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 עדכון רשימת המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן
 

 201602.02. :באתר תאריך עדכון
 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
בע"מ,  פלסאון 0292 הסמכה 01.02.2015

המעבדה 
 ההידראולית
מעגן מיכאל 

3780500 
 04-6394799טל': 

 04-6394815פקס: 

  -מתכות וחומרים אל מתכתיים . 1
 בדיקות פיזיקליות      

31.01.2017 

ניהול משאבי  0247 הסמכה 2.2.2015
הסביבה 

 אינוירומנג'ר בע"מ
, ת.ד. 2רח' הפרת 

 81227, יבנה, 13337
 08-9430100טל.: 

 08-9327110פקס: 

 נתחי גזים באוויר –גדלים כימיים  –כיול  .1

מדי ריכוז  –גדלים פיזיקליים  –כיול  .2

חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של 

 קרינת בטא

1.2.2017 

הארכה  08.02.2015
 מנהלית 

 מעבדות ביולב בע"מ 147
א"ת עטרות,ת.ד. 

ירושלים  34038
91340 

 02-5841111טל':
 02-5841110פקס:

 דיגום-סביבה קרקע ,אגרגטים ומים.איכות 1
בדיקות -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות סביבה2

 ביולוגיות, חיידקים, פטריות ושמרים 
 דיגום מזון-.מזון, מים ומשקאות3
בדיקות ביולוגיות, -.מזון מים ומשקאות4

 חיידקים פטריות ושמרים.

11.02.2015 

הסמכה  08.02.2015
 מחדש

מעבדות  איקא 24
 ( בע"מ2006)

, ת.ד. 3רח' היוזמה 
, טירת כרמל, 2107

3912002 
 04-8211631טל: 

 04-8211637פקס: 
 

בדיקות -מתכתיים -מתכות וחומרים אל.1
 פיזיקליות

בדיקות  מתכות וחומרים אל מתכתיים.2
 פקטרוסקופיהסכימיות, 

15.03.2017 

הסמכה  08.02.2015
 מחדש

אפיון  -אדמה  222
אתרים ושיקום 

 בע"מ
, 31יהודה גורודסקי 

 רחובות
 08-6432999טל: 

 08-6432999פקס: 

 דיגום-.איכות סביבה קרקע ,אגרגטים ומים .1
 

10.03.2017 

הסמכה  08.02.2015
 מחדש

 מגן בעדי בע"מ 273
ב', הר 6קריית מדע 

 חוצבים,  ירושלים
 02-561-1958טל.: 

 02-561-1959פקס: 

בדיקות -גנטיקה-בריאות, רפואה .1
ביולוגיות, בדיקות סריקה, אישור ואפיון 
למחלות תורשתיות, שיטות מולקולריות 

 PCRמבוססות 

01.04.2017 

הסמכה  10.02.2015
 מחדש

 אגודת דור ישרים 195
, הר 5המרפא 

 חוצבים, ירושלים
 02-586-3633טל': 

 02-586-4197פקס: 

בדיקות -גנטיקה-בריאות, רפואה .1
ביולוגיות, בדיקות סריקה, אישור ואפיון 
למחלות תורשתיות, שיטות מולקולריות 

 PCRמבוססות 

12.03.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מגאמא הנדסה  0033 הרחבה 12.02.2015

טכנולוגיות ותוצרים 
 בע"מ

 ,47התעשייה 
, נשר תל 185ת.ד. 

 36601 חנן חיפה
 04-8214628טל: 

 04-8214629פקס: 

 חיפויים וחומרי גלם  בטון, -. בניה 1
 בדיקות פיזיקליות  -ן לייצור בטו    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(      

  
 

10.11.2016 

המעבדה הארצית  0168 הסמכה 16.02.2015
ית, לגהות תעסוקת

הבטיחות  מינהל
והבריאות 

משרד  התעסוקתית,
 הכלכלה

תל אביב  53שלמה 
66845 

 03-7347072טל':
 03-6812167פקס:

 רעש תעסוקתי -בריאות  . 1
  –גהות תעסוקתית  -בריאות . 2

 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה      
  -גהות תעסוקתית  -בריאות . 3

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה      
 דיגום -גהות תעסוקתית  -בריאות . 4

15.02.2017 

צמצום היקף  17.02.2015
 והרמוניזציה

 של נספחים

מילודע& מיגל  0078
 בע"מ

מילואות ד.נ. אושרת 
25201 

 04-9853292טל':
 04-9853291פקס:

 

בדיקות ביולוגיות, -.מזון מים ומשקאות1
חיידקים פטריות ושמרים )הסרת שיטות 

 בטכנולוגיה זו(.
בדיקות ביולוגיות, -. מזון ,מים ומשקאות2

 אימונוכימיה )הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(.
בדיקות ביולוגיות , -תעשייתית. היגיינה 3

 אימונוכימיה )הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(.
דיגום -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה4

 )הרמוניזציה לדיגום מים(

23.12.2015 

ניהול משאבי  0247 עדכון נספח 25.2.2015
הסביבה 

 אינוירומנג'ר בע"מ
, ת.ד. 2רח' הפרת 

 81227, יבנה, 13337
 08-9430100טל.: 

 08-9327110פקס: 

מדי ריכוז  –גדלים פיזיקליים  –כיול  .1

חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של 

 קרינת בטא )עדכון בטכנולוגיה זו(

1.2.2017 

הסמכה  01.03.2015
 חדשה

מעבדה  0284
מיקרוביולוגית 

מרכז רפואי אסף 
 הרופא

מרכז רפואי אסף 
הרופא, צריפין 

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

 -יכות סביבה, קרקע, אגרגטים ומים א .1

בדיקות ביולוגיות, חיידקים  –בריאות 

 פטריות ושמרים

28.02.2017 

הסמכה  03.03.2015
מחדש 

 והרחבה

חברת  -מעבדת כיול  0212
 2008מאזני שקל 

 בע"מ
קיבוץ בית קשת, ד.נ 

גליל תחתון 
1524700 

 04-662-9118טל.: 
 04-676-5775פקס : 

 מסה. –גדלים פיזיקליים  –.כיול 1

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

31.12.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  03.03.2015

לטכנולוגיה 
 חדשה

מעבדת מכשור  270
אגף  –אכיפה 

התנועה, משטרת 
 ישראל

, קרית 13רח' אשלגן 
 82021גת, 

 08-6627473טל: 
 08-6627483פקס: 

מדי תאוצה –גדלים מכניים  –.כיול 1  16.04.2017 

מעבדות מרכז קטיף  0069 הרחבה 05.03.2015
 בע"מ

מועצה אזורית 
שדות נגב ד.נ. נגב 

85200 
 08-6246820טל': 
 08-9917019פקס:

 בדיקות  -. מזון מים ומשקאות1
 כימיות, כרומטוגרפיה    

31.12.2016 

 2013וינדקס טק  0098 הרחבה 05.03.2015
 בע"מ
, נס ציונה 11החרש 
74031 
 08-9408922טל': 
 08-9408903פקס:

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים  .1
             בדיקות פיזיקליות -לחץ     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(   

24.09.2015 

הסמכה  05.03.2015
 מחדש

 והרחבה

 מעבדות די.קו.פרו 183
,ת.ד. 44רח' הפרחים 

227 
 42836ניצני עוז 

 09-8788441טל':
 09-8788441פקס:

בדיקות -.חקלאות,מוצרים חקלאים1
 ביולוגיות, בריאות צמחים.

07.03.2017 

הסמכה  10.03.2015
 מחדש

בל"ה בדיקות ללא  0042
 הרס בע"מ

 ,97חלוצי התעשייה 
 חיפה
 04-8412608טל':

 04-8490649פקס:

 . פריטים הנדסיים, בדיקות לא  1
 מוצרי תעשיה -(NDTהורסות )    
 . פריטים הנדסיים, בדיקות לא 2

 מיכלים וצנרת  -( NDTהורסות )    
 לחץ    

29.09.2016 

הסמכה  11.03.2015
 מחדש

המעבדה הארצית  142
 לבריאות דגים

 10803ניר דויד 
 04-6585877טל':

 04-6581655פקס:

-יצורי מים-מים לסוגיהם-איכות סביבה .1
 בדיקות ביולוגיות, ביולוגיה מולקולרית.

-יצורי מים-מים לסוגיהם-איכות סביבה .2
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

 
 
 
 

27.07.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
עדכון נספח  11.03.2015

והסרת 
שיטות 

 מטכנולוגיות

אמריקן מדיקל  0096
לבורטוריס)ישראל( 

מרכז רפואי  -בע"מ
 הרצליה

  7ים -רמות
פיתוח  -הרצליה

46851 
 09-9568634טל': 

 09-9568128פקס: 

בדיקות  –אנדוקרינולוגיה  -בריאות, רפואה  .1
שיטות אימונוכימיות ביולוגיות, 

 )הסרת שיטות מטכנולוגיה זו( באוטואנלייזרים

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

 .הסרת שיטות מטכנולוגיה זו()

 - מיה כלליתכימיה  ביוכי -בריאות  רפואה  .3
בדיקות ביולוגיות  שיטות אימונוכימיות 

 )עדכון בטכנולוגיה זו(. ידניות

 - כימיה  ביוכימיה כללית -בריאות  רפואה  .4
 . בדיקות כימיות  שיטות באוטואנלייזרים

 )עדכון בטכנולוגיה זו(.

19.07.2015 

סיסטם מעבדות  0037 הרחבה 11.03.2015
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

  -  םגדלים פיזיקליי -.כיול1
 טמפרטורה     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(   

11.08.2016 

טבע תעשיות  118 הכרה מחדש 12.03.2015
 פרמצבטיות בע"מ

 19גיבורי ישראל 
 נתניה
 09-8639888טל':

 09-8639737פקס:

1. Other Studies: Studies on animals for 

Biological Activity. 

