבה 16.04.2019
פארק המדע  1פנחס ספיר 

 נס ציונה 1בנין מס' 
 08-9303333טל':
 08-9303300פקס:

.חקלאות, מוצרים חקלאיים, בדיקות כימיות, 1
 כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

31/08/2020  

הרחבה  04.04.2019
בטכנולוגיות 

 חדשות

 ות חי בע''מבדמע 184
פארק   6מנחם פלאוט 

 76326רחובות , תמר
 08-9366475: טל'
 08-936-6474: פקס

בריאות זרעים  -.חקלאות, מוצרים חקלאים1
 וצמחים, אימונוכימיה.

בריאות זרעים  -מוצרים חקלאים. חקלאות, 2
 וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן.

בריאות זרעים  -. חקלאות, מוצרים חקלאים3
 מחים, שיטות מולקולריותוצ

31.03.2021  

הסמכה  01.04.2019
 חדשה

מצלמה ; מחלקת צילום  446
 צנרת
, ; מושב ישרש2הירדן  'רח

7683800 
 054-6655305טל': 
 076-5403082פקס: 

 -ה.מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשיי1
צנרת מים וביוב, צילום  -בדיקות פיזיקליות

 וזיהוי ממצאים

31.03.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  01.04.2019

בטכנולוגיה 
 קיימת

 אוטוריטי לאבס בע''מ 433
 6רח' האומנות 

 4250440נתניה 
 052-5704168טל': 

בסיס מערכות כיבוי אש על  -כבאות והצלה 
 בדיקת תכנון ותקינות התקנה - מים

03/11/2020 

הסמכה  27.03.2019
 מחדש

א.ב.א שירותי הנדסה  81
 בע''מ
 15006ת.ד. 

 אזור 5הפרדס 
 03-6877515טל': 
 03-6889488פקס: 

 31.05.2021 תכן וביצוע - מכלי לחץ.1

 אמינולאב  בע"מ  5 הרחבה  26.03.2019
פארק המדע  1פנחס ספיר 

 נס ציונה 1בנין מס' 
 08-9303333טל':
 08-9303300פקס:

.חקלאות, מוצרים חקלאיים, בדיקות כימיות, 1
 מת(כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה קיי

31/08/2020 

מעבדות המכון הוטרינרי  120 הסרה מרצון 26.03.2019
משרד -ע''ש קמרון

 החקלאות
 50250בית דגן , 12ת.ד 
 03-968-1682טל': 
 03-9605293פקס: 

בדיקות  -.נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים1
ביולוגיות, פתולוגיה )הסרת שיטה בטכנולוגיה 

 זו(

30.04.2020 

 הסמכה 24.3.2019
ועדכון  מחדש
 נוסח 

 אתרוג מהנדסים 320
 27/3שאול אביגור 

 9312221ירושלים 
 077-5300087טל': 
 077-5300087פקס: 

 –מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה .1

בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד  - אקוסטיקה

 קול  אלמנטים במבנה

 –מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשייה .2
בדיקות פיזיקליות והנדסיות   -ה אקוסטיק

 בידוד קול, אלמנטים במבנה

12/07/2021 

הסמכה  24.3.2019
מחדש ועדכון 

 נוסח

 ( בע''מ1982אינ.פי.סי ) 275
 8רח' זרחן 

 8608ת.ד 
 8258108קריית גת 

 08-6677955טלפון: 
 08-6677956פקס: 

מדי ריכוז  -גדלים פיזיקליים  -.כיול 1
ליעה של קרינת חלקיקים באוויר בשיטת ב

 בטא
מדי כמות  -גדלים פיזיקליים  -.כיול 2

 חלקיקים באוויר בשיטה מסית
 נתחי גזים באוויר -גדלים כימיים  -.כיול 3

16/06/2021 

 הכרה מחדש 24.03.2019
ועדכון כתובת 

 אתר

מעבדות מילודע ומיגל  238
 שותפות מוגבלת

 2015600, ד.נ. משגב
 04-9853332טל': 
 04-9853291פקס: 

1. other studies : Medical Devices 

Packages- 

Accelerated Aging And Shelf  Life 

Studies: Microbiological Testing, And 

Package Integrity Testing. 

2. other studies :Test for microbiological 

contamination. 

23.08.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  24.3.2019

מחדש ועדכון 
 נוסח

 רוג מהנדסיםתא 320
 27/3שאול אביגור 

 9312221ירושלים 
 077-5300087טל': 
 077-5300087פקס: 

 –מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה .1
בדיקות פיזיקליות והנדסיות  - אקוסטיקה

במבנה ממקור רעש  חיצוני מדידות רעש 
 למבנה  ובתוך המבנה

 –מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה .2
בדיקות פיזיקליות והנדסיות  - יקהאקוסט

 בידוד קול  אלמנטים במבנה

12/07/2021 

 ברוכי אשר בע''מ 205 הרחבה  24.3.2019
 42870ד.נ. לב השרון  
 42870מושב בית הלוי 

 09-8988498טל': 
 09-8986937פקס: 

מערכות כיבוי אש על בסיס  -כבאות והצלה 
)הרחבה  בדיקת תכנון ותקינות התקנה -מים

 קיימת( טכנולוגיהב

16/08/2020 

הסמכה  24.3.2019
מחדש ועדכון 

 נוסח

 שאול בן דוד 84
 11ת.ד.

 3088901קיסריה 
 04-633-2137טל': 
 04-6343727פקס: 

על בסיס מערכות כיבוי אש  -כבאות והצלה 
 בדיקת תכנון ותקינות התקנה - מים

15/06/2021 

 ברוכי אשר בע''מ 205 הרחבה  24.3.2019
 42870רון  לב השד.נ. 

 42870מושב בית הלוי 
 09-8988498טל': 
 09-8986937פקס: 

מערכות כיבוי אש על בסיס  -כבאות והצלה 
)הרחבה  בדיקת תכנון ותקינות התקנה -מים

 בטכנולוגיה קיימת(

16/08/2020 

הסמכה  24.3.2019
מחדש 

 והרחבה

 אנויטק בע"מ 281
 862ת.ד 

 5358301גבעתיים 
 03-5731944טל': 
 03-7310221פקס: 

 טמפרטורה  -גדלים פיזיקליים  -.כיול 1
 נתחי גזים באוויר -גדלים כימיים  -.כיול 2
מדי כמות  -גדלים פיזיקליים  -.כיול 3

 חלקיקים באוויר בשיטה מסית
מדי ריכוז  -גדלים פיזיקליים  -.כיול 4

חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת 
 בטא

מדידת  - ותת כימיבדיקו ,איכות הסביבה.5
 )הרחבה( ריכוז גזים באוויר

25/06/2021 

מעבדות של מוצרי מעברות  130 השעיה מרצון 24.03.2019
 בע מ

 40210 מעברות
 09-898-4015טל': 

בדיקות כימיות,  -. מזון , מים ומשקאות1
כימיה קלאסית ) השעיה מרצון לשיטות 

 בטכנולוגיה זו(

28.01.2020 

לאתר השעיה  24.03.2019
יחוס+ אתרי י

 משנה

( בע"מ 1985אסית הנדסה ) 65
 מעבדות קרקע ודרכים

; א.ת קרית 23יוסף בצרי 
קרית אתא  ,630גנים; ת.ד. 
2810601 

 04-8401243 :טל'
 04-8420652 :פקס

בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור  -.בניה1
 בדיקות פיזיקליות  -בטון

 ביסוס מבנה-.קרקע וסלילה2
בדיקות -ומןאספלט וביט-ה.קרקע וסליל3

 כימיות ופיזיקליות
בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.קרקע וסלילה4

 .תכימיות ופיזיקליו

01.12.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 Teva 288 הכרה מחדש 20.03.2019

Pharmaceutical 
Industries Ltd. 

Biologics Assays 
and Technology, 

Israel 
ת.ד  19גיבורי ישראל 

 , נתניה;8077
 09-8639888טל': 
 09-8361358פקס: 

1.Other Studies: Biological Samples 

Testing 

13.07.2021 

הסמכה  20.03.2019
 מחדש

 מעבדות חי בע''מ 184
פארק   6מנחם פלאוט 

 76326רחובות , תמר
 08-9366475: טל'
 08-936-6474: פקס

בדיקות  -. חקלאות, מוצרים חקלאים1
 .ביולוגיות, חיידקים , פטריות ושמרים

בדיקות כימיות,  -. חקלאות, מוצרים חקלאים2
 ספקטרוסקופיה.

 -רפואיים. תכשירים רפואיים ואביזרים 3
 בדיקות פיזיקליות

 -. תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים4
בדיקות ביולוגיות , חיידקים פטריות 
 ושמרים.)הסרת שיטה בטכנולוגיה זו(

 -. תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים5
 ות כימיות, ספקטרוסקופיה.בדיק

31.03.2021 

הרחבה  20.03.2019
לטכנולוגיה 

 חדשה

שירותי יעוץ כם -אל 174
 והנדסה בע מ

 44641כפר סבא , 2417ת.ד.
 09-7675857טל': 

 -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות הסביבה1
 בדיקות כימיות ספקטרוסקופיה

01.06.2020 

הסרת שיטות  20.03.2019
מאתרים ראש 

 ואילתהעין 

מעבדות מקורות חברת  80
 המים הלאומית

נצרת עילית , 610ת.ד 
17105 
 04-650-0680טל': 
 04-9500268פקס: 

 -קרקע אגרגטים ומים -.איכות הסביבה1
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה2
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

 

28.08.2020 

 הסמכה 17.3.2019
ועדכון  מחדש
 נוסח

מדידות בקרה ואוטומציה  145
 ש.ק. בע''מ
בני ברק , 28רח' לח''י 
5120046 

 61392תל אביב , 39306ת.ד 

 טמפרטורה –גדלים פיזיקליים  –. כיול 1
 לחץ –גדלים פיזיקליים  –. כיול 2
 מסה -גדלים פיזיקליים  –. כיול 3

30.3.2021 

הסמכה  17.03.2019
 חדשה

קה ולוגיסטיאלטל טכנ 443
 בע''מ

פתח תקוה , 7מרטין גהל 
4951254 

 03-9205253טל': 
 03-9205200פקס: 

בדיקות כימיות, סריקה -.מוצרי תעשיה1
 איכותית אבחנתית, ספקטרוסקופיה.

