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 עדכון רשימת המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן
 

 2018.06.06 :באתר תאריך עדכון
 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  07.06.2017

 חדשה
איי.טי.אל בדיקת  345

 מוצרים בע"מ 
 , לוד,1רח' בת שבע 

7120101 
 08-9186100טל':  
  08-9153101פקס : 

 
 

    בקרת תכן והערכת  -בחינה הנדסית  -גז טבעי .1
 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

06.06.2018 

הסמכה  08.06.2017
 מחדש

 גבי שואף בע"מ 006
 81227, יבנה 34ירקון ה

 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  -ת ובטון תשתיו    
 פיזיקליות והנדסיות    
 פריטים הנדסיים, בדיקות לא  .4

 מוצרי  -( NDTהורסות )    
 תעשייה    
 פריטים הנדסיים, בדיקות לא  .5

 מוצרי  -( NDTהורסות )    
 מכלים וצנרת לחץ –תעשייה     
 מכלים  -פריטים הנדסיים  .6

 לאויר פליטות - וצנרת לחץ    
 מכלים  -ריטים הנדסיים פ. 7

 פליטות/דליפה   - וצנרת לחץ    
 לקרקע    
  -. איכות סביבה, אויר פתוח 8

 דיגום    

24.06.2019 

הסמכה  08.06.2017
מחדש 

 והרחבה

 מעבדות שרות שדה 132
חדרה  35דוד שמעוני 

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

בדיקות -םקרקע אגרגטים ומי-. איכות סביבה 1
כימיות, כימיה קלאסית )הרחבה באתרים נווה 

 יער, צמח(.
בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה2

כימיות, ספקטרוסקופיה )הרחבה באתרים נווה 
 יער, צמח(.

10.06.2019 

הסמכה  14.06.2017
 מחדש

 מ.י.ש.ב בדק בע"מ 0313
ב',  1הודה הלוי י

 7653401רחובות 
 052-5743431טל': 
 153505552202פקס: 

 מכלים  -פריטים הנדסיים  .1
 לאוויר פליטות - וצנרת לחץ    
 מכלים  -פריטים הנדסיים . 2

 פליטות/דליפה   - וצנרת לחץ    
 לקרקע    
 

20.06.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  18.06.2017

 מחדש
ועדכון רוחבי 

 בנספח

המעבדה הארצית  168
לגהות תעסוקתית 

מינהל הבטיחות 
והבריאות 

סוקתית, משרד התע
העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים
, תל 53רח' שלמה 

 66845אביב
 03-512-5370טל':  
 03-512-5370פקס: 

 רעש תעסוקתי-. בריאות1
בדיקות כימיות, -סביבת עובד-. בריאות2

 כרומטוגרפיה.)עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה(
בדיקות כימיות, -סביבת עובד-. בריאות3

 )עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה(ספקטרוסקופיה 
דיגום )עדכון רוחבי בשם -סביבת עובד-.בריאות4

 הטכנולוגיה(

15.02.2019 

הסמכה  18.06.2018
 מחדש

מרכז הנדסת -רפא''ל 141
 H2סביבה מחלקה 

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

פלטפורמות -בדיקות הנדסיות -. מוצרי תעשייה1
 אפיון תנאי סביבה.-ות אזרחיות וצבאיותומשימ

פלטפורמות -בדיקות הנדסיות -. מוצרי תעשייה2
דימוי תנאי סביבה -ומשימות אזרחיות וצבאיות

 דינמי
פלטפורמות -בדיקות הנדסיות -. מוצרי תעשייה3

דימוי תנאי סביבה -ומשימות אזרחיות וצבאיות
 אקלימי.

ות פלטפורמ-בדיקות הנדסיות -. מוצרי תעשייה4
הנדסת בחינה תנאי -ומשימות אזרחיות וצבאיות

 סביבה.

09.06.2019 

אפיון ושיקום  -אדמה  222 הרחבה 22.06.2017
 אתרים בע"מ

, 31יהודה גורודסקי 
 רחובות
 08-6432999טל': 

 08-6432999פקס : 

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה1
כימיות, ספקטרוסקופיה)הרחבה לטכנולוגיה 

 (.חדשה
 

10.03.2019 

הרחבה  22.06.2017
והרמוניזציה 
 של נספחים

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

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

דיגום )הרחבה  –אוויר פתוח  –. איכות סביבה 1
 בטכנולוגיה זו(

בדיקות כימיות,  - סביבת עובד -בריאות  .2
ית )הרמוניזציה של פיה, גהות תעסוקתכרומטוגר
 נספחים(

בדיקות כימיות,  - סביבת עובד -בריאות . 3
)הרמוניזציה  ספקטרוסקופיה, גהות תעסוקתית

 של נספחים(
גהות דיגום,  - סביבת עובד -בריאות  .4

 )הרמוניזציה של נספחים( תעסוקתית
 
 

08.07.2019 

הסמכה  22.06.2017
 מחדש 

יועצים  מ.ג. 226
 אקוסטיקה בע''מל

הרצליה ,  1השופטים 
4644708 

 09-9553858טל': 
 09-9553858 פקס:

-.מוצרי תעשיה  לרבות חומרי גלם לתעשייה1
בדיקות פיזיקליות והנדסיות, -אקוסטיקה

 מדידות רעש במבנה ממקור רעש בתוך המבנה.
-.מוצרי תעשיה  לרבות חומרי גלם לתעשייה2

דסיות, בדיקות פיזיקליות והנ-אקוסטיקה
 מדידות רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה

-.מוצרי תעשיה  לרבות חומרי גלם לתעשייה3
בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד -אקוסטיקה

 קול , אלמנטים במבנה.

05.12.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  26.06.2017

 מחדש
האגודה למען שירותי  136

 -בריאות הציבור
המעבדות ע"ש ד''ר 

 אברהם מטס
 , תל אביב84י דרך בן צב

 03-682-8301טל': 
 03-682-8301פקס: 

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

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

 דיגום-קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה3
גיה כימיה, טוקסיקולו-.בריאות, רפואה4

בדיקות כימיות ,שיטות -ופרמקולוגיה
 באוטואנלייזרים.

02.08.2019 

( 1985אסית הנדסה ) 065 הרחבה 27.06.2017
בע"מ מעבדות קרקע 

 ודרכים
, 630, ת.ד. 23יוסף בצרי 
 28106קרית אתא 

 04-8401243טל': 
 04-8420652פקס: 

 אספלט  -קרקע וסלילה . 1
 בדיקות כימיות  -וביטומן     
 ופיזיקליות    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
  

03.12.2018 

הסמכה  27.06.2017
 חדשה

 אלפאסייט בע''מ 367
תל אביב ,  14האומנים 
6789732 

 03-7326463טל': 

 03-7326017פקס : 

 .בקרת תכן -בדיקות והנדסיות  -בניה. 1
עד  -בקרת ביצוע -בדיקות והנדסיות  -בניה. 2

 .שלב שלד
עד  -בקרת ביצוע -יקות והנדסיות בד -בניה .3

 .שלב גמר

26.06.2018 

הסמכה  28.06.2017
 חדשה

דע בקרת בניה -גאו 364
 בע''מ

תל , 3רח' המלאכה 
 67215אביב 
 073-2955064טל': 
  073-2955001פקס:

 .בקרת תכן -בדיקות והנדסיות  -בניה. 1
עד  -בקרת ביצוע -בדיקות והנדסיות  -בניה. 2

 .שלב שלד
עד  -בקרת ביצוע -בדיקות והנדסיות  -יהבנ .3

 .שלב גמר

27.06.2018 

 איזוטופ בע"מ 002 הרחבה 28.06.2017
  20הירוק 

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

 מבנים  -פריטים הנדסיים . 1
 בדיקות  -תשתיות ובטון     
 פיזיקליות והנדסיות    
 מת()הרחבה בטכנולוגיה קיי    
 אספלט  -קרקע וסלילה . 2

 בדיקות כימיות  -וביטומן     
 ופיזיקליות    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 קרקע,  -קרקע וסלילה . 3

 בדיקות  -אגרגטים ומים     
 כימיות ופיזיקליות    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    

31.07.2017 

הסמכה  04.07.2017
 מחדש

 מעבדות ו.ש בע"מ 188
נהריה ,  16שד' הגעתון 

2240028 
 04-9872790טל': 

 04-9872790פקס: 

 דיגום.-אוויר פתוח-.  איכות סביבה1
 דיגום.-סביבת עובד-. בריאות2
בדיקות כימיות,  -סביבת עובד-. בריאות3

 מיקרוסקופיה אופטית.
 
 

11.10.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  04.07.2017

מחדש 
 והרחבה

 

המבדקה לבנין  001
 בע''מותשתית 

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

 תכן והתקנה. -מערכות הבניין-.  בניה1
-בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-. בניה2

 בדיקות פיזיקליות )הרחבה לאתר נמל המפרץ(
ממדים, מקלטים -בדיקות הנדסיות-.בניה3

 ונגרות במבנים.
-מבנים, תשתיות ובטון-הנדסיים .פריטים4

 בדיקות לא הורסות.
 -מבנים, תשתיות ובטון-. פריטים הנדסיים5

 בדיקות פיזיקליות והנדסיות
בדיקות -קרקע, אגרגטים ומים-.איכות סביבה6

 כימיות, כימיה קלאסית.
 ביסוס המבנה-.קרקע וסלילה7
בדיקות -אספלט וביטומן-.קרקע וסלילה8

 כימיות ופיזיקליות.
בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-קרקע וסלילה .9

 כימיות ופיזיקליות.
בדיקת תכנון -מערכות הצלה-.כבאות והצלה10

 ותקינות 

31.07.2019 

הארכת  06.07.2017
השעייה 
 מרצון

מעבדת  -מאמ"צ נגב 161
 אבחון מחלות צמחים

 85280ד.נ. נגב 
 08-992-8661טל': 
 08-992-8661פקס: 

בדיקות ביולוגיות, -יםמוצרים חקלא-חקלאות .1
 בריאות זרעים.

18.03.2018 

מגאמא הנדסה  0033 הרחבה 09.07.2017
טכנולוגיות ותוצרים 

 בע"מ
, 185, ת.ד. 47התעשייה 

 36601נשר תל חנן חיפה 
 04-8214628טל': 
 04-8214628פקס: 

 אספלט  -קרקע וסלילה . 1
 בדיקות כימיות  -וביטומן      
 ופיזיקליות     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(     

10.11.2018 

הסמכה  09.07.2017
 מחדש

המעבדה המרכזית  142
 לבריאות הדגים

 10803  ניר דויד
 04-6585877טל': 

 04-6585877פקס: 

-יצורי מים-. איכות סביבה, מים לסוגיהם1
 בדיקות ביולוגיות,ביולוגיה מולקולארית.

-יצורי מים-מים לסוגיהם -. איכות סביבה2
 יקות כימיות, כימיה קלאסית.בד

27/07/2019 

הסמכה  09.07.2017
 מחדש

,הסרת 
שיטות מרצון 

 בטכנולוגיה

המעבדה הרשמית  88
מנהל -לבדיקת זרעים 

 המחקר החקלאי
; ת.ד 68דרך המכבים 

ראשון לציון , 15159
7505101 

 03-9683637טל': 
 03-9683637פקס: 

ות, בדיקות ביולוגי-. חקלאות, מוצרים חקלאים1
 בריאות זרעים

 )הסרת שיטות מרצון בטכנולוגיה זו (

20.07.2019 

הסמכה  10.07.2017
 חדשה

-מפעלי ים המלח 351
המחלקה לאיכות 

 הסביבה
 75בית האשלג ת.ד. 

