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 עדכון רשימת המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן
 

 202110.06.  :באתר תאריך עדכון
 

מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 אמינולאב בע''מ  5  הרחבה 05.10.2021

המדע  פארק    1פנחס ספיר  
נס   407ת.ד.   -1בנין מס' -

 ציונה 
 08-9303333טל: 

 08-9303303פקס: 

בדיקות  -חקלאות, מוצרים חקלאים .1
כימיות, כרומטוגרפיה )הרחבה בטכנולוגיה  

 קיימת( 
 

31/08/2022  

הסמכה   04.10.2021
 מחדש

גדות מסופים לכימיקלים   268
 ( בע''מ 1985)

 מפרץ חיפה  ,17קצנשטיין 
 04-8420732 טל:

בדיקות כימיות,   ,תעשיה.מוצרי 1
 כרומטוגרפיה 

כימיה   בדיקות כימיות, ,.מוצרי תעשיה2
 קלאסית 

בדיקות כימיות,  , מוצרי תעשיה .3
 ספקטרוסקופיה 

בדיקות   ,דלקים, שמנים וביטומנים  .4
 כימיות, כימיה קלאסית 

 

11/01/2024  

הסמכה   04.10.2021
 מחדש

המעבדה למכניקה   316
והידראוליקה; ענף ציוד  

מכון     -לחץ וחוזק חומרים  
 התקנים הישראלי 

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

 03-6467743פקס: 

 בדיקות פיזיקליות -.חומרים ומוצרי בניה1
-מתכות וחומרים אל מתכתיים, פלסטיק .2

 בדיקות פיזיקליות 

17.10.2023  

 ''מ בקטוכם בע 22 הרחבה  30.09.2021
 70400נס ציונה    ,18החרש 

 03-9308308 טל:

בדיקות   -. חקלאות, מוצרים חקלאים1
 כימיות, כרומטוגרפיה 

07/01/2023  

הסמכה   30/09/2021
מחדש 

 והרחבה  

 מעבדת תאלמ''ג -רפא''ל  403
 690; מרכז הפצה  2250ת.ד 
 073-3353191 טל:

 073-3354015 פקס:

רגישות   ,בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה .1
 מולכת/מוקרנת 

פליטה   ,בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה .2
 מולכת/מוקרנת 

28/01/2024  

השעיה   14/09/2021
 חלקית 
 מרצון 

טי.או.איי שירותי תעשיה   379
 בע"מ

 ; אזור 2השקמה 
 03-6023559 טל':

 03-6023559 פקס:

)השעיה מרצון  תכן וביצוע -לחץ.מכלי 1
 לטכנולוגיה זו( 

15/8/2021  

הסמכה   13/09/2021
 מחדש 

 סביון דיאגנוסטיקה בע''מ 471
 , אשדוד 3הבושם 

 08-8562920 טל:
 08-8523176 פקס:

דיקות  , בחקלאות, מוצרים חקלאיים .1
 כימיות, כרומטוגרפיה 

10/11/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   13/09/2021

 מחדש 
 שיפר מגם תעשיות בע"מ  401

 3023; ת.ד 22רח' האשל  
פארק תעשיה קיסריה  

30889 
 04-6279430 טל:

 04-6279477 פקס:

  לתעשייה גלם חומרי  לרבות  תעשיה מוצרי.1
 בדיקות פיזיקליות 

 

25/12/2023  

עדכון השעיה   13/09/2021
 מרצון  

המרכז הרפואי ע''ש   115
הנהלת אגף  -שיבא

 המעבדות
 52621תל השומר  

 03-635-1569 טל:
 03-5303991 פקס:

,  פריון, אנדרולוגיה -בריאות, רפואה  .1
 זרע בדיקתבדיקות ביולוגיות, 

28/12/2022  

 פרמה סיד בע''מ 232 הרחבת הכרה   13/09/2021
 נס ציונה  ,9רח' המזמרה 

 #134 08-9302771 טל:
 08-9302773 פקס:

1.Toxicity studies Toxicity studies 12/02/2023  

 מעבדת הרכב -צה''ל 402 השעיה מרצון  09/09/2021
 ישראל , צהל, 01154ד.צ 
 03-7373529 טל':

 03-7375984 פקס:

בלימה ויציבות  -בדיקות בתחום התחבורה  .1
 )הארכת השעיה מרצון(  כלי רכב

09/07/2022  

הסמכה   09/09/2021
 מחדש 

מועצה מקומית תעשייתית   162
 נאות חובב 

 רמת חובב  360ת.ד 
 84102באר שבע 

 08-654-3105 טל:
 08-657-2244 פקס:

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

08/03/2023  

הסמכה   09/09/2021
 מחדש 

 מעין בדק 289
קרית אונו  ,  3האגוז 

5551445 
 03-6354827טל: 

 03-7360108 פקס:

  09/11/2023 אוויר פתוח, דיגום  –איכות הסביבה 

הסמכה   05/09/2021
 מחדש 

פז בתי זיקוק אשדוד  165
 QCמעבדות -בע"מ

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

 

, בדיקות  דלקים, שמנים וביטומנים  .1
 GCכימיות, כרומטוגרפיה, 

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

 מאפיינים פיזיקליים
, בדיקות  דלקים, שמנים וביטומנים  .3

מדידות כימיה  כימיות, כימיה קלאסית, 
 רטובה 

, בדיקות  דלקים, שמנים וביטומנים  .4
 ה ספקטרוסקופיכימיות, 

12/11/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   01/09/2021

מחדש 
 והרחבה 

האוניברסיטאית  המעבדה  327
 לתחבורה בע"מ 

 אוניברסיטת אריאל 
 4070000אריאל 

 073-2123299טל': 
 073-2123298 פקס:

-מכליות -. מתכות וחומרים אל מתכתיים1
 בדיקות הנדסיות, תכן וביצוע

 בדיקות הנדסיות -. מוצרי תעשיה2
דיקות פרטניות  ב-.בדיקות בתחום התחבורה3

  -עם שני סרנים  Nלרכב הבנוי בשלבים בסווג  
 דרישות חובה 

בדיקת מימדים  -.בדיקות בתחום התחבורה4
 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה( ומשקל

28/12/2023  

הסמכה   01/09/2021
 מחדש

 אתגר א. הנדסה בע''מ  331
 טירת יהודה   8ארגמן 

 03-9021130טל': 
 03-7604410 פקס:

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

22/11/2023  

הסמכה   01/09/2021
 מחדש 

מעבדות החברה לשירותי   89
 איכות הסביבה בע מ 

באר שבע  ,  5743ת.ד. 
84156 

 08-6503708 טל:

בדיקות כימיות,   ,אוויר-. איכות הסביבה1
 מיקרוסקופיה 

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

 אוויר פתוח, דיגום  –. איכות הסביבה 3
קרקע, אגרגטים ומים, בדיקות    -. איכות הסביבה 4

בדיקות של מאפיינים  כימיות, כימיה קלאסית, 
 פיזיקליים

קרקע, אגרגטים ומים, בדיקות    -. איכות הסביבה 5
 כרומטוגרפיה יונית  כימיות, כרומטוגרפיה,

בדיקות   קרקע, אגרגטים ומים,-. איכות הסביבה6
 ספקטרוסקופיה ,  כימיות

בדיקות כימיות, ביולוגיות,   -איכות הסביבה  .7
פיזיקליות והנדסיות; קרקע בוצה, פסולת מוצקה ומי  

 דיגום  ,נגר
 נתחי גזים באוויר  -גדלים כימיים–. כיול 8

06/12/2023  

 ארני מילר מעבדות בע"מ  40 הרחבה   30/08/2021
 באר שבע  60דרך חברון 

 08-627-6754 טל:
 08-6231555 פקס:

בדיקות כימיות,    –חקלאות, מוצרים חקלאיים  .1
 כימיה קלאסית 

14/08/2022  

 ( בע''מ1982אינ.פי.סי ) 275 הרחבה  29/08/2021
קריית גת    ,8רח' זרחן  
8258108 

 08-6677955 טל':
 08-6677956 פקס:

זרימה, נוזל אוויר )הרחבה  -גדלים פיזיקליים-כיול 1
 לטכנולוגיה חדשה( 

16/06/2023  

מעבדות המכון הוטרינרי  120 הרחבה  29/08/2021
משרד -ע''ש קמרון

 החקלאות 
 50250בית דגן  

 03-968-1682טל': 

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

30/04/2022  

 ( בע''מ1982אינ.פי.סי ) 275 הרחבה  29/08/2021
קריית גת    ,8רח' זרחן  
8258108 

 08-6677955 טל':
 08-6677956 פקס:

זרימה, נוזל אוויר )הרחבה  -גדלים פיזיקליים-כיול 1
 לטכנולוגיה חדשה( 

16/06/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
מעבדות המכון הוטרינרי  120 הרחבה  29/08/2021

משרד -ע''ש קמרון
 החקלאות 

 50250בית דגן  
 03-968-1682טל': 

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

30/04/2022  

הסמכה   23.08.2021
 חדשה 

מבדקי איכות  -שיטה 528
 בע''מ

 , רהט 10רח' עזה  
 08-6282772טל': 

 08-6288397פקס: 

-ןחיפויים וחומרי גלם לייצור בטו  בטון, -. בניה 1
 בדיקות פיזיקליות 

22.08.2023  

הסמכה   23.08.2021
 מחדש 

אלביט מערכות ל''א   8
 אלישרא בע''מ  -וסיגינט 

 , חולון 29המרכבה 
 077-2935053 טל:

 זרם ישר ותדר נמוך  -גדלים חשמליים  –. כיול 1
הספק ואנרגיה חשמלית   -גדלים חשמליים  –. כיול 2

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

23/11/2023  

הסמכה   23.08.2021
 מחדש

מכון בקרה איי אי אס   372
 בע"מ

 יבנה  15נחל שניר 
 08-9375520טל: 

 08-9358691פקס: 

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

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

 ביצוע שלב 
 

28/05/2023  

המועצה לענף הלול     246 הרחבה  19.08.2021
 המעבדות לבריאות העוף 

 61071תל אביב  , 2רח קפלן 
 04-652-7598טל': 

 03-696-0151פקס: 

בדיקות  -חיים-נוזלי גוף ורקמות של בעלי  .1
שיטות מולקולריות )הרחבה  ביולוגיות, 

 בטכנולוגיה קיימת( 
 

31/12/2021  

 בקטוכם בע''מ  22 הרחבה  19.08.2021
 70400נס ציונה    ,18החרש 

 03-9308308 טל:

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

 קיימת(
 בדיקות כימיות,,  מוצרים חקלאיים 2

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(  כרומטוגרפיה
 

07/01/2023  

הסמכה   18.08.2021
 מחדש 

האגודה למען שירותי   136
המעבדות   -בריאות הציבור

 ע"ש ד''ר אברהם מטס
תל אביב   ,84דרך בן צבי 

68104 
 03-682-8301 טל:

 
 

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

 ספירה 
קרקע, אגרגטים ומים,   -. איכות הסביבה2

בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים,  
 ספירה 

  קרקע, אגרגטים ומים, -. איכות הסביבה3
 ובדיקות שדה   דיגום

כימיה, טוקסיקולוגיה   -בריאות, רפואה  .4
בדיקות כימיות, שיטות   ,ופרמקולוגיה

 באוטואנלייזרים 
 

02/08/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 ליבקו מעבדות בע"מ  431 עדכון  18.08.2021

ראש העין  , 10המלאכה  
4809118 

 073-7693680טל': 

במות הרמה ניידות  -מתקני הרמה; במות הרמה .1
(MEWPחישובי תכן; בחינות ובדיקות )    עדכון(

 בטכנולוגיה זו( 

27/11/2023  

הסמכה   17.08.2021
 מחדש

 בע"מ  2020אייקון מעבדות  463
; מגדל העמק  8דרך העמק 

23012 
 077-5085022טל': 

 077-5085023פקס: 

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

וכיבוי  מערכות גילוי אש  -כבאות והצלה  .2
 בדיקת תקינות התקנה-אלטרנטיבי

25/01/2024  

הסמכה   17.08.2021
 מחדש

כ.ר.ז בדיקות ופתרונות   409
 למבנים בע"מ 

ראשון  , 50נביעות   'רח
 7567048,  לציון
 052-2567111 טל':

-מבנים תשתיות ובטון-. פריטים הנדסיים1
 בדיקות לא הורסות 

26/12/2023  

ניהול משאבי סביבה   247 הרחבה  16.08.2021
 אינוירומנג'ר בע"מ

  13337;ת.ד.    2רח' הפרת  
 ,  D; כניסה 

 8122702יבנה  
 08-9430176 טל':

 08-9327110פקס: 
 

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

כיול2 פיזיקליים -.  ואוויר  -גדלים  נוזל  זרימה, 
 )הרחבה בטכנולויה קיימת( 

 

01.02.2023  

הסמכה   11.08.2021
 מחדש

 דע בקרת בניה בע''מ-גאו 364
 , תל אביב 3רח' המלאכה 

 073-2955002טל': 

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

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

 ביצוע שלב 
 

27/06/2023  

מעבדות השירותים להגנת   105 השעיה מרצון  10.08.2021
הצומח ולביקורת משרד  

 הכפר החקלאות ופיתוח 
 5025002בית דגן  

 03-968-1561טל': 

בריאות זרעים  -. חקלאות,מוצרים חקלאים1
 וצמחים, אימונוכימיה 

31.03.2022  

 תרייג לאבס בע"מ  425 הרחבה   09.08.2021
אור עקיבא    14האילן 

3065101 
 052-8959266 טל:

 077-3180728 פקס:

תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים,   .1
 בדיקות פיזיקליות 

15/09/2022  

 איטלמן מעבדות בע"מ  386 הרחבה  09.08.2021
נווה ימין  ,   413האגוז 

4492000 
 052-6024363טל': 

 

בדיקת   -הצלהמערכות   -כבאות והצלה  . 1
   תכנון ותקינות התקנה

27/08/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 מעבדות חי בע''מ 184 הרחבה  09.08.2021

פארק    6  מנחם פלאוט
 76326רחובות , תמר
 08-9366475: טל'

 08-936-6474: פקס

בריאות זרעים   -. חקלאות,מוצרים חקלאים1
וצמחים, שיטות מולקולריות )הרחבה  

 בטכנולוגיה קיימת 
 

31.03.2023  

 מעין בדק 289   נוסחעדכון   08.08.2021
קרית   3האגוז ,  3האגוז 

 5551445אונו  
 03-6354827 טל:

 03-7360108 פקס:

  09/11/2021 אוויר פתוח, דיגום  –איכות הסביבה 

הסמכה   04.08.2021
 חדשה  

קורטק פתרונות קירור  494
 בע''מ

 קיבוץ חנתון 
 04-6788971 טל:

 04-9508881 פקס:

,  בדיקות הנדסיות -צרי תעשייה מו .1
  -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

 דימוי תנאי סביבה אקלימי 

03/08/2023  

הסמכה   01.08.2021
 מחדש 

 ג'י פלו פתרונות כיול בע"מ 243
הוד השרון  ,  6המגן 

4530906 
 052-5772250 טל':

 זרימה, נוזל ואוויר  -גדלים פיזיקליים  -. כיול 1
 נפחים גדולים   – מכשירים וֹולּוֶמְטִרייםכיול   –כיול  .2

13/12/2023  

הסמכה   01.08.2021
 חדשה  

אלטל טכנולוגיסטיקה   532
 בע"מ

פתח   , 7רח' מרטין גהל 
 תקוה 

 03-9205253 טל:
 03-9205200 פקס:

  31/07/2023 זרם ישר, תדר נמוך  –גדלים חשמליים  –. כיול 1

  -אסם השקעות בע"מ  298 הרחבה  03.08.2021
  NQACמעבדה מרכזית 

 שהם
פארק    2רח' הרימון  

 מודיעין תעשיות חבל 
 03-7205375 טל':