בדיקות  -.מתכות וחומרים אל מתכתיים2
כימיות, סריקה איכותית אבחנתית, 

 ספקטרוסקופיה

16.03.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  11.03.2019

 שמחד
מעבדה  -המכון לפתולוגיה 197

מכבי  -מרכזית )מגהלאב( 
 שרותי בריאות

, פארק רבין  9המדע 
 7670309רחובות 

 08-9311606/7/8טל': 
 08-9311620פקס: 

 

בדיקות כימיות,  -פתולוגיה-.בריאות, רפואה1
 ביולוגיות, צביעות קלאסיות

ביולוגיות, שיטות  -פתולוגיה-.בריאות, רפואה2
 מולקולריות

25.05.2021 

הסמכה  6.3.2019
מחדש 

 והרחבה

 אגודת דור ישרים 195
הר חוצבים;   5המרפא 
 ירושלים

 02-586-3633טל': 
  

בדיקות  - גנטיקה –בריאות_רפואה .1
ביולוגיות, בדיקות סריקה, אישור ואפיון 
למחלות תורשתיות, שיטות מולקולריות 

 PCRמבוססות 
 

12/03/2021 

הסמכה  6.3.2019
 מחדש

 והרחבה

 מגן בעדי בע''מ 273
א' הר 6קריית המדע 
 45383חוצבים ; ת.ד.

 9777606ירושלים; מיקוד 
 02-5611958טל': 
 02-5611959פקס: 

בדיקות  - גנטיקה –בריאות_רפואה .1
ביולוגיות, בדיקות סריקה, אישור ואפיון 
למחלות תורשתיות, שיטות מולקולריות 

 PCRמבוססות 
 

01/04/2021 

הסמכה  5.3.2019
 מחדש

 -מעבדת מכשור אכיפה  270
אגף התנועה, משטרת 

 ישראל
המעבדה  13רח' אשלגן 

 מעשור אכיפה
 קרית גת

 08-6627473/4טל': 
 08-9770166פקס: 

מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים מכניים  - כיול.1
 מד מהירות תנועה רדאר -
מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים מכניים  - יול.כ2
 תנועה לייזרמד מהירות  -
מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים כימיים  - כיול.3
 מכשירים למדידת אלכוהול באוויר נשוף -
 מדי תאוצה -גדלים מכניים  -.כיול 4

16.4.2021 

הסמכה  3.3.2019
 מחדש 

המרכז הלאומי לרפואה  240
המעבדה  -משפטית 
 הביולוגית

 67; בן צבי 8495ת.ד 
 6108401אביב -תל

 03-512-7838טל': 
 03-5127835פקס: 

בדיקות ביולוגיות  זיהוי  - מוצגים פורנסיים.1
 גנטי אנושי

15.6.2021 

הסמכה  28.2.2019
 חדשה

חברת ברום ים המלח  411
 אתר פריקלאס-בע''מ

מפעל פריקלאס; מישור 
 8680600רותם; ד.נ. ערבה 

 052-4709941טל': 
 08-6554816פקס: 

מדידת ריכוז  - איכות הסביבה בדיקות כימיות.1

 גזים באוויר

בדיקות  - אויר פתוח -איכות סביבה .2
 פיסיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים

20/02/2021 

הסמכה  28.2.2019
 חדשה

חיפה כימיקלים דרום  419
 בע"מ

 86800ד.נ. ערבה 
אזור תעשייה מישור רותם 

1093100 
 08-6561520טל': 
 08-6561520פקס: 

מדידת  - ותאיכות הסביבה בדיקות כימי.1
 ריכוז גזים באוויר

בדיקות  - ויר פתוחוא -איכות סביבה .2
 פיסיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים

20/02/2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 117 עדכון נוסח 25.2.2019

 
המעבדה לסיווג רקמות 

 הדסה עין כרם
 91120ירושלים 

 12000ת.ד. 
 02-6777801טל': 
 02-6422403  פקס:

 יווג רקמותאימונולוגיה וס -בריאות_רפואה .1
ובדיקת  HLA של סיווגבדיקות ביולוגיות,  -

 מבוססות מולקולריות סמנים גנטיים בשיטות
 רצף קביעת

19/03/2020 

הסמכה  24.02.2019
 מחדש

מועצה מקומית תעשייתית  162
 נאות חובב

באר , רמת חובב 360ת.ד 
 84102שבע 
 08-654-3105טל': 
 08-6572244פקס: 

 -יםאגרגטים ומ  קרקע -סביבה האיכות .1
 קלאסית.בדיקות כימיות, כימיה 

בדיקות כימיות,  -וירוא –סביבה האיכות . 2
 כרומטוגרפיה

 -קרקע  אגרגטים ומים -סביבה האיכות .3
 בדיקות כימיות, ספקטורסקופיה

בדיקות כימיות, מדידת ריכוז -. איכות הסביבה4
 גזים באוויר.

 -קרקע  אגרגטים ומים -סביבה האיכות .5
 כרומטוגרפיה.ות כימיות, דיקב

08.03.2021 

תעש מערכות בע"מ,  269 עדכון נוסח 17.02.2019
המעבדה המרכזית, 

 -בליסטיקה חישובית 
המעבדה לבדיקת מרחקי 

 הפרדה
 64שדרות ביאליק 

 47100רמת השרון 
 03-547-6717טל': 

מבנים, תשתיות ובטון, -.פריטים הנדסיים 1
במרחקי מידה בדיקות לא הורסות, בדיקת ע
 הפרדה במתקני / אתרי נפיצים

10.01.2020 

עדכון  11.2.2019
כתובת+ 

עדכון תקן 
 ישים

טי.או.איי שירותי תעשיה  379
 בע"מ

 ; בית אפרידר2השקמה 
 אזור
 074-7045777טל': 
 074-7043250פקס: 

בקרת תכן  - בחינה הנדסית -גז טבעי .1
 והערכת סיכונים

בקרת התקנה  - בחינה הנדסית -גז טבעי .2
 ובדיקות עד שלב הגזה קרה

בקרת התקנה  - בחינה הנדסית -גז טבעי .3
 ובדיקות עד שלב הגזה חמה

15.8.2019 

הסמכה  03.02.2019
 חדשה

 תעש מערכות בע"מ 341
 64שדרות ביאליק 

רמת השרון  1044ת.ד. 
4711001 

 03-5486519טל': 
 03-5485398פקס: 

 – חומ"ס להובלתמוצרי תעשיה, אריזות .1
ק"ג או עד  400בדיקות פיזיקליות, אריזות עד 

 ליטרים. 450

 

2.2.2021 

הסמכה  27.1.2019
מחדש, 
הרחבה 

בטכנולוגיה 
קיימת 

והרחבה 
לטכנולוגיה 

חדשה 
והרחבה 
)הרחבה 
 לאתר(

המרכז הרפואי ע''ש  115
הנהלת אגף -שיבא

 המעבדות
 52621תל השומר 

 03-5303078טל': 
 03-5303991פקס: 

 -כימיה, ביוכימיה כללית -בריאות, רפואה .1
 בדיקות כימיות, שיטות באוטואנלייזרים   

בדיקות  -אנדוקרינולוגיה  –בריאות, רפואה .2
ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות 

  באוטואנלייזרים     
כימיה, ביוכימיה כללית,  -בריאות, רפואה .3

בדיקות כימיות,  -המודינמיקה ואוקסימטריה 
 ת באוטואנלייזרים        שיטו

 -המטולוגיה, ספירה  -בריאות, רפואה .4
 ספירה באוטואנלייזרים  בדיקות ביולוגיות, 

 -המטולוגיה, קרישה  -בריאות, רפואה .5
 בדיקות ביולוגיות, שיטות באוטואנלייזרים     

בדיקות  -בנק דם  -בריאות, רפואה .6

28/12/2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות 

                              ייזרים/ידניותבאוטואנל
 -המטולוגיה, קרישה  -בריאות, רפואה .7

 בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות         
בדיקות  -המטולוגיה, קרישה  -, רפואה .8

 ביולוגיות, שיטות מולקולאריות   
 -המטולוגיה, קרישה  -בריאות, רפואה .9

 י טסיות   בדיקות ביולוגיות, תפקוד
 -אנדוקרינולוגיה  –בריאות, רפואה ..10

ימיות בדיקות ביולוגיות,  שיטות אימונוכ
 ידניות                   

 -אנדוקרינולוגיה  –בריאות, רפואה ..11
 בדיקות כימיות,  כרומטוגרפיה                      

 -מיקרוביולוגיה, נגיפים  -בריאות, רפואה ..12
 –יות, זיהוי ואפיון ללא תרבית בדיקות ביולוג

 טואנלייזריםשיטות  אימונוכימיות באו
 -מיקרוביולוגיה, נגיפים  -אה בריאות, רפו..13

 בדיקות ביולוגיות, שיטות  מולקולריות
כימיה, טוקסיקולוגיה  -בריאות, רפואה ..14

בדיקות ביולוגיות, שיטות  -ופרמקולוגיה 
 אימונוכימיות

ות בדיק -המטולוגיה  –בריאות, רפואה ..15

     FACS -ביולוגיות,  איפיון תאים ב
גיה, ציטוגנטיקה המטולו -בריאות, רפואה .16

בדיקות ביולוגיות,  -המטולוגית 
 קאריוטייפינג/בדיקת כרומוזומים    

המטולוגיה, ציטוגנטיקה  -בריאות, רפואה .17

     FISH בדיקות ביולוגיות,  -המטולוגית 
בדיקות  -ה המטולוגי –ה בריאות, רפוא.18

 ביולוגיות, שיטות מולקולאריות
קסיקולוגיה כימיה, טו -בריאות, רפואה .19

בדיקות כימיות, שיטות  -ופרמקולוגיה 
 באוטואנלייזרים

כימיה, טוקסיקולוגיה  -בריאות, רפואה .20
בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה    -ופרמקולוגיה 