10.05.2017 

ג.ש. נדיר שיווק  0299 הסמכה 12.03.2015
 בע"מ

, מודיעין 11הסתת 
71700 
 03-9021874טל': 

 03-9023407פקס: 
 

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים  .1
             פיזיקליותבדיקות  -לחץ     

11.03.2017 

 אמינולאב  בע"מ  005 עדכון נספח 12.03.2015
פארק  1פנחס ספיר 

נס  1המדע בנין מס' 
 ציונה
 08-9303333טל':

 08-9303300פקס:

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

31.08.2016 

 בע"מ גיאופרוספקט 0189 הרחבה 18.03.2015
א',  3אורוגואי 
 91092ירושלים 

 02-6789358טל: 
 02-6781351 פקס:

 קרקע  –. איכות סביבה 1
 בדיקות כימיות  -אגרגטים ומים    
 ופיזיקליות    
 )טכנולוגיה חדשה(    

13.04.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  18.03.2015

 מחדש
אל.בי.אל טריידינג  0312

בע"מ, מחלקת 
בדיקות מישוב 

 אדים
נתניה , 1האומנות 

42504 
 09-8858856טל: 

 09-8858845 פקס:

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים  .1
             בדיקות פיזיקליות -לחץ     

17.03.2017 

19.03.2015 
 

הסמכה 
 מחדש

מד תקין מדידת  206
 מים בע"מ

קיבוץ חפציבה, 
19135 , 
 04-6537777טל': 

 04-6537778פקס: 
 

נפחים  – וֹולּוֶמְטִרייםמכשירים כיול  -.כיול 1

 גדולים

21.03.2017 

הרמוניזציה  23.03.2015
 של נספחים 

המכון  0026
למיקרוביולוגיה של 

מזון ומוצרי צריכה 
 בע"מ

ת.ד.  9דרך השלום 
291 

 36601נשר 
 04-8207074טל: 

 04-8210702פקס: 

דיגום מים )הרמוניזציה  – מזון, מים ומשקאות .1
 בטכנולוגיה זו(

 

26.03.2016 

הסמכה  24.03.2015
 מחדש

הקריה  -רמב"ם  0271
הרפואית לבריאות 

האדם, המעבדה 
 לאנדוקרינולוגיה

, חיפה 9602ת.ד. 
31096 
 04-854-2665טל : 

 04-854-3513פקס : 

בדיקות כימיות,  -אנדוקרינולוגיה  -בריאות, רפואה  .1
 כרומטוגרפיה

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

בדיקות -אנדוקרינולוגיה  -בריאות, רפואה  .3
 ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות ידניות

בדיקות  -כימיה, ביוכימיה כללית  -בריאות, רפואה  .4
 כימיות, שיטות באוטואנלייזרים

06.04.2017 

הסמכה  29.03.2015
 מחדש

 בע"מ 71מורקס  0028
     145, ת.ד. 25אלה ה

 40500אבן יהודה 
 09-8997660טל: 

  09-8998577פקס: 

 . פריטים הנדסיים, בדיקות לא  1
. פריטים 2מוצרי תעשיה  -( NDTהורסות )    

 הנדסיים, בדיקות לא 
 מיכלים וצנרת   -( NDTהורסות )    
 לחץ    

30.01.2017 

הסמכה  24.03.2015
 מחדש

 10מבדקת גת  0241
א.ת.  3/2רחוב תמוז 

 82023קרית גת, 
 08-6884378+טל: 

 08-6812589פקס: 

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  - כיול. 1
 גדולים

29.03.2017 

מעבדות איזוטסט  004 הרחבה  29.03.2015
 החדשה בע"מ

, ת.ד 29היוזמה 
א.ת צפוני  12156
 7760015 אשדוד

 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

 קרע אגרגטים  –קרקע וסלילה .  1
 בדיקות כימיות  -ומים       
 ופיזיקליות     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(     

 

31.07.2015 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  29.03.2015

 מחדש
מרכז  -רפאל  0141

 הנדסת סביבה
 H2מחלקה 

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

 04-8794881פקס : 

בדיקות הנדסיות :  -וצרי תעשייה מ .1
 -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

 .אפיון תנאי סביבה

בדיקות הנדסיות  -מוצרי תעשייה  .2
 -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

 .דימוי תנאי סביבה דינמי

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

 .דימוי תנאי סביבה אקלימי

בדיקות הנדסיות :  -מוצרי תעשייה  .4
 -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

 .הנדסת בחינה תנאי סביבה

09.06.2015 

עדכונים  09.06.2014
 בנספח

אסם השקעות  298
 בע"מ

רח' הרימון ,פארק 
תעשיות ח.מ.ן שוהם 

60850 
 03-7205375טל: 

 03-7205395פקס:

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

בדיקות כימיות, כימיה -. מזון מים ומשקאות2
 קלאסית

בדיקות כימיות, -.מזון מים ומשקאות3
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות, -.מזון מים ומשקאות4
 ספקטרוסקופיה

08.06.2016 

הסמכה  30.03.2015
 מחדש

המים מעבדת איכות  0034
של חברת הגיחון 

תאגיד  -בע"מ 
הביוב והמים של 

 ירושלים
, בית וגן 70הפסגה 

 96382ירושלים 
 02-644-0304טל : 

 02-641-3055פקס : 

קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה  .1
בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות 

 .ספירה, מיון וזיהויושמרים, 

, קרקע, אגרגאטים ומים -איכות סביבה  .2
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

גרגאטים ומים אקרקע,  -איכות סביבה  .3
חום תבדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, 

 UVנראה/

 דיגום-קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .4

19.08.2017 

הסמכה  30.03.2015
 מחדש

המרכז הלאומי  0240
 לרפואה משפטית

אביב -, תל67בן צבי 
61085 

 03-512-7838טל: 
 03-512-7835פקס : 

בדיקות ביולוגיות,  –מוצגים פורנסיים  .1
 זיהוי גנטי אנושי

15.06.2017 

הסמכה  02.04.2015
 מחדש

 -מבדקות מדי ורד  0209
 מדי ורד בע"מ

, קרית 8רח' אשלגן 
 82021גת, 

 08-6818899טל : 
 08-6818801פקס : 

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  - כיול .1
 גדולים

11.10.2016 

הסרת שיטות  19.04.2015
 מרצון

מעבדות של מוצרי  130
 מעברות בע"מ

 40230מעברות 
 09-8984015טל:   
 09-8984046פקס: 

בדיקות כימיות, -. מזון מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות, כימיה -.מזון מים ומשקאות2
 קלאסית.

בדיקות כימיות, -.מזון מים ומשקאות3
 ספקטרוסקופיה

28.01.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 אמינולאב בע"מ 005 הרחבה 20.04.2015

פארק  1פנחס ספיר 
נס  1המדע בנין מס' 

 ציונה
 08-9303333טל':

 08-9303300פקס:

-קרקע, אגרגטים ומים-. איכות סביבה1
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה.

בדיקות -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות סביבה2
 כימיות, ספקטרוסקופיה.

 

31.08.2016 

טבע תעשיות  288 הכרה מחדש 26.04.2015
 פרמצפטיות בע"מ

 19גיבורי ישראל 
 נתניה
 09-8639888טל':

 09-8639737פקס:

1. Other Studies: Biological Samples 

Testing 

13.07.2017 

ל   מערכות "רפא 286 עדכון נספח 26.04.2015
לחימה מתקדמות 

מ  המבדקה "בע
הכימית בשטח 

 ם"חנ
חיפה, , 2250ת.ד. 

31021 
 04-8791365טל':

 04-8794887פקס: 

בדיקות כימיות,  –.מוצרי תעשייה 1
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות, כימיה  –.מוצרי תעשייה 2
 קלאסית.

 

30.04.2016 

הסמכה  28.04.2015
 מחדש

א.ב.א שירותי  081
 הנדסה בע"מ

, ת.ד. 5הפרדס 
 58006, אזור 15006

 03-6877515טל':
 03-6889488פקס:

 31.05.2017 תכן וביצוע -מיכלי לחץ . 1

כי"ל מוצרים  166 השעיה מרצון 28.04.2015
 תעשייתים

 באר שבע 180ת.ד. 
 08-6544321טל':

 08-6297411פקס:

 -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות סביבה1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

בדיקות -קרקע ,אגרגטים ומים-.איכות סביבה2
 כימיות, ספקטרוסקופיה.

05.12.2015 

מעבדות איזוטסט  004 הרחבה  29.04.2015
 החדשה בע"מ

, ת.ד 29היוזמה 
א.ת צפוני  12156

 7760015אשדוד 
 08-9330630טל: 

 08-9330640פקס:

 בטון, חיפויים וחומרי  – .  בניה1
  בדיקות  -גלם לייצור בטון       
 פיזיקליות     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(     

 

31.07.2015 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מילודע& מיגל  0078 הרחבה 30.04.2015

 בע"מ
מילואות ד.נ. אושרת 

25201 
 04-9853292טל':

 04-9853291פקס:
 

בדיקות כימיות, -. מזון מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה.

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה2
 חיידקים פטריות ושמרים.ביולוגיות, 

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה3
 כימיות, כימיה קלאסית.

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה4
 כימיות, ספקטרוסקופיה

בדיקות ביולוגיות, -. מזון מים ומשקאות5
 גנטיקה.

בדיקות ביולוגיות, -.מזון,מים ומשקאות6
 חיידקים פטריות ושמרים.

בדיקות ביולוגיות, חיידקים -.קוסמטיקה7
 פטריות ושמרים.

23.12.2015 

סיסטם מעבדות  0037 הרחבה 06.05.2015
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

  -.חומרים ומוצרי בניה  1
 בדיקות פיזיקליות     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(   

11.08.2016 

הסמכה  06.05.2015
 חדשה

 לרית מדידות בע"מ 0276
, 13רח' הסדנה 

 43652רעננה 
 097444610טל' : 

 09-7405065פקס : 

 05.05.2017 מסה -גדלים פיזיקליים  –כיול .1

המעבדה לשירותי  089 הרחבה 06.05.2015
איכות הסביבה 

 בע"מ
שבע באר  5743ת.ד. 

 ישראל 84156
 08-6503776טל': 

 08-6503720פקס: 

 06.12.2015 כיול נתחי גזים באוויר-גדלים כימים-.כיול1

הסמכה  07.05.2015
 מחדש

 מעבדות ביולב בע"מ 147
א"ת עטרות,ת.ד. 