 08-9977598טל': 
 08-9977598פקס: 

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

בדיקת  -פיסיקליות. איכות הסביבה, בדיקות 2
 ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית

09.07.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
המכון למיקרוביולוגיה  26 הרחבה 12.07.2017

של מזון ומוצרי צריכה 
 בע"מ

 291ת.ד.  9דרך השלום 
 36601נשר 
 04-8207074טל: 

 04-8210702פקס: 

בדיקות ביולוגיות, -. מזון, מים ומשקאות1
 אימונוכימיה

26.09.2018 

סיסטם מעבדות  037 הרחבה 12.07.2017
 מתקדמות בע"מ

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

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

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

11.08.2018 

מעבדת אתרוג  320 הסמכה 12.07.2017
אקוסטיקה, אתרוג 

 מהנדסים
, 27/3שאול אביגדור 

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

 מוצרי תעשייה לרבות חומרי . 1
  –אקוסטיקה  -גלם לתעשייה     
 בדיקות פיזיקליות והנדסיות     
 בידוד קול, אלמנטים במבנה    
 צרי תעשייה לרבות חומרי מו. 2

     -אקוסטיקה  -גלם לתעשייה     
 בדיקות פיזיקליות והנדסיות     
    מדידות רעש במבנה ממקור     
 רעש חיצוני למבנה ובתוך     
 המבנה    

11.07.2019 

הסמכה  24.07.2017
 מחדש

מעבדות איגוד ערים  63
ביוב, מכון  -אזור חיפה 

 לטיהור שופכין
לג  ת.ד. רח' האש

25367 
 3125301חיפה 
 04-841-0681טל': 

 04-841-0681פקס: 

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

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

18.08.2019 

איגוד ערים אזור מפרץ  337 עדכון נספח 24.07.2017
 סביבההגנת ה -חיפה 

 , 7 רחוב יעקב מושלי 
 25028ת.ד. 

 31250חיפה 
 04-8428201טל': 

 04-8428201פקס: 

מדידת ריכוז -בדיקות כימיות-. איכות הסביבה1
 גזים באוויר

בדיקות -אוויר פתוח-. איכות הסביבה2
 פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים

09.08.2018 

מעבדות המכון  120 הרחבה  24.07.2017
-ע''ש קמרוןהוטרינרי 

 משרד החקלאות
 50250, בית דגן 12ת.ד 

 03-968-1682טל': 
 03-968-1682פקס: 

 

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

 קיימת (
בדיקות -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים2

ביולוגיות, ביולוגיה מולקולארית )הרחבה 
 יה קיימת(.בטכנולוג

30.04.2018 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
שמר בטיחות והנדסה  285 הרחבה 24.07.2017

 )ש.ב.ה.( בע"מ
 9/48שדרות האלונים 

 70300באר יעקב 
 052-2321144טל.: 
 153-52-2321144פקס: 

  ,מבנים –פריטים הנדסיים . 1
 בדיקות  –תשתיות ובטון     
 פיזיקליות והנדסיות          
 )טכנולוגיה קיימת(.    

30.04.2018 

הסמכה  24.07.2017
מחדש, הסרה 

מרצון של  
טכנולוגיה 
ועדכונים 

 נוספים

 איזוטופ בע"מ 002
  20הירוק 

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

 דיגום  -קרקע   -איכות סביבה . 1
 קרקע    
 דיגום  -קרקע  -איכות סביבה . 2

 אויר בקרקע    
 קרקע,  -איכות סביבה . 3

    בדיקות  -אגרגטים ומים     
 כימיות, כימיה קלאסית    
 קרקע,  -איכות סביבה . 4

 בדיקות  -אגרגטים ומים     
 כימיות, כרומטוגרפיה    
  -בדיקות הנדסיות  -בניה . 5

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

 מיות, כימיה בדיקות כי -בטון     
 קלאסית    
 בטון, חיפויים וחומרי  -בניה . 7

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

 נהוהתק    
 בדיקות  -חומרים ומוצרי בניה . 9

 פיזיקליות    
     מערכות גילוי  -כבאות והצלה .10
 בדיקת  -אש וכיבוי אלטרנטיבי      
 תכנון ותקינות התקנה     
 מערכות הצלה  -כבאות והצלה .11
    בדיקת תכנון ותקינות  -     
 התקנה     
 מערכות כיבוי  -כבאות והצלה .12
 אש על בסיס מים     
 תדר  -גדלים חשמליים  -כיול .13
 גבוה, זמן     
 אורך –גדלים מכניים  -כיול .14
  –גדלים פיזיקליים  -כיול .15
 טמפרטורה     

 כח,  -גדלים פיזיקליים  -כיול .16
 מומנט     
 מסה –גדלים פיזיקליים  -כיול .17
      מבנים  -פריטים הנדסיים .18
 בדיקות לא  -תשתיות ובטון      
 הורסות     
   מבנים  -פריטים הנדסיים .19
 בדיקות לא  -תשתיות ובטון      
 הורסות, בדיקות מרכיבי פלקל      

31.07.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 במבנים     
 מבנים  -פריטים הנדסיים .20
 בדיקות  -תשתיות ובטון      
 פיזיקליות והנדסיות     
 אספלט  -קרקע וסלילה .21
 בדיקות כימיות  -וביטומן      
 ופיזיקליות     
 אספלט  -קרקע וסלילה .22
 בדיקות כימיות,  -ומוצרי נפט      
 ספקטרוסקופיה     
 סוס המבנהבי -קרקע וסלילה .23
 קרקע,  -קרקע וסלילה .24

 בדיקות  -אגרגטים ומים       
 כימיות ופיזיקליות      
 . איכות סביבה  קרקע 25

 בדיקות  -אגרגטים ומים       
 כימיות, ספקטרוסקופיה      
 )הסרה מרצון של הטכנולוגיה(      

הזרע -בקרת איכות 111 הסרה מרצון 30.07.2017
 ס בע"מסיד

ברורים ד.נ. שקמים 
79837 
 08-8509998טל': 

 08-8600561פקס: 

בדיקות ביולוגיות, -.חקלאות, מוצרים חקלאים1
 טוהר זן )הסרה מרצון של טכנולוגיה זו(.

07.03.2019 

הסמכה  26.07.2017
מחדש, 
הרחבה, 
והסרת 
שיטות 
לבקשת 
 המעבדה

החברה הישראלית  133
 -לחקר מדעי החיים 

יכות היחידה לא
 הסביבה

 ראובן לרר
 7140002נס ציונה 

 08-9402190טל': 
 08-9402192פקס:

 דיגום  -אויר  -. איכות סביבה 1
 ריח     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 .  איכות סביבה, בדיקות 2

 מדידת ריכוז גזים  –כימיות      
 באוויר     
  -אויר פתוח  -. איכות סביבה 3

 דיגום            
 אויר מארובות  -. איכות סביבה 4 

 דיגום        -     
 )הסרת שיטות בטכנולוגיה     
 לבקשת המעבדה(    

09.10.2017 

הסמכה  30.07.2017
מחדש 

 והרחבה 

מעבדות איזוטסט  004
 החדשה בע"מ

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

7760015 
 08-9330630טל: 

 08-9330640פקס:

חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון  טון,ב -. בניה 1
בדיקות פיזיקליות )הרחבה בטכנולוגיה זו  -

 בסניף ראש פינה(.
 תכן והתקנה. -מערכות הבניין   -. בניה 2
ממדים, מקלטים  -בדיקות הנדסיות  -. בניה 3

 ונגרות במבנים.
 -מבנים, תשתיות ובטון  -. פריטים הנדסיים 4

 בדיקות לא הורסות.
 -מבנים, תשתיות ובטון  -ם הנדסיים . פריטי5

 בדיקות פיזיקליות והנדסיות.
מערכות כיבוי אש על בסיס  -. כבאות והצלה 6

 בדיקת תכנון ותקינות התקנה. -במים 
 ביסוס המבנה. -. קרקע וסלילה 7
בדיקות  -אספלט וביטומן  -. קרקע וסלילה 8

 כימיות ופיזיקליות.

31.07.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 -ומים  קרקע אגרגאטים  -. קרקע וסלילה 9

 בדיקות כימיות ופיזיקליות.
מערכות גילוי אש וכיבוי  -. כבאות והצלה 10

 בדיקת תכנון ותקינות התקנה. -אלטרנטיבי 
בדיקת  -מערכות הצלה  –. כבאות והצלה 11

 תכנון ותקינות התקנה.
הארכת  03.08.2017

 השעיה מרצון
 גנסורט בע"מ 342

מרכז רפואי גליל 
 יהמערבי, נהר

 09-7439451טל': 
 09-7711805פקס : 

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

תורשתיות, שיטות מולקולריות מבוססות קביעת 
 רצף

21.02.2018 

אל.בי.אל טריידינג  312 הרחבה 06.08.2017
בע"מ, מחלקת בדיקות 

 מישוב אדים
עשיה , א.ת1האומנות 

 42504חדש נתניה 
09-8858856טל': 

  
 09-8858845פקס : 

 מכלים  -. פריטים הנדסיים 1
 פליטות לאוויר –וצנרת לחץ     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    

17.03.2019 

הסמכה  06.08.2017
מחדש 

 והרחבה

 אתגר א. הנדסה בע"מ 331
, טירת יהודה 8ארגמן 
11111 
03-9021130טל': 

  
 03-7604410פקס : 

 דיגום  -קרקע   -. איכות סביבה 1
 קרקע    
 דיגום  -קרקע  -. איכות סביבה 2

  אויר בקרקע    
  )הרחבה בטכנולוגיה זו(    

22.11.2019 

הסמכה  06.08.2017
 מחדש

מרכז שרותי הדם תל  83
מגן דוד אדום  -השומר 
 בישראל

 52621תל השומר 
 03-530-0400טל': 
 03-5300500פקס: 

 31.12.2019 הכנת מרכיבי דם.-בנק הדם-. בריאות, רפואה1

הסמכה  08.08.2017
 מחדש

שרות -ממג שורק 152
התגים המעבדה 

 לדוזימטריה
 81800יבנה 
 08-943-4511טל': 

 08-943-4511פקס: 

דוזימטריה -בדיקות פיזיקליות, רפואה-.בריאות1
 אישית, מדידת מנות קרינה.

בדיקות -ומיםקרקע אגרגטים -.איכות סביבה2
 כימיות, מנייה וספקטרומטריה.

בדיקות כימיות,  מנייה  -רפואה-.בריאות3
 וספקטרומטריה.

בדיקות כימיות, מנייה -אוויר -.איכות סביבה4
 וספקטרומטריה.

29.07.2017 

מעבדות איזוטסט  004 הרחבה 13.08.2017
 החדשה בע"מ

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

7760015 
 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

 אספלט  -. קרקע וסלילה 1
 בדיקות כימיות  -וביטומן      
 ופיזיקליות.     
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 
 

31.07.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
שינוי שם  14.08.2017

 ועדכון פרטים
 וזה אקולוגיה בע''מ 294

זמר ,  5235ת.ד 
3882800 

 09-8743370טל': 
 09-8743334פקס : 

 

 07.01.2019 דיגום קרקע   -קרקע   -איכות סביבה  .1

הסמכה  16.08.2017
 חדשה

טוב סוד שירותי  379
 תעשיה בע''מ

, תל  17דויד אבידן 
 אביב
 03-6023559טל': 

 03-6023559פקס: 

בקרת תכן והערכת  -בחינה הנדסית  -. . גז טבעי1
 סיכונים

בקרת התקנה  -בחינה הנדסית  -. גז טבעי2
 ד שלב הגזה קרהובדיקות ע

בקרת התקנה  -בחינה הנדסית  -. גז טבעי3
 ובדיקות עד שלב הגזה חמה

15.08.2019 

הסמכה  17.08.2017
מחדש ועדכון 

 פרטים

243 G flow 
, הוד השרון, 6המגן 

4530906 
 052-5772250טל': 

 09-7447720פקס : 

 זרימה, נוזל ואויר. -גדלים פיזיקליים  -. כיול 1
נפחים  -ל מכשירים וֹולּוֶמְטִרייםכיו –. כיול 2

 גדולים.
 