   )הרחבה בטכנולוגיה זו(
כימיה, טוקסיקולוגיה  -ה , רפואבריאות.21

בדיקות כימיות,  -ופרמקולוגיה 
 ספקטרוסקופיה

בדיקות כימיות, כימיה  -מוצגים פורנסיים .22
 קלאסית

 בדיקות כימיות, -מוצגים פורנסיים .23
 כרומטוגרפיה

בדיקות  -אוויר בסביבת העובד  -בריאות .24
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 כימיות, כרומטוגרפיה, גהות תעסוקתית

בדיקות כימיות,  - יבת העובדאוויר בסב.25
 ספקטרוסקופיה, גהות תעסוקתית

בדיקות  -מיקרוביולוגיה  –ריאות, רפואה ב.26
 –ביולוגיות, בידוד, זיהוי ואפיון בתרבית 

 אוטואנלייזרים
בדיקות  -מיקרוביולוגיה  –בריאות, רפואה .27

ביולוגיות, קביעת רגישות 
 לאנטיביוטיקה/תרופות אנטיויראליות

בדיקות  -מיקרוביולוגיה  –, רפואה אותברי.28
זיהוי ואפיון שיטות בתרבית, ביולוגיות, בידוד, 

 צביעות
בדיקות  -מיקרוביולוגיה  –בריאות, רפואה .28

ביולוגיות, זיהוי ואפיון בשיטות מולקולריות 

 )הרחבה בטכנולוגיה זו( PCRמבוססות 
בדיקות  -פתולוגיה  –בריאות, רפואה .30

 גיות, צביעות קלאסיותכימיות, ביולו
קות בדי -פתולוגיה  –בריאות, רפואה .31

 ביולוגיות, שיטות מולקולריות
שיטות בדיקות  -גנטיקה  –בריאות, רפואה .32

ביולוגיות,  בדיקות סריקה, אישור ואפיון 
למחלות תורשתיות, שיטות 

 ביוכימיות/אימונוכימיות ידניות  
בדיקות  -גנטיקה  –בריאות, רפואה .33

 רומוזומיםביולוגיות, קאריוטייפינג/בדיקות כ
בדיקות  -גנטיקה  –פואה בריאות, ר.34

 FISHביולוגיות, 
בדיקות  -גנטיקה  –בריאות, רפואה .35

ביולוגיות, בדיקות סריקה, אישור ואפיון 
למחלות תורשתיות, שיטות מולקולריות 

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(  PCRמבוססות 
ה, בדיקות סריק -טיקה גנ –בריאות, רפואה .36

ות אישור ואפיון למחלות תורשתיות, שיט

 Microarray Analysisמולקולריות,  
 -פריון, אנדרולוגיה  -בריאות, רפואה .37

 בדיקות ביולוגיות, בדיקת זרע
פריון, אמבריולוגיה,  -בריאות, רפואה .38

בדיקות ביולוגיות,  -הפריה חוץ גופית 

בטכנולוגיה חבה )הר IVF+  מיקרומניפולציה
 זו(
ה, הפריה פריון, אנדרולוגי -בריאות, רפואה .39

בדיקות ביולוגיות, בדיקת זרע  -חוץ גופית 
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  14.1.2019

 מחדש
מעבדת חשמל מרכזית,  204

אגף הולכה והשנאה, 
חברת החשמל לישראל 

 בע"מ
אתר תחנת הכוח חיפה;רח' 

 ף שמןחו 1טובים 
 ; חיפה 10ת.ד. 
 052-7467448טל': 
 072-3477270פקס: 

זרם ישר ותדר   -גדלים חשמליים  - כיול.1
 נמוך

 בדיקות הארקות - בדיקות חשמליות -חשמל .2

29.03.2021 

הסמכה  10.07.2018
 מחדש

 2016ד.ל אופטימליט  420
 בע"מ

  906ת.ד.  שוהם 6/8תירוש 
 6085001שוהם 
 03-77703434טל': 

 03-7703433פקס: 

 09.07.2020 טמפרטורה -גדלים פיזיקליים  –. כיול 1

הסמכה  10.07.2018
 מחדש

 מדי ורד בע"מ 209
 8628ת.ד.  8אשלגן 

 82021קרית גת 
 08-9274398טל': 
 08-6818801פקס: 

נפחים  –כיול מכשירים וולומטריים  –. כיול 1
 גדולים

11.10.2020 

הסמכה  10.07.2018
 חדשה 

 מעבדת הרכב-צה''ל 402
 , צה"ל 01154ד.צ 
 03-7373529טל': 
 03-7375984פקס: 

בלימה ויציבות  -. בדיקות בתחום התחבורה 1
 כלי רכב 

09.07.2020 

 לוגיקה בע''מ-פתו 429 הכרה חדשה  09.08.2018
 , 7גולדה מאיר רח' 

 נס ציונה, פארק המדע
 052-6526098: טל'

• Other studies:Toxicological 

Pathology 

• Other studies: Histopathology  

08/08/2020 

הסמכה מחדש  09.08.2018
 והרחבה

 איירלאב בדיקות אויר בע''מ 309
 9979700כרמי יוסף  2הגפן 
 050-2411204: טל'

 דיגום ריח -אוויר -איכות הסביבה  .1
 דיגום-אוויר מארובות -. איכות הסביבה2
  )הרחבה  דיגום -אוויר פתוח -. איכות הסביבה3

 בטכנולוגיה זו(
מדידת -. איכות הסביבה, בדיקות כימיות, 4

 ריכוז גזים באוויר

04.12.2018 

 עדכון כתובת, 14.08.2018
רוחבי עדכון 
 בנספח

 לבטיחות בע''מהמעבדה  398
; קניון ארנה; 2רח' השונים 

 הרצליה
 09-7436654: טל'
 09-6053261קס: פ

בדיקת תכנון  -מערכות הצלה-. כבאות והצלה1
 ותקינות התקנה

10.09.2019 

מעבדות המכון הוטרינרי  120 הרחבה  14.08.2018
משרד -ע''ש קמרון

 החקלאות
 50250בית דגן , 12ת.ד 
 03-968-1682טל': 
 03-9605293פקס: 

בדיקות ביולוגיות,  -.  היגיינה תעשייתית1
 חיידקים פטריות ושמרים

 הסרת שיטה והרחבה בטכנולוגיה זו( ) 

30.04.2018 



 

 
Page 22 of 39 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  20.08.2018

בטכנולוגיה 
 קיימת 

קבוצת הנדסה ואיכות  172
 בע''מ
נצרת עילית , 571ת.ד 

8121203 
 072-211-9188טל': 
 153522838771פקס: 

 19.07.2018 ביסוס המבנה  –.קרקע וסלילה 1

הסמכה מחדש  20.08.2018
 והרחבה

רות ביצוע שח''מ מקו 220
 בע''מ

 58102חולון  , 1רח' הפלד 
 03-5572696: טל'

 

 07.11.2020 נפחים גדולים-מכשירים וולומטרים -. כיול1

 עדי אקוסטיקה בע''מא.  347 הסמכה חדשה 20.08.2018
 299בנימינה  , 14המלאכה 

 04-8348350: טל'
 04-8348351: פקס

 19.08.2020 רעש תעסוקתי -. בריאות1

 אמינולאב  בע"מ  5 הסמכה מחדש 21.08.2018
פארק המדע  1פנחס ספיר 

 נס ציונה 1בנין מס' 
 08-9303389טל':
 08-9303300פקס:

ביולוגיות, בדיקות  -מזון, מים ומשקאות .1
 אימונוכימיה

היגיינה תעשייתית בדיקות ביולוגיות, .2
 אימונוכימיה

 -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה .3
 יות, חיידקים, פטריות ושמריםבדיקות ביולוג

מזון, מים ומשקאות בדיקות ביולוגיות, .4
 חיידקים, פטריות ושמרים

 -תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים .5
 יולוגיות, חיידקים, פטריות ושמריםבדיקות ב

מזון, מים ומשקאות בדיקות כימיות, כימיה .6
 קלאסית

אויר בדיקות כימיות,  -איכות הסביבה .7
 ה קלאסיתכימי

 -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה .8
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

 -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה .9
 פיהבדיקות כימיות, כרומטוגר

מזון, מים ומשקאות בדיקות כימיות, .10
 כרומטוגרפיה

אויר בדיקות כימיות,  -איכות הסביבה .11
 כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות,  -ם קרקע, אגרגטים ומי.12
 ספקטרוסקופיה

מזון, מים ומשקאות בדיקות כימיות, .13
 ספקטרוסקופיה

אויר בדיקות כימיות,  -איכות הסביבה .14
 ספקטרוסקופיה

 -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה .15
 דיגום ובדיקות שדה

מוצרי תעשייה בדיקות כימיות, .16
 כרומטוגרפיה

31.08.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 דר' כץ טכנולוגיות 395 מכה חדשההס 21.08.2018

חיפה , 53שד' המגינים 
33265 

 04-8553343: טל'
 04-8553317: פקס

 20.08.2020 דיגום קרקע -קרקע-איכות הסביבה .1

 –עדכון נספח  22.8.2018
 חזרה מהשעיה

מעבדות הכיול רפא''ל  10
 78מחלקת אא''כ ואחזקה 

 2250ת.ד. 
 31021חיפה 
 04-879-4494: טל'

 

 מסה –גדלים פיזיקליים  –כיול  .1
 טמפרטורה –גדלים פיזיקליים  –. כיול 2
 לחץ –גדלים פיזיקליים  –. כיול 3
כוח, מומנט  –גדלים פיזיקליים  –. כיול 4

 באתר לשם

23.6.2020 

 עדכון נספח 23.08.2018
 

 מעבדות אקולוגיה 93
 8122702, יבנה 2הפרת 
 08-9322115טל': 
 08-9322116פקס:

בדיקות כימיות, כימיה -סביבת עובד-יאות .בר1
 קלאסית )עדכון שיטות בטכנולוגיה זו(

19/06/2020 

 שזטק מעבדות 230 מחדשהסמכה  27.08.2018
 16/10רח' חסידה 
 זכרון יעקב

 04-6921320: טל'
 