ירושלים  34038
91340 

 02-5841111טל':
 02-5841110פקס:

 דיגום-.איכות סביבה קרקע ,אגרגטים ומים1
בדיקות -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות סביבה2

 ביולוגיות, חיידקים, פטריות ושמרים 
 דיגום מזון -.מזון, מים ומשקאות3
בדיקות ביולוגיות, -.מזון ,מים ומשקאות4

 חיידקים פטריות ושמרים.

11.02.2017 

המעבדה לשירותי  0089 עדכון נספח 12.05.2015
איכות הסביבה 

 בע"מ
שבע באר  5743ת.ד. 

 ישראל 84156
 08-6503776טל': 

 08-6503720פקס: 

 06.12.2015 דיגום-אויר בסביבת עבודה-. איכות סביבה1
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסרת שיטה  14.05.2015

 מטכנולוגיה
המכון הישראלי  031

-לאנרגיה ולסביבה
 המעבדה הכימית

, תל 26חיים לבנון 
 61170אביב 
 03-6424075טל: 

 03-6438238פקס: 

בדיקות  –וביטומנים דלקים, שמנים  .1
)הסרת שיטה  כימיות, כימיה קלאסית

 בטכנולוגיה זו(

20.12.2015 

 גבי שואף בע"מ 006 הרחבה 18.05.2015
, יבנה 34הירקון 

81227 
 03-9605559טל':

 03-9604160פקס:
 

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים . 1
             בדיקות פיזיקליות   -לחץ     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(.    

24.06.2015 

הרחבה  20.05.2015
בטכנולוגיה 

 קימת

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

קיבוץ בית העמק 
25115 
 04-9119841טל.: 

 04-9111833פקס: 

בדיקות כימיות, -אויר-.איכות סביבה1
 כרומטוגרפיה.)הרחבה בטכנולוגיה זו(

 

08.07.2015 

הרחבה  25.05.2015
לטכנולוגיה 

 חדשה

האגודה למען  136
שרותי בריאות 

המעבדות  -הציבור 
ע"ש ד"ר אברהם 

 מטס
, תל 84דרך בן צבי 

 68104אביב 
 03-682-8301טל': 

 03-518-2820פקס : 

 -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה .1
 דיגום

02.08.2015 

הסמכה  25.05.2015
 מחדש

האגודה למען  136
שרותי בריאות 

המעבדות  -הציבור 
ע"ש ד"ר אברהם 

 מטס
, תל 84דרך בן צבי 

 68104אביב 
 03-682-8301טל': 

 03-518-2820פקס : 

בדיקות ביולוגיות,  -מזון ,מים ומשקאות .1
חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון 

 וזיהוי
 -ומים  קרקע, אגרגאטים -איכות סביבה.2

בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות 
 ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי

כימיה, טוקסיקולוגיה  -בריאות, רפואה .3
בדיקות כימיות, שיטות  -ופרמקולוגיה 

 באוטואנלייזרים
 -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה .4

 דיגום

02.08.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  26.05.2015

 מחדש
שטח –ממ"ג שורק  152

 בטיחות קרינה
 81800יבנה 
 08-9434555טל':

 08-9434696פקס:

דוזימטריה  -רפואה-בדיקות פיזיקליות-.בריאות1
 אישית.

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה2
 כימיות, מנייה וספקטרומטריה.

בדיקות כימיות, מנייה  -רפואה-.בריאות3
 וספקרומטרייה

בדיקות כימיות, מנייה -אויר-.איכות סביבה4
 וספקטרומטרייה.

 מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשייה    . 5
 בדיקות   -לייזר ומקורות אור פולטי קרינה   
 בדיקות לסיווג בטיחות-פיזיקליות והנדסיות   

29.07.2017 

עדכון פרטים  31.05.2015
 בנספח

מועצה מקומית  162
 נאות-תעשייתית

 חובב
 באר שבע 360ת.ד. 

84102 
 08-6543175טל':

 08-6572244פקס:

בדיקות כימיות, -אויר–.איכות סביבה 1
 כרומטוגרפיה.

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה2
 כימיות, כימיה קלאסית.

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה3
 כימיות, ספקטרוסקופיה.

07.03.2017 

הסמכה  27.05.2015
 מחדש

 אנויטק בע"מ 281
, גבעתיים  1כורזין 

5358301 
 03-5731944טל': 

 03-7310221פקס : 

 נתחי גזים  -גדלים כימיים  -כיול . 1
 באוויר    
   –גדלים פיזיקליים  -כיול . 2

 טמפרטורה    
 מדי  -גדלים פיזיקליים  -כיול . 3

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

  ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת     
 בליעה של קרינת בטא   

25.06.2017 

 אנויטק בע"מ 281 הרחבה 27.05.2015
א.תעשיה , 23אדום 

  כנות
 03-5731944טל': 

 03-7310221פקס : 

 נתחי גזים  -גדלים כימיים  -כיול . 1
 באוויר    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    

 
 

25.06.2017 

מילודע & מיגל  238 הכרה מחדש 31.05.2015
 שותפות מוגבלת

מילודע& מיגל 
 בע"מ

מילואות ד.נ. אושרת 
25201 

 04-9853292טל':
 04-9853291פקס:

Other Studies:.1  
 ᴼ  Tests for  Microbiological 
Contamination 
ᴼ  Medical Devices Packages-
Accelerated Aging And     
Shelf  Life Studies: 
Microbiological Testing, And Package 
Integrity  Testing. 

23.08.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  31.05.2015

מחדש 
 והרחבה

המשרד להגנת  0256
מערך -הסביבה

-ניטור אויר ארצי
אגף איכות אויר 

 אקליםושינוי 
דרך  ק. הממשלה,

,ת.ד. 125מנחם בגין 
7223  

 6701201תל אביב 
 03-7634501טל':

 03-7634500פקס:
3-7634500 

  –בדיקות כימיות  איכות הסביבה, . 1
 מדידת ריכוז גזים באוויר    
  בדיקות   איכות הסביבה,. 2

 בדיקת ריכוז   -פיסיקליות     
 חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של    
 קרינת בטא    
  בדיקות   איכות הסביבה,. 3

    בדיקת ריכוז  -פיסיקליות     
 חלקיקים באוויר בשיטה מסית      

17.06.2017 

הסרת שיטה  05.06.2015
 מטכנולוגיה

המכון הישראלי  031
-לאנרגיה ולסביבה
 המעבדה הכימית

, תל 26חיים לבנון 
 61170אביב 
 03-6424075טל: 

 03-6438238פקס: 

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

 )הסרת שיטה בטכנולוגיה זו( 

20.12.2015 

הסמכה  06.06.2015
 מחדש

מכון -מעבדות תמ"י 97
למחקר ופיתוח 

 בע"מ
דרך חיפה, אזור 
תעשייה קריית 

 10140אתא, ת.ד. 
 26111מפרץ חיפה 

 04-8649519טל':
 04-8460309פקס: 

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה1
 בדיקות כימיות , כימיה קלאסית.

-קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה2
 בדיקות כימיות ספקטרוסקופיה

08.07.2017 

הסמכה  07.06.2015
 חדשה

מרכז רפואי הדסה  319
המעבדה  –עין כרם 

 וירולוגיה קליניתול
, 12000ת.ד. 

 91120ירושלים 
 026778570טל': 

 02-6427921פקס : 

 –מיקרוביולוגיה, נגיפים  –בריאות, רפואה  .1
בדיקות ביולוגיות, זיהוי ואפיון בשיטות 

 .PCRמולקולריות מבוססות 

 –מיקרוביולוגיה, נגיפים  –בריאות, רפואה  .2
בדיקות ביולוגיות, זיהוי ואפיון ללא 

שיטות אימונוכימיות  -תרבית
 באוטואנלייזרים.

06.06.2017 

הסמכה  07.06.2015
מחדש 

 והרחבה

מעבדות שירות  132
 שדה
רמת  1021ת.ד. 

 ישי
30095 

 04-6303451טל':
 04-6303454פקס:

-קרקע, אגרגטים ומים-. איכות סביבה1
)הרחבה  .בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

 בטכנולוגיה זו(.
-קרקע, אגרגטים ומים-. איכות סביבה2

)הרחבה פקטרוסקופיה ס כימיות, בדיקות
 בטכנולוגיה זו(.

10.06.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  07.06.2015

 מחדש
 ארד בע"מ 157

 דליה, ישראל 19239
 04-9897906טל': 

 04-9897941פקס : 

 -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -כיול  .3
 נפחים גדולים

12.07.2017 

הסמכה  09.06.2015
 מחדש

 1982אינ.פי.סי  275
 בע"מ

 5דרויאנוב 
 6314305תל אביב 

 03-5284233טל':
 03-6290552פקס:

 

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

 כמות חלקיקים באוויר בשיטה     
 מסית    
 מדי  -גדלים פיזיקליים  -כיול . 3

 ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת     
 בליעה של קרינת בטא    

16.06.2017 

חזרה  17.06.2015
מהשעיה 

 מרצון

כי"ל מוצרים  166
 תעשייתים

 באר שבע 180ת.ד. 
 08-6544321טל':

 08-6297411פקס:

 -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות סביבה1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

-קרקע ,אגרגטים ומים-.איכות סביבה2
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

06.12.2015 

הרחבה /  17.06.2015
השלמה 

להסמכה 
 מחדש 

 

אסית הנדסה  0065
( בע"מ 1985)

מעבדות קרקע 
 ודרכים

, ת.ד. 23יוסף בצרי 
, קרית אתא 630

28106 
  04-8401243טל':

 04-8420652פקס :

 בדיקות  -קרקע, אגרגטים ומים . 1
 כימיות ופיזיקליות    
 )הוספת השיטות שיעור שחיקה     
 בשיטת לוס אנג'לס ומנת תסבולת     
 קליפורנית בטכנולוגיה זו(    

01.12.2016 

הסמכה  21.06.2015
 מחדש

 גבי שואף בע"מ 006
, יבנה 34הירקון 

81227 
 03-9605559טל':