 

13.12.2019 

 איטלמן מעבדות בע"מ 386 הסמכה 28.08.2017
 15ת.ד. 10עמק עירון 
 כפר סבא

 052-6024363טל': 
 03-6098050פקס: 

מערכות גילוי אש וכיבוי -.כבאות והצלה1
 בדיקת תכנון ותקינות התקנה-אלטרנטיבי

27.08.2019 

 חזרה 30.08.2017
מהשעיה 
מרצון, 
הסמכה 
מחדש 

 והרחבה

 דור ישרים 195
הר חוצבים  5המרפא 

 ,ירושלים.
 02-586-3633טל': 
 02-6777499פקס: 

 

בדיקות ביולוגיות, -גנטיקה-. .  בריאות, רפואה1
בדיקות סריקה, אישור ואפיון למחלות 

תורשתיות, שיטות ביוכימיות/אימונוכימיות 
 ידניות,

 PCRסות שיטות מולקולריות מבוס

12.03.2019 

חזרה  30.08.2017
מהשעיה 
מרצון, 
הסמכה 
מחדש 

 והרחבה

273 
 

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

ירושלים; מיקוד 
9777606 

 02-5611958טל': 
 02-5611959פקס: 

בדיקות ביולוגיות, -גנטיקה-.  בריאות, רפואה1
בדיקות סריקה, אישור ואפיון למחלות 

יות, שיטות ביוכימיות/אימונוכימיות תורשת
 ידניות,

 PCRשיטות מולקולריות מבוססות 

01.04.2019 

 בקטוכם בע''מ 22 הרחבה  03.09.2017
נס ציונה , 18החרש 
70400 
 08-9308308טל': 
 08-9401439פקס: 

בדיקות ביולוגיות,  -מזון, מים ומשקאות  .1
 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה( ביולוגיה מולקולרית

07.01.2019 

הסמכה  06.09.2017
 חדשה

ניסים שוקר מכון  363
 בקרה בע"מ
ירושלים , 22בית הדפוס 

9548326 
 02-6541735טל': 

 02-6541738פקס : 

 .בקרת תכן -בדיקות והנדסיות  -בניה. 1
עד  -בקרת ביצוע -בדיקות והנדסיות  -בניה. 2

 .שלב שלד
ד ע -בקרת ביצוע -בדיקות והנדסיות  -בניה .3

 .שלב גמר

05.09.2018 



 

 
Page 10 of 35 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  06.09.2017

 מחדש
 מכון העמקים בע"מ 244

 , 5287, ת.ד 300רח' 
 16955יפיע 
6467170-40טל':   
6016028-40 פקס:  

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

 בדיקות  -ן גלם לייצור בטו    
 פיזיקליות    
 מבנים  -פריטים הנדסיים . 3

 בדיקות לא  -תשתיות ובטון     
 הורסות    
 מבנים  -פריטים הנדסיים . 4

 בדיקות  -תשתיות ובטון      
 פיזיקליות והנדסיות     

04.01.2020 

מעבדות מילודע&מיגל  78 הרחבה 06.09.2017
 שותפות מוגבלת
 25201דואר נע אשרת 

 04-985-3292טל': 
 04-985-3291פקס : 

בדיקות ביולוגיות, -. מזון מים ומשקאות1
 חיידקים פטריות ושמרים

בדיקות ביולוגיות, -. חקלאות, מוצרים חקלאים2
 חיידקים פטריות ושמרים

בדיקות ביולוגיות,  -. מזון מים ומשקאות3
 כימיה קלאסית

בדיקות ביולוגיות,  -. מזון מים ומשקאות4
 אימונוכימיה

בדיקות ביולוגיות,  -יגיינה תעשייתית. ה5
 אימונוכימיה

בדיקות ביולוגיות,  -. היגיננה תעשייתית6
 חיידקים פטריות ושמרים

 -. תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים7
 בדיקות פיזיקליות

בדיקות ביולוגיות,  -. קרקע אגרגטים ומים8
 חיידקים פטריות ושמרים

 -םקרקע אגרגטים ומי-. איכות הסביבה9
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

27.12.2017 

הסמכה  10.09.2017
מחדש 

 והרחבה

מעבדה לדיגום ה 131
מזהמים במקור, 

המחלקה לאיכות 
סביבה, אגף תכנון 
פיתוח וטכנולוגיה, 

 חברת החשמל בע"מ
 10, ת.ד. 1תיב האור נ

 31000חיפה 
8183635-40טל':   
 04-8183632פקס: 

  רובותמאאויר  ,איכות סביבה. 1
        דיגום -     
 בדיקות  ,איכות סביבה. 2

 מדידת ריכוז גזים      –כימיות     
 באויר    
 דיגום  -קרקע  ,איכות סביבה. 3

 קרקע    
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(    
 

28.12.2019 

מהנדסים  13טיבה  369 הסמכה 10.09.2017
 בע"מ
 2012400, לוטם 7האגוז 
 04-6782985טל': 
 153-46-782970ס: פק

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

09.09.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
המעבדה לבטיחות  398 הסמכה  11.09.2017

 בע"מ
  44שלומציון המלכה 

  6226608יפו -תל אביב
 03-5463831 טל':

 03-6053261פקס : 

 -מערכות הצלה-. כבאות והצלה1
 דיקת תכנון ותקינותב    

10.09.2019 

חזרה  12.09.2017
מהשעייה 

מרצון 
והסמכה 

 מחדש

 גנסורט בע"מ 342
מרכז רפואי גליל 

 מערבי, נהריה
 09-7439451 טל':

 09-7711805פקס : 

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

 מבוססות קביעת רצף

21.02.2020 

הסרה חלקית  12.09.2017
 מרצון

ארני מילר מעבדות  0040
 בע"מ

באר  60/126דרך חברון 
 84899שבע 
 08-6276754טל': 
 08-6231555פקס: 

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

 שיטות בטכנולוגיה זו(.
 

14.08.2018 

הסמכה  14.09.2017
 מחדש ,

עדכון רוחבי 
לשם 

 טכנולוגיה

איזוסאונד מעבדות  228
 מ"בע

אור יהודה  3הפלדה 
60218 
 03-6346002טל': 
 03-6346002פקס: 

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

מדידות רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה 
 כון רוחבי בשם טכנולוגיה זו(ובתוך המבנה )עד

-. מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה2
בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד -אקוסטיקה

 קול, אלמנטים במבנה.

09.11.2019 

הסמכה  17.09.2017
מחדש 

 והרחבה

המכון הישראלי  31
-לאנרגיה ולסביבה
 המעבדה הכימית

תל אביב  26חיים לבנון 
6997536 

 03-642-4075טל': 
 03-642-4075 פקס:

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

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה2
 כימיות, ספקטרוסקופיה.

בדיקות כימיות, -. דלקים שמנים וביטומנים3
 ספקטרוסקופיה

בדיקות כימיות, -. דלקים שמנים וביטומנים4
 כימיה קלאסית.

20.12.2019 

 דין מעבדות בע''מ 361 עדכון נספח 17.09.2017
פארק תעשיה , 7האשל 

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

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

12.12.2018 

הסמכה  19.09.2017
מחדש 

 והרחבה

נשר מפעלי מלט  0030
 - ישראליים בע"מ

 המעבדה המרכזית
אזור התעשייה   5ת.ד. 

 ב'
 72100רמלה 
 08-927-1777טל': 

 08-927-1777פקס: 

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-. בניה1
 כימיות, כימיה קלאסית )הרחבה בטכנולוגיה זו(

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

בדיקות  -לם לייצור בטוןבטון וחומרי ג-.בניה3
 פיזיקליות )הרחבה בטכנולוגיה זו (

בדיקות כימיות, -אוויר -.איכות הסביבה4
 ספקטרוסקופיה.

31.01.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה לאתר  19.9.2017

 פתולוג
המרכז הרפואי אסף  278

יחידת מחקר -הרופא
 פרה קליני

 70300צריפין 
 08-9779749טל':

 08-9779748פקס:

Other studies : 
 

º Toxicological Pathology 
 

31.03.2018 

 הכרה מחדש  19.9.2017
 

המרכז הרפואי אסף  278
יחידת מחקר -הרופא

 פרה קליני
 70300צריפין 

 08-9779749טל':
 08-9779748פקס:

Other studies : 
 

º Pharmacokinetics 
º Biocompatibility Medical Devices 
º Toxicological Pathology 
 

31.03.2020 

הסמכה  27.09.2017
 מחדש

והסרת אתר 
בית חולים 

 אלישע מרצון

 קריובנק ישראל בע''מ 330
רמת  80ששת הימים 

 4724772השרון 
 1-700-700-993טל': 
 1-53-50-2003515פקס: 

 

בדיקות -פריון, אנדרולוגיה-. בריאות, רפואה1
ביולוגיות, בדיקת זרע )הסרת הסמכה מאתר בית 

 חולים אלישע(

27.12.2019 

הסמכה  27.09.2017
 מחדש

גדות מסופים  268
( 1985לכימיקלים )

 בע''מ
 17קצנשטיין 

 מפרץ חיפה
 04-8420732טל': 

 04-8420732פקס: 

בדיקות כימיות, כימיה -.מוצרי תעשייה1
 קלאסית

 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה-. מוצרי תעשייה2
בדיקות כימיות, -. מוצרי תעשייה3

 ספקטרוסקופיה

11.01.2020 

שרות -ממג שורק 152 הרחבה 28.09.2017
התגים המעבדה 

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

קרינה מייננת, מקורות -גדלים פיזיקליים-.כיול1
 קרינה.

29.07.2019 

חזרה  28.09.2017
מהשעיה 

מרצון 
 לטכנולוגיה

-הקריה למחקר גרעיני 119
 נגב

שבע  באר 9001ת.ד. 
84190 
 08-6568445טל': 
 08-6568841פקס: 

 28.12.2018 קרינה מייננת, דוזימטריה.-. כיול1

הסמכה  28.09.2017
מחדש 

 והרחבה

 אלביט מערכות בע''מ 239
מרכז תעשיות מדע  

 31053חיפה  ,  539ת.ד. 
 04-8315345טל': 
 04-8315345פקס: 

 

פלטפורמות -בדיקות הנדסיות -. מוצרי תעשייה1
דימוי תנאי סביבה -משימות אזרחיות וצבאיותו

 דינמי 
פלטפורמות -בדיקות הנדסיות -. מוצרי תעשייה2

דימוי תנאי סביבה -ומשימות אזרחיות וצבאיות
 אקלימי )הרחבה בטכנולוגיה זו(

רגישות -בדיקות הנדסיות-. מוצרי תעשייה3
 מולכת/מוקרנת )הרחבה בטכנולוגיה זו(

פליטה -הנדסיותבדיקות -. מוצרי תעשייה 4
 מולכת/מוקרנת

24.02.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  02.10.2017

 מחדש
 מעין בדק 289

קרית אונו , 3האגוז 
5551445 

 03-6354827טל': 
 03-7360108פקס: 

 דיגום-אוויר פתוח-.איכות הסביבה1
 דיגום-סביבת עובד-.בריאות 2

09.11.2019 

הסמכה  17.10.2017
 מחדש

מעבדת מחצבת גבס  265
 גשר
קיבוץ , מק הירדןד.נ. ע
 15157גשר 
 04-6060708טל': 
 04-6581160פקס: 

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

01.03.2020 

הסמכה  18.10.2017
 מחדש

טכנו ליין הנדסת בנין  296
 בע"מ
      ,  19 המסילהרח' 
 36730נשר  1607ת.ד. 
 050-6566791 טל:

 04-8212771פקס:

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

04.02.2020 

המעבדה למכניקה  316 הסמכה 18.10.2017
והידראוליקה, ענף ציוד 

   -לחץ וחוזק חומרים 
 מכון התקנים הישראלי

, תל  42חיים לבנון 
  69977אביב 
 03-6465070/5144 טל:

 03-6467743פקס:

 בדיקות  -חומרים ומוצרי בניה . 1
 פיזיקליות    
 מתכות וחומרים אל מתכתיים  .2

 בדיקות פיזיקליות -    

17/10/2019 

הסמכה  24.10.2017
 מחדש

מעבדות החברה  89
לשירותי איכות 

 הסביבה בע מ
 5743ת.ד. 

 84156באר שבע 
 08-6503776טל': 

 08-6503720פקס: 

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

-קרקע אגרגטים ומים -. איכות הסביבה2
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות,  -. קרקע אגרגטים ומים3
 ספקטרוסקופיה.