 31.12.2020 רעש תעסוקתי –.בריאות 1

איי. די מערכות הנדסה  423 הסמכה חדשה  03.09.2018
 בע"מ

 9מטת הי"ח ס
 4520009הוד השרון 

 052-3555100: טל'
 153-523-555100: פקס

 –מבנים תשתיות ובטון  –.פריטים הנדסיים 1
 בדיקות לא הורסות

02.09.2020 

אל.בי.אל טריידינג בע"מ,  312 הסמכה מחדש  03.09.2018
מחלקת בדיקות מישוב 

 אדים
א.תעשיה , 1האומנות 

 4250435חדש; נתניה 
 09-8858867: טל'

 09-8858845פקס: 

 –מכלים וצנרת לחץ  –.פריטים הנדסיים 1
 פליטות לאוויר 

17.03.2021 

 גנסורט בע''מ 342 עדכון נספח 03.09.2018
 1אבא אבן 

 הרצליה פיתוח
 09-7711806טל': 
 09-7711805: פקס

בדיקות ביולוגיות,   - גנטיקה –בריאות, רפואה .1
מחלות תורשתיות, בדיקות סריקה, אישור ואפיון ל

 שיטות מולקולריות מבוססות קביעת רצף

21/02/2020 

מעבדת חשמל למחקר  135 הסמכה מחדש 03.9.2018
ופיתוח, מגזר פיתוח 

מקורות אנרגיה 
וטכנולוגיה, תכנון פיתוח 

וטכנולוגיה; חברת חשמל 
 לישראל בע''מ

 10ת.ד. 
 31000חיפה 

 בדיקות הארקות - בדיקות חשמליות -ל חשמ. 1
 
 רעש תעסוקתי – בריאות. 2
 
קרינה לא מייננת  בדיקות  - איכות סביבה. 3

 פיזיקליות
 
בדיקות להפרעות עקב  - בדיקות חשמליות -חשמל . 4

 קרינה אלקטרומגנטית בתדר רדיו

16.9.2018 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 076-8630803: טל'

 076-8636585פקס: 

בריאות וגהות תעסוקתית  181 הסמכה מחדש 04.09.2018
 בע''מ
 4355840רעננה  278זה אחו
 3ת.ד 
 09-7747270: טל'
 09-7710097: פקס

 רעש תעסוקתי – בריאות. 1
 
 דיגום - סביבת עובד -בריאות . 2

30.11.2020 

פלסאון בע''מ המעבדה  292 הסמכה מחדש 04.09.2018
 ההידראולית
 3780500מעגן מיכאל 

 04-6394799: טל'
 04-6394815: פקס

 31.01.2021 פיזיקליותבדיקות  -תכתיים. מתכות וחומרים אל מ1

היקף הסמכה  06.9.2018
 גמיש

 דין מעבדות בע''מ 361
פארק תעשיה , 7האשל 

 3088900קיסריה 
 04-67175360טל': 
 04-67175360 פקס:

בדיקות ביולוגיות, -גנטיקה-. בריאות, רפואה1
 שיטות מולקולריות.

12.12.2020 

 בע''מ 71מורקס  28 הסמכה מחדש 06.09.2018
אבן יהודה , 145ת.ד. 
40500 

 09-899-7760: טל'
 09-899-8577פקס: 

 -פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות  .1
 מוצרי תעשייה

-. פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות2
 מכלים וצנרת לחץ

30.01.2021 

חזרה מהשעיה  12.9.2018
 לטכנולוגיה

מעבדות הכיול רפא''ל  
 78מחלקת אא''כ ואחזקה 

 31021חיפה 
 2250ת.ד 
 04-8794494טל': 
 077-33354218פקס: 

 

 23/06/2020 זרימה, נוזל ואוויר –גדלים פיזיקליים  –. כיול 1

 בקטוכם בע''מ 22 עדכון נספח  12.9.2018
 70400נס ציונה , 18החרש 
 08-9308308טל': 
 08-9401439פקס: 

בדיקות כימיות,  –מוצרים חקלאיים  –חקלאות 
 טוגרפיה כרומ

07/01/2021 

הסמכה  16.9.2018
 מחדש

דורות מגופי פיקוד ובקרה  262
 בע''מ

 קיבוץ דורות
7917500 

 08-6808700טל': 
 08-6808705פקס: 

נפחים -כיול מכשירים וולומטרים  -.כיול1
 גדולים

05.11.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  16.9.2018

 חדשה
 תרייג לאבס בע"מ 425

אור עקיבא  14האילן 
3065101 

 052-8959266: טל'
 077-3180728פקס: 

 15.9.2020 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה -ה מוצרי תעשיי.1

הסמכה  16.9.2018
 מחדש

 מעבדת ברוש 180
 478ת.ד 

 4510302הוד השרון  
 09-7486293טל': 

 09-7486293קס: פ

 דיגום –אוויר פתוח  -.איכות הסביבה 1
 
  דיגום – סביבת עובד -בריאות .2
 
 רעש תעסוקתי -ות .בריא3
 

31.12.2020 

הסמכה  16.9.18
 מחדש 

-חברת נמל אילת בע"מ 359
בטיחות ואיכות סביבה; 
 מערך תחנות ניטור אוויר

 37ת.ד.
 8810011אילת 
 08-6358319: טל'
 08-6358302: פקס

. איכות הסביבה, בדיקות פיסיקליות, מדידת 1
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של 

  קרינת בטא.

05.12.2020 

הרחבה לסניף  17.09.2018
 הרטוב

סיסטם מעבדות מתקדמות  37
 בע"מ
, אזור 4רח' פארן  ,3בנין 

                 תעשייה צפוני,
 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

 -קרקע אגרגטים ומים -. איכות הסביבה1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

כימיות, כימיה בדיקות  -. מוצרי תעשיה2
 קלאסית

בדיקות כימיות,  -. מוצרי תעשיה3
 ספקטרוסקופיה

11.08.2020 

הסמכה  04.10.18
מחדש והסרה 
 חלקית מרצון

מערך -מרכז רפואי הדסה 325
 המעבדות

 91120ירושלים  12000ת.ד. 
 02-6777111טל': 
 02-6434434: פקס

ופרמקולוגיה, אימונולוגיה  -בריאות, רפואה . 1
שיטות באוטואנלייזרים  ביולוגיות, בדיקות 

 )הסרה מרצון(
 
 -המטולוגיה, ספירה -בריאות, רפואה . 2

בדיקות ביולוגיות, ספירה באוטואנלייזרים 
  )הסרה מרצון(

  -המטולוגיה – בריאות, רפואה. 3
)הסרה  בדיקות ביולוגיות, אפיון תאי דם

 מרצון(
 –כימיה, ביוכימיה כללית  –. בריאות, רפואה 4
 דיקות כימיות ,שיטות באוטואנלייזריםב
 –כימיה, ביוכימיה כללית  –. בריאות, רפואה 5

בדיקות כימיות  -המודינמיקה ואוקסימטריה 
 ,שיטות באוטואנלייזרים 

 -המטולוגיה, קרישה -ואה בריאות, רפ. 6
בדיקות ביולוגיות, שיטות באוטואנלייזרים 

   )הסרה מרצון(
   

6.6.2020 

סמכה ה 04.10.2018
מחדש 

 והרחבה

 טק שירותי סביבה-אקו 122
 בע מ 

באר שבע , 752ת.ד. 
8410601 

 08-628-3690:  טל'
 08-623-6080 :פקס

 דיגום ריח-אוויר-.איכות הסביבה1
מדידת  -אוויר מארובות-הסביבהאיכות . 2

 ריכוז גזים באוויר
 דיגום-אוויר מארובות -. איכות הסביבה3
 דיגום-אוויר פתוח-.איכות הסביבה4
 דיגום -סביבת עובד-. בריאות 5

27.12.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  04.10.2018

מחדש 
 והרחבה

123 
 

 א.ש. שרותי מחקר בע''מ
קיבוץ מעלה , 138ת.ד 

 9083500החמישה 
 02-5709450טל': 
 02-5709451: פקס

 דיגום ריח-אוויר-.איכות הסביבה1
, בדיקות כימיות מדידת -איכות הסביבה. 2

 רריכוז גזים באווי
 דיגום-אוויר מארובות -. איכות הסביבה3
 דיגום-אוויר פתוח-.איכות הסביבה4
 

09/02/2021 

הסמכה  9.10.18
 מחדש

 איזון פארמה בע''מ 308
 11קרית המדע 

 977605ירושלים 
 072-2458950: טל'

 02-5861814פקס: 

בדיקות  -.חקלאות, מוצרים חקלאיים1
 כימיות, כרומטוגרפיה

28.12.2020 

הסמכה  9.10.18
 חדשה

רפאל תעשיות מגופים  410
 מעבדת מדי מים – בע''מ

 ; אור עקיבא16רח' האילן 
 30600אור עקיבא 

 04-6263555': טל
 04-6263552פקס: 

בדיקת  - בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה .1
 מדי מים

8.10.2020 

הרחבה  09.10.2018
בטכנולוגיה 

 קיימת

מעבדות איזוטסט החדשה  4
 בע"מ
א.ת  12156, ת.ד 27מה היוז

 7760015צפוני אשדוד 
 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

 31.07.2019 ביסוס המבנה-קרקע וסלילה  .1

הסמכה  09.10.2018
 חדשה

אלומיניום קונסטרקשיין  352
 ( בע''מ1996תעשיות )
אזה ת מישור , 8אופירה 
 9851106אדומים 

 02-5352581: טל'
 02-5354008: פקס

 08.10.2020 בדיקות תכן ותפקוד -מסך . קירות1

השעיה מרצון  09.10.2018
לשיטות 

 בטכנולוגיה

מעבדות מקורות חברת  0080
 הלאומיתהמים 

נצרת עילית , 610ת.ד 
17105 
 04-650-0680טל': 
 04-9500268פקס: 

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה1
בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )השעיה 

 ( P4תר אילת מרצון לשיטות בא

28.08.2020 

הכרה מחדש  15.10.2018
 + הרחבה 

 אמינולאב 74
 4074ת.ד  1פנחס ספיר 

 נס ציונה
 08-9303389: טל'
 08-9303300: פקס

•Other studies: Tests for microbial 
contamination 

•Other studies: Medical devices packages 
-Accelerated aging and shelf life studies 
- Microbiological testing and package 

integrity testing 
•Analytical and clinical chemistry testing 

31.1.2021 

הסמכה  15.10.2018
 מחדש

50 PMDS  המכון לניטור
 בלאי בע''מ

 קרית הטכניון  9313ת.ד. 
 04-822-1466טל': 