 03-7205395פקס: 

בדיקות   -.מזון מים ומשקאות, היגיינה תעשייתית1
ביולוגיות, שיטות מולקולריות )הרחבה לטכנולוגיה  

 חדשה(

08/06/2022  

  -כיל מוצרים תעשייתיים  166 הסרה מרצון  01.08.2021
 מעבדת שפכים 

 ; נאות חובב  1הורד 
 08-629-7073טל': 

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

06/12/2021  

איגוד ערים לשמירת   67 הרחבה  01.08.2021
איכות הסביבה )שרון 

 כרמל( 
 , 3041ת.ד.    3המסגר 

 38130חדרה 
 04-612-3412טל': 

 

בדיקת ריכוז   -פיזיקליותאיכות הסביבה; בדיקות  .1
)הרחבה   חלקיקים באוויר בספקטרומטר ארוסול 

 לטכנולוגיה חדשה( 
מד ריכוז חלקיקים באוויר   -גדלים פיזיקליים -.כיול2

 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה(  בספקטרומטר ארוסול

05/04/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   02.08.2021

מחדש 
 והרחבה 

מעבדות איזוטסט החדשה   4
 בע"מ

 8122006יבנה , 3הירמוך  
 08-9330630טל: 

 08-9330640פקס:

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

בדיקות   -מבנים תשתיות ובטון  -פריטים הנדסיים  .2
 פיזיקליות והנדסיות 

 ביסוס המבנה  -קרקע וסלילה .3
בדיקות   -קרקע, אגרגטים ומים -קרקע וסלילה  .4

 ופיזיקליות כימיות 
מערכות גילוי אש וכיבוי    –כבאות והצלה  .5

 בדיקת תכנון -אלטרנטיבי
מערכות גילוי אש וכיבוי   –כבאות והצלה  .6

 אלטרנטיבי 
 בדיקות פיזיקליות  -חומרים ומוצרי בניה .7
-מערכות כיבוי אש על בסיס מים  –כבאות והצלה  .8

 בדיקת תכנון ותקינות התקנה 
בדיקת תכנון   -ת הצלה מערכו   –כבאות והצלה  .9

 ותקינות התקנה 
  -בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון -בניה  .10

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(  בדיקות פיזיקליות 
 תכן והתקנה -מערכות הבניין  -בניה  .11
 דירוג בנינים -בניה בת קיימא )בניה ירוקה( .12

ביקורת פגמים    -(NDTבדיקות לא הורסות ) .13

 MT ; PTשטח או קרוב לפני השטח )חשופים לפני ה

; VT) 

בדיקות    -(NDTבדיקות לא הורסות ) .14

 UTאולטרסוניות 
בדיקת תכנון ותקינות   -גפ"מ )גז פחמימני מעובה( .15

 התקנה 
ממדים, מקלטים ונגרות   -בדיקות הנדסיות -בניה  .16

 במבנים
בדיקות פיזיקליות   -הגנה פסיבית   -כבאות והצלה  .17

 והנדסיות 
בדיקות כימיות   -אספלט וביטומן -קרקע וסלילה  .18

 )הרחבה בטכנולוגיה זו( ופיזיקליות 

31.07.2023  

 בתי זיקוק לנפט בע''מ  511 עדכון הנספח   29.07.2021
 4רח ההסתדרות;ת.ד 

 3100001חיפה 
04-8788258 

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

03/05/2023  

הסמכה   28.07.2021
 מחדש 

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

 רפואי הרצליה 
הרצליה    ,37חבצלת השרון 

 46641פיתוח 
 09-956-8634 טל:

 99568128 פקס:

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

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

 כימיה, ביוכימיה כללית  -בריאות, רפואה  .3 
 בדיקות ביולוגיות, שיטות במיקרוסקופיה 

בדיקות   ,אנדוקרינולוגיה –בריאות, רפואה  .4
 ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות באוטואנלייזרים 

בדיקות ביולוגיות,    , המטולוגיה –בריאות, רפואה  .5
 אפיון תאי דם

בדיקות   ,ירההמטולוגיה, ספ -בריאות, רפואה  .6
 ביולוגיות, ספירה באוטואנלייזרים

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

19/07/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   27.07.2021

 מחדש 
מרכז שרותי הדם תל   83

מגן דוד אדום  -השומר 
 52621תל השומר , בישראל

 972-3-530-0400 טל:

  ,  הכנת מרכיביבנק דם -בריאות, רפואה  .1
                                                                                                                                                                                                                          דם,  ספירת דם                                                                                                                 

31/12/2023  

הסמכה   27.7.2021
 מחדש

מעבדות מחלקת בטיחות   152
 קרינה ממ"ג שורק 

 81800יבנה  
 08-943-4511 טל':

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

-קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .2
 בדיקות כימיות, מנייה וספקטרומטריה 

בדיקות כימיות,  -אוויר  –איכות הסביבה  .3
 מנייה וספקטרומטריה 

בדיקות כימיות, מניה  -רפואה –בריאות  .4
 וספקטרוסקופיה 

קרינה מייננת,   –גדלים פיזיקליים -.כיול 5
 ה מקורות קרינ 

29.7.2023  

הסמכה   27.07.2021
 מחדש 

 גמאסרט בע''מ 457
רעננה  , 8רח' המסגר  

4365707 
 054-6420373 טל:

 09-7620644פקס: 

דיקות  , בחקלאות, מוצרים חקלאיים .1
 כימיות, כרומטוגרפיה 

31/07/2023  

הסמכה   27.07.2021
 מחדש

 המעבדה לבטיחות בע''מ  398
ספיר;    ; אזה"ת2המלאכה  

 נתניה 
 09-7436654טל': 
 09-9796086 פקס:

 

בדיקת   -מערכות הצלה –כבאות והצלה . 1
 תכנון ותקינות התקנה 

10/09/2023  

הסמכה   26.07.2021
 מחדש

 גרין צ'ק בע''מ 475
 5120042בני ברק  , 27לח"י  
 03-6169977טל': 
 03-5422858 פקס:

 

דירוג   -בניה בת קיימא )בניה ירוקה(. 1
 בניינים 

07.12.2023  

 המכון הישראלי ליין  252 עדכון  26.07.2021
 ,2329ת.ד.    4הרא''ז 
 76120  ,רחובות

 08-9475693טל': 
 
 
 
 

בדיקות כימיות,   -ם ומשקאותימזון, מ .1
 כימיה קלאסית  

בדיקות כימיות,   -מזון, מים ומשקאות. 2
 כרומטוגרפיה 

 
 

01.01.2023  

הסמכה   25.07.2021
 חדשה 

  -קריה למחקר גרעיני   524
 נגב; יחידת איתן

 באר שבע  84190,  9001ת.ד 
 08-6567552 טל:

 056567322 פקס:

  24.07.2023 אורך  -מכניים   גדלים -. כיול 1
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   25.07.2021

 מחדש 
ארקל אוטומוטיב אגודה   461

מעבדת   -שיתופית בע''מ
 הולידציות

,  פארק תעשיה קדמת גליל
 1522800טבריה 

 04-6640500 טל:
 04-6640542 פקס:

  , פלסטיק,מתכות וחומרים אל מתכתיים .1
 בדיקות פיזיקליות 

27/11/2023  

הסמכה   22.7.2021
 מחדש

גרין סאן )מקבוצת מעוף(   460
 בע''מ ; מח' צילום צנרת

 חיפה  10חרש  'רח
 04-8727215טל': 

 04-8727216פקס: 

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

 וזיהוי ממצאים 

23.12.2023  

הסמכה   21.07.2021
 מחדש

מדידות   טכנולוגיות ניטור   314
 ( MSIמתקדמות בע"מ )

 4237941נתניה   2הרכב 
 09-3730237טל': 