דיגום )עדכון רוחבי לשם -סביבת עובד-. בריאות4
 טכנולוגיה(

 דיגום-אוויר פתוח-. איכות הסביבה5
בדיקות  -אוויר פתוח-. איכות הסביבה6

 פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים
בדיקות כימיות, -אוויר-. איכות הסביבה7

 מיקרוסקופיה.
 נתחי גזים באוויר -גדלים כימים-. כיול8
 

06.12.2019 

הסמכה  25.10.2017
מחדש 

 והרחבה

מעבדה מטלורגית  107
 רפא''ל בע''מ
ת.ד.   300מרכז הפצה 

 3102102ה חיפ, 2250
 04-879-4427טל': 
 04-879-4427פקס: 

בדיקות  -. מתכות וחומרים אל מתכתיים1
 פיזיקליות

31.01.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 מעבדות אקולוגיה 093 הרחבה 06.11.2017

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

 בדיקות  -איכות סביבה, אויר  .1
 כימיות, ספקטרוסקופיה    
 לוגיה קיימת()טכנו    
 קרקע  . איכות הסביבה,2

 בדיקות –אגרגטים ומים     
 ספקטרוסקופיה כימיות,    
 )טכנולוגיה חדשה(    
 קרקע  . איכות הסביבה,3

 בדיקות –אגרגטים ומים     
 כימיה קלאסית כימיות,    
 )טכנולוגיה קיימת(    
 קרקע  . איכות הסביבה,4

 דיגום -אגרגטים ומים     
 )טכנולוגיה חדשה(    

20.06.2018 

הסמכה  06.11.2017
מחדש ועדכון 

רחבי טכנ' 
מיכלים 

 וצנרת לחץ

פז  –מעבדת מתודה  108
 חברת נפט בע"מ

 מתקני פז בגלילות
 03-6461101טל': 
 09-8640856פקס:

 מכלים  -פריטים הנדסיים  .1
 לאויר פליטות - וצנרת לחץ    
 מכלים  -פריטים הנדסיים . 2

 פליטות/דליפה   - צנרת לחץו    
 לקרקע    

08.02.2020 

 ביוליין אר אקס בע''מ 237 הכרה מחדש 06.11.2017
; ליגד 2רח המעיין 

 סנטר
 7177871מודיעין 

 08-6429100טל': 
 08-6429100פקס: 

1. Other Studies: Biological Sampling 

Testing (Fluids and Tissues) From 

Animals 

03.03.2020 

 הרחבה 06.11.2017
עדכון רוחבי 

לשמות 
 טכנולוגיות

איזיטופ פתרונות  218
 טכנולוגיים בע''מ

באר  66רחוב הדסה 
  שבע

8422118 
 08-6234443טל': 
  08-6651235פקס: 

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

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

22.06.2018 

דורות מגופי פיקוד  262 הסמכה 06.11.2017
 ובקרה בע''מ
 קיבוץ דורות

7917500 
 08-6808700טל': 

 08-6808705פקס: 

נפחים -כיול מכשירים וולומטרים  -.כיול1
 גדולים

05.11.2019 

הסמכה  08.11.2017
 מחדש

-בתי זיקוק לנפט 165
 אשדוד

 77102אשדוד , 338ת.ד 
 08-851-2022טל': 
 08-851-2022פקס: 

בדיקות כימיות,  -. דלקים שמנים וביטומנים1
 כימיה קלאסית

בדיקות כימיות,  -. דלקים שמנים וביטומנים2
 כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות,  -. דלקים שמנים וביטומנים3
 ספקטרוסקופיה.

12.11.2019 

 גבי שואף בע"מ 006 הרחבה 12.11.2017
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

 מכלים  -פריטים הנדסיים . 1
 פליטות/דליפה   - וצנרת לחץ    
 לקרקע    
 )טכנולוגיה קיימת(    

24.06.2019 



 

 
Page 15 of 35 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מעבדה לבקרה  -חוזק  378 הסמכה 12.11.2017

 ובדיקות בטונים
, רהט 535מגרש 

535700 
 050-3809384טל': 
 08-9175505פקס: 

 בטון, חיפויים וחומרי גלם  .1
 בדיקות  -צור בטון ליי     
 פיזיקליות     

11.11.2019 

בל"ה בדיקות ללא הרס  042 השעיה מרצון 13.11.2017
 בע"מ

 , חיפה22המוסכים 
 04-8412608טל': 
 04-8490649פקס: 

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

 מכלים  -( NDT)הורסות      
 וצנרת לחץ     

29.09.2018 

חזרה  15.11.2017
יה מהשע
 מרצון,

הסמכה 
 מחדש

מעבדת  -מאמ"צ נגב 161
 אבחון מחלות צמחים

 85280ד.נ. נגב 
 08-992-8661טל': 
 08-992-8661פקס: 

בדיקות ביולוגיות, -מוצרים חקלאים-חקלאות .1
 בריאות זרעים.

18.03.2020 

הסמכה  16.11.2017
מחדש 

 והרחבה

 אדמה אגן בע''מ 290
רח' האשלג אזור 
 התעשיה הצפוני;

 אשדוד 262ת.ד. 
 08-8515346טל': 

 08-8515311פקס: 

בדיקות כימיות, -מוצרים חקלאים  -חקלאות .1
 כרומטוגרפיה

01.01.2020 

הסמכה  16.11.2017
 מחדש

כיל מוצרים תעשייתים  166
 מעבדה אנליטית -

באר שבע , 180ת.ד 
84101 
 08-629-7073טל': 

 08-629-7073פקס: 

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

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה2
 כימיות, ספקטרוסקופיה

06.12.2019 

המרכז לטכנולוגיות  335 הכרה מחדש 20.11.2017
גנומיות; האוניברסיטה 

 העברית בירושלים
כון למדעי החיים; המ

קמפוס אדמונד 
 י.ספרא;

גבעת רם; ירושלים 
91904 
 02-6585211טל': 

 02-6584048פקס: 

1 .  Other Studies: Genetic studies 08.11.2019 

אנליסט מעבדת שרות  70 הכרה מחדש 20.11.2017
 ומחקר

 נס ציונה, 2אילן רמון 
 08-9360952טל': 

 08-9360955פקס: 

1. Physical -chemical testing 
.2.Analytical and clincal chemistry 
testing 

02.05.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  23.11.2017

 מחדש
אלביט מערכות ל''א  0008

אלישרא  -וסיגינט 
 בע''מ

 48מבצע קדש 
 בני ברק

 03-557-7790טל': 
 03-557-7790פקס: 

 זרם ישר ותדר נמוך-גדלים חשמליים -. כיול1
הספק ואנרגיה חשמלית -גדלים חשמליים-.כיול2

 בתדר גבוה
 תדר גבוה, זמן-גדלים חשמליים-. כיול 3

23.11.2019 

השעיה מרצון  27.11.2017
לשיטות 

 בטכנולוגיה

איגוד ערים לשמירת  67
איכות הסביבה שרון 

 כרמל
 , חדרה3רח' המסגר 

38130 
 04-6123415טל': 
 04-6333448פקס: 

 -קרקע אגרגטים ומים-איכות הסביבה  .1
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

05.04.2018 

 פרוטליקס בע''מ 349 הכרה מחדש 04.12.2017
 455; ת.ד 2סנונית 

 20100כרמיאל 
 04-9028100טל': 
 04-9028194פקס: 

1. Analytical and clinical chemistry 
testing 

09.05.2020 

חברה ישראלית לחקר  133 הרחבה 05.12.2017
 היח' -מדעי החיים 

 ס"לאיכה
 139ת.ד. 

 7410002נס ציונה 
 08-940-2190טל': 
 08-940-2190פקס: 

 09.10.2019 דיגום-אוויר מארובות-. איכות הסביבה1

הסמכה  05.12.2017
מחדש 

 והרחבה

 -מעבדת מי אזור דן  0091
אגודת מים חקלאית 

 שיתופית בע''מ
ת.ד.  218אבן גבירול 

 61480תל אביב , 48096
 03-791-4534טל': 
 03-7914505פקס: 

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

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

בדיקות  -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה3
 כימיות, ספקטרוסקופיה )הרחבה בטכנולוגיה זו (

דיגום -ים ומיםקרקע אגרגט-. איכות הסביבה4
 ובדיקות שדה

02.03.2020 

הסמכה  10.12.2017
 מחדש

המעבדה לבריאות  149
 -העטין ואיכות החלב 

 מועצת החלב
פארק   20ברקת 

 תעשיות
 38900קיסריה 

 04-6274477טל': 
 04-6274242פקס: 

בדיקות ביולוגיות, חיידקים -. מזון מים ומשקאות1
 פטריות ושמרים

בדיקות ביולוגיות, -. מזון מים ומשקאות2
 אימונוכימיה

31.03.2020 
 

 רבקה קולטון שפירא 355 הסמכה 11.12.2017
כפר , 43דרך החול 

 4020000ויתקין 
 09-8663196טל': 

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

10.12.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 אמינולאב  בע"מ  005 הרחבה 11.12.2017

פארק  1פנחס ספיר 
נס  1המדע בנין מס' 

 ציונה
 08-9303333טל':
 08-9303300פקס:

בדיקות ביולוגיות,  -. מזון מים ומשקאות1
 אימונוכימיה

31.08.2018 

הסמכה  12.12.2017
 מחדש

אוניברסיטת בן גוריון  317
המעבדה לזיהוי -בנגב

 אסבסט
; ת.ד. 1רח' השלום 

653, 
 8410501באר שבע ;

 08-6461926טל': 
 08-6472815 פקס:

בדיקת כימיות, שיטות -אוויר-. איכות הסביבה1
 במיקרוסקופיה

04.01.2020 

הסמכה  17.12.2017
 מחדש,

עדכון כתובת 
 מייל

 מחלבת תנובה רחובות 186
 2דרך יצחק פניגר 

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

בדיקות ביולוגיות, חיידקים -. מזון מים ומשקאות1
 ים.פטריות ושמר

בדיקות כימיות,  -.מזון מים ומשקאות2
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות, כימיה  -.מזון מים ומשקאות3
 קלאסית.

בדיקות כימיות, -. מזון מים ומשקאות4
 ספקטרוסקופיה.

25.11.2019 

הסמכה  17.12.2017
 חדשה

החברה המרכזית  393
לייצור משקאות קלים 

מעבדת מפעל -בע"מ
 קוקה קולה

 555ת.ד. ,  129כהנמן 
 5110401בני ברק 

 03-6712457טל': 
 03-6712917פקס: 

בדיקות כימיות, -. מזון מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה

16.12.2019 

המבדקה הכימית )ע"ש  29 הרחבה 19.12.2017
 איליוף ובנטור( בע"מ

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

ובות דיגום)הרחבה אוויר מאר-. איכות הסביבה1
 לטכנולוגיה חדשה(

דיגום )הרחבה -אוויר פתוח-. איכות הסביבה2
 בטכנולוגיה קיימת(

08.07.2019 

הסמכה  24.12.2017
מחדש 

 והרחבה

המרכז הישראלי לכיול  41
של מכון התקנים 

 הישראלי
 42חיים לבנון 
 69977תל אביב 

 03-646-5149טל': 
 03-6465066פקס: 

זרם ישר   -שמליים גדלים ח -. כיול1
 ותדר נמוך

תדר גבוה   -גדלים חשמליים  -. כיול 2
 זמן
הספק  -גדלים חשמליים  -. כיול 3

 ואנרגיה חשמלית בתדר גבוה
      -גדלים פיזיקליים -. כיול 4
 מפרטורהט   
 מסה –גדלים פיזיקליים  -. כיול5
 לחות –גדלים פיזיקליים  -. כיול6
 לחץ –גדלים פיזיקליים -. כיול7
 מטרולוגיה חוקית בדבר  -. כיול8
מצלמות מהירות  -גדלים מכניים     
 נועהת
מטרולוגיה חוקית בדבר  -. כיול9

 טכוגרף-גדלים מכניים
  צורה זווית -גדלים מכניים  -. כיול10

20.01.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 אורך –גדלים מכניים   -. כיול11
  כח מומנט-גדלים פיזיקלים-. כיול12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסמכה  24.12.2017
מחדש 

 והרחבה

מעבדות מילודע&מיגל  078
 שותפות מוגבלת
 25201דואר נע אשרת 

 04-985-3292טל': 
 04-985-3291פקס : 

בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות  -. קוסמטיקה1
 ושמרים.