 03-9604160פקס:
 

 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים . 1
 ובטון בדיקות לא הורסות    
 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים . 2

  ובטון בדיקות לא הורסות, בדיקות     
 מרכיבי תקרות פלקל במבנים    
 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים . 2

 לחץ בדיקות פיזיקליות    
 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים . 3

 ובטון בדיקות פיזיקליות והנדסיות    
 פריטים הנדסיים, בדיקות לא . 4

 ( מוצרי תעשייהNDTהורסות )    
 פריטים הנדסיים, בדיקות לא . 5

 ( מכלים וצנרת לחץNDTהורסות )    

24.06.2017 

הסמכה  21.06.2015
 מחדש

 שאול בן דוד 084
  6רח' הבונים 

א. תעשיה נתניה 
4250455 

קיסריה  11ת.ד.
3088901 

 04-6332137טל':
 04-6343727 פקס:

  -בניה, מערכות כיבוי וגילוי אש . 1
 תקינות, התקנה ובדיקות שמישות    

15.06.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 מ.י.ש.ב בדק בע"מ 313 הסמכה 21.06.2015

, 11מגיני הגליל 
 7620042רחובות 

 052-5743431טל':
 פקס:

153505552202 

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים . 1
 בדיקות פיזיקליות -לחץ     

20.06.2017 

הסמכה  21.06.2015
 מחדש

אמריקן מדיקל  096
לבורטוריס)ישראל( 

מרכז רפואי  -בע"מ
 הרצליה

  7ים -רמות
פיתוח  -הרצליה

46851 
 09-9568634טל': 

 09-9568128פקס: 

כימיה, ביוכימיה כללית  -ריאות, רפואה ב. 1

תבדיקות ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות ידניו  

כימיה, ביוכימיה כללית  -בריאות, רפואה .2

  בדיקות ביולוגיות, שיטות במיקרוסקופיה

כימיה, ביוכימיה כללית  -בריאות, רפואה .3

 בדיקות כימיות, שיטות באוטואנלייזרים

אנדוקרינולוגיה בדיקות  -בריאות, רפואה .4

 ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות באוטואנלייזרים

המטולוגיה בדיקות ביולוגיות,  -בריאות, רפואה .5

 אפיון תאי דם, משטח ידני

המטולוגיה, ספירה בדיקות  -בריאות, רפואה .6

 ביולוגיות, ספירה באוטואנלייזרים
 המטולוגיה, קרישה בדיקות -בריאות, רפואה . 7

 ביולוגיות, תפקודי קרישה באוטואנלייזרים

19.07.2017 

גלובל  360ארקוטק  321 הסמכה 21.06.2015
 בע"מ
 1004הגפן 

 7681801גני טל 
 072-2515001טל':

 072-2579419 פקס:

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

20.06.2017 

הסמכה  24.06.2015
 מחדש 

אל.די.די טכנולוגיות  199
 מתקדמות בע"מ

, 7063, ת.ד 10גונן 
קריית מטלון, פתח 

 4917001תקווה, 
 03-9265979טל': 
 03-9265984פקס:

 קרקע  אגרגטים  –. איכות סביבה 1
 דיגום –ומים     

21.07.2017 

הסמכה  24.06.2015
מחדש 

 והרחבה

המעבדה הרשמית  88
מנהל -לזרעים

 המחקר החקלאי
 בית דגן 6ת.ד. 
 03-9683463טל': 
  03-9683889פקס:

בדיקות ביולוגיות, -.חקלאות, מוצרים חקלאים1

 בריאות זרעים

 

20.07.2017 

הסמכה  24.06.2015
 מחדש

בתי זיקוק לנפט  165
 אשדוד

 אשדוד 338ת.ד. 
77102 

 08-8512022טל':
 08-8512022פקס:

בדיקות כימיות, -.דלקים שמנים וביטומנים1
 כימיה קלאסית.

בדיקות כימיות, -.דלקים שמנים וביטומנים2
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות, -. דלקים שמנים וביטומנים3
 ספקטרוסקופיה.

12.11.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
המכון הישראלי  252 הרחבה 29.06.2015

 ליין
 2329,ת.ד. 4הרא"ז 

 76120רחובות 
 08-9475693טל': 
 08-9469017פקס:

בדיקות כימיות, -.מזון, מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה.

.מזון ,מים ומשקאות, בדיקות כימיות, כימיה 2
 קלאסית

01.01.2017 

 המרכז הרפואי ע"ש 115 עדכון נספח 30.06.2015
הנהלת  ח. שיבא

 אגף המעבדות
 52621תל השומר 

 03-6351569 טל:
 03-5303506פקס:

 -אויר  -גהות תעסוקתית ( איכות סביבה ) .1

.)עדכון בדיקות כימיות , כרומטוגרפיה

      בטכנולוגיה זו(

 

28.12.2016 

מעבדות  סיסטם 0037 הרחבה 01.07.2015
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

 .  פריטים הנדסיים, בדיקות 1
 מוצרי  -( NDTלא הורסות )     
 תעשייה     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(     

11.08.2016 

המכון  0026 הרחבה 01.07.2015
למיקרוביולוגיה של 

מזון ומוצרי צריכה 
 בע"מ

ת.ד.  9דרך השלום 
291 

 36601נשר 
 04-8207074טל: 

 04-8210702פקס: 

בדיקות ביולוגיות,  - מזון, מים ומשקאות .1
. .)הרחבה חיידקים, פטריות ושמרים

 בטכנולוגיה זו(

 

26.9.2016 

01.07.2015 
 

הסמכה 
 חדשה

 2013וינדקס טק  0098
 בע"מ
, נס ציונה 11החרש 
74031 
 08-9408922טל': 
 08-9408903פקס:

 דיגום –אויר בתוך מבנה  -איכות סביבה  .1
 דיגום -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה  .2

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים  .3
             בדיקות פיזיקליות -לחץ 

    

25.09.2017 

02.07.2015 
 

הסמכה 
 חדשה

 -מרכז אמינות  0297
מוטורולה סולושנס 

 ישראל בע''מ
, קרית שדה 2נגב 

 70199התעופה 
 03-5658242טל : 

 03-5659583פקס :
 

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

 .אקלימידימוי תנאי סביבה 

1.07.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  02.07.2015

מחדש 
 והרחבה

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

קיבוץ בית העמק 
25115 
 04-9119841טל.: 

 04-9111833פקס: 

בדיקות כימיות,  -אויר  -איכות סביבה .1
 בטכנולוגיה זו(. הרחבה) –כרומטוגרפיה 

בדיקות כימיות,  -אויר  -איכות סביבה  .2
 .ספקטרוסקופיה

 –אויר בסביבת עבודה  -איכות סביבה  .3
 .דיגום

 -קרקע, אגרגאטים ומים  -איכות סביבה  .4
 -בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה  

 בטכנולוגיה זו(. הרחבה)

 -קרקע, אגרגאטים ומים   –איכות סביבה  .5
 .דיגום

בדיקות  -דלקים, שמנים וביטומנים .6
 .כימיות, כרומטוגרפיה

בדיקות  -דלקים, שמנים וביטומנים .7
 .כימיות, ספקטרוסקופיה

 .סוקתירעש תע -בריאות  .8

בדיקות  -דלקים, שמנים וביטומנים  .9
 .כימיות, כימיה קלאסית

 .דיגום –דלקים, שמנים וביטומנים  .10

08.07.2017 

מילודע& מיגל  0078 הרחבה 08.07.2015
 בע"מ

מילואות ד.נ. אושרת 
25201 

 04-9853292טל':
 04-9853291פקס:

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה1
 קלאסית.בדיקות כימיות, כימיה 

-קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה2
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

23.12.2015 

המבדקה הכימית  29 הרחבה 08.07.2015
)ע"ש איליוף 
 ובנטור( בע"מ

קיבוץ בית העמק 
25115 
 04-9119841טל.: 

 04-9111833פקס: 

 -קרקע, אגרגטים ומים  -איכות סביבה .1
 הרחבה)בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה 

 לטכנולוגיה חדשה.(

08.07.2017 

הסמכה  12.07.2015
 מחדש

מ.ג. יועצים  226
 לאקוסטיקה בע"מ

 מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם . 1
 בדיקות  -אקוסטיקה  -לתעשייה     
 פיזיקליות והנדסיות מדידות רעש     
 במבנה ממקור רעש בתוך המבנה    
   מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם . 2

 בדיקות  -אקוסטיקה  -לתעשייה     
 פיזיקליות והנדסיות מדידות רעש     
 במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה    
 מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם . 3

 בדיקות  -אקוסטיקה  -לתעשייה     
 בידוד קול,  פיזיקליות והנדסיות    
 אלמנטים במבנה    

05.12.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 אמינולאב  בע"מ  005 הרחבה 13.07.2015 

פארק  1פנחס ספיר 
נס  1המדע בנין מס' 

 ציונה
 08-9303333טל':

 08-9303300פקס:

בדיקות ביולוגיות, -היגיינה תעשייתית.1
 אימונוכימיה.

בדיקות ביולוגיות, -מזון מים ומשקאות.2
 אימונוכימיה.

31.08.2016 

 בקטוכם בע"מ 22 עדכון נספח 21.07.2015
 ,18החרש 

 70400נס ציונה 
 08-9408450טל: 

 08-9401439פקס: 

בדיקות כימיות, -אויר-.איכות סביבה1
 כרומטוגרפיה

07.01.2017 

 גבי שואף בע"מ 006 הרחבה 22.07.2015
, יבנה 34הירקון 

81227 
 03-9605559טל':

 03-9604160פקס:
 

 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים . 1
 ובטון בדיקות פיזיקליות והנדסיות    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 

24.06.2017 

השעיה מרצון  26.07.2015
לשיטות 

 בטכנולוגיה

מעבדת השירותים  105
 להגנת הצומח

ולביקורת  משרד 
החקלאות ופיתוח 

 הכפר
הקריה החקלאית 

 30,דרך המכבים 
 ראשל"צ

 03-9681561 טל':
 03-9681582פקס:

בדיקות -מוצרים חקלאים–.חקלאות 1
 ביולוגיות , אימונוכימיה.