  -מבנים תשתיות ובטון  -.פריטים הנדסיים1
 בדיקות לא הורסות 

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

 פלקל במבנים 
  -מבנים תשתיות ובטון -. פריטים הנדסיים3

 בדיקות פיזיקליות והנדסיות 

01/08/2023  

מעבדת ניטור איכות אויר;   384 עדכון נוסח   21.07.2021
סביבתי;  המחלקה לניטור 

מגזר הנדסה וטכנולוגיה  
חטיבתי; חטיבת  

פרויקטים הנדסיים; 
חברת החשמל לישראל  

 בע"מ
חיפה  ,  10ת.ד.  1נתיב האור 

31000 
 04-8183520טל: 

 04-8183516פקס: 

 בדיקות כימיות איכות הסביבה,  .1
בדיקת ריכוז  , איכות סביבה, בדיקות פיזיקליות .2

 חלקיקים באוויר בשיטה מסית   
 נתחי גזים באוויר   -גדלים כימיים  –כיול  .3
מדי כמות חלקיקים   -גדלים פיזיקליים –כיול  .4

 באוויר בשיטה מסית 

21/07/2022  

סיסטם מעבדות מתקדמות  37 הרחבה  20.07.2021
 בע"מ
, אזור  4רח' פארן   ,3בנין  

                  תעשייה צפוני,
 81225יבנה  
 08-9422322 טל:

 08-9421333פקס:

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

 בטכנולוגיה קיימת( 
קרקע, אגרגטים ומים   -איכות סביבה  .2

)הרחבה   בדיקות כימיות,כימיה קלאסית
 בטכנולוגיה קיימת( 

קרקע, אגרגטים ומים   -איכות סביבה  .3
  בדיקות ביולוגיות, חיידקים, פטריות ושמרים 

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( 
-קרקע אגרגטים ומים-.איכות הסביבה 4

בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה )הרחבה  
 כנולוגיה חדשה( לט

11.08.2022  

חזרה   20.07.2021
 מהשעיה 

שמר בטיחות והנדסה   285
 )ש.ב.ה( בע''מ

מרכז עסקים עזריאלי  
ראשונים; שד' נים  

 7546302;ראשון לציון  2
 052-2321144טל': 

 153-052-2321144פקס: 

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

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .2
 בדיקת מתקני משחקים מתנפחים 

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .3
בדיקות פיזיקליות והנדסיות, מתקני  

 משחקים וספורט 

30/04/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
עדכון שם   19.07/2021

 טכנולוגיה  
חברת ברום ים המלח   411

 אתר פריקלאס -בע''מ
 12מנחם   רח' קרויצר

 8489425באר שבע 
 052-4709941 טל:

 08-6554816פקס: 

בדיקת ריכוז   ,בדיקות פיזיקליות  ה,הסביב.איכות 1
 חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת בטא 

20/02/2023  

הסמכה   18.07.2021
 מחדש

 מהנדסים בע''מ 13טיבה  369
 2012400לוטם  ,  7האגוז 

 04-6782985טל': 
 15346782970 פקס:

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

09.09.2023  

 אנויטק בע"מ  281 הסרה מרצון  17.07.2021
 862ת.ד 

 5358301גבעתיים  
 03-5731944טל': 

 03-7310221פקס: 

מדידת ריכוז גזים   -איכות הסביבה, בדיקות כימיות  1
 (EAPC)הסרת אתר  באוויר  

25/6/2023  

 מעבדת הרכב -צה''ל 402 השעיה מרצון  13/07/2021
 , צהל, ישראל 01154ד.צ 
 03-7373529 טל':

 03-7375984 פקס:

בלימה ויציבות  -בדיקות בתחום התחבורה  .1
 )הארכת השעיה מרצון(  כלי רכב

09/07/2022  

הסמכה   13/07/2021
מחדש 

 והרחבה 

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

 073-7693680טל': 

 תכן וביצוע -.מכלי לחץ1
במות הרמה ניידות  -מתקני הרמה; במות הרמה .2
(MEWPחישובי תכן; בחינות ובדיקות )  הרחבה(

 לטכנולוגיה חדשה( 

27/11/2023  

 מד מים רימונים בע''מ  223 פיקוח   12.07.2021
,  47003; ת.ד   5רח היצירה 

 ירושלים 
 02-6569260 טל:

 02-6569261 פקס:

  08/11/2022 נפחים גדולים -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  - כיול .1

 הסמכה מחדש   12.07.2021
+שינוי שם 

 מעבדה

טכנולוגיות  מאירי  452
 בע''מ  מתקדמות לתשתיות

 49;רח' הסיבים 9590ת.ד 
 03-9221017טל': 

 03-9227769פקס: 
 

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

 וזיהוי ממצאים 

31/08/2023  

 קואליג'ין בע''מ 396 עדכון   11.07.2021
 2; כניסה 7עתידים  קריית  

 טל  073-2126119
 פקס   073-2126168

 מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים .1
 ריצוף  –תוכניות גנטיקה מולקולרית 

 . מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים2
 PCRשיטות מבוססות  –תוכניות גנטיקה מולקולרית 

01/05/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
ערים אזור  מעבדות איגוד  63 הסמכה מחדש 11.07.2021

ביוב, מכון לטיהור   -חיפה 
 שופכין

 , 25367רח' האשלג  ת.ד. 
 חיפה 
 04-841-0681 טל':

 

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

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

18/08/2023  

מעבדת -ווטר ג'ן בע''מ  514 הסמכה חדשה 06.07.2021
 מים

 פתח תקוה   2רח' גרניט 
 03-7113795טל': 

בדיקות כימיות  -.מזון מים ומשקאות1
 ספקטרוסקופיה 

  -. מזון מים ומשקאות, היגיינה תעשייתית2
 בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים 

05/07/2023  

הסמכה   06.07.2021
מחדש 

 והרחבה  

 הכימית בע"מ המבדקה 29
 25115קיבוץ  בית  העמק  

 04-911-9841טל: 
 04-9111833פקס: 

בדיקות כימיות   ,אוויר –איכות הסביבה  .1
 ,כרומטוגרפיה 

,  בדיקות כימיות, אוויר –איכות הסביבה  .2
 ספקטרוסקופיה 

בדיקות כימיות, כימיה   ,אוויר –איכות הסביבה  .3
 קלאסית, 

בדיקות פיזיקליות,     ,אוויר פתוח –איכות הסביבה  .4
 מדידת ריכוז חלקיקים 

 דיגום  ,אוויר מארובות –איכות הסביבה  .5
 דיגום ריח  ,אוויר –איכות הסביבה  .6
 דיגום  ,אוויר פתוח –איכות הסביבה  .7
,  בדיקות כימיות  ,סביבת עובד-בריאות .8

 ספקטרוסקופיה 
 דיגום  , סביבת עובד-. בריאות9

בדיקות כימיות,   ,דלקים, שמנים וביטומנים .10
 כרומטוגרפיה 

בדיקות כימיות, כימיה   ,דלקים, שמנים וביטומנים .11
 קלאסית 

 דיגום ,דלקים, שמנים וביטומנים .12
בדיקות כימיות,   ,דלקים, שמנים וביטומנים .13

 ספקטרוסקופיה 
 רעש תעסוקתי  ,בריאות .14

08/07/2023  

הסמכה מחדש   05.07.2021
 והרחבה 

מ.ג.יועצים לאקוסטיקה  226
 בע''מ

הרצליה    , 1  השופטים
4644708 

 09-9553858טל': 
 09-9541131פקס: 

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

 בידוד קול, אלמנטים במבנה 
 
לתעשייה  מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם  .2
בדיקות פיזיקליות והנדסיות  -אקוסטיקה –

מדידות רעש במבנה ממקור רעש  חיצוני  
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(  למבנה  ובתוך המבנה

05/12/2023  

 רבקה קולטון שפירא 355 הסמכה מחדש   04.07.2021
כפר ויתקין   ,43דרך החול 

4020000 
 09-8663196 טל:

   09-8664781 פקס:

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

10/12/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
חזרה מהשעיה   04.07.2021

 חלקית
 איזוטופ בע''מ  2

; איזור   20רח' הירוק 
 כנות , התעשיה

 08-8697200טל': 

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

31/07/2023  

  23/06/2022 זרם ישר ותדר נמוך  -גדלים חשמליים   –כיול  איסטרוניקס בע"מ  392 הרחבה  30.06.2021

הסמכה מחדש   29.06.2021
 והרחבה 

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

דרך דשנים  אזור התעשיה   
   10140קרית אתא  ת.ד.  