בדיקות ביולוגיות, חיידקים -. מזון מים ומשקאות2
 ריות ושמריםפט
בדיקות ביולוגיות,  -. חקלאות, מוצרים חקלאים3

 חיידקים פטריות ושמרים
בדיקות כימיות,  -.חקלאות, מוצרים חקלאים4

 ספקטרוסקופיה)הרחבה לטכנולוגיה חדשה(
בדיקות  -.תכשירים רפואיים ואביזרים רפואים5

 פיזיקליות
בדיקות ביולוגיות, ביולוגיה  -.מזון מים ומשקאות6

 קולריתמול
בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות7

 כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה זו(
בדיקות כימיות, כימיה  -.מזון מים ומשקאות8

 קלאסית
בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות9

 ספקטרוסקופיה )הרחבה בטכנולוגיה זו(
בדיקות ביולוגיות,  -. מזון מים ומשקאות10

 אימונוכימיה
בדיקות ביולוגיות, ביולוגיה  -ינה תעשייתית. היגי11

 מולקולרית
בדיקות ביולוגיות, חיידקים  -.היגיינה תעשיתית12

 פטריות ושמרים
בדיקות  -. תכשירים רפואיים ואביזרים רפואים13

 ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים
בדיקות  -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה14

 ושמרים ביולוגיות, חיידקים פטריות
בדיקת  -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה15

 כימיות, כרומטוגרפיה
בדיקות  -קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה16

 כימיות , ספקטרוסקופיה )הרחבה בטכנולוגיה זו (
דיגום  -קרקע אגרגטים ומים -.איכות הסביבה17

 ובדיקות שדה
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה -.מוצרי תעשיה18
בדיקות  -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה19

23.12.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 כימיות, כימיה קלאסית

בדיקות ביולוגיות,  -. היגיינה תעשייתית20
 אימונוכימיה.

24.12.2017 
 

 אדמה אגן בע''מ 72 הכרה מחדש
 ;262רח האשלג; ת.ד 

 אשדוד
 08-8515423טל': 
 08-8515311פקס: 

1. Physical-chemical testing/ 
2. Other Studies: Analytical Chemistry 

02.05.2020 

הסמכה  24.12.2017
מחדש 

 והרחבה

סיקפה ג'י אף איי  140
מעבדות אי אם אי איי 

 בע''מ
רמת , א3רח הגלעד 

 4721360השרון 
 08-9434815טל': 
 08-9434120פקס: 

 בדיקות כימיות, כימיה -. דלקים שמנים וביטומנים1
 קלאסית   

06.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

המבדקה הכימית )ע"ש  29 הרחבה 26.12.2017
 איליוף ובנטור( בע"מ

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

 בדיקות כימיות, -אוויר-. איכות הסביבה1
 כרומטוגרפיה.   
 בדיקות כימיות, -אוויר-. איכות הסביבה2
 ספקטרוסקופיה.    
 יקות כימיות, כימיה בד -אוויר-. איכות הסביבה3
 קלאסית.    
 בדיקות פיזיקליות,  -אוויר פתוח-. איכות הסביבה4
 מדידת ריכוז חלקיקים   

08.07.2019 

הסמכה  26.12.2017
 חדשה

שיפר מגם תעשיות  401
 בע"מ

; ת.ד 22רח' האשל 
3023, 

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

-לרבות חומרי גלם לתעשייה. מוצרי תעשייה 1
 בדיקות פיזיקליות

25.12.2019 

כ.ר.ז בדיקות ופתרונות  409 הסמכה 27.12.2017
 בע"מ למבנים
; 1; כניסה  20פריימן 

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

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

26.12.2019 

המעבדה לבטיחות  398 עדכון פרטים 27.12.2017
 בע''מ

 , 44שלומציון המלכה 
 6226608תל אביב 

 03-5442989טל': 
 03-6053261פקס: 

בדיקת תכנון  -מערכות הצלה-. כבאות והצלה1
 ותקינות התקנה

10.09.2019 



 

 
Page 20 of 35 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 המכון הישראלי ליין 252 הרחבה 31.12.2017

רחובות  4הרא"ז 
76120 
 08-9475693טל': 
 08-9469017פקס: 

 בדיקות כימיות, -. מזון, מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה.   
 בדיקות כימיות, כימיה -. מזון, מים ומשקאות2

 קלאסית.    

01.01.2019 

 מימד מטרולוגיה בע''מ 302 הרחבה 02.01.2018
 , חולון1רחוב הדייה 

 052-3957625טל': 
 074-7039920פקס:

           -קלייםגדלים פיזי-. כיול1
 טמפרטורה     

22.09.2018 

סיסטם מעבדות  37 הרחבה 02.01.2018
 מתקדמות בע"מ

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

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

 בדיקת תכנון -מערכות הצלה-. כבאות והצלה1
 ותקינות התקנה   

11.08.2018 

חזרה  07.01.2018
מהשעיה 

מרצון 
לשיטות 

 בטכנולוגיה

איגוד ערים לשמירת  67
איכות הסביבה שרון 

 כרמל
 , חדרה3רח' המסגר 

38130 
 04-6123415טל': 
 04-6333448פקס: 

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

05.04.2018 

מ.ד ביוסיינס  405 הכרה 07.01.2018
 אינוואלורה בע''מ

פארק המדע  3רח ספיר 
נס ציונה , 4127; ת.ד 
74140 
 08-9396884טל': 
 08-9396885פקס: 

1. Other studies: Histopathology 

2. . Other studies: Studies on Animals for 
Biological Activity 
3. Other studies: Toxicological Pathology 

06.01.2020 

הסמכה  07.01.2018
 מחדש

 פיוטורקס בע"מ 336
פארק , 2אילן רמון 

המדע נס ציונה 
7403635 

 08-9553105טל': 
 08-9553111פקס: 

בדיקות -. תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים1
 ביולוגיות, כימיות, אימונוכימיה

06.04.2020 
 

הסמכה  09.01.2018
מחדש 

 והרחבה

המועצה לענף הלול    246
המעבדות לבריאות 

 העוף
 ;2רח קפלן 
 61071תל אביב 

 04-652-7598טל': 
 03-696-0151פקס: 

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

בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים2
 ביולוגיות, ביולוגיה מולקולרית.

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

בדיקות ביולוגיות,  -. היגיינה תעשייתית4
 ביולוגיה מולקולארית.

בדיקות ביולוגיות, -.היגיינה תעשייתית5
חיידקים פטריות ושמרים )הרחבה בטכנולוגיה 

 זו(

31.12.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 המכון הישראלי ליין 252 עדכון נספח 09.01.2018

רחובות  4הרא"ז 
76120 
 08-9475693טל': 

 08-9469017קס: פ

בדיקות כימיות, -. מזון, מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה.

01.01.2019 

 גבי שואף בע''מ 6 הרחבה 11.01.2018
 ; 447; ת.ד   34הירקון 

 8110302יבנה 
 03-960-5559טל': 
 03-960-4160פקס: 

 

 -מבנים, תשתיות ובטון-.פריטים הנדסיים1
 בדיקת מתקני משחקים מתנפחים )טכנולוגיה

 חדשה(
 -מבנים, תשתיות ובטון-. פריטים הנדסיים2

בדיקות פיזיקליות והנדסיות )הרחבה 
 בטכנולוגיה קיימת(

24.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסמכה  11.01.2018
 מחדש

מעבדת שרות כיול  221
ובדיקה ניידת; מחלקת 

מונים צרכנות צפון; 
 -אגף  שרות לקוחות 

יחידת מונים ארצי; 
 חברת החשמל לישראל

 10; ת.ד. 1תיב האור נ
 31000חיפה  
 076-8636932טל': 
 072-3466932פקס: 

הספק ואנרגיה  -גדלים חשמליים-. כיול1
 חשמלית חד מופעית בתדר נמוך

הספק ואנרגיה  -גדלים חשמליים-. כיול2
 חשמלית תלת מופעית בתדר נמוך

21.03.2020 

 בקטוכם בע''מ 22 הרחבה  22.01.2018
 נס ציונה, 18החרש 
70400 
 08-9308308טל': 
 08-9401439פקס: 

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

 בטכנולוגיה קיימת(

07.01.2018 

הסמכה  22.01.2018
 מחדש

 אמקו ים בע''מ 346
רח' פארק נמלי ישראל; 

אשדוד , 4061ת.ד 
7714001. 

 08-8523113טל': 
 08-8523022פקס: 

 01.05.2020 טמפרטורה-גדלים פיזיקליים-. כיול 1

הסמכה  17.01.2018
 מחדש 

מעבדות של מוצרי  130
 מעברות בע מ

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

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

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות2
 .כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות, כימיה  -.מזון מים ומשקאות3
 קלאסית

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות4
 ספקטרוסקופיה.

28.01.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מעבדת -רפא''ל  403 הסמכה  29.01.2018

 תאלמ''ג
; מרכז הפצה 2250ת.ד 
 3102102חיפה , 690

 073-3353191טל': 
 073-3354015פקס: 

רגישות -ותבדיקות הנדסי-. מוצרי תעשייה1
 מולכת/מוקרנת

פליטה  -בדיקות הנדסיות-. מוצרי תעשייה2
 מולכת /מוקרנת

28.01.2020 

הסמכה  05.02.2018
 מחדש,

עדכון כתובת 
 מעבדה

 איכות וטיב 332
 , 279רח' שלמה המלך 

 7081614גן יבנה; 
 053-7255756טל': 
 08-6233302פקס: 

 

ממדים , מקלטים  -בדיקות הנדסיות-.  בניה1
 גרות במבניםונ
 -מבנים תשתיות ובטון -. פריטים הנדסיים2

 בדיקות פיזיקליות והנדסיות

15.05.2020 

הסמכה  05.02.2018
 מחדש ,

 עדכון כתובת

285 
 

שמר בטיחות והנדסה 
 )ש.ב.ה( בע''מ

מרכז עסקים עזריאלי 
,  2ראשונים, שד' נים 

 7546302ראשל"צ 
 053-2321144טל': 
 153-52-2321144פקס: 

 -מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים .1
 בדיקת מתקני משחקים מתנפחים

 -מבנים תשתיות ובטון -. פריטים הנדסיים2
 בדיקות פיזיקליות והנדסיות

30.04.2020 

05.02.2018 
 

הסמכה 
 מחדש 

והשעיה 
 לטכנולוגיות

מעבדת תקנים, מחלקת  94
מונים  -מבדקות מונים  

ארצי, אגף השיווק, 
לישראל  חברת החשמל

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

 זרם ישר ותדר נמוך-גדלים חשמליים-. כיול1
לחות )השעיה -גדלים פיזיקליים-.כיול2

 לטכנולוגיה זו(
הספק ואנרגיה חשמלית -גדלים חשמליים-. כיול3

 חד מופעית בתדר נמוך
עיה טמפרטורה )הש-גדלים פיזיקליים-. כיול4

 לטכנולוגיה זו(
הספק ואנרגיה  -גדלים חשמליים-. כיול5

 חשמלית תלת מופעית בתדר נמוך

11.02.2020 

הסמכה  05.02.2018
 מחדש,

עדכון כתובת 
 מייל

 תעש מערכות בע"מ 269
 64שדרות ביאליק 

רמת השרון  1044ת.ד. 
4711001 

 03-5486519טל': 
 03-5485398פקס: 

שתיות ובטון, מבנים ת-. פריטים הנדסיים1
בדיקות לא הורסות, בדיקת עמידה במרחקי 

 הפרדה במתקני/אתרי נפיצים

10.01.2018 

 אמינולאב  בע"מ  005 עדכון נספח 06.02.2018
פארק  1פנחס ספיר 

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

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה1
 סקופיה.כימיות, ספקטרו

31.08.2018 

 אדמה מכתשים בע''מ 73 הכרה מחדש 06.02.2018
באר שבע  ;60ת.ד 

84100 
 08-6296951טל': 
 08-6296689פקס: 

1. Physical chemical testing 08.05.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 דה סניפרס אן וי 389 הסמכה 08.02.2018

פארק , 11רחוב העמל 
 11716אפק ראש העין 

 052-5545960טל': 
 03-7167667פקס: 