  

בדיקות כימיות,  -.דלקים, שמנים וביטומנים1
מיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים כי

 פיזיקליים
בדיקות כימיות,  -.דלקים, שמנים וביטומנים2

 מדידות כימיה רטובהכימיה קלאסית, 

17.1.2021 



 

 
Page 27 of 39 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
השעיה מרצון  16.10.2018

לשיטות 
 בטכנולוגיה

מעבדות מקורות חברת  0080
 המים הלאומית

נצרת עילית , 610ת.ד 
17105 
 04-650-0680טל': 
 04-9500268פקס: 

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה1
בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )השעיה 

 ( P1מרצון לשיטות באתר ראש העין 

28.08.2020 

הסמכה  17.10.2018
 מחדש 

גליל ג'נטיק -ג'י.ג'י.אי 356
 אנליסט בע''מ

מתחם חוצות הגולן ת.ד 
 1290000א.ת קצרין , 3664
 04-9007100טל': 
 04-9007111פקס: 

גנטיקה, בדיקות  –בריאות, רפואה 
ביולוגיות, בדיקות סריקה, אישור ואפיון 
למחלות תורשתיות, שיטות מולקולריות 

 מבוססות קביעת רצף

16.1.2021 

הסמכה  17.10.2018
מחדש 

 והרחבה

 לב בע''מ-מעבדות ביו 147
אזור התעשייה עטרות  ת.ד 

 , ירושלים34038
91340 

 02-584-1111: טל'
 02-584-1110: פקס

 -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה1
בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים 

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(
בדיקות ביולוגיות,  -.מזון מים ומשקאות2

 חיידקים פטריות ושמרים
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

דיגום  -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה3
 יקות שדהובד
 דיגום מזון -ם ומשקאות.מזון מי4
 -.תכשירים רפואים ואביזרים רפואיים5

 בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים

11.02.2021 

השלמה  17.10.2018
להסמכה 

 מחדש

מעבדות הכיול רפא''ל  0010
 78מחלקת אא''כ ואחזקה 

 31021חיפה 
 2250ת.ד 
 04-8794494טל': 
 077-33354218פקס: 

 

זרם ישר ותדר  -חשמליים  גדלים  –. כיול 1
 נמוך

 תדר גבוה, זמן -גדלים חשמליים  –.כיול 2
הספק ואנרגיה  -גדלים חשמליים  –.כיול 3

 חשמלית חד מופעית בתדר נמוך
 מדי תאוצה –גדלים מכניים  –.כיול 4
מכשירי מדידה תלת  –גדלים מכניים  –.כיול 5

 ממדיים
 צורה, זווית –גדלים מכניים  –.כיול 6
 מדי קושיות -גדלים מכניים  –ל .כיו7
 אורך –גדלים מכניים  –.כיול 8
 כח, מומנט -גדלים פיזיקליים  –.כיול 9
 לחות –גדלים פיזיקליים  –.כיול 10
זרימה, נוזל  –גדלים פיזיקליים  –.כיול 11

 ואוויר
 מסה –גדלים פיזיקליים  –.כיול 12
 לחץ –גדלים פיזיקליים  –.כיול 13
 טמפרטורה –פיזיקליים  גדלים  –.כיול 14

23/6/2020 

הרחבה  18.10.2018
בטכנולוגיה 

 קיימת

כם שירותי יעוץ -אל 174
 והנדסה בע מ

 44641כפר סבא , 2417ת.ד.
 09-7675857טל': 
 09-7676239פקס: 

בדיקות כימיות,  -אוויר-.איכות הסביבה1
 ספקטרוסקופיה

01.06.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  21.10.2018

בטכנולוגיה 
 קיימת 

 איזוטופ בע"מ 2
  20הירוק 

 , כנותהאיזור התעשיי
 08-8697200טל': 
 08-8697007פקס:

 –קרקע אגרגטים ומים -.איכות הסביבה 1
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה

 –קרקע אגרגטים ומים -.איכות הסביבה 2
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה 

31.07.2019 

הרחבה  21.10.2018
בטכנולוגיה 

 קיימת 

 לאב  בע"מ אמינו 5
פארק המדע  1פנחס ספיר 

 נס ציונה 1בנין מס' 
 08-9303333טל':
9303300-08פקס:  

.מזון מים ומשקאות, בדיקות ביולוגיות, 1
 חיידקים פטריות ושמרים. 

31.08.2020 

הסמכה  22.10.2018
 מחדש 

המרכז הישראלי לבטיחות  251
 בנפיצים בע''מ

קיסריה , 3212ת.ד 
3088900 

 04-9577777: טל'
 04-9577799 :פקס

 –מבנים, תשתיות ובטון   -.פריטים הנדסיים 1
בדיקות לא הורסות, בדיקת עמידה במרחקי 

 הפרדה במתקני/אתרי נפיצים
חומרי נפץ, סיווג נפיצים  -.מוצרי תעשייה 2

 וסיווג קבוצת סיכון
 

25.12.2018 

המבדקה הכימית )ע"ש  29 הרחבה 22.10.2018
 איליוף ובנטור( בע"מ

 25115קיבוץ בית העמק 
 04-9119841טל.: 
 04-9111833פקס: 

בדיקות כימיות,  -דלקים, שמנים וביטומנים.1
 כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

בדיקות כימיות,  -דלקים, שמנים וביטומנים.2
 כימיה קלאסית )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

דיגום )הרחבה  -דלקים, שמנים וביטומנים.3
 קיימת(וגיה בטכנול

בדיקות כימיות,  -דלקים, שמנים וביטומנים.4
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( ספקטרוסקופיה

08.07.2019 

 2016ד.ל אופטימליט  420 עדכון כתובת 23.10.2018
 בע"מ

 , לוד 18אבא הילל סילבר 
 6085001שוהם  906ת.ד. 
 03-77703434טל': 
 03-7703433פקס: 

 09/07/2020 טמפרטורה -ים גדלים פיזיקלי –. כיול 1

 גנסורט בע''מ 342 עדכון כתובת 24.10.2018
, 10פרופ' מנחם פלאוט 

 7670609  רחובות
 08-6586896טל': 
 08-6649750: פקס

בדיקות  - גנטיקה –בריאות, רפואה .1
ביולוגיות,  בדיקות סריקה, אישור ואפיון 

מולקולריות למחלות תורשתיות, שיטות 
 רצףמבוססות קביעת 

21/02/2020 

כ.ר.ז בדיקות ופתרונות  409 עדכון נוסח 31.10.2018
 למבנים בע"מ

; 1; כניסה  20פריימן 
 , ראשון לציוןקומת גלריה

 052-2567111 טל':
 03-9564113: פקס

-מבנים תשתיות ובטון-.פריטים הנדסיים1
 בדיקות לא הורסות

26/12/2019 

הרחבה  31.10.2018
בטכנולוגיות 

 חדשות

 מעבדות חי בע''מ 184
פארק   6מנחם פלאוט 

 76326רחובות , תמר
 08-9366475: טל'
 08-936-6474: פקס

בדיקות  -. חקלאות, מוצרים חקלאים1
 ביולוגיות, חיידקים , פטריות ושמרים.

בדיקות כימיות,  -. חקלאות, מוצרים חקלאים2
 ספקטרוסקופיה.

31/03/2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  31.10.2018

מחדש + 
 הרחבה 

ניהול משאבי סביבה  247
 אינוירומנג'ר בע"מ

, 13337ת.ד. , 2רח' הפרת 
 8122702יבנה 
 08-9430176: טל'
 08-9327110: פקס

 נתחי גזים באוויר –גדלים כימיים  -.כיול1
מדי ריכוז  –גדלים פיזיקליים  –.כיול 2

חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת 
 בטא

01.02.2019 

ש הכרה מחד 01.11.2018
 + הרחבה 

 GLP -פרמה סיד 232
 נס ציונה, 9רח' המזמרה 

  08-9302771: טל'
 08-9302773: פקס

• Toxicity studies 

• Other studies: Toxicological 

Pathology 

12.02.2021 

הסמכה  01.11.2018
 מחדש 

 וזה אקולוגיה בע''מ 294
 3882800זמר , 5235ת.ד 
 09-8743370: טל'
 09-8743334: פקס

 קרקע, דיגום קרקע –יכות הסביבה .א1
 קרקע, דיגום אוויר בקרקע –.איכות הסביבה 2

07.01.2021 

הסמכה  04.11.2018
 חדשה 

 אוטוריטי לאבס בע''מ 433
נתניה , 6רח' האומנות 

4250440 
 052-5704168: טל'

מערכות כיבוי אש על בסיס  –.כבאות והצלה 1
 מים

03.11.2020 

הסמכה  01.11.2018
 מחדש

 אקו צ'ק בע"מ 182
 293ת.ד 

 4880500קיבוץ עינת 
 03-5343664: טל'
 03-5362603: פקס

דיגום, גהות  -סביבת העובד -.בריאות1
 תעסוקתית

 רעש תעסוקתי -.בריאות2

31.12.2020 

הסמכה  04.11.2018
 חדשה

אס.אי. שירותי פארמה  437
 בע''מ

 ;22פארק מתם ; בניין 
 3190500חיפה 
 04-3731411 :טל'
 04-3731347: קספ

 טמפרטורה.-גדלים פיזיקליים-. כיול1
 לחץ.-גדלים פיזיקליים-כיול. 2
 לחות.-גדלים פיזיקליים -כיול. 3

03.11.2020 

חזרה  05.11.2018
מהשעיה 

 מרצון

מעבדת תקנים, מחלקת  94
מונים  -מבדקות מונים  

ארצי, אגף השיווק, חברת 
 החשמל לישראל בע"מ

 51200בני ברק , 17לחי 
 03-617-4859טל': 
 03-6174908פקס: 

 לחות -גדלים פיזיקליים-.כיול1
 טמפרטורה -גדלים פיזיקליים-. כיול2
 

11.02.2020 

הסמכה  06.11.2018
מחדש 

והרחבה 
)בטכנולוגיה 

 קיימת(

 מד מים רימונים בע''מ 223
 47003; ת.ד  5רח היצירה 
 97243ירושלים 

 02-6569260טל': 
 02-6569261: פקס

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  - יולכ.1
 גדולים

8.11.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
המועצה לענף הלול    246 הסרת שיטות  11.11.2018

 המעבדות לבריאות העוף
 ;2קפלן רח 

 61071תל אביב 
 04-652-7598טל': 
 03-696-0151פקס: 

בדיקות -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים1
ת מאתר ביולוגיות, וירוסים ) הסרת שיט

 המעבדה הדרומית( .
 