31.03.2016 

הסמכה  30.07.2015
מחדש והסרת 

טכנולוגיה 
 ושיטות

הקריה הרפואית  128
לבריאות האדם, 

המעבדה 
לאימונולוגיה וסיווג 

 רקמות
, חיפה 9602ת.ד. 

31096 
 04-854-2373טל': 

 04-829-5245פקס : 

בדיקות  - המטולוגיה –בריאות, רפואה .1
 FACS -ביולוגיות, איפיון תאי דם ב

 )הסרת טכנולוגיה זו(.
אימונולוגיה וסיווג  -בריאות, רפואה .2

בדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה  - רקמות
 . בשיטות אימונוכימיות ידניות HLAשל 

 )הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(.
אימונולוגיה וסיווג  - בריאות, רפואה.3

בדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה  - רקמות
בשיטות מולקולריות מבוססות  HLAשל 

 .קביעת רצף
אימונולוגיה וסיווג  -בריאות, רפואה .4

בדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה  - רקמות
בשיטות מולקולריות מבוססות  HLAשל 

PCR. 
אימונולוגיה וסיווג  -בריאות, רפואה .5

בדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה  - רקמות
 .FACS -ב HLAשל 

אימונולוגיה וסיווג  -בריאות, רפואה .6
בדיקות ביולוגיות, מחלות  - רקמות

אוטואימוניות בשיטות אימונוכימיות 
 .ידניות

6.4.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  30.07.2015

 מחדש
המבדקה לבניין  001

 ותשתית בע"מ.
  3רח' היינריך הרץ 

חוף שמן, חיפה 
32232  

 04-8618000טלפון: 
 04-8618001פקס:  

  -בדיקות הנדסיות  -בניה . 1
 ממדים, מקלטים ונגרות במבנים      
 וחומרי גלם חיפויים בטון  -בניה . 2

 בדיקות פיזיקליות -לייצור בטון     
 תכן  -מערכות הבניין  -בניה . 3

 והתקנה    
 מבנים  -פריטים הנדסיים . 4

 בדיקות לא  -תשתיות ובטון     
 הורסות    
 מבנים  -פריטים הנדסיים . 5

 בדיקות  -תשתיות ובטון     
 פיזיקליות והנדסיות    
 אספלט וביטומן  -קרקע וסלילה . 6

 בדיקות כימיות ופיזיקליות -     
 ביסוס המבנה  -קרקע וסלילה . 7
 בדיקות  -קרקע, אגרגטים ומים .  8

 ת ופיזיקליות  כימיו     

31.07.2017 

 שטראוס מים בע"מ 304 הרחבה 30.07.2015
  18רח' הסיבים 
 פתח תקווה

 054-5772572טל': 
 073-2227530פקס:

בדיקות ביולוגיות -. מזון מים ומשקאות1
חיידקים פטריות ושמרים )הרחבה בטכנולוגיה 

 זו(

10.06.2016 

הסמכה  30.07.2015
 מחדש

לבניין  המבדקה 001
 ותשתית בע"מ.

  3רח' היינריך הרץ 
חוף שמן, חיפה 

32232  
 04-8618000טלפון: 
 04-8618001פקס:  

 קרקע, אגרגטים  -. איכות סביבה 1
 , כימיה בדיקות כימיות -ומים     
 קלאסית )טכנולוגיה חדשה(    

31.07.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  30.07.2015

 מחדש
 בע"מ איזוטופ 002

  20הירוק 
, האיזור התעשיי

 כנות
 08-8697200טל': 
   08-8697007פקס:

 טים אאגרג ,קרקע -איכות סביבה  .1
 כימיות, בדיקות כימיות,  -ומים    
 כימיה קלאסית    
 קרקע, אגרגטים  -איכות סביבה . 2

 בדיקות כימיות,  -ומים     
 כרומטוגרפיה    
 קרקע, אגרגטים  -איכות סביבה . 3

 בדיקות כימיות,  -ומים     
 ספקטרוסקופיה    
 קרקע, אגרגטים  -איכות סביבה . 4

 דיגום –ומים     
 ממדים,  -בדיקות הנדסיות  -בניה . 5

 מקלטים ונגרות במבנים      
 בטון וחומרי גלם לייצור בטון  -בניה . 6

 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית -    
 בטון, חיפויים וחומרי גלם  -בניה . 7

 בדיקות פיזיקליות -לייצור בטון     
 תכן  -מערכות הבניין  -בניה . 8

 והתקנה    
  -מערכות כיבוי וגילוי אש  -בניה . 9

 תקינות, התקנה ובדיקות שמישות    
 בדיקות  -חומרים ומוצרי בניה .10
 פיזיקליות     
 תדר  -גדלים חשמליים  -כיול .11
 גבוה, זמן     
 אורך –גדלים מכניים  -כיול .12
  –גדלים פיזיקליים  -כיול .13
 טמפרטורה     
 כח,  -גדלים פיזיקליים  -כיול .14
 מומנט     
 מסה –גדלים פיזיקליים  -כיול .15
 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים .16
 בדיקות לא הורסות -ובטון      
 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים .17
 בדיקות לא הורסות,  -ובטון      
 בדיקות מרכיבי תקרות פלקל      
 במבנים     
 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים .18
 בדיקות פיזיקליות  -ובטון      
 והנדסיות     
  וביטומןאספלט  -קרקע וסלילה .19

 בדיקות כימיות ופיזיקליות -     
 אספלט ומוצרי נפט  -קרקע וסלילה .20

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה -     
 ביסוס המבנה -קרקע וסלילה .21
 קרקע, אגרגטים  -קרקע וסלילה .22
 בדיקות כימיות ופיזיקליות -ומים      

31.07.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  02.08.2015

 מחדש
מעבדות איזוטסט  0004

 החדשה בע"מ
, ת.ד 29היוזמה 

צפוני א.ת  12156
 7760015אשדוד 

 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

  ממדים,  -בדיקות הנדסיות  -בניה . 1
 מקלטים ונגרות במבנים    
 וחומרי גלם  חיפויים -בניה  .2

 פיזיקליות בדיקות -לייצור בטון     
  - מערכות הבנין –בניה . 3

  תכן והתקנה    
 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים . 4

 לא הורסותבדיקות  -ובטון      
 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים . 5

 בדיקות פיזיקליות  -ובטון      
 והנדסיות     

  וביטומןאספלט  -קרקע וסלילה . 6
 בדיקות כימיות ופיזיקליות -    
 ביסוס המבנה -קרקע וסלילה . 7
 קרקע,  -קרקע וסלילה . 8

 בדיקות  -אגרגטים ומים     
 כימיות ופיזיקליות    

31.07.2017 

הסמכה  02.08.2015
 מחדש

 מכון העמקים בע"מ 0244
 5287, ת.ד 300רח' 

 16955יפיע 
 04-6467170טל': 

 04-6016028פקס: 

 ממדים,  -בדיקות הנדסיות  -בניה . 1
 מקלטים ונגרות במבנים    
 בטון, חיפויים וחומרי גלם  -בניה . 2

 פיזיקליותבדיקות  -לייצור בטון     

04.01.2018 

המעבדה לשירותי  0089 הרחבה 02.08.2015
איכות הסביבה 

 בע"מ
באר שבע  5743ת.ד. 

 ישראל 84156
 08-6503776טל': 

 08-6503720פקס: 

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה1
 כימיות, כרומטוגרפיה)הרחבה לטכנולוגיה זו(

06.12.2015 

 –מדידות  0314 הסמכה 02.08.2015
טכנולוגיות ניטור 
מתקדמות בע"מ 

(MSI) 

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

 מבנים תשתיות  -פריטים הנדסיים . 2
 בדיקות לא הורסות,  -ובטון     
 בדיקות מרכיבי תקרות פלקל     
 במבנים    

01.08.2017 

 שואף בע"מגבי  0060 הרחבה 03.08.2015
, יבנה 34הירקון 

81227 
 03-9605559טל':

 03-9604160פקס:

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים . 1
             בדיקות פיזיקליות   -לחץ     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(.    

24.06.2017 

המעבדה לשירותי  0089 הרחבה 06.08.2015
איכות הסביבה 

 בע"מ
באר שבע  5743ת.ד. 

 ישראל 84156
 08-6503776טל': 

 08-6503720פקס: 

בדיקות -אויר פתוח-.איכות סביבה1
 פיסיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים.

 

06.12.2015 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 המועצה לענף הלול 246 הסרה מרצון 07.08.2015

 תל אביב 2רח' קפלן 
 04-6974178טל':

 04-6920153פקס:

בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים1
 ביולוגיות ,אימונוכימיה

 )הסרת שיטה בטכנולוגיה זו(

31.12.2015 

סיסטם מעבדות  0037 הרחבה 11.08.2015
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

  –מערכות כיבוי וגילוי אש  -.בניה 1
 תקנה ובדיקות שמישותה תקינות,   
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(   
 

11.08.2016 

הסמכה  11.08.2015
 מחדש

נשר מפעלי מלט  0030
 ישראלים בע"מ

אזור תעשיה  5ת.ד. 
 ב' רמלה

72100 
 08-9271854טלפון: 

 08-9271838פקס:

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-.בניה1
 כימיות, כימיה קלאסית.

בדיקות -וחומרי גלם לייצור בטון בטון-. בניה2
 כימיות, ספקטרוסקופיה.

בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור -. בניה3
 בדיקות פיזיקליות.-בטון

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה
 כימיות ספקטרוסקופיה.

26.01.2016 

נשר מפעלי מלט  0030 הרחבה 11.08.2015
 ישראלים בע"מ

אזור תעשיה  5ת.ד. 
 רמלהב' 

72100 
 08-9271854טלפון: 

 08-9271838פקס:

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-.בניה1
 כימיות, כימיה קלאסית.

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-. בניה2
 כימיות, ספקטרוסקופיה.