 07.02.2020 דיגום-אוויר פתוח-. איכות הסביבה1

המעבדה  327 עדכון פרטים 12.02.2018
האוניברסיטאית 

 לתחבורה בע"מ
אוניברסיטת אריאל, 

 4070000אריאל 
 073-2123299טל': 
 073-2123298פקס: 

 בדיקות הנדסיות-. מוצרי תעשיה1
-מיכליות-. מתכות וחומריים אל מתכתיים2

 נדסיות, תכן וביצועבדיקות ה

28.12.2018 

הסמכה  13.02.2018
מחדש 

 והרחבה,
 הסרת שיטה
 בטכנולוגיה

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

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

 תכן והתקנה-מערכות הבניין -. בניה1
 -בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-. בניה2
 דיקות פיזיקליותב
בדיקות פיזיקליות )  -.חומרים ומוצרי בניה3

 הרחבה בטכנולוגיה זו (
 -מבנים תשתיות ובטון -. פריטים הנדסיים4

 בדיקות לא הורסות
 ביסוס המבנה-. קרקע וסלילה5
בדיקות  -אספלט וביטומן-. קרקע וסלילה6

 כימיות ופיזיקליות )הסרת שיטה בטכנולוגיה זו(
בדיקות  -קרקע אגרגטים ומים -.קרקע וסלילה7

 כימיות ופיזיקליות

19.07.2020 

בע מ  GGA 250 הכרה מחדש 13.02.2018
גליל  -)ג'י.ג'י.אי

 ג'נטיק אנליסיס(
 12900קצרין , 3664ת.ד 
 04-9007107טל': 

1. Other studies: Genetic studies 02.05.2020 

הסמכה  13.02.2018
 מחדש,

עדכון רוחבי 
 בנספח

יגוד ערים לאיכות א 338
נפת -הסביבה 
מעב' לניטור -אשקלון

 אויר
, 2רח' עליית הנוער 

 78754אשקלון 
 08-6766001טל': 
 08-6766011פקס: 

בדיקות כימיות, מדידת ריכוז -. איכות הסביבה1
 גזים באוויר

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

 טא )עדכון רוחבי בטכנולוגיה זו(ב

15.05.2020 

המכון הישראלי  375 הסמכה 14.02.2018
 לקרמיקה וסיליקטים

 קריית הטכניון
 32000חיפה 
 04-8222107/8טל': 
 04-8325339פקס: 

 05.02.2020 בדיקות פיזיקליות -. חומרים ומוצרי בניה1

הסמכה  18.02.2018
 מחדש

איגוד ערים לאיכות  323
אשדוד חבל  -ה הסביב

 יבנה
 2רחוב יאיר 

 אשדוד
 08-8519511טל': 

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

בדיקת  –. איכות הסביבה, בדיקות פיסיקליות 2
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת 

 בטא )עדכון רוחבי(

29.03.2020 



 

 
Page 24 of 35 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 153-88519511פקס: 

ום צמצ 19.02.2018
שיטות 

בטכנולוגיה 
 קיימת

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

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

07.01.2019 

הסמכה  25.02.2018
 מחדש

117 
 

המעבדה לסיווג רקמות 
 הדסה עין כרם

לים ירוש, 12000ת.ד. 
91120 
 02-6777801טל': 
 02-6422403פקס: 

 -אימונולוגיה וסיווג רקמות -. בריאות, רפואה1
  HLAבדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה של 

 בשיטות אימונוכימיות ידניות.
 -אימונולוגיה וסיווג רקמות -. בריאות, רפואה2

  HLAבדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה של 
 PCRמבוססות בשיטות אימונוכימיות 

 -אימונולוגיה וסיווג רקמות -. בריאות, רפואה3
  HLAבדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה של 

 בשיטות אימונוכימיות מבוססות קביעת רצף.
 

19.03.2020 

 הרחבה 25.02.2018
למעבדת 

אנדוקרינולוגי
 ה

המרכז הרפואי ע''ש  115
הנהלת אגף -שיבא

 המעבדות
 הנהלת אגף המעבדות

 52621ר תל השומ
 03-6351569טל': 
 03-5303991פקס: 

בדיקות -אנדוקרינולוגיה-. בריאות, רפואה1
 ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות ידניות

28.12.2018 

הכרה מחדש  26.02.2018
והרחבה 

 לאתר להב

אנוויגו סי אר אס  71
 )ישראל( בע"מ

 4019;ת.ד.  13Bבנין 
נס ציונה , פארק המדע

7414001 
  08-9409451טל': 

1. Other studies:  

* pharmacodynamics studies 

* In vitro testing 

* Biocompatibility Medical      

    Devices ()חדש באתר להב 
2. Other studies: Toxicological Pathology 

3. Toxicity studies ()חדש באתר להב 
 
 

02.05.2020 

הרחבה  26.02.2018
בטכנולוגיות 

 חדשות

מעבדות איזוטסט  004
 החדשה בע"מ

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

7760015 
 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

. פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות 1
(NDT)- מכלים וצנרת לחץ 
. פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות 2
(NDT)- מוצרי תעשייה 

31.07.2019 



 

 
Page 25 of 35 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  28.02.2018

וגיה בטכנול
 חדשה

סיסטם מעבדות  37
 מתקדמות בע"מ

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

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

-. מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה1
צנרת מים וביוב, צילום -בדיקות פיזיקליות

 וזיהוי ממצאים

11.08.2018 

נקסטר כמפארמה  213 מחדשהכרה  28.02.2018
 סולושונס בע מ

  13Bרח' איינשטין  בנין 
 ,4147ת.ד. 

 נס ציונה 74140
 073-2244416טל': 

1.  Analytical and clinical chemistry 

testing 

17.07.2020 
 

הסמכה  04.03.2018
 חדשה

 מכון תערובת -אמבר  394
 3881100, א.ת. גרנות

 04-6321490טל': 
 04-6321651פקס: 

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

בדיקות ביולוגיות,  -. מזון מים ומשקאות2
 אימונוכימה.

03.03.2020 

הסמכה  08.03.2018
 מחדש

המחלקה לכימיה ימית  114
חקר ימים ואגמים 

 לישראל
 8030תל שקמונה  ת.ד. 

 31080חיפה 
 04-8565215-6טל': 
 04-8511911פקס: 

 –יצורי מים  –מים לסוגיהם  –איכות הסביבה . 1
 בדיקות כימיות וספקטרוסקופיה

 -. איכות הסביבה קרקע, אגרגטים ומים 2
 בדיקות כימיות וספקטרוסקופיה

28.02.2020 

 הרחבה לאתר 08.03.2018
 

( 2006איקא מעבדות ) 024
 בע''מ
טירת כרמל  ;2107ת.ד. 

3912002 
 04-8211631טל': 
 04-8211637פקס: 

 

    ( NDT. פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות )1
בדיקות רדיוגרפיה )הרחבה  –מוצרי תעשייה -

 בסניף קריית ביאליק(
( NDT. פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות )2
מכלים וצנרת לחץ )הרחבה בסניף קריית -

 ביאליק( 

15.03.2019 

 285 הרחבה 13.03.2018
 

שמר בטיחות והנדסה 
 ע''מ)ש.ב.ה( ב

מרכז עסקים עזריאלי 
,  2ראשונים, שד' נים 

 7546302ראשל"צ 
 053-2321144טל': 
 153-52-2321144פקס: 

 -מבנים תשתיות ובטון -. פריטים הנדסיים1
 בדיקת מתקני משחקים מתנפחים

 

30.04.2020 

 אתרוג מהנדסים 320 עדכון רוחבי 13.03.2018
, 27/3שאול אביגור 

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

 -. מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשייה1
בדיקות פיזיקליות והנדסיות, -אקוסטיקה

מדידת רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה 
 ובתוך המבנה.

-.מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשייה2
בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד  -אקוסטיקה

 הקול, אלמנטים במבנ

12.07.2019 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  13.03.2018

בטכנולוגיה 
 חדשה

מעבדות איזוטסט  004
 החדשה בע"מ

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

7760015 
 08-9330630טל: 
 08-9330640פקס:

 31.07.2019 בדיקות פיזיקליות-. חומרים ומוצרי בניה1

הסמכה  13.03.2018
 מחדש

 יתרולאב בע"מ 318
ח' ; ר12755; ת.ד 

 אשדוד 77610, 3הבושם 
 08-6212267טל': 
 08-9327340פקס: 

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות
 כרומטוגרפיה

02.04.2020 

הסמכה  13.3.2018
 חדשה

מכון בקרת הבניה  368
 הישראלי בע"מ

 49הסיבים 
 4919402פתח תקוה 

 03-9112222טל': 
 03-9112256פקס: 

 ת תכןבדיקות הנדסיות, בקר -. בניה1
 בדיקות הנדסיות, עד שלב השלד -. בניה2
 בדיקות הנדסיות, עד שלב גמר -. בניה3
 

12/03/2019 

הסמכה  13.3.2018
 חדשה

 תירם מכון בקרה בע"מ 358
 3320ת.ד.

 4064000קלנסואה 
 09-8788979טל': 
 09-8781034פקס: 

 בדיקות הנדסיות, בקרת תכן -. בניה1
 שלב השלדבדיקות הנדסיות, עד  -. בניה2
 בדיקות הנדסיות, עד שלב גמר -. בניה3
 

12/03/2019 

 אגרילאב בע''מ 194 השעיה מרצון 15.03.2018
 70700גדרה , 2ת.ד 
 03-5052060טל': 
 03-5052060פקס: 

 

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

 ביסוס המבנה-.קרקע וסלילה2

09.10.2018 

השעיה מרצון  19.03.2018
לשיטות 

 בטכנולוגיה

המעבדה הממשלתית  134
 נטור מים-למים וביוב 

 ,6מרכז וולקני  ת.ד. 
 50250בית דגן 

 03-968-3948טל': 

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

23.03.2018 

השעיה מרצון  26.03.2018
 חלקית

-מרכז רפואי הדסה 325
 עבדותמערך המ
ירושלים , עין כרם
91120 
 02-6776841טל': 
 02-6435778פקס: 

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

בדיקות  -המטולוגיה, ספירה -בריאות, רפואה . 2
 ביולוגיות, ספירה באוטואנלייזרים  

קות בדי -המטולוגיה –בריאות, רפואה . 3
 ביולוגיות, אפיון תאי דם

 -המטולוגיה, קרישה -בריאות, רפואה . 4
 בדיקות ביולוגיות, שיטות באוטואנלייזרים     

06.06.2018 

הסמכה  27.3.2018
 מחדש 

רפא''ל  המעבדה  264
 למרחקי הפרדה

 (580) 2250ת.ד 
 3102102חיפה 
-073טל': 

3553024/3561 

 –מבנים, תשתיות ובטון  –סיים . פריטים הנד1
בדיקות לא הורסות, בדיקת עמידה במרחקי 

 הפרדה במתקני/אתרי נפיצים

6.6.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 073-3554218פקס: 

 

הסמכה  27.3.2018
 מחדש

מפקדת שירותי רפואה  245
)משר"פ(; ענף בריאות 

תעסוקתית; חיל 
 רפואה; צה"ל

 , תל השומר02149ד.צ 
 03-7376419טל': 
 03-7377204פקס: 

 דיגום -בת עובדסבי-. בריאות1
 רעש תעסוקתי-. בריאות2
 

21.5.2020 

מעבדת שרות -אנליסט 406 הכרה חדשה 28.03.2018
 ומחקר

נס , 2רח' אילן רמון 
 7403635ציונה 
 08-9360950טל': 
 08-9360955פקס: 

1. Analytical and clinical chemistry testing 27.03.2020 

הסמכה  28.03.2018
 חדשה

ל בע"מ. רכבת ישרא 388
חטיבת בטיחות, 

 ביטחון ואיכות הסביבה
 757לוד ת.ד  1יוספטל 

 04-8564147טל': 
 15348564147פקס: 

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

 
בדיקות  –אוויר פתוח  –. איכות הסביבה 2

 פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים
 

27.03.2020 

הסמכה  29.03.2018
דש מח

 והרחבה

איגוד ערים לשמירת  67
איכות הסביבה שרון 

 כרמל
 , חדרה3רח' המסגר 

38130 
 04-6123415טל': 
 04-6333448פקס: 