 מפרץ חיפה 
 04-846-9587 טל:

קרקע, אגרגטים ומים,   -איכות הסביבה -
, אינפרא  ספקטרוסקופיהבדיקות כימיות, 

 FTIR אדום, 

דיקות  , בחקלאות, מוצרים חקלאיים -
 כימיות, כרומטוגרפיה 

בדיקות  מוצרים חקלאיים,   -חקלאות  -
 ספקטרוסקופיה , כימיות

מוצרים חקלאיים, בדיקות    -חקלאות  -
 כימיות, כימיה קלאסית 

08/07/2023  

 מעבדות ו.ש בע"מ 188 הסמכה מחדש   29.06.2021
נהריה   16שד' הגעתון 

2240028 
 04-9872790 טל:

 יגום , דאוויר פתוח -איכות הסביבה -
בדיקות כימיות,  ,  בריאות –עובד סביבת -

 מיקרוסקופיה אופטית, גהות תעסוקתית 

11/10/2023  

הסמכה מחדש   29.06.2021
 והרחבה 

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

דרך דשנים  אזור התעשיה   
   10140קרית אתא  ת.ד.  

 מפרץ חיפה 
 04-846-9587 טל:

קרקע, אגרגטים ומים,   -איכות הסביבה 
, אינפרא  ספקטרוסקופיהבדיקות כימיות, 

 FTIR אדום, 

דיקות  , בחקלאות, מוצרים חקלאיים -
 כימיות, כרומטוגרפיה 

בדיקות  מוצרים חקלאיים,   -חקלאות  -
 ספקטרוסקופיה , כימיות

מוצרים חקלאיים, בדיקות    -חקלאות  -
 כימיות, כימיה קלאסית 

08/07/2023  

 איזוטופ בע''מ  2 הרחבה  27.6.2021
; איזור   20רח' הירוק 

 כנות , התעשיה
 08-8697200טל': 

בדיקות   -הגנה פסיבית  –כבאות והצלה . 1
)הרחבה בטכנולוגיה   פיזיקליות והנדסיות

 קיימת( 

31/07/2023  

 דע בקרת בניה בע''מ -גאו  364 השעיה מרצון  24.6.2021
 , תל אביב 3רח' המלאכה 

 073-2955002טל': 

 בקרת תכן -בדיקות הנדסיות  -בניה  .1
 עד שלב שלד -בקרת ביצוע -הנדסיותבדיקות   -בניה  .2
עד שלב   -בקרת ביצוע -בדיקות הנדסיות  -בניה  .3

 ביצוע 
 

27/06/2021  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 עדכון,  24.6.2021

 הסרה מרצון
 מחלבת תנובה רחובות  186

 , רחובות 2דרך יצחק פניגר 
 08-9444962טל': 

 03-6986554פקס: 

בדיקות   -. מזון, מים ומשקאות, היגיינה תעשייתית1
ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים)עדכון רוחבי בשם  

 הטכנולוגיה( 
בדיקות כימיות, כימיה   -. מזון, מים ומשקאות2

 קלאסית )הסרת שיטה בטכנולוגיה זו( 

25.11.2021  

הסמכה מחדש   23.06.2021
 והרחבה 

מעבדות   -מעבדות  אי.אם.סי 391
 לניטור וכיול סביבתי בע"מ

קרית מוצקין , 3185ת.ד 
2613101 

 054-6669581טל': 
 

  -. איכות הסביבה,  בדיקות פיסיקליות1
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה  

 של קרינת בטא 
מדידת  -.איכות הסביבה, בדיקות כימיות 2

 ריכוז גזים באוויר )הרחבה לאתר חדש( 

08.09.2023  

 אטמוספיר אופטיקס בע''מ  493 הסמכה חדשה 23.06.2021
 9083500 ,מעלה החמישה 

 02-5709450טל': 
 02-5709451 פקס:

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

22.06.2023  

המרכז הלאומי לרפואה   240 הסמכה מחדש   23.06.2021
המעבדה   -משפטית 
 הביולוגית

, תל  67; בן צבי 8495ת.ד 
 אביב 
 03-512-7838 טל:

 03-5127835 פקס:

 בדיקות ביולוגיות  מוצגים פורנסיים   , -
 

15/06/2023  

המרכז הלאומי לרפואה   240 הסמכה מחדש   23.06.2021
המעבדה   -משפטית 
 הביולוגית

, תל  67; בן צבי 8495ת.ד 
 אביב 
 03-512-7838 טל:

 03-5127835 פקס:

 בדיקות ביולוגיות  מוצגים פורנסיים   , -
 

15/06/2023  

הסמכה מחדש   23.06.2021
 והרחבה 

מדינת ישראל; המשרד   256
להגנת הסביבה; מערך  

אגף   -ניטור אויר ארצי 
 , איכות אויר ושינוי אקלים

  -תל אביב  125מנחם בגין 
 11מול עזריאלי בקומה 

 03-7634501 טל:
 03-7634500 פקס:

מדידת   , בדיקות כימיות איכות הסביבה,  -
 ריכוז גזים באוויר 

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

 קרינת בטא 
איכות הסביבה, בדיקות פיזיקליות, בדיקת   -

 ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית   

17/06/2023  

הסמכה מחדש   23.06.2021
 והרחבה 

מדינת ישראל; המשרד   256
להגנת הסביבה; מערך  

אגף   -ניטור אויר ארצי 
 , איכות אויר ושינוי אקלים

  -תל אביב  125מנחם בגין 
 11מול עזריאלי בקומה 

 03-7634501 טל:
 03-7634500 פקס:

מדידת   , בדיקות כימיות איכות הסביבה,  -
 ריכוז גזים באוויר 

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

 קרינת בטא 
איכות הסביבה, בדיקות פיזיקליות, בדיקת   -

 ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית   

17/06/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
עדכון שם  21.06.2021

 טכנולוגיה 
חיפה טכנולוגיות בנגב   419

 בע"מ
אזור תעשייה מישור רותם  

1093100 
 08-6561520 טל:

 08-6561520 פקס:

בדיקת  , בדיקות פיזיקליות ה,הסביב .איכות  1
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של  

 קרינת בטא 

20/02/2023  

המכון למיקרוביולוגיה של   26 הרחבה  21.06.2021
 מזון ומוצרי צריכה בע''מ

,  291ת.ד.   9דרך השלום 
 36601נשר 

 04-820-7074טל': 
 04-8210702פקס: 

 

בדיקות כימיות,   -. מזון, מים ומשקאות1
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(  ספקטרוסקופיה

תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים   .2
בדיקות ביולוגיות חיידקים פטריות  

 )עדכון רוחבי בטכנולוגיה זו( ושמרים
 

26/09/2022  

אס.אי. שירותי פארמה   437 עדכון  21.06.2021
;פארק  15038ת.ד  ,בע''מ

 , חיפה ;22מתם ; בניין 
 04-3731411 טל:

 04-3731347 פקס:

 טמפרטורה    – םפיזיקלייגדלים  -כיול  -
 לחות    – םגדלים פיזיקליי -כיול  -
 לחץ   – םגדלים פיזיקליי -כיול  -
 מסה– םגדלים פיזיקליי -כיול  -

03/11/2022  

הסמכה   20.06.2021
 מחדש

 גבי שואף בע"מ  6
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

ביקורת   -(NDT. בדיקות לא הורסות )1
לפני    השטח או קרוב חשופים לפני פגמים
   (MT , PT , VT) השטח