 

26.01.2016 

הסמכה  11.08.2015
 מחדש

 מעבדות ו.ש בע"מ 0188
 ,16שד' הגעתון 

   2240028נהריה 
נהריה  939ת.ד 

2210901 
 08-9271854טלפון: 

 08-9271838פקס:

 בדיקות  -אויר  -איכות סביבה . 1
 כימיות, מיקרוסקופיה אופטית      
  אויר בסביבת  -איכות סביבה . 2

 דיגום -עבודה     

11.10.2017 

 רותם תעשיות בע"מ 259 השעיה מרצון 23.08.2015
פארק תעשיות 

רותם, מישור ימין 
 ד.נ. ערבה

86800  
 08-6564742טל': 
 08-6571331פקס:

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה1
כימיות, כימיה קלאסית )השעיה מרצון 

 לטכנולוגיה זו(

18.01.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  23.08.2015

 מחדש
איזוסאונד מעבדות  0228

 בע"מ
, אור יהודה 3הפלדה 

6021803 
 03-6346002טלפון: 

  03-6346003פקס:

 מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם . 1
 בדיקות  -אקוסטיקה  -לתעשייה     
 מדידת  -פיזיקליות והנדסיות     
 כושר בליעה ובידוד, רכיבי מבנה     
 ואינסטלציה    
 רי תעשיה לרבות חומרי גלם . מוצ2

 בדיקות  -אקוסטיקה  -לתעשייה     
 פיזיקליות והנדסיות מדידות רעש     
 במבנה ממקור רעש בתוך המבנה    
 מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם . 3

 בדיקות  -אקוסטיקה  -לתעשייה     
 תכונות  -פיזיקליות והנדסיות    
 אקוסטיות לרכיבים להפחתת רעש    
 מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם . 4

 בדיקות  -אקוסטיקה -לתעשייה    
 מדידות  -פיזיקליות והנדסיות    
 הספק קולי במכשור לשימוש ביתי    
 מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם . 5

 בדיקות  -אקוסטיקה  -לתעשייה     
 פיזיקליות והנדסיות בידוד קול,     
 אלמנטים במבנה      

09.11.2017 

הסמכה  26.08.2015
 מחדש

ג'י פלו פתרונות  243
 כיול בע"מ

, הוד השרון 6המגן 
45309 
 052-5772250טל': 

 09-7447720פקס: 

 זרימה, נוזל ואויר -גדלים פיזיקליים  -ול .כי1
נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים –יול .כ2

 גדולים

13.12.2017 

הקריה הרפואית  128 עדכון נספח 27.08.2015
לבריאות האדם, 

המעבדה 
לאימונולוגיה וסיווג 

 רקמות
, חיפה 9602ת.ד. 

31096 
 04-854-2373טל': 

 04-829-5245פקס : 

בדיקות  - המטולוגיה –בריאות, רפואה .1
)החזרת  FACS -ביולוגיות, איפיון תאי דם ב

 טכנולוגיה זו(.
 

6.4.2017 

שינוי שם  28.08.2015
 המעבדה

 ליתולאב בע"מ 310
, 76שדה עוזיהו 

7926000 
 08-9157717טלפון: 
 08-9157727פקס:  

 ביסוס המבנה -קרקע וסלילה .1
 -קרקע, אגרגטים ומים  -קרקע וסלילה .2

 בדיקות כימיות ופיזיקליות

04.11.2016 

נשר מפעלי מלט  0030 הרחבה 06.09.2015
 ישראלים בע"מ

אזור תעשיה  5ת.ד. 
 ב' רמלה

72100 
 08-9271854טלפון: 

 08-9271838פקס:

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה1

 כימיות, ספקטרוסקופיהבדיקות 

31.01.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  07.09.2015

מחדש 
הרחבה 

ועדכונים 
כלליים 
 בנספח

מעבדות של מוצרי  130
 מעברות בע"מ

 40230מעברות 
 09-8984015טל:   
 09-8984046פקס: 

בדיקות כימיות, -מזון מים ומשקאות.1
 כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות, כימיה -מזון מים ומשקאות.2
 קלאסית 

בדיקות כימיות, -מזון מים ומשקאות.3
 ספקטרוסקופיה 

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

28.01.2018 

 סקאן אין בע"מ 0328 הסמכה 10.09.2015
, לוד 4הרכב 

7152008 
 03-9605559טלפון: 

 03-9604160 פקס:

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

09.09.2017 

מרכז שירותי הדם  0083 השעיה מרצון 21.09.2015
תל השומר, מגן דוד 

 אדום
 52621תל השומר 

 03-530-0400טל': 
 03-530-0500פקס : 

בדיקות  - בנק דם -בריאות, רפואה .1
ביולוגיות, זיהוי ואפיון הדבקה במחוללי 

 מחלות, ללא תרבית באוטואנלייזרים/ידניות
דם,   הכנת מרכיבי - בנק דם -בריאות, רפואה .2

 ספירת דם

31.12.2015 

שינוי שם  20.09.2015
 חברה

אנוויגו סי אר אס  71
 )ישראל (בע"מ

שם קודם: הרלן 
 ביוטק בע"מ

,פארק  4019ת.ד. 
המדע ,נס 

 7414001ציונה.
 08-9409451טל':

 08-9409452פקס:

1.Toxicity studies 

2.Other Studies: 

○Pharmacodynamics studies 

○ In Vitro testing 

○ Biocompatibility Medical Devices 

3. Other Studies: 

○ Toxicological Pathology 

 

 

 

 

02.05.2016 

 אמינולאב  בע"מ  005 הרחבה  20.09.2015
פארק  1פנחס ספיר 

נס  1המדע בנין מס' 
 ציונה
 08-9303333טל':

 08-9303300פקס:

בדיקות כימיות, -אויר-.איכות סביבה1
 ספקטרוסקופיה.

31.08.2016 

הזרע -בקרת איכות 111 הרחבה 20.09.2015
 סידס בע"מ

ברורים ד.נ. שיקמים 
79837 

 08-8509998טל':
 08-6880083פקס:

בדיקות -.חקלאות,מוצרים חקלאים1
 ביולוגיות, בריאות זרעים, שיטות בתרבית.

07.03.2017 

 ארד בע"מ 157 הרחבה 06.10.2015
 דליה, ישראל 19239
 04-9897906טל': 

 04-9897941פקס : 

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -כיול  .1

 . )הרחבה בטכנולוגיה זו(גדולים

12.07.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מעבדת השירותים  105 הרחבה 06.10.2015

 להגנת הצומח
ולביקורת  משרד 
החקלאות ופיתוח 

 הכפר
הקריה החקלאית 

 30,דרך המכבים 
 ראשל"צ

 03-9681561טל': 
 03-9681582פקס:

בדיקות -מוצרים חקלאים–.חקלאות 1
ביולוגיות ,בריאות צמחים, שיטות 

 מולקולריות.

31.03.2016 

 -מבדקות מדי ורד  0209 הרחבה 06.10.2015
 מדי ורד בע"מ

, קרית 8רח' אשלגן 
 82021גת, 

 08-6818899טל : 
 08-6818801פקס : 

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  - כיול .2
 .גדולים

11.10.2016 

הסמכה  06.10.2015
 מחדש

מילודע& מיגל  78
 בע"מ

מילואות ד.נ. אושרת 
1032900 

 04-9853292טל':
 04-9853291פקס:

 

בדיקות ביולוגיות, חיידקים -.קוסמטיקה1
 פטריות ושמרים.

בדיקות ביולוגיות, -.מזון מים ומשקאות2
 חיידקים פטריות ושמרים.

בדיקות ביולוגיות, -.מזון מים ומשקאות3
 גנטיקה, ביולוגיה מולקולרית.

בדיקות כימיות, -.מזון מים ומשקאות4
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות, כימיה -.מזון מים ומשקאות5
 קלאסית.

בדיקות כימיות, -.מזון מים ומשקאות6
 ספקטרוסקופיה.

ביולוגיות,  בדיקות-.מזון מים ומשקאות7
 אימונוכימיה.

בדיקות ביולוגיות, -.היגיינה תעשייתית8
 אימונוכימיה.

בדיקות ביולוגיות, -.היגיינה תעשייתית9
 ביולוגיה מולקולרית.

בדיקות ביולוגיות, -.היגיינה תעשייתית10
 חיידקים פטריות ושמרים.

בדיקות ביולוגיות, -.תכשירים רפואיים11
 חיידקים פטריות ושמרים.

-קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה.12
 בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים.

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה13
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה.

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה14
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה15
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

 דיגום.-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה16
בדיקות כימיות, -.מוצרי תעשייה17

 כרומטוגרפיה.

23.12.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
סיסטם מעבדות  0037 הרחבה 08.10.2015

 מתקדמות בע"מ
, 4רח' פארן  ,3בנין 

                 אזור תעשייה צפוני,
 81225יבנה 

 08-9422322 טל:
 08-9421333פקס:

  –מתכות וחומרים אל מתכתיים  .1
 בדיקות פיזיקליות    
 )טכנולוגיה חדשה(    
 

11.08.2016 

הסמכה  08.10.2015
 מחדש

 מעין בדק 0289
קרית אונו  3האגוז 

5551445 
 03-6354827טל':

 03-7360108פקס:

  אויר בסביבת  -איכות סביבה  .1
  דיגום -עבודה     

09.11.2017 

 המועצה לענף הלול 246 הרחבה 08.10.2015
 תל אביב 2רח' קפלן 

 04-6974178טל':
 04-6920153פקס:

בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים1
ביולוגיות ,ביולוגיה מולקולארית)הרחבה באתר 

 המעבדה הדרומית(
 

31.12.2015 

הסמכה  12.10.2015
 מחדש

–אגן אדמה  290
 בע"מ QCמעבדת 

רחוב אשלג, אזור 
צפוני, תעשייה 

 ,אשדוד 262ת.ד. 
 08-8515346טל': 

-08פקס: 
8515311 

בדיקות כימיות, -מוצרים חקלאים-.חקלאות1
 כרומטוגרפיה.