מדידת ריכוז  -. איכות הסביבה, בדיקות כימיות1
 גזים באוויר )הרחבה בטכנולוגיה זו(

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

 -קרקע אגרגטים ומים-כות הסביבה. אי3
בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )הרחבה 

 בטכנולוגיה זו(.
. איכות הסביבה, בדיקות פיסיקליות, בדיקת 4

ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת 
 בטא )הרחבה בטכנולוגיה חדשה(

דיגום -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה 5
 ולוגיה חדשה(.ובדיקות שדה )הרחבה בטכנ

 נתחי גזים באוויר -גדלים כימיים-. כיול6
מדי ריכוז חלקיקים  -גדלים פיזיקליים -. כיול7

באוויר בשיטת בליעה של קרינת בטא )הרחבה 
 בטכנולוגיה חדשה(

05.04.2020 

הרחבה  29.03.2018
בטכנולוגיה 

 קיימת

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

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

 08/07/2019 דיגום-אוויר פתוח-. איכות הסביבה1
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 סקאן אין בע"מ 328 הרחבה 29.03.2018

 7117001לוד , 9030ת.ד 
 08-6374760טל': 
 077-5558283פקס: 

 -מבנים תשתיות ובטון-. פריטים הנדסיים1
 בדיקות לא הורסות )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

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

 פלקל במבנים )הרחבה בטכנולוגיה חדשה(

09.09.2019 

הסמכה  11.04.2018
 מחדש

המעבדה  327
האוניברסיטאית 

 לתחבורה בע"מ
אוניברסיטת אריאל, 

 4070000אריאל 
 073-2123299טל': 
 073-2123298פקס: 

 בדיקות הנדסיות-י תעשיה. מוצר1
-מיכליות-. מתכות וחומריים אל מתכתיים2

 בדיקות הנדסיות, תכן וביצוע

28.12.2019 

הרחבה  12.04.2018
בטכנולוגיות 

 חדשות

סיסטם מעבדות  37
 מתקדמות בע"מ

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

 81225יבנה 
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

איכות  -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה1
 הסביבה, כימיה קלאסית.

איכות  -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה2
 הסביבה, ספקטרוסקופיה.

11/08/2018 

הרחבה  12.04.2018
בטכנולוגיה 

 חדשה

 איזוטופ בע"מ 002
  20הירוק 

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

 -קרקע אגרגטים ומים-איכות הסביבה .1
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

31.07.2019 

הסמכה  12.04.2018
מחדש 

 והרחבה

מעבדות מקורות חברת  0080
 המים הלאומית

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

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

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

בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה.)הרחבה והסרת 
 שיטות בטכנולוגיה זו(

 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה3
בדיקות כימיות, כימיה קלאסית )הרחבה 

 בטכנולוגיה זו(
 -אגרגטים ומיםקרקע  -. איכות הסביבה4

בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.)הסרת שיטות 
 בטכנולוגיה זו(

 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה5
בדיקות ביולוגיות, אימנוכימיה.)הרחבה 

 בטכנולוגיה חדשה(

28.08.2020 

הסמכה  12.04.2018
 מחדש

מרכז הפלסטיקה  12
 והגומי לישראל בע''מ

חיפה , קרית הטכניון
32000 

 04-822-5174: טל'
 04-8320157פקס: 

בדיקות כימיות, כימיה  -. מוצרי תעשייה1
 קלאסית

29.04.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  16.04.2018

מחדש 
 והרחבה

כם שירותי יעוץ -אל 174
 והנדסה בע מ

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

בדיקות כימיות,  -אוויר-.איכות הסביבה1
 הרחבה בטכנולוגיה זו(כרומטוגרפיה )

בדיקות כימיות ,  -. בריאות סביבת עובד2
 ספקטרוסקופיה  

בדיקות כימיות, -אוויר-. איכות הסביבה3
 כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה זו(

דיגום )הסרת שיטות -סביבת עובד -. בריאות4
 בטכנולוגיה זו(

 רעש תעסוקתי -.בריאות5

01.06.2020 

הסמכה  16.04.2018
 מחדש

המעבדה המרכזית  164
התאחדות מגדלי -לחלב
 הבקר
   3015ת.ד    20ברקת 

, פארק תעשיה  צפוני
 3079548קיסריה 

 04-627-9704טל': 
 04-6273852פקס: 

בדיקות כימיות, -. מזון מים ומשקאות1
 ספקטרוסקופיה

07.08.2020 

 מוצרי סייפ פק בע"מ 339 הרחבה 17.04.2018
רחוב אסטוריה מאיר 

חדרה  ,7מספר 
3850706 

 0732-555-666טל': 
 073-255-5667פקס: 

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה

14.12.2018 

הסמכה  17.04.2018
 מחדש

 איזולאב בע מ 169
-בקה אל, 420ת.ד 

 3010000גרביה 
 04-628-1155טל': 
 04-6281199פקס: 

 

 תכן והתקנה-מערכות הבנין-. בניה 1
-ון, חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון בט-. בניה2

 בדיקות פיזיקליות
ממדים, מקלטים -בדיקות הנדסיות-. בניה3

 ונגרות במבנים

06.01.2020 

אלביט מערכות ל''א  8 פיקוח מיוחד 17.04.2018
אלישרא  -וסיגינט 

 בע''מ
 בני ברק, 48מבצע קדש 

5121701 
 03-557-7790טל': 
 03-557-7790פקס: 

 זרם ישר ותדר נמוך –דלים חשמליים ג –. כיול 1
הספק ואנרגיה  –גדלים חשמליים  –. כיול 2

 חשמלית ותדר גבוה
 תדר גבוה, זמן –גדלים חשמליים  –. כיול 3

23.11.2019 

הסמכה  17.04.2018
מחדש,  
 הרחבה

( 99מעבדות מיקרולאב ) 110
 בע מ

רחובות , 5אופנהיימר 
76701 
 08-936-2280טל': 

בריאות זרעים  -וצרים חקלאיים. חקלאות, מ1
וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן )עדכון 

 רוחבי בשם הטכנולוגיה והסרת שיטות(
בריאות זרעים  -. חקלאות , מוצרים חקלאיים2

וצמחים, אימונוכימיה )עדכון רוחבי בשם 
 הטכנולוגיה והרחבה(

בריאות זרעים  -.חקלאות, מוצרים חקלאיים3
לריות)עדכון רוחבי בשם וצמחים, שיטות מולקו
 הטכנולוגיה והרחבה(.

בדיקות ביולוגיות, חיידקים  -. קוסמטיקה4
 פטריות שמרים

14.05.2020 
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 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  24.04.2018

בטכנולוגיה 
 קיימת

קבוצת הנדסה ואיכות  0172
 בע"מ
, איזור תעשיה 3העמל 
 8121203יבנה 
 072-211-9188טל': 
 072-211-9189פקס: 

 19.07.2020 סוס המבנהבי-. קרקע וסלילה 1

הסמכה  30.04.2018
מחדש 

 והרחבה

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

 בדיקות  -ויר ואיכות סביבה, א .1
 כימיות, ספקטרוסקופיה    
 בדיקות         -אוויר-. איכות הסביבה2

 כימיות, כרומטוגרפיה.     
 קרקע  בה,. איכות הסבי3

 בדיקות –אגרגטים ומים     
 ספקטרוסקופיה כימיות,    
 קרקע  איכות הסביבה,.4

כימיות, כימיה בדיקות –אגרגטים ומים     
 קלאסית

 קרקע  איכות הסביבה, .5
 ובדיקות שדה דיגום –אגרגטים ומים     
בדיקות כימיות,  -אוויר -. איכות הסביבה6

 כימיה קלאסית
דיגום ) -אוויר מארובות -. איכות הסביבה7

 הרחבה בטכנולוגיה זו(
 דיגום -אוויר פתוח-. איכות הסביבה8
. איכות הסביבה, בדיקות כימיות, מדידת ריכוז 9

 גזים באוויר.
בדיקות כימיות,  -סביבת עובד –. בריאות 10

 כרומטוגרפיה )עדכון רוחבי לשם טכנולוגיה(
בדיקות כימיות,  -סביבת עובד-.  בריאות11
 ימיה קלאסית )עדכון רוחבי לשם טכנולוגיה(כ
בדיקות כימיות,  -סביבת עובד -. בריאות12

 ספקטרוסקופיה )עדכון רוחבי לשם טכנולוגיה(
דיגום )עידכון רוחבי  -סביבת עובד  -. בריאות13

 לשם טכנולוגיה(
 רעש תעסוקתי -. בריאות14
בדיקות כימיות, -אוויר -. איכות הסביבה15

 כימיה קלאסית

19.06.2020 

הרחבה לסניף  30.04.2018
 באילת

 איזוטופ בע"מ 2
  20הירוק 

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

 -. בניה , בטון חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון1
 בדיקות פיזיקליות

בדיקות  -אספלט וביטומן -. קרקע וסלילה2
 כימיות ופיזיקליות

בדיקות  -ע אגרגטים ומיםקרק -. קרקע וסלילה3
 כימיות ופיזיקליות

 -מבנים תשתיות ובטון -. פריטים הנדסים4
 בדיקות לא הורסות

 מערכות הבנין, תכן והתקנה -. בניה5

31.07.2018 

הסמכה  30.04.2018
מחדש 

 והרחבה

מעבדות המכון  120
-הוטרינרי ע''ש קמרון

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

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

בדיקות  –. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים 2
 ביולוגיות, אימונוכימיה ) הרחבה בטכנולוגיה זו(.

בדיקות כימיות,  -. מזון, מים ומשקאות3
 כרומטוגרפיה.

30.04.2020 
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 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
קות ביולוגיות, בדי -.מזון, מים ומשקאות4

 כימיה קלאסית.
בדיקות ביולוגיות,  -. מזון , מים ומשקאות5

חיידקים פטריות ושמרים )הסרת שיטות 
 בטכנולוגיה זו(.

בדיקות ביולוגיות,  –. היגיינה תעשייתית 6
חיידקים פטריות ושמרים )הרחבה בטכנולוגיה 

 חדשה(
בדיקות ביולוגיות,  -. מזון , מים ומשקאות7

 יה.אימונוכימ
בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים8

 כימיות, כרומטוגרפיה.
בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים9

כימיות, ספקטרוסקופיה ) הרחבה בטכנולוגיה 
 חדשה(.

בדיקות  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים10
 ביולוגיות, פתולוגיה.

הסמכה  30.04.2018
 חדשה

ופיר אופטרוניקס א 376
 סולושנס בע''מ

ירושלים  10הרטום 
9145001 

 02-5485400טל': 
 02-5487481פקס: 

 

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

29.04.2020 

הסמכה  30.04.2018
 מחדש

 ברמד 0201
 22808 קיבוץ עברון

 04-9855303טל': 
 04-9857677פקס: 

נפחים  –כיול מכשירים וולומטריים  –כיול . 1
 גדולים

16.6.2020 

02.05.2018 
 

הסמכה 
 חדשה

 קואליג'ין בע''מ 396
 ,3קריית עתידים 

 6158002תל אביב  
 073-2126119טל': 
 073-2126168פקס: 

 -. מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים1
 ריצוף -תוכנית גנטיקה מולקולרית

-השוואת מיומנות בין מעבדתיים . מבחני2
שיטות מבוסססות -תוכניות גנטיקה מולקולרית

PCR 

01.05.2020 

הסמכה  02.05.2018
מחדש 

הרחבה, 
עדכון טווחי 

 מדידה

מ.ב.א הזורע  14
טכנולוגיות כיול 

 אגש''ח בע''מ
קיבוץ הזורע  ד.נ. 