 

31.12.2019 

הסמכה  12.11.2018
מחדש 

 והרחבה

( בע"מ 1985אסית הנדסה ) 65
 מעבדות קרקע ודרכים

א.ת קרית ; 23יוסף בצרי 
קרית אתא  ,630גנים; ת.ד. 
2810601 

 04-8401243 :טל'
 04-8420652 :פקס

בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור  -.בניה1
זיקליות )הסרת שיטה בדיקות פי -בטון

 והרחבה בטכנולוגיה זו(
 ביסוס מבנה-.קרקע וסלילה2
בדיקות -אספלט וביטומן-.קרקע וסלילה3

 ופיזיקליותכימיות 
בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.קרקע וסלילה4

 תכימיות ופיזיקליו

01.12.2020 

הסמכה  12.11.18
 מחדש

 מד תקין בע"מ 206
 קיבוץ חפציבה  

    19135 ישראל
 04-6537777: ל'ט

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -כיול 
 גדולים

21/03/2021 

הסמכה  12.11.2018
 מחדש 

מגאמא הנדסה טכנולוגיות  33
 ותוצרים בע''מ

נשר  185ת.ד.   47התעשייה 
 36601חיפה , תל חנן

 04-821-4628: טל'

 –בטון חיפויים וחומרי גלם ליצור בטון  –בניה .1
 יזיקליות בדיקות פ

בדיקות כימיות  –אספלט וביטומן -קרקע וסלילה .2
 ופיזיקליות

בדיקות  –ומים  אגרגטיםקרקע  –קרקע וסלילה .3
 כימיות ופיזיקליות 

ממדים מקלטים  –בדיקות הנדסיות  –ניה .ב4
 םונגרות במבני

 תכן והתקנה –מערכות הבניין  –בניה .5
 –מבנים תשתיות ובטון  –פריטים הנדסיים .6

 בדיקות לא הורסות
 ביסוס המבנה –קרקע וסלילה .7

10.11.2020 
 

המכון הישראלי לקרמיקה  375 עדכון נוסח 11.11.2018
 וסיליקטים

חיפה , קריית הטכניון
32000 

בדיקות  –. חומרים ומוצרי בנייה 1
 פיזיקליות 

05.02.2020 

המכון הישראלי לאנרגיה  31 הרחבה 13.11.18
המעבדה -ולסביבה

 מיתהכי
 26חיים לבנון 
 61170תל אביב 

 03-642-4075: טל'
 03-6438238: פקס

בדיקות כימיות,  –.דלקים, שמנים וביטומנים 1
 ספקטרוסקופיה

בדיקות כימיות,  –.דלקים, שמנים וביטומנים 2
 כימיה קלאסית

 

20/12/2019 

הסמכה  13.11.2018
 חדשה

 סולבר מוצרי חלבון בע"מ 435
, , אשדוד2רח' ההדרים 

77121 
 08-8632111: טל'

 08-8561455: פקס

בדיקות כימיות, כימיה -מים ומשקאות. מזון, 1
 קלאסית

12.11.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 ברמד 0201 עדכון נספח 18.11.18

 22808 קיבוץ עברון
 04-9855303טל': 
 04-9857677פקס: 

נפחים  –כיול מכשירים וולומטריים  –.כיול 1
 גדולים

16.6.2020 

סיסטם מעבדות מתקדמות  37 נספח עדכון 18.11.2018
 בע"מ
, אזור 4רח' פארן  ,3בנין 

                 תעשייה צפוני,
 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

בדיקות כימיות, כימיה -. מוצרי תעשייה1
 קלאסית.

כיול מכשירים -גדלים פיזיקליים -.כיול2
 וולומטרים

 מסה -גדלים פיזיקליים-.כיול3

11.08.2020 

 מגם תעשיות בע"משיפר  401 עדכון נוסח 18.11.2018
 3023; ת.ד 22רח' האשל 

פארק תעשיה קיסריה 
30889 
 04-6279430טל': 
 04-6279477: פקס

 - מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשיה.1
 בדיקות פיזיקליות

25/12/2019 

 רבקה קולטון שפירא 355 עדכון נוסח 18.11.2018
כפר ויתקין , 43דרך החול 

4020000 
 09-8663196: טל'
 09-8664781: פקס

בדיקות  –אוויר פתוח  –.איכות הסביבה 1
 פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים

10/12/2019 

 מעבדת תאלמ''ג-רפא''ל  403 עדכון נוסח 19.11.2018
; מרכז הפצה 2250ת.ד 
 3102102חיפה , 690

 073-3353191טל': 
 073-3354015פקס: 

רגישות -בדיקות הנדסיות-תעשייהמוצרי . 1
 מולכת/מוקרנת

פליטה  -בדיקות הנדסיות-. מוצרי תעשייה2
 מולכת /מוקרנת

28.01.2020 

הרחבה  28.11.2018
בטכנולוגיה 

 חדשה 

 אמינולאב  בע"מ  5
פארק המדע  1פנחס ספיר 

 נס ציונה 1בנין מס' 
 08-9303333טל':
9303300-08פקס:  

איים, בדיקות כימיות, .חקלאות, מוצרים חקל1

 HPLCכרומטוגרפיה, 

31.08.2020 

הסמכה  28.11.2018
מחדש+ 

 עדכון נוסח

מעבדה מיקרוביולוגית  284
 מרכז רפואי אסף הרופא

 70300צריפין מיקוד 
 08-9779862טל': 
 08-9779865: פקס

 - קרקע  אגרגטים ומים -איכות סביבה .1
 יםביולוגיות  חיידקים  פטריות ושמרבדיקות 

28.2.2021 

 ליבקו מעבדות בע"מ 431 הסמכה  28.11.2018
ראש העין , 10המלאכה 
4809118 

 052-3832030: טל'

 27.11.2020  תכן וביצוע –.מכלי לחץ 1
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מעבדות איזוטסט החדשה  004 הרחבה  29.11.2018

 בע"מ
א.ת  12156, ת.ד 27היוזמה 

 7760015צפוני אשדוד 
 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

בדיקות פיזיקליות -. חומרים ומוצרי בניה1
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת (

31.07.2019 

הסמכה  3.12.2018
 מחדש

בריאות וגהות -טבת 146
 תעסוקתית בע''מ

 2הגפן 
 9979700כרמי יוסף 

 08-9298580: טל'

 דיגום –סביבת עובד  –. בריאות 1
דיגום, גהות  –סביבת עובד  –בריאות . 2

 תעסוקתית
 רפואה –בדיקות פיזיקליות  –. בריאות 3
 רעש תעסוקתי –בריאות . 4

16.01.2021 

 מרום בע"מ-מי 322 עדכון נספח 4.12.2018
; סביון 1רח' הורדים 

5690500 
 03-6352100: טל'
 03-6046541: פקס

נפחים  –כיול מכשירים וולומטריים  –.כיול 1
 גדולים

25/07/2020 

הסמכה  04.12.2018
 חדשה

 אוריג'ין זרעים בע"מ 427
, 699גבעת ברנר ת.ד 

 7610602, רחובות 
 08-9357111: טל'
 08-9357444: פקס

בדיקות -מוצרים חקלאים-. חקלאות1
 ביולוגיות, נביטה.

בדיקות  -מוצרים חקלאים-.חקלאות2
 ביולוגיות, טוהר זן

בריאות זרעים  -מוצרים חקלאים-. חקלאות3
 וצמחים, אימונוכימיה.

בריאות זרעים  -מוצרים חקלאים-חקלאות. 4
 וצמחים, שיטות מולקולריות

03.12.2020 

המבדקה הכימית )ע"ש  29 הרחבה 04.12.2018
 איליוף ובנטור( בע"מ

 25115קיבוץ בית העמק 
 04-9119841טל.: 
 04-9111833פקס: 

בדיקות כימיות,  -דלקים, שמנים וביטומנים.1
 כימיה קלאסית )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

 

08.07.2019 

הסמכה  05.12.2018
 חדשה

 מדיטסט הרוש בע"מ 413
 כפר סבא, 77בן יהודה 
4443628 

 09-7605802: טל'
 09-7652846: פקס

 04.12.2020 בדיקות פיזיקליות-בניה.חומרים ומוצרי 1

המועצה לענף הלול    246 הרחבה  05.12.2018
 המעבדות לבריאות העוף

 ;2רח קפלן 
 61071תל אביב 

 04-652-7598': טל
 03-696-0151פקס: 

בדיקות ביולוגיות, -.היגיינה תעשייתית1
חיידקים פטריות ושמרים )הרחבה בטכנולוגיה 

 זו(

31.12.2019 

הסמכה  5.12.2018
 מחדש

המוסד לבטיחות וגהות,  196
 מחלקת גהות
  22רח' מזא''ה 

 6521337אביב -תל
 03-5266446: טל'
  :פקס

 דיגום – סביבת עובד -בריאות .1

 רעש תעסוקתי – בריאות.2

4.4.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 לב בע''מ-מעבדות ביו 147 הרחבה 06.12.2018

אזור התעשייה עטרות  ת.ד 
 ירושלים, 34038
91340 

 02-584-1111: טל'
 02-584-1110: פקס

 -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה1
בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים 