01.01.2018 

הסמכה  20.10.2015
 מחדש

חקר ימים ואגמים  114
 לישראל

תל שקמונה,ת.ד. 
 31080, חיפה 8030
 04-8515202טל':

 04-851911פקס:

-יצורי מים-לסוגיהםמים -איכות סביבה .1

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

-קרקע, אגרגטים ומים-איכות סביבה .2

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

28.02.2018 

הסרה חלקית  20.10.2015
 מרצון

מכון וטרינרי ע"ש  120
 קמרון

, בית דגן 12ת.ד 
 , ישראל50250
 03-968-1682טל': 

 03-960-5293פקס : 

בדיקות כימיות, כימיה  -ומשקאות .מזון, מים 1

 קלאסית .

30.04.2016 

הסמכה  26.10.2015
מחדש 

 והרחבה

המכון הישראלי  031
-לאנרגיה ולסביבה
 המעבדה הכימית

, תל 26חיים לבנון 
 61170אביב 
 03-6424075טל: 

 03-6438238פקס: 

 -קרקע, אגרגטים ומים  -.איכות סביבה 1
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה.

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

בדיקות  –דלקים, שמנים וביטומנים . 3
)הרחבה בטכנולוגיה  כימיות, כימיה קלאסית

 זו(.
בדיקות כימיות,  -דלקים, שמנים וביטומנים. 4

 ספקטרוסקופיה

20.12.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
עדכונים  27.10.2015

 כללים
 בקטוכם בע"מ 022

 ,18החרש 
 70400נס ציונה 

 08-9408450טל: 
-08פקס: 

9401439 

-קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .1

בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה )ביטול 

NIOSH 7903 .) 

-קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .2

בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות 

 SMושמרים )עדכון לשם התקן 

9230C) 

 

07.01.2015 

הסמכה  27.10.2015
מחדש 

ועדכונים 
 שונים

המעבדה לשירותי  0089
איכות הסביבה 

 בע"מ
באר שבע  5743ת.ד. 

 ישראל 84156
 08-6503776טל': 

 08-6503720פקס: 

–אויר בסביבת עבודה -איכות סביבה .1

  Niosh) 7903 דיגום .)ביטול 

בדיקות -אוויר פתוח-איכות סביבה .2

 פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים.

-קרקע אגרגטים ומים-סביבהאיכות  .3

 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

-קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .4

 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה.

-קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .5

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

כיול נתחי גזים -גדלים כימיים-כיול .6

 באוויר.)הסרת שנת התקן (

 דיגום-אוויר פתוח-איכות סביבה .7

06.12.2017 

גליל גנטיק    G.G.A 250 הכרה מחדש 27.10.2015
 אנלסיס בע"מ

קצרין  3664ת.ד. 
1290000 

 04-9007100טלפון:
 04-9007111 פקס:

1. Other studies :genetic studies 02.05.2018 

הקריה למחקר  119 הרחבה 27.10.2015
 קמ"ג-גרעיני

,באר שבע  9001ת.ד. 
 84190מיקוד 

 08-6568195טל': 
 08-6568331פקס:

 28.12.2016 קרינה מייננת ,דוזימטריה.-כיול .1

צמצום היקף  28.10.2015
ועדכון שם 

 תקן

מילודע& מיגל  78
 בע"מ

מילואות ד.נ. אושרת 
1032900 

 04-9853292טל':
 04-9853291פקס:

 

קרקע אגרגטים ומים, -איכות סביבה .1

בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )הסרת 

 שיטות( .

-קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .2

בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות 

 ושמרים 

23.12.2015 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 ( SM9230C)עדכון לשם התקן 

סיסטם מעבדות  037 הרחבה 29.10.2015
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

 ביסוס המבנה –קרקע וסלילה  .1
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 

11.08.2016 

הסמכה  02.11.2015
 מחדש

מעבדת גדות  268
מסופים לכימיקלים 

 ( בע"מ1985)
, מפרץ 17קצנשטיין 

 חיפה
 04-8420732טל': 

 04-8493290פקס : 

בדיקות כימיות,  -מוצרי תעשייה .1

 .כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות, כימיה  -מוצרי תעשייה .2

 .קלאסית

בדיקות כימיות,  -מוצרי תעשייה .3

 .ספקטרוסקופיה

11.01.2018 

 איזוטופ בע"מ 002 עדכון 04.11.2015
  20הירוק 

, האיזור התעשיי
 כנות
 08-8697200טל': 
 08-8697007פקס:

  

  וביטומןאספלט  -קרקע וסלילה  .1
     בדיקות כימיות ופיזיקליות -     
 )עדכון בטכנולוגיה קיימת(    
 

31.07.2017 

הכרה מחדש  06.11.2015
והרחבה 

 לאתר נוסף
 בבאר יעקב

המרכז הרפואי אסף  278
יחידת -הרופא

 מחקר פרה קליני
 70300צריפין 

 08-9779749טל':
 08-9779748פקס:

Other studies : 
 

º Pharmacokinetics 
º Biocompatibility Medical Devices 

31.03.2018 

המרכז לטכנולוגיות  335 הכרה 09.11.2015
–גנומיות 

 ההאוניברסיט
 העברית בירושלים

קמפוס אדמונד 
 ספרא,

 גבעת רם, ירושלים.
 02-6585211טל': 
 02-6584048פקס:

1.Other Studies: Genetic Studies 08.11.2017 

 גבי שואף בע"מ 006 הרחבה 09.11.2015
, יבנה 34הירקון 

81227 
 03-9605559טל':

 03-9604160פקס:

  דיגום -אויר פתוח  – . איכות סביבה1
  )טכנולוגיה חדשה(    
 

24.06.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  09.11.2015

 מחדש
 -מעבדת כיול  008

אלביט מערכות ל"א 
וסיגינט אלישרא 

 בע"מ
, בני 48מבצע קדש 

 51203ברק, 
 03-557-7790טל' : 

 03-614-6562פקס : 

זרם ישר ותדר  -גדלים חשמליים  –כיול . 1
 .נמוך

הספק ואנרגיה  -גדלים חשמליים  –כיול .2
 .חשמלית בתדר גבוה

 תדר גבוה, זמן -גדלים חשמליים  –כיול .3

23.11.2017 

הסמכה  09.11.2015
 מחדש

מעבדת מחלבת  186
 תנובה רחובות

, 2דרך יצחק פניגר 
 76123רחובות 

 08-9444962טל': 
-08פקס: 

9444013 

 בדיקות  -. מזון, מים ומשקאות 1
 ביולוגיות, חיידקים, פטריות      
 ושמרים   
 בדיקות  -. מזון, מים ומשקאות 2

 כימיות, כימיה קלאסית   
 בדיקות  -. מזון, מים ומשקאות 3

 כימיות, כרומטוגרפיה      
 בדיקות  -. מזון, מים ומשקאות 4

 כימיות, ספקטרוסקופיה 

26.11.2015 

הסמכה  19.11.2015
 מחדש 

פז  –מעבדת מתודה  0108
 חברת נפט בע"מ

 מתקני פז גלילות 
 03-6461101טל: 

 03-8640856פקס: 

 מכלים וצנרת  -פריטים הנדסיים . 1
                  בדיקות פיזיקליות -לחץ     
 

08.02.2016 

 אתגר א. הנדסה 0331 הסמכה 23.11.2015
 ,8משק בן צור 

 11111יהודה טירת 
 03-9021130טל: 

 03-7604410פקס: 

 קרקע אגרגטים -. איכות סביבה1
 דיגום -ומים     

22.11.2017 

הרמוניזציה  25.11.2015
 של נספחים

האגודה למען  0136
שרותי בריאות 

המעבדות  -הציבור 
ע"ש ד"ר אברהם 

 מטס
, תל 84דרך בן צבי 

 68104אביב 
 03-682-8301טל': 

 03-518-2820פקס : 

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .1

ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים )עדכון 

 ( SM9230Cלשם התקן 

02.08.2017 

הרמוניזציה  25.11.2015
 של נספחים

מעבדות מקורות  0080
חברת המים 

 הלאומית
, נצרת 610ת.ד 

 17105 עילית
 04-650-0680טל': 

 04-950-0268פקס : 

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .1

ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים )עדכון 

 ( SM9230Cלשם התקן 

28.08.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרמוניזציה  25.11.2015

 של נספחים
המכון  0026

למיקרוביולוגיה של 
מזון ומוצרי צריכה 

 בע"מ
ת.ד.  9דרך השלום 

291 
 36601נשר 
 04-8207074טל: 

 04-8210702פקס: 

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-איכות סביבה .1

ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים )עדכון 

 ( SM9230Cלשם התקן 

26.09.2016 

סיסטם מעבדות  037 הרחבה 03.12.2015
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

 אספלט וביטומן –קרקע וסלילה  .1
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 

11.08.2016 

הסמכה  03.12.2015
 מחדש

כי"ל מוצרים  166
מעבדה -םתעשייתיי

 אנליטית
 באר שבע 180ת.ד. 
 08-6544321טל':

 08-6297411פקס:

 -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות סביבה1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית.

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

06.12.2017 

הסמכה  14.12.2015
 מחדש

מעבדת מחצבת גבס  265
 גשר

 קיבוץ גשר
ד.נ. עמק הירדן 

15157 
 04-6060708טלפון: 

 04-6581160פקס:

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-.בניה1

 כימיות, כימיה קלאסית.

01.03.2018 

 מעבדות ח"י בע"מ 184 הרחבה 16.12.2015
, פארק 6פלאוט 

 76326תמר רחובות 
 08-9366475טל': 
 08-9366474פקס:

בדיקות כימיות  -. תכשירים רפואיים1

 ,ספקטרוסקופיה.