 36581, עמקים
 04-959-2464טל': 
 04-989-9222פקס: 

)עדכון  כח  מומנט -יזיקליים גדלים פ-. כיול1

 בטכנולוגיה זו( .
)עדכון  מפרטורהט-גדלים פיזיקליים -. כיול2 

 בטכנולוגיה זו(
)  זרם ישר ותדר נמוך  -גדלים חשמליים  -. כיול3

 הרחבה ועדכון בטכנולוגיה זו(
 מסה –גדלים פיזיקליים -. כיול4
)  תדר גבוה  זמן -גדלים חשמליים  -. כיול5

 כון בטכנולוגיה זו(הרחבה ועד
 אורך –גדלים מכניים  -. כיול6
 לחות –גדלים פיזיקליים  -. כיול7
נפחים קטנים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים -. כיול8

 ליטר 2עד 
 לחץ –גדלים פיזיקליים  -. כיול9

12.05.2020 
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 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 מדי קשיות -גדלים מכניים  -. כיול10
 צורה זווית -גדלים מכניים  -. כיול11
)הרחבה  אופטיקה –ם פיזיקליים גדלי -.כיול12

 ועדכון בטכנולוגיה זו (
 
 

 דין מעבדות בע''מ 0361 עדכון כתובת 01.05.2018
מרכז רפואי אסף 

 ,הרופא
באר יעקב; צריפין; 

70300 
 04-67175360טל': 

 073-2715560פקס: 

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

12.12.2018 

הסמכה  02.05.2018
מחדש 

 והרחבה

המעבדה הממשלתית  134
 נטור מים-למים וביוב 

 ,6מרכז וולקני  ת.ד. 
 50250בית דגן 

 03-968-3948טל': 

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

קרקע , אגרגטים ומים, -. איכות הסביבה2
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

 -קרקע , אגרגטים ומים-. איכות הסביבה3
בדיקות כימיות, כימיה קלאסית _ הרחבה 

 בטכנולוגיה חדשה(

23.03.2020 

הסמכה  02.05.2018
 חדשה 

 טק-עופר פרידמן פטנט 414
 28כליל החורש 

 2012400לוטם 
 04-6780793טל': 

 

 –מבנים, תשתיות ובטון  –. פריטים הנדסיים 1
 יות. בדיקות פיזיקליות והנדס

01.05.2020 

הסמכה  02.05.2018
 מחדש,

עדכון כתובת 
 מייל

מעבדות השירותים  105
להגנת הצומח 

ולביקורת משרד 
 החקלאות ופיתוח הכפר

בית דגן , 78ת.ד 
5025002 

 03-968-1561טל': 
 03-9681582פקס: 

בדיקות -מוצרים חקלאים -. חקלאות1
 ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים

בדיקות  -מוצרים חקלאים -. חקלאות2
 ביולוגיות, נמטודות.

בריאות זרעים  -.חקלאות, מוצרים חקלאים3
וצמחים, שיטות מולקולריות )עדכון רוחבי בשם 

 טכנולוגיה(
מוצרים חקלאים, בדיקות כימיות,  -. חקלאות4

 כרומטוגרפיה.
בריאות זרעים  -מוצרים חקלאים -.חקלאות5

חבי בשם וצמחים, אימונוכימיה )עדכון רו
 טכנולוגיה(

בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות6
 כרומטוגרפיה.

31.03.2020 

השעיה מרצון  03.05.2018
 לטכנולוגיה

מעבדות ביקורת  119
 ג"קמ-קרינה
 , 9001ת.ד. 

 84190באר שבע 
 08-6569347טל': 
 08-6569111פקס: 

נפחים קטנים עד  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים. 1
 ליטר 2

28.12.2018 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  02.05.2018

מחדש 
 והרחבה

המעבדה הממשלתית  134
 נטור מים-למים וביוב 

 ,6מרכז וולקני  ת.ד. 
 50250בית דגן 

 03-968-3948טל': 

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

קרקע , אגרגטים ומים, -. איכות הסביבה2
 פיהבדיקות כימיות, ספקטרוסקו

 -קרקע , אגרגטים ומים-. איכות הסביבה3
בדיקות כימיות, כימיה קלאסית _ הרחבה 

 בטכנולוגיה חדשה(

23.03.2020 

מרכז הפלסטיקה  12 עדכון נספח 06.05.2018
 והגומי לישראל בע''מ

חיפה , קרית הטכניון
32000 
 04-822-5174טל': 
 04-832-0157פקס: 

כימיה בדיקות כימיות,  -. מוצרי תעשייה1
 קלאסית

29.04.2020 

הרחבה  13.05.2018
 ועדכון רוחבי 

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

בדיקות ביולוגיות,  –קלאות, מוצרים חקלאיים . ח1 
חיידקים, פטריות ושמרים. )הרחבה בטכנולוגיה 

 חדשה( 

, זרעים בריאות -קלאיים מוצרים ח -חקלאות  .2
)עדכון רוחבי בשם  אימונוכימיה –וצמחים 

 טכנולוגיה( 

בריאות, זרעים  –חקלאות, מוצרים חקלאיים  .3
וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן )עדכון 

 רוחבי בשם טכנולוגיה( 

בדיקות ביולוגיות, חיידקים,  –קוסמטיקה  .4
 פטריות ושמרים )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( 

07/01/2019 

הסמכה  15.05.2018
 מחדש

 1980פז הנדסה וניהול  303
 בע''מ

קרית  40יוסף בצרי 
 2822854אתא 
 04-8704585טל': 
 04-8709757 פקס:

 23.07.2020 דיגום  -אוויר פתוח  –יכות הסביבה .א1

( 1985אסית הנדסה ) 65 הרחבה 15.05.2018
בע"מ מעבדות קרקע 

 ודרכים
; א.ת 23יוסף בצרי 

 ,630קרית גנים; ת.ד. 
 2810601קרית אתא 

 04-840-1243טל': 
 04-8420652פקס: 

ביסוס המבנה )הרחבה -. קרקע וסלילה1
 בטכנולוגיה חדשה (

01.12.2018 

הסמכה  15.05.2018
 חדשה

יוניליוור ישראל מזון  412
 בע''מ

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

 

ות, בדיקות ביולוגי -. מזון מים ומשקאות1
 אימונוכימיה.

בדיקות ביולוגיות,  -. היגיינה תעשייתית2
 אימונוכימיה

14.05.2020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 עדכון פרטים 16.05.2018

 בנספח
ניסים שוקר מכון  363

 בקרה בע"מ
ירושלים , 22בית הדפוס 

9548326 
 02-6541735טל': 

 02-6541738פקס : 

 .בקרת תכן -בדיקות והנדסיות  -בניה. 1
עד  -בקרת ביצוע -הנדסיות בדיקות ו -בניה. 2

 .שלב שלד
עד  -בקרת ביצוע -בדיקות והנדסיות  -בניה .3

 .שלב גמר

05.09.2018 

 איזוטופ בע"מ 002 הרחבה  21.05.2018
  20הירוק 

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

 דיגום  -קרקע   -איכות סביבה . 1
 ת ()הרחבה בטכנולוגיה קיימ קרקע    
 דיגום  -קרקע  -איכות סביבה . 2

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( עאויר בקרק    

31.07.2019 

מ.ב.א הזורע  14 עדכון נספח 21.05.2018
טכנולוגיות כיול 

 אגש''ח בע''מ
קיבוץ הזורע  ד.נ. 

 36581, עמקים
 04-959-2464טל': 
 04-989-9222פקס: 

דכון )ע מפרטורהט-גדלים פיזיקליים -.  כיול1 
 בטכנולוגיה זו(

 זרם ישר ותדר נמוך  -גדלים חשמליים  -. כיול2
 )עדכון בטכנולוגיה זו(

 
 

12.05.2020 

מעבדות השירותים  105 עדכון נספח 21.05.2018
להגנת הצומח 

ולביקורת משרד 
 החקלאות ופיתוח הכפר

בית דגן , 78ת.ד 
5025002 

 03-968-1561טל': 
 03-9681582פקס: 

בדיקות -מוצרים חקלאים -. חקלאות1
 ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים.

 

31/03/2020 

הסמכה  27.05.2018
מחדש 

 והרחבה

 שטראוס מים בע''מ 304
; בנין אורן; 18הסיבים 

 49517פתח תקווה 
 03-6756418טל': 
 073-2227530פקס: 

בדיקות ביולוגיות, -. מזון מים ומשקאות1
 בטכנולוגיה זו(חיידקים פטריות ושמרים )עדכון 

בדיקות כימיות,  -. מזון, מים ומשקאות2
 )הרחבה בטכנולוגיה זו ( ספקטרוסקופיה

10.06.2020 

מכון המתכות הישראלי  23 הרחבה 29.05.2018
מוסד הטכניון למו"פ 

 בע"מ
 ,קרית הטכניון

 32000חיפה 
 04-829-4473טל': 

 04-8235-103פקס: 

)הרחבה תכן והתקנה -מערכות הבנין -. בניה1
 בטכנולוגיה חדשה(

בדיקות הנדסיות )הרחבה  -. מוצר תעשיה2
 בטכנולוגיה חדשה(

07.10.2018 

הסמכה  29.5.2018
 חדשה

 איי.סי.ג'י-אברהם עמי 416
 א35רח' שינקין 
 5329302גבעתיים 

 052-4373761טל': 
 

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

28.5.2018 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  30.05.2018

מחדש 
 והרחבה

 -אסם השקעות בע"מ  298
מעבדה מרכזית 

NQAC שהם 
פארק   2רח' הרימון 

 תעשיות חבל מודיעין
 03-7205375טל': 
 03-7205395פקס: 

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

 זו(.
יות, בדיקות ביולוג -. מזון מים ומשקאות2

 אימונוכימיה.
בדיקות כימיות, כימיה  -. מזון מים ומשקאות3

 קלאסית )הרחבה בטכנולוגיה זו(
בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות4

 כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה זו(
בדיקות כימיות,  -. מזון מים ומשקאות5

 ספקטרוסקופיה.

08.06.2020 

הסמכה  31.05.2018
 מחדש

מעבדת שירות כיול  101
ובדיקה ניידת, מחלקת 

מונים צרכנות דרום, 
מונים  -אגף השיווק 

ארצי, חברת החשמל 
 לישראל בע''מ

 17י "לח
 51200בני ברק 

 03-617-4822טל': 
 0768647845פקס: 

בדיקות מעגלי  - בדיקות הנדסיות-חשמל . 1
 מדידת אנרגיה חשמלית

 
הספק ואנרגיה  -ים גדלים חשמלי -. כיול 2

 חשמלית חד מופעית בתדר נמוך
 
הספק ואנרגיה  -גדלים חשמליים  -. כיול 3

 מופעית בתדר נמוך תלתחשמלית 

31.5.2020 

הסמכה  03.06.2018
 מחדש,

שינוי שם 
 המעבדה,

עדכון רוחבי 
בשמות 

 הטכנולוגיות

 צ'ק-בי 185
מושב , 220רח' אלון 

 2492000מעונה 
 054-3300880טל': 
 04-8436895פקס: 

פליטות  -מכלים וצנרת לחץ -.פריטים הנדסיים1
 לאוויר

פליטות/  -מכלים וצנרת לחץ -.פריטים הנדסיים2
 דליפה לקרקע

15.05.2020 

 אמינולאב  בע"מ  5 הרחבה 03.06.2018
פארק  1פנחס ספיר 

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

בדיקות  -ם רפואיים ואביזרים רפואיים.תכשירי1
)הרחבה  ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים

 בטכנולוגיה קיימת(

31.08.2018 

הסמכה  03.06.2018
מחדש 

 והרחבה

איזיטופ פתרונות  218
טכנולוגיים לסביבה 

 בע''מ
רחוב הדסה  8422118

 באר שבע 66
 08-6234443טל': 
 08-6651235פקס: 

 דיגום קרקע -קרקע-יבהאיכות הסב .1
דיגום אוויר בקרקע -קרקע-. איכות הסביבה2

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

22.06.2020 

מ.ג.יועצים  226 הרחבה 03.06.2018
 לאקוסטיקה בע''מ

הרצליה ,  1השופטים 
4644708 

 09-9553858טל': 
 09-9553858 פקס:

-.מוצרי תעשיה  לרבות חומרי גלם לתעשייה1
בדיקות פיזיקליות והנדסיות, -אקוסטיקה

מדידות רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה 
 ובתוך המבנה )עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה(.

-.מוצרי תעשיה  לרבות חומרי גלם לתעשייה2
בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד -אקוסטיקה

 קול , אלמנטים במבנה )הרחבה בטכנולוגיה זו(.

05.12.2019 

 