 יימת()הרחבה בטכנולוגיה ק

11.02.2021 

הסמכה  09.12.2018
 מחדש 

המועצה הציבורית למניעת  231
רעש וזיהום אויר בישראל 

 )מלרז(
 03-5250038: טל'
 03-5250037: פקס

.איכות הסביבה , קרינה לא מייננת, בדיקות 1
 פיזיקליות 

11.12.2020 

אלפיין סיסטמס מיגון אש  421 הסמכה  13.12.2018
 בע"מ

פתח , 93קי רח' ז'בוטינס
 4951774תקוה 
 03-9030157טל': 
 03-9030224: פקס

מערכות גילוי אש וכיבוי  –.כבאות והצלה 1
 אלטרנטיבי, בדיקת תכנון ותקינות התקנה

מערכות הצלה, בדיקת תכנון  -.כבאות והצלה2
 ותקינות התקנה

12.12.2020 

הרחבה  16.12.2018
בטכנולוגיה 

 קיימת

 מעבדות אקולוגיה 93
 8122702, יבנה 2הפרת 
 08-9322115טל': 
 08-9322116פקס:

 19.06.2020 דיגום-אוויר מארובות-הסביבה. איכות 1

הסמכה  16.12.2018
 מחדש

 מוצרי סייפ פק בע"מ 339
רחוב אסטוריה מאיר 

 3850706חדרה , 7מספר 
 0732-555-666טל': 
 073-255-5667פקס: 

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות1
 וגרפיה ) הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(כרומט

14.12.2020 

הרחבה  17.12.2018
בטכנולוגיה 

 קיימת

מעבדות איזוטסט החדשה  004
 בע"מ

א.ת  12156, ת.ד 27היוזמה 
 7760015צפוני אשדוד 

 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

מערכות כיבוי אש על בסיס -. כבאות והצלה 1
 בדיקת תכנון ותקינות התקנה -מים

31.07.2019 

הסמכה  17.12.18
 חדשה

 1993ציוד ומערכות רדט  436
 בע''מ
 5הארד 

 6971057תל אביב 
 03-6450513: טל'
 03-6450760: פקס

זרם ישר ותדר  -גדלים חשמליים   –.כיול 1
 נמוך

 תדר גבוה, זמן -גדלים חשמליים   –.כיול 2
 טמפרטורה –גדלים פיזיקליים  –.כיול 3
 לחות -יזיקליים גדלים פ –.כיול 4

16.12.2020 

תמ"י מכון למחקר ופיתוח  100 הכרה מחדש  25.12.2018
מעבדת קיו. סי.  -בע"מ

 פארמה ומעבדת ביוצידים
 26111מפרץ חיפה 

 10140ת.ד. 
 04-8469503טל': 

•Analytical and Clinical Chemistry 

Testing. 
•Physical-chemical Testing. 
•Studies on behavior in water, soil and 

air; bioaccumulation. 
•Other studies: biocidal efficacy testing. Other studies: biocidal efficacy testing. 

06.03.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
המעבדה הממשלתית  134 עדכון נספח 5.12.20182

 נטור מים-למים וביוב 
 6מרכז וולקני  ת.ד. 

 50250בית דגן 
 03-9683948: טל'

 –קרקע אגרגטים ומים  –כות סביבה . אי1
 בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה

 –קרקע אגרגטים ומים  –. איכות סביבה 2
 בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה 

 –קרקע אגרגטים ומים  –. איכות סביבה 3
 בדיקות כימיות ,כמיה קלאסית

 

21/03/2020 

הסמכה  27.12.2018
מחדש 

 והרחבה

-ביקורת קרינהמעבדות  119
 ג"מק

 , 9001ת.ד. 
 84190באר שבע 

 08-6569347טל': 
 08-6569111פקס: 

-בדיקות פיזיקליות, רפואה-.בריאות 1
 דוזימטריה אישית, מדידת מנות קרינה.

רפואה, בדיקות כימיות, מנייה -.בריאות2
 וספקטרומטריה.

בדיקות כימיות, מנייה -סביבת עובד-.בריאות3
 וספקטרומטריה.

דיגום )הרחבה -סביבת עובד-.בריאות4
 בטכנולוגיה זו(

רעש תעסוקתי )עדכון תקנים -.בריאות5
 בטכנולוגיה זו(

בדיקות כימיות, -אוויר-.איכות הסביבה6
 ספקטרוסקופיה

קרינה מייננת, דוזימטריה )עדכון -. כיול7
 בטכנולוגיה זו(

28.12.2020 

הסמכה  30.12.2018
 מחדש

 משאבות סכנין בע"מ 371
סחנין , ב1אלמסרארה 

3081000 
 04-6743176: טל'
 04-6741338: פקס

 -.מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה 1
צנרת מים וביוב, צילום  -בדיקות פיזיקליות  

 וזיהוי ממצאים

08.04.2021 

הסמכה  31.12.2018
 מחדש 

 המכון הישראלי ליין 252
 76120רחובות  4הרא"ז 
 08-9475693טל': 
 08-9469017פקס: 

בדיקות כימיות, -מים ומשקאות. מזון, 1
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות, כימיה -. מזון, מים ומשקאות2
 קלאסית.

01.01.2021 

הסמכה  31.12.2018
 מחדש,
 הרחבה,

השעיה מרצון 
 לטכנולוגיה

 מעבדות מרכז קטיף 0069
 מ"בע 

 8771002נתיבות , 100ת.ד 
 08-991-7019טל': 
 08-9917019פקס: 

קאות, בדיקות כימיות, . מזון, מים ומש1
כרומטוגרפיה )הרחבה והסרת שיטות 

 בטכנולוגיה זו(.
בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים2

כימיות, כרומטוגרפיה )השעיה מרצון 
 לטכנולוגיה זו(

31.12.2020 

עדכון שנת  03.01.2019
 תקן

 מכון תערובת -אמבר  0394
 3881100, א.ת. גרנות

 04-6321490טל': 
 04-6321651ס: פק

בדיקות כימיות,  -. מזון , מים ומשקאות1
 כימיה קלאסית.

בדיקות ביולוגיות,  -. מזון מים ומשקאות2
 אימונוכימה.

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות3
 כרומטוגרפיה

03.03.2020 

עדכון שנת  03.01.2018
 תקן

רכבת ישראל בע"מ.  388
חטיבת בטיחות, ביטחון 

 הואיכות הסביב
 757לוד ת.ד  1יוספטל 

 04-8564147טל': 
 15348564147פקס: 

מדידת  -. איכות הסביבה, בדיקות כימיות 1
 ריכוז גזים באוויר

 
בדיקות  –אוויר פתוח  –. איכות הסביבה 2

 קיקיםפיזיקליות, מדידת ריכוז חל
 

27.03.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  1.1.2019

 מחדש
 גת מדי מים בע"מ 241

  3/2רחוב תמוז 
 82023רית גת  א.ת ק

 08-6884378: טל'
 

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -כיול
 גדולים

29.3.2021 

 איטלמן מעבדות בע"מ 386 הרחבה  06.01.2019
, כפר 15ת.ד. 10עמק עירון 

 סבא 
 052-6024363טל': 

מערכות גילוי אש וכיבוי  –.כבאות והצלה 1
 אלטנרטיבי, בדיקת תכנון ותקינות התקנה

מערכות הצלה, בדיקת תכנון  –.כבאות והצלה 2
 ותקינות התקנה 

27/08/2020 

 גנסורט בע''מ 342 הרחבה 06.01.2019
, 10פרופ' מנחם פלאוט 

 7670609  רחובות
 08-6586896טל': 
 08-6649750: פקס

בדיקות ביולוגיות,   - גנטיקה –בריאות, רפואה 
בדיקות סריקה, אישור ואפיון למחלות 

ת, שיטות מולקולריות מבוססות תורשתיו
 קביעת רצף

21/02/2020 

החברה המרכזית לייצור  393 הרחבה 06.01.2019
-משקאות קלים בע"מ

 מעבדת מפעל קוקה קולה
 555ת.ד.  129כהנמן 

 5110401בני ברק 
 03-6712457: טל'

 054-9002457: פקס

 –קרקע אגרגטים ומים  – .איכות הסביבה1
 וסקופיהספקטר –בדיקות כימיות 

 
 –קרקע אגרגטים ומים  – .איכות הסביבה2

 כימיה קלאסית –בדיקות כימיות 

16/12/2019 

הסמכה  06.01.2019
 מחדש

 קרן מעבדות גהות 177
 491ת.ד 

 7810401אשקלון 
 054-7513156: טל'

 : פקס

 דיגום – סביבת עובד -בריאות .1
 רעש תעסוקתי – בריאות.2

13/04/2021 

 הסמכה 09.01.2019
 מחדש 

 ג.ש נדיר שיווק בע''מ 299
 א.ת מודיעין, 4027ת.ד 

 03-9021874טל': 

מכלים וצנרת לחץ,  -. פריטים הנדסיים1
 פליטות לאוויר

12.03.2021 

הסמכה  14.01.2019
 מחדש

 הזרע סידס בע''מ 111
 79837ד.נ שקמים , ברורים

 08-6878101': טל
 08-8600561: פקס

בדיקות -חקלאות, מוצרים חקלאיים .1
 ביולוגיות, נביטה.