בדיקות   -(NDT. בדיקות לא הורסות )2
   RTברדיוגרפיה  

בדיקות   -NDT. בדיקות לא הורסות )3
   UTאולטרסוניות 

בזרמי   בדיקות -.בדיקות לא הורסות 4
 ET )אלקטרומגנטיות(  ערבולת

-ובטוןמבנים תשתיות   -פריטים הנדסיים   .5
 בדיקות פיזיקליות והנדסיות 

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .6
 בדיקות לא הורסות 

 דיגום -אוויר פתוח -איכות הסביבה  .7
-מכלים וצנרת לחץ -פריטים הנדסיים   .8

 פליטות לאוויר 
-מכלים וצנרת לחץ -פריטים הנדסיים   .9

 פליטות/דליפה לקרקע 
מבנים, תשתיות   –פריטים הנדסיים  .10

 בדיקת מתקני משחקים מתנפחים -ובטון 
גלילי גזים, ומערכות נשימה   -מכלי לחץ  .11

 בדיקות פיזיקליות -פתוחות
-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים  .12

בדיקות לא הורסות, בדיקות מרכיבי תקרות  
 פלקל במבנים 

מוצרי טקסטיל; חיתולים   -מוצרי תעשיה  .13
 ות פיזיקליות בדיק-חד פעמיים

בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור   -בניה  .14
 בדיקות פיזיקליות  -בטון

 

24/06/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
מבדק איכות )השרון(   462 הרחבה  20.06.2021

 בע"מ
כפר יונה   ,18נחל ערוגות 

40300 
 09-9792939 טל':

 09-9792949פקס: 
 

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

 לטכנולוגיה חדשה( 
בדיקת   -מערכות הצלה -כבאות והצלה   .2

)הרחבה לטכנולוגיה     תכנון ותקינות התקנה
 חדשה(

31/05/2022  

הסמכה   20.06.2021
 מחדש 

ניסים שוקר מכון בקרה   363
 בע"מ

ירושלים  , 22בית הדפוס 
9548326 

 02-6541735טל': 
 02-6541738פקס: 

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

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

 ביצוע שלב 
 

05/09/2023  

הסמכה   17.6.2021
מחדש 

 והרחבה 

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

 כנות , התעשיה
  08-8697200טל': 

 

-בטון וחומרי גלם לייצור בטון -בניה  .1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית 

-קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .2
)השעיה מרצון   בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה

 לטכנולוגיה זו( 
-קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .3

)השעיה   בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה 
 גיה זו( מרצון לטכנולו

בדיקות  -אספלט וביטומן -קרקע וסלילה  .4
 כימיות, ספקטרוסקופיה 

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .5
בדיקות לא הורסות, בדיקות מרכיבי תקרות  

 פלקל במבנים 
  בדיקות פיזיקליות-חומרים ומוצרי בניה .6

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( 
 גבוה, זמן תדר  -גדלים חשמליים -.כיול 7
 טמפרטורה  –גדלים פיזיקליים -.כיול 8
 כח, מומנט  -גדלים פיזיקליים -.כיול 9

ממדים, מקלטים  -בדיקות הנדסיות  -בניה  .10
 ונגרות במבנים 

 אורך –גדלים מכניים -.כיול11
בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור   -בניה  .12

בדיקות פיזיקליות )הרחבה לאתר חדש  -בטון
 באריאל( 

  -מבנים תשתיות ובטון -יטים הנדסיים פר .13
 בדיקות פיזיקליות והנדסיות 

  -קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .14
)עדכון תקן   בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

 בטכנולוגיה זו( 
דיגום אוויר   -קרקע –איכות הסביבה  .15

 בקרקע 
 דיגום קרקע  -קרקע –איכות הסביבה  .16
בדיקות   -וביטומן אספלט  -קרקע וסלילה  .17

 כימיות ופיזיקליות 
  -מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים  .18

 בדיקות לא הורסות 
תכן   -מערכות הבניין  -בניה  .19

 )הרחבה לאתר חדש באריאל( והתקנה
ביסוס המבנה )הרחבה  -קרקע וסלילה .20

31.7.2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 בטכנולוגיה קיימת( 

  -קרקע, אגרגטים ומים -קרקע וסלילה  .21
 ת ופיזיקליות בדיקות כימיו

 
מערכות גילוי אש וכיבוי   -כבאות והצלה  .22

 בדיקת תכנון  -אלטרנטיבי
מערכות גילוי אש וכיבוי   -כבאות והצלה  .23

 בדיקת תקינות התקנה  -אלטרנטיבי
מערכות כיבוי אש על   -כבאות והצלה  .24

 בדיקת תכנון ותקינות התקנה  -בסיס מים
בדיקת   -מערכות הצלה -כבאות והצלה  .25

 תכנון ותקינות התקנה 
בדיקת תכנון   -גפ"מ )גז פחמימני מעובה( .26

 ותקינות התקנה 
בדיקות   -הגנה פסיבית  -כבאות והצלה  .27

 פיזיקליות והנדסיות 
בדיקות פיזיקליות   -קרקע וסלילה .28

 ואספלט  סימני דרך ותמרורים במיסעות 
 

הסמכה   16.06.2021
 מחדש

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

 03-7326463טל': 
 03-7326017 פקס:

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

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

 ביצוע שלב 
 

26/06/2023  

הסמכה   15.06.2021
 מחדש 

ושינוי שם  
 טכנולוגיה 

 מטמנות אפעה בע''מ 417
 מישור רותם ד.נ ערבה 

 08-6226325טל: 
 08-9197629 פקס:

מדידת   ,בדיקות כימיות סביבה, האיכות  .1
 ריכוז גזים באוויר 

בדיקת   ,בדיקות פיזיקליות ה,הסביב . איכות 2
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של  

 קרינת בטא 
 

09/06/2023  

יוניליוור ישראל מזון  412 הרחבה  15.06.2021
 בע''מ

 ;חיפה 26רח' בעלי מלאכה 
 04-6774580/1טל': 

  -תעשייתית  היגיינה,  . מזון, מים ומשקאות1
)הרחבה   בדיקות ביולוגיות, אימונוכימיה

 בטכנולוגיה קיימת( 

14.05.2022  

הסמכה   09.06.2021
 מחדש

מרכז הנדסת  -רפא''ל 141
 H2סביבה מחלקה  

 31021חיפה  ,  2250ת.ד. 
 972-4-8794762 טל':

 

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

 אפיון תנאי סביבה 
-בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשיה   .2

  -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 
 דימוי תנאי סביבה אקלימי 

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

 הנדסת בחינה תנאי סביבה 
-בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשיה   .4

  -פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 
 נאי סביבה דינמי דימוי ת

 

09/06/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   08/06/2021

מחדש 
 והרחבה  

מרכז רפואי הדסה עין כרם   319
המעבדה לוירולוגיה  -

 קלינית 
,  כרם-בי''ח הדסה עין

 ירושלים 

  ,מיקרוביולוגיה, נגיפים -בריאות, רפואה .1
  בשיטות ואפיון זיהויבדיקות ביולוגיות, 

 מולקולריות 

,  מיקרוביולוגיה, נגיפים -בריאות, רפואה .2
  –תרבית ללא  ואפיון זיהויבדיקות ביולוגיות, 

 באוטואנלייזרים  אימונוכימיות  שיטות
 

06/06/2023  

הסמכה   08.06.2021
מחדש 

 והרחבה 

 מעבדות שרות שדה  132
חדרה  , 35דוד שמעוני  

38364 
 052-3554431 טל':

 04-630-3454 פקס:

  -אגרגטים ומיםקרקע,  -. איכות הסביבה 1
בדיקות כימיות, כימיה קלאסית )עדכון  

 בטכנולוגיה זו( 
  -קרקע, אגרגטים ומים -. איכות הסביבה 2

) עדכון   ספקטרוסקופיה , בדיקות כימיות
 והרחבה בטכנולוגיה זו( 

10/06/2023  

 אנויטק בע"מ  281 הרחבה  07.06.2021
 862ת.ד 

 5358301גבעתיים  
 03-5731944טל': 

 03-7310221פקס: 

  -יקליותזיכות הסביבה, בדיקות פיא .1
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה בליעה  

 )הרחבה לאתר חדש(של קרינת בטא
זרימה, נוזל אוויר  -גדלים פיזיקליים-. כיול 2

 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה( 
 

25/6/2023  

הסמכה   06.06.2021
 מחדש 

 שקילה ייצור בע''מ  400
 , קיסריה  17אלון תבור 

 04-6274411טל: 
   04-6274433 פקס:

  20/07/2023 מסה   - םגדלים פיזיקליי -. כיול 1

הסמכה   03.06.2021
 מחדש 

 והרחבה  

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

נפחים    -מכשירים וֹולּוֶמְטִרייםכיול  –. כיול 1
 גדולים 

12/07/2023  

הסמכה   01.06.2021
 חדשה  

 איי.טי.אס הנדסה בע''מ  516
מגדל העמק  , 5התעשיה  
2307041 

 04-6061444טל: 
 04-6442090פקס: 

, בדיקות  בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשיה 
 רכיבים אלקטרוניים 

29/05/2023  

הארכה   31.05.2021
 השעיה מרצון 

שמר בטיחות והנדסה   285
 )ש.ב.ה( בע''מ

מרכז עסקים עזריאלי  
ראשונים; שד' נים  

 7546302;ראשון לציון  2
 052-2321144טל': 

 153-052-2321144פקס: 

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

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .2
 בדיקת מתקני משחקים מתנפחים 

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .3
בדיקות פיזיקליות והנדסיות, מתקני  

 משחקים וספורט 

30/04/2022  

  אקו צ'ק בע''מ 182 עדכון   31.05.2021
קיבוץ עינת  , 293ת.ד 

4880500 
 03-5343664 טל:

 03-5362603פקס: 

  31/12/2022 .בריאות, רעש תעסוקתי  1
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
אוניברסיטת אריאל   491 הרחבה   30.05.2021

בשומרון ; המעבדה הרב 
 תחומית 

 , אריאל   3קרית המדע 
 03-9755887 טל:

. מתכות וחומרים אל מתכתיים, בדיקות  1
   XRD,  כימיות, ספקטרוסקופיה

12/10/2022  

הסמכה   26.5.2021
 מחדש

אפקה מעבדת רכב  -מגל 399
 בע''מ

 90804נטף  , 58רח' צבעוני 
 02-5700645טל': 

 02-5700645פקס: 

 התחבורה בדיקות בתחום   .1

  Nבדיקות פרטניות לרכב הבנוי בשלבים בסווג
 דרישות חובה 

בדיקת מימדים  -בדיקות בתחום התחבורה .2 
 ומשקל 

בלימה ויציבות  -בדיקות בתחום התחבורה  .3
 כלי הרכב 

23/06/2023  

הסמכה   26.05.2021
 מחדש

המבדקה לבנין ותשתית   1
 בע''מ

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

 04-849-2843פקס: 

בדיקות  -אספלט וביטומן -קרקע וסלילה  .1
 כימיות ופיזיקליות 

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

ממדים, מקלטים  -בדיקות הנדסיות -בניה  .3
 ונגרות במבנים 

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .4
 זיקליות והנדסיות בדיקות פי

-קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .5
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית 

בדיקת תכנון   -גפ"מ )גז פחמימני מעובה(  .6
 ותקינות התקנה 

  -קרקע, אגרגטים ומים -קרקע וסלילה  .7
 בדיקות כימיות ופיזיקליות 

-מבנים תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים   .8
 לא הורסות   בדיקות

בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור   -בניה  .9
 בדיקות פיזיקליות -בטון

 ביסוס המבנה -.קרקע וסלילה10
 תכן והתקנה -מערכות הבנין-.בניה11
 

31/07/2023  

הסמכה   25.05.2021
 מחדש 

 מנועי בית שמש בע''מ  408
בית שמש  , 1וירג'ינה רח'  

9905529 
 02-9909260 טל :

  לחץ  -  םגדלים פיזיקליי  -. כיול 1
 טמפרטורה  -  םגדלים פיזיקליי -. כיול  2

18/05/2023  

(  2003אלקון מרכז מיחזור ) 453 הסמכה   23.05.2021
 בע''מ

 נאות חובב , 6רח' הורד 
 08-6700930 טל:

 08-6700950 פקס:

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

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

10/04/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   23.05.2021

 מחדש 
אל די די טכנולוגיות  199

 ( בע"מ2005מתקדמות )
פתח תקווה     10גונן 

4925910 
   03-9265979 טל:

 קרקע, דיגום קרקע   -הסביבה . איכות 1
קרקע, דיגום אוויר    -. איכות הסביבה 2

 בקרקע  

21/07/2023  

הסמכה   19.05.2021
 מחדש

 בוז'קר מעבדות בע"מ 485
 ,תל אביב 40רח' יצחק שדה 

 03-5372773טל': 
 03-5372774פקס: 

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

 תכן והתקנה -מערכות הבניין -בניה  .2

03/09/2023  

הסמכה   11.05.2021
 מחדש

מעבדת איכות המים של   34
  -חברת הגיחון בע"מ 

תאגיד הביוב והמים של  
 ירושלים 

 , בית וגן  70הפסגה  
 96382ירושלים  

 02-644-0304טל': 

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

-קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .2
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית 

-קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .3
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה 

-קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה  .4
 דיגום ובדיקות שדה 

19/08/2023  

טכנו ליין הנדסת בניין  296 הרחבה  11.05.2021
 בע''מ

 ,  נשר,  19המסילה 
3673011 

 050-6566791טל': 
 04-6566791פקס: 

בדיקות   -הגנה פסיבית  –כבאות והצלה  .1
)הרחבה לטכנולוגיה   פיזיקליות והנדסיות

 חדשה(

04/02/2022  

הסמכה   10.05.2021
 חדשה 

 רותם תעשיות בע''מ 510
פארק תעשיות רותם  

 מישור ימין 
 דימונה  86800ד.נ ערבה  

 08-6564769טל': 
 08-6550797פקס: 

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

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

09.05.2023  

הסמכה   10.05.2021
 מחדש

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

 באר שבע
 08-9977598טל': 

 08-9977838פקס: 

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

-בדיקות פיזיקליות   איכות הסביבה, .2
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה  

 של קרינת בטא 

09/07/2023  

הסמכה   09.05.2021
 חדשה  

 בתי זיקוק לנפט בע''מ  511
,  4רח ההסתדרות;ת.ד 

 חיפה 
   054-9444114 טל:

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

03/05/2023  

הסמכה   09.05.2021
 חדשה  

נובל אנרג'י מדיטרניאן   519
 לימיטד 

  ,רח' אריק איינשטיין 1
 4659070הרצליה  

 073-2424200 טל:

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

01/05/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
קנאסול שרותי מעבדה   518 הרחבה  04.05.2021

 בע"מ
 3881000קיבוץ גן שמואל 

 073-3682600טל': 

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

 קיימת( 
בדיקות   -חקלאייםמוצרים   -. חקלאות 2

כימיות, ספקטרוסקופיה)הרחבה בטכנולוגיה  
 קיימת( 

 

14.3.2023  

קנאסול שרותי מעבדה   518 הרחבה  04.05.2021
 בע"מ

 3881000קיבוץ גן שמואל 
 073-3682600טל': 

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

 קיימת( 
בדיקות   -מוצרים חקלאיים  -. חקלאות 2

כימיות, ספקטרוסקופיה)הרחבה בטכנולוגיה  
 קיימת( 

 

14.3.2023  

 המבדקה הכימית בע"מ 29 הרחבה   02/05/2021
 25115קיבוץ בית העמק 

 04-911-9841 טל:

אויר בדיקות כימיות,   -איכות הסביבה . 1

 ספקטרוסקופיה 
סביבת עובד בדיקות כימיות,  -בריאות.2

 ספקטרוסקופיה, גהות תעסוקתית 
 

08/07/2021  

( בע"מ  1985אסית הנדסה ) 65 השעיה  27/4/2021
 מעבדות קרקע ודרכים

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

2810601 
 04-8401243 :טל'

 04-8420652: פקס

בדיקות   -אספלט וביטומן -קרקע וסלילה  .1
 ופיזיקליות כימיות 

  -קרקע, אגרגטים ומים -קרקע וסלילה  .2
 בדיקות כימיות ופיזיקליות 

בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור   -בניה  .3
 בדיקות פיזיקליות  -בטון