31.03.2017 

הרחבה  20.12.2015
והסרת 

הסמכה 
 מרצון

סיסטם מעבדות  037
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

  –בניה, מערכות כיבוי וגילוי אש  .1
 תקינות, התקנה ובדיקות שמישות    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 בדיקות כימיות,  -. קוסמטיקה 2

 ספקטרוסקופיה     
 )הסרת הסמכה מרצון(    

11.08.2016 

עדכון לפי  20.12.2015
דרישות 
רגולטור 

ועדכונים 
 כללים

אלכם שרותי יעוץ  174
 והנדסה

כפר  4יד חרוצים 
 סבא
 09-7675857טל': 
 09-7676239פקס:

גהות תעסוקתית, בדיקות כימיות, -.בריאות1
 כרומטוגרפיה 

 דיגום-אויר בסביבת עבודה-.איכות סביבה2
 

01.06.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  21.12.2015

 מחדש
החברה הישראלית  133

לחקר מדעי החיים 
היחידה לאיכות  -

 הסביבה
 ראובן לרר

 7140002נס ציונה 
 08-9402190טל': 
 08-9402192פקס:

  –אויר מארובות  -איכות סביבה . 1
 דיגום    
 דיגום -אויר פתוח  -איכות סביבה . 2

09.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסמכה  22.12.2015
מחדש 

 והרחבה

 המועצה לענף הלול 246
 תל אביב 2רח' קפלן 

 04-6974178טל':
 04-6920153פקס:

בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים1
ביולוגיות ,ביולוגיה מולקולארית )הרחבה 

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

 ביולוגיות, אימונוכימיה.
בדיקות -.נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים3

 ביולוגיות, וירוסים
בדיקות ביולוגיות, -.מזון, מים ומשקאות4

 ביולוגיה מולקולרית
בדיקות ביולוגיות, -.היגיינה תעשייתית5

 חיידקי פטריות ושמרים.
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

31.12.2015 

אדמה מכתשים  73 הכרה מחדש 24.12.2015
 בע"מ
 באר שבע 60ת.ד. 

8410001 
 08-6292951טל': 
 08-6296689פקס:

1. Physical-chemical testing 08.05.2018 

המבדקה לבניין  001 הרחבה 24.12.2015
 ותשתית בע"מ.

  3רח' היינריך הרץ 
חוף שמן, חיפה 

32232  
 04-8618000טלפון: 
 04-8618001פקס:  

 ביסוס המבנה  -קרקע וסלילה . 1
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(     

31.07.2017 

אלכם שרותי יעוץ  174 עדכון טעות 26.12.2015
 והנדסה

כפר  4יד חרוצים 
 סבא
 09-7675857טל': 
 09-7676239פקס:

גהות תעסוקתית, בדיקות כימיות, -.בריאות1
 כרומטוגרפיה .

 

01.06.2016 



 

 
Page 30 of 33 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
המכון  0026 עדכון נספח 27.12.2015

של למיקרוביולוגיה 
מזון ומוצרי צריכה 

 בע"מ
ת.ד.  9דרך השלום 

291 
 36601נשר 
 04-8207074טל: 

 04-8210702פקס: 

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה1
ושמרים )הוספת  ביולוגיות, חיידקים פטריות

 שם ומספר  תקן(.
דיגום -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה2

 )עדכון שם טכנולוגיה(

26.9.2016 

קריובנק ישראל  0330 הסמכה 28.12.2015
טכנולוגיות פריון 
 מתקדמות בע"מ

, 80ששת הימים 
רמת השרון 

4724772 
 1-700-700-993טל: 

-1-53-50פקס: 
2003515 

  פריון,  -בריאות, רפואה . 1
    בדיקות ביולוגיות,  -אנדרולוגיה     
 בדיקת זרע    

28.12.2015 

מרכז הפלסטיקה  0012 עדכון נספח 31.12.2015
 והגומי לישראל

 קריית הטכניון חיפה
 04-8225174טל': 
 04-8225174פקס:

בדיקות כימיות, כימיה  -.מוצרי תעשייה1
 קלאסית )שינוי בתקן הייחוס(

29.04.2016 

 איזון פארמה בע"מ 308 עדכון נספח 03.01.2016
, 5קרית המדע 

 91450ירושלים 
 02-2458950טל': 

 02-5861814פקס: 

בדיקות כימיות –.חקלאות, מוצרים חקלאיים 1
 כרומטוגרפיה

28.12.2016 

הסמכה  03.01.2016
 מחדש

מרכז הפלסטיקה  0012
 והגומי לישראל

 קריית הטכניון חיפה
 04-8225174טל': 
 04-8225174פקס:

בדיקות כימיות, כימיה  -.מוצרי תעשייה1
 קלאסית 

29.04.2016 

הנדסה  מאגנוס 35 הרחבה 03.01.2016
 ואחזקה בע"מ

, אזור 4רח' פארן 
תעשייה יבנה 

8122503 
 08-6599000טל': 

 08-9420858פקס: 

זרימה, נוזל ואויר -גדלים פיזיקליים-.כיול1
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(.

 

27.02.2017 

קבוצת הנדסה  0172 הרחבה 05.01.2016
 ואיכות בע"מ

, איזור 3העמל 
תעשיה יבנה 

8121203 
 072-211-9188טל': 

 072-211-9189פקס: 

  קרקע, אגרגטים  -קרקע וסלילה .1
 בדיקות כימיות ופיזיקליות -ומים    
   )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(   

19.07.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
החברה הישראלית  0133 הרחבה 07.01.2016

לחקר מדעי החיים 
היחידה לאיכות  -

 הסביבה
 ראובן לרר

 7140002נס ציונה 
 08-9402190טל': 
 08-9402192פקס:

        דיגום –אויר פתוח  -איכות סביבה . 1
    )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    

09.10.2017 

הכרה מחדש  07.01.2016
והרחבה 

 לאתר נוסף

אנוויגו סי אר אס  71
 )ישראל (בע"מ

,פארק  4019ת.ד. 
המדע ,נס 

 7414001ציונה.
 08-9409451טל':

 08-9409452פקס:

1.Toxicity studies 

.Other Studies: 

2.Pharmacodynamics studies 

3. In Vitro testing 

4. Biocompatibility Medical Devices 

5. Toxicological Pathology 

 

 

 

 

02.05.2018 

המשך השעיה  14.01.2016
מרצון 

לשיטות 
 בטכנולוגיה

מעבדת השירותים  105
 להגנת הצומח

ולביקורת  משרד 
החקלאות ופיתוח 

 הכפר
הקריה החקלאית 

 30,דרך המכבים 
 ראשל"צ

 03-9681561טל': 
 03-9681582פקס:

בדיקות -מוצרים חקלאים–.חקלאות 1
 ביולוגיות ,אימונוכימה.

31.03.2016 

הוספת תקן  14.01.2016
לשיטה 
 קיימת

מילודע& מיגל  78
 בע"מ

מילואות ד.נ. אושרת 
1032900 

 04-9853292טל':
 04-9853291פקס:

 

בדיקות ביולוגיות, -.מזון מים ומשקאות1
 חיידקים פטריות ושמרים

23.12.2017 

-עדכון רוחבי 14.01.2016
עדכון שם 
 טכנולוגיה

המכון  26
למיקרוביולוגיה של 

מזון ומוצרי צריכה 
 בע"מ

ת.ד.  9דרך השלום 
291 

 36601נשר 
 04-8207074טל: 

 04-8210702פקס: 

-רפואיים ואביזרים רפואיים.תכשירים 1
 בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים

26.09.2016 

-עדכון רוחבי 14.01.2016
עדכון שם 
 טכנולוגיה

 מעבדות ח"י בע"מ 184
, פארק 6פלאוט 

 76326תמר רחובות 
 08-9366475טל': 
 08-9366474פקס:

-.תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים1
 חיידקים פטריות ושמרים.בדיקות ביולוגיות, 

-.תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים2
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

 

31.03.2016 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
-עדכון רוחבי 14.01.2016

עדכון שם 
 טכנולוגיה

 בקטוכם בע"מ 022
 ,18החרש 

 70400נס ציונה 
 08-9408450טל: 

-08פקס: 

9401439 

-.תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים1
 ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמריםבדיקות 

07.01.2017 

-עדכון רוחבי 14.01.2016
עדכון שם 
 טכנולוגיה

 אמינולאב  בע"מ  005
פארק  1פנחס ספיר 

נס  1המדע בנין מס' 
 ציונה
 08-9303333טל':

 08-9303300פקס:

-.תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים1
 בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים

31.08.2016 

-עדכון רוחבי 14.01.2016
עדכון שם 
 טכנולוגיה

מילודע& מיגל  78
 בע"מ

מילואות ד.נ. אושרת 
25201 

 04-9853292טל':
 04-9853291פקס:

 

-.תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים1
 בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים

23.12.2017 

מעבדות  סיסטם 0037 הרחבה 17.01.2016
 מתקדמות בע"מ

, 4רח' פארן  ,3בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

  -. דלקים, שמנים וביטומנים 1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית    
 )טכנולוגיה חדשה(     
  – אספלט וביטומן -. קרקע וסלילה 2

 בדיקות כימיות ופיזיקליות     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 

11.08.2016 

 הכרה מחדש 17.01.2016
 ועדכון כתובת

ביוליין אר אקס  237
 בע"מ

 2רח' המעיין 
 ,מודיעין

 08-6429100טל: 
 08-6429101פקס: 

 

1.Other Studies: Biological Samples 
Testing (Fluids ans Tissues ) from 
Animals 

03.03.2018 

טק שרותי -אקו 0122 הרחבה 17.01.2016
 סביבה בע"מ

, 34יהושע הצורף 
, באר שבע 752ת.ד. 

84105 
 08-628-3690טל: 

 08-623-6080 פקס:

  -    אויר מארובות –איכות סביבה . 1
 דיגום    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    

27.12.2016 

הרחבה  21.01.2016
בטכנולוגיה 

 קימת

המבדקה הכימית  029
)ע"ש איליוף 
 ובנטור( בע"מ

קיבוץ בית העמק 
25115 
 04-9119841טל.: 

 04-9111833פקס: 

בדיקות כימיות, -אויר-.איכות סביבה1
 כרומטוגרפיה.)הרחבה בטכנולוגיה זו(

 

08.07.2017 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  26.01.2016

 מחדש
מעבדה מטלורגית,  107

 רפא"ל בע"מ
 300הפצה  מרכז
חיפה  2250ת.ד. 

31021 
 04-879-4427טל.: 

 04-879-4651פקס: 

מתכות וחומרים אל מתכתיים:  בדיקות .1
 פיזיקליות

31.01.2018 

 