בריאות זרעים -.חקלאות, מוצרים חקלאיים2
וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן )עדכון 

 רוחבי בשם הטכנולוגיה(
בריאות זרעים  -.חקלאות, מוצרים חקלאיים3

אימונוכימיה )עדכון רוחבי בשם -וצמחים
 הטכנולוגיה(

בריאות זרעים  -.חקלאות, מוצרים חקלאיים4
, שיטות מולקולריות )עדכון רוחבי וצמחים

 בשם הטכנולוגיה(

07.03.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מועצה מקומית תעשייתית  162 הרחבה  20.01.2019

 נאות חובב
באר , ת חובברמ 360ת.ד 
 84102שבע 
 08-654-3105טל': 

 

קרקע, אגרגטים ומים, בדיקות  –איכות סביבה 
 כימיות, כרומטוגרפיה

08.03.2019 

הסמכה  21.1.2019
 החדש

אנג' מכון בקרה ארצי  374
 בע"מ
 132ת.ד 

 5רח' אל מסאלה 
 1693000כפר כנא 

 04-6419957: טל'
 04-6411646: פקס

 בקרת תכן – הנדסיותבדיקות  -בניה .1

בקרת ביצוע עד שלב  – בדיקות הנדסיות -בניה .2
 שלד

בקרת ביצוע עד שלב  – בדיקות הנדסיות -בניה .3
 גמר

8.1.2021 

מעבדות מקורות חברת  80 כון נספחעד 21.01.2019
 המים הלאומית

נצרת עילית , 610ת.ד 
17105 
 04-650-0680טל': 
 04-9500268פקס: 

 -קרקע אגרגטים ומים-הסביבה.איכות 1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

28.08.2020 

הרחבה  21.01.2019
לטכנולוגיה 

 חדשה

 מעבדות אקולוגיה 93
 8122702, יבנה 2הפרת 
 08-9322115טל': 
 08-9322116פקס:

בדיקות -אוויר פתוח-. איכות הסביבה1
 פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים

19/06/2020 

הסמכה  22.1.2019
מחדש, עדכון 
כתובת ועדכון 

 נוסח

מעבדת כיול, קיסייט  15
 1999טכנולוגיות ישראל 

 בע''מ
פארק עופר; דרך שלמה 

 94שמלצר 
 4970602פתח תקווה 

 03-928-8600: טל'
 03-9288601קס: פ

 זרם ישר ותדר נמוך –גדלים חשמליים -.כיול 1
 

 תדר גבוה, זמן –גדלים חשמליים  –.כיול 2

24.3.2021 

 הזרע סידס בע''מ 111 עדכון נספח 22.01.2019
 79837ד.נ שקמים , ברורים

 08-6878101': טל
 08-8600561: פקס

בדיקות -חקלאות, מוצרים חקלאיים .1
 נביטה. ביולוגיות,

 

07.03.2021 

הסמכה  23.1.2019
מחדש 

והרחבה 
בטכנולוגיה 

 קיימת

לרית מדידות  276
 בע''מ

 13הסדנה 
 43652רעננה 

 09-7444610: טל'
 09-7417161: פקס

 05/05/2021 מסה -גדלים פיזיקליים  - כיול
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 4 הסרת שיטות 27.01.2019

 
מעבדות איזוטסט החדשה 

 בע"מ
ת א. 12156, ת.ד 27היוזמה 

 7760015צפוני אשדוד 
 08-9330630טל: 
-08פקס:

9330640 

 תקן והתקנה-מערכות הבניה-.בניה1
 )הסרת שיטות מאתר באר שבע(

 -בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-.בניה2
בדיקות פיזיקליות )הסרת שיטות מאתר ראש 

 פינה(
ממדים, מקלטים -בדיקות הנדסיות-.בניה3

טות מאתרים באר ונגרות במבנים )הסרת שי
 שבע וראש פינה(

בדיקות -רגטים ומיםקרקע אג-. קרקע וסלילה4
כימיות ופיזיקליות)הסרת שיטות מאתר ראש 

 פינה(

31.07.2019 

הסמכה  24.01.2019
 חדשה

מעבדת דרבל  447
 בע''מ
, 3; רח' העמל 1010ת.ד 

 זה''ת המערבי; בית שמשא
 02-9903003טלפון:
 02-9913145פקס: 

בדיקות כימיות, -מים ומשקאותמזון   .1
 כרומטוגרפיה

23.01.2021 

הסמכה  03.02.2019
 מחדש

 ועדכון נספח

מפעלי ביוב וטיהור  198
 ירושלים בע''מ

מבשרת ציון  , 40081ת.ד 
90805 
 02-6438636טל': 
-02פקס: 

6438512 

 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה1
ת קלאסית.)עדכון שיטובדיקות כימיות, כימיה 

 בטכנולוגיה זו(
-קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה2

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

27.01.2021 

יוניליוור ישראל מזון  412 הרחבה  05.02.2019
 בע''מ

 ,52רח' יוליוס סימון 
 3296279חיפה 
 04-6774580/1טל': 

 

ביולוגיות, בדיקות -.מזון , מים ומשקאות1
 חיידיקם ,פטריות ושמרים

 הרחבה לטכנולוגיה חדשה()

14.05.2020 

פוטרמן יזום ניהול ושיווק  441 הכרה  07.02.2019
 אקס לאב -בע"מ

; נס ציונה 3רח' פנחס ספיר 
 (1)קומה 
 03-9214108/9טל': 
 03-9214110פקס: 

1.Other studies: Contract archive in 

pharmaceuticals 

06.02.2021 

 אין אקשן בע''מסיינס  449 הכרה  11.02.2019
 , 3; פנחס ספיר 4095ת.ד 

 70400נס ציונה 
 052-3400426טל': 
 08-9302645פקס: 

1.Toxicity studies 

 

10.02.2021 

עדכון ערכי  11.02.2019
CMC 

מעבדת כיול, קיסייט  15
 1999טכנולוגיות ישראל 

 בע''מ
פארק עופר; דרך שלמה 

 94שמלצר 
 4970602פתח תקווה 

 03-928-8600: טל'
 03-9288601קס: פ

 זרם ישר ותדר נמוך –גדלים חשמליים -.כיול 1

 

24.3.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  17.02.2019

בטכנולוגיה 
 קיימת

 מוצרי סייפ פק בע"מ 339
רחוב אסטוריה מאיר 

 3850706חדרה , 7מספר 
 0732-555-666טל': 
 073-255-5667פקס: 

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה

14.12.2018 

הרחבה  17.02.2019
בטכנולוגיה 

 קיימת

מגאמא הנדסה טכנולוגיות  33
 ותוצרים בע''מ

נשר  185ת.ד.   47התעשייה 
 תל חנן
 04-821-4628טל': 

 10.11.2020 .קרקע וסלילה, ביסוס המבנה1
 
 
 
 
 
 
 

הסמכה  17.02.2019
 מחדש 

( 2006איקא מעבדות ) 24
 בע''מ
 ;2107ת.ד. 

 3912002טירת כרמל 
 04-8211631טל': 

 04-8211637 פקס :

.מתכות וחומרים אל מתכתיים, בדיקות 1
 כימיות, ספקטרוסקופיה

.מתכות וחומרים אל מתכתיים, בדיקות 2
 פיזיקליות

הנדסיים, בדיקות לא הורסות .פריטים 3
(NDTמוצרי תעשייה ,) 
.פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות 4
(NDTמיכלים וצנרת לחץ ,) 

 

 

15/03/2021 

הרחבה  18.02.2019
בטכנולוגיה 
קיימת + 

טכנולוגיות 
 חדשות 

 אמינולאב בע''מ 5
פארק   1פנחס ספיר 

 407ת.ד.   נס ציונה, המדע,
 08-9303333טל': 
 08-9303303פקס: 

חקלאות, מוצרים חקלאיים, בדיקות כימיות, .1
 כרומטוגרפיה

חקלאות, מוצרים חקלאיים, בדיקות כימיות, .2
 קופיהספקטרוס

חקלאות, מוצרים חקלאיים, בדיקות .3
 ביולוגיות, חיידקים, פטריות ושמרים

31/08/2020 

הסמכה  19.2.2019
 מחדש

ואחזקה מאגנוס הנדסה  35
 בע''מ
אזור   4; פארן 13189ת.ד 

 התעשייה
 8122503יבנה 
 08-942-0856טל': 
 08-9420858פקס: 

 

 טמפרטורה  -גדלים פיזיקליים  - כיול.1
 זרימה  נוזל ואוויר -גדלים פיזיקליים  - לכיו.2
 לחץ –גדלים פיזיקליים  - כיול.3
נפחים  -וֹולּוֶמְטִריים כיול מכשירים  -.כיול 4

 גדולים
 מדי תאוצה -גדלים מכניים  -.כיול 5
 

27/02/2021 

הסמכה  21.02.2019
 חדשה

-רותם אמפרט נגב בע"מ 422
 מערך תחנות ניטור אוויר

ערבה מישור רותם ד.נ 
8680600 

 08-6504953טל: 
 08-6465924פקס: 

.איכות הסביבה, בדיקות כימיות, מדידת 1
 גזים באווירריכוז 

בדיקות -אוויר פתוח-.איכות הסביבה2
 פיסיקליות, מדידת איכוז חלקיקים

21.02.2021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  24.02.2019

 מחדש 
אפיון ושיקום  -אדמה  222

 אתרים בע''מ
ירושלים , 4232ת.ד 

9104102 
 08-8567402טל': 
 08-8569889פקס: 

 דיגום קרקע -.איכות סביבה קרקע1
 דיגום אוויר בקרקע -קרקע.איכות סביבה 2
 –.איכות סביבה קרקע אגרגרטים ומים 3

 בדיקות כימיות ספקטרוסקופיה 
 

10/03/2021 

הרחבה  24.02.2019
לטכנולוגיה 

 חדשה

 גבי שואף בע''מ 6
 ; 447; ת.ד   34הירקון 

 8110302נה יב
 03-960-5559טל': 
 03-960-4160פקס: 

 

ומערכות נשימה גלילי גזים -.מכלי לחץ1
 בדיקות פיזיקליות-פתוחות 

24/06/2019 

הסמכה  25.02.2019
 מחדש

 מ"פרו בע -קו -די 183
, 227ת.ד.   44הפרחים 
 ניצני עוז

 972-9-8788441טל': 
 972-9-8788441פקס:

 

בריאות זרעים -. חקלאות, מוצרים חקלאים1
וצמחים, אימונוכימיה )עדכון רוחבי בשם 

 הטכנולוגיה(

07.03.2021 

הרחבה  25.02.2019
בטכנולוגיה 

 קיימת

 מעבדות אקולוגיה 93
 8122702, יבנה 2הפרת 
 08-9322115טל': 
 08-9322116פקס:

 -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה1
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

19.06.2020 

הסמכה  28.02.2019
 חדשה

 פוליגון 451
נס  74058, 11בר כוכבא 

 ציונה
 077-5577266טל': 
 077-5577266פקס: 

 דיגום קרקע-קרקע-.איכות הסביבה1
 דיגום אוויר בקרקע-קרקע-. איכות הסביבה2

27.02.2019 

הסמכה  03.03.2019
 חדשה

מעבדה לענף  -סיגמא  428
 2008הבניה ותשתיות 

 בע''מ
, 1884ת.ד  10ביר בורין 

 באקה אל גרבייה
 050-3725828טל': 
 04-6282854פקס: 

לייצור  בטון, חיפויים וחומרי גלם -.בניה1
 בדיקות פיזיקליות-בטון

02.03.2021 

 