 ביסוס המבנה -קרקע וסלילה .4

1.12.2020  

  -אסם השקעות בע"מ  298 הרחבה  27/4/2021
  NQACמעבדה מרכזית 

 שהם
פארק    2רח' הרימון  

 תעשיות חבל מודיעין 
 03-7205375 טל':

 03-7205395פקס: 

בדיקות כימיות, כימיה  -מזון, מים ומשקאות . 1

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(  קלאסית 
  בדיקות כימיות,   -מזון, מים ומשקאות .2

 ספקטרוסקופיה )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( 
-מזון; מים ומשקאות; היגיינה תעשייתית.3

בדיקות ביולוגיות; חיידקים פטריות  
 )הרחבה  בטכנולוגיה קיימת( ושמרים 

-מזון; מים ומשקאות; היגיינה תעשייתית.4
)הרחבה  בדיקות ביולוגיות; אימונוכימיה

 בטכנולוגיה קיימת ( 
 

08/06/2022  

 איזוטופ בע''מ  2 הרחבה  21/04/2021
; איזור   20רח' הירוק 

 כנות , התעשיה
 08-8697200טל': 

מערכות כיבוי אש על   -כבאות והצלה   .1
בדיקת תכנון ותקינות   -יםבסיס מ
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( התקנה

בדיקות   -הגנה פסיבית  –כבאות והצלה . 2
 פיזיקליות והנדסיות 

31/07/2021  

השעיה   21/4/2021
 חלקית מרצון 

 בוז'קר מעבדות בע"מ 458
 ,תל אביב 40רח' יצחק שדה 

 03-5372773טל': 
 03-5372774פקס: 

בדיקת תכנון   -גפ"מ )גז פחמימני מעובה(  .1
)השעיה מרצון לטכנולוגיה   ותקינות התקנה 

 זו(

03/09/2021  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   21/04/2021

 מחדש
מפעלי ביוב וטיהור  198

 ירושלים בע''מ
מבשרת ציון   , 40081ת.ד 

90805 
 02-6438636טלפון: 

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

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

27/01/2023  

אוניברסיטת אריאל   491 הרחבה   22/04/2021
בשומרון ; המעבדה הרב 

 תחומית 
 , אריאל 3קרית המדע 

 03-9755887 טל:

 קרקע, אגרגטים ומים   -איכות הסביבה 
 ספקטרוסקופיה , בדיקות כימיות

12/10/2022  

הסמכה   21/04/2021
מחדש 

 והרחבה  

  המרכז הרפואי ע''ש 115
הנהלת אגף  -שיבא

 המעבדות
, תל  הנהלת אגף המעבדות

 השומר 
 03-635-1569 טל:

 03-5303991 פקס:

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

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

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

בדיקות כימיות,   , המודינמיקה ואוקסימטריה
 שיטות באוטואנלייזרים        

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

בדיקות   ,המטולוגיה –בריאות, רפואה  .5
 ביולוגיות, אפיון תאי דם,  משטח ידני        

  ,המטולוגיה, קרישה -בריאות, רפואה  .6
 בדיקות ביולוגיות, שיטות באוטואנלייזרים      

  ,מיקרוביולוגיה, נגיפים -בריאות, רפואה  .7
  –בדיקות ביולוגיות, זיהוי ואפיון ללא תרבית 

                    שיטות  אימונוכימיות באוטואנלייזרים     
בדיקות   , בנק דם -בריאות, רפואה  .8

ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות  
 באוטואנלייזרים/ידניות                              

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

 , המטולוגיה, קרישה  -בריאות, רפואה  .10
 יולוגיות, תפקודי טסיות    בדיקות ב 

  ,אנדוקרינולוגיה –בריאות, רפואה  .11
בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות  

 באוטואנלייזרים       
  ,אנדוקרינולוגיה –בריאות, רפואה  .12

בדיקות ביולוגיות,  שיטות אימונוכימיות  
 ידניות                    

 , אנדוקרינולוגיה –בריאות, רפואה  .13
 בדיקות כימיות,  כרומטוגרפיה                       

  ,מיקרוביולוגיה, נגיפים -בריאות, רפואה  .14
 מולקולריות                          שיטות בדיקות ביולוגיות,

כימיה, טוקסיקולוגיה   -בריאות, רפואה  .15
בדיקות ביולוגיות, שיטות   ,ופרמקולוגיה

 אימונוכימיות 
בדיקות  , המטולוגיה –ואה בריאות, רפ .16

     FACS  -ביולוגיות,  איפיון תאים ב
בדיקות   ,המטולוגיה –בריאות, רפואה  .17

 סופי   28/12/2022
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 ביולוגיות, אפיון תאי דם,  משטח ידני        

המטולוגיה,    -בריאות, רפואה  .18
בדיקות ביולוגיות,   ,ציטוגנטיקה המטולוגית

 קאריוטייפינג/בדיקת כרומוזומים     
המטולוגיה,    -, רפואה בריאות .19

 בדיקות ביולוגיות,  ,ציטוגנטיקה המטולוגית

FISH     
המטולוגיה, בדיקות   –. בריאות, רפואה 20

 ביולוגיות, שיטות מולקולריות 
 כימיה, ביוכימיה כללית  -בריאות, רפואה  .21

 בדיקות כימיות, שיטות באוטואנלייזרים    
כימיה, ביוכימיה   -בריאות, רפואה  .22

 כרומטוגרפיה בדיקות כימיות,  ,כללית
כימיה, טוקסיקולוגיה   -בריאות, רפואה  .23

בדיקות כימיות, שיטות   ,ופרמקולוגיה
 באוטואנלייזרים 

כימיה, טוקסיקולוגיה   -בריאות, רפואה  .24
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה       ,ופרמקולוגיה

כימיה, טוקסיקולוגיה   -אה בריאות, רפו  .25
בדיקות כימיות,  ,ופרמקולוגיה

 ספקטרוסקופיה 
בדיקות כימיות, כימיה   ,מוצגים פורנסיים .26

 קלאסית 
  בדיקות כימיות, ,מוצגים פורנסיים .27

 כרומטוגרפיה 
  ,מיקרוביולוגיה –בריאות, רפואה  .28

בדיקות ביולוגיות, בידוד, זיהוי ואפיון  
 נלייזרים אוטוא שיטות ב–בתרבית 

  ,מיקרוביולוגיה –בריאות, רפואה  .29
בדיקות ביולוגיות, בידוד, זיהוי ואפיון  

 בתרבית, שיטות ידניות, סיקור
  ,מיקרוביולוגיה –בריאות, רפואה  .30

בדיקות ביולוגיות, קביעת רגישות  
 לאנטיביוטיקה/תרופות אנטיויראליות 

  ,מיקרוביולוגיה –בריאות, רפואה  .31
גיות, בידוד, זיהוי ואפיון שיטות  בדיקות ביולו

 בתרבית, צביעות 
  ,מיקרוביולוגיה –בריאות, רפואה  .32

בדיקות ביולוגיות, זיהוי ואפיון בשיטות  
 PCRמולקולריות מבוססות 

, בדיקות  פתולוגיה –בריאות, רפואה  .33
 כימיות, ביולוגיות, צביעות קלאסיות 

, בדיקות  פתולוגיה –בריאות, רפואה  .34
 גיות, שיטות מולקולריותביולו

גנטיקה שיטות בדיקות    -בריאות, רפואה  .35
ביולוגיות,  בדיקות סריקה, אישור ואפיון  

למחלות תורשתיות, שיטות  
 ביוכימיות/אימונוכימיות ידניות   

 גנטיקה –בריאות, רפואה  .36
בדיקות ביולוגיות, קאריוטייפינג/בדיקות  

 כרומוזומים 
בדיקות   ,גנטיקה –בריאות, רפואה  .37
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

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

    PCRמבוססות 
בדיקות   ,גנטיקה –בריאות, רפואה  .38

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

Microarray Analysis 
פריון, אנדרולוגיה    -ת, רפואה בריאו .39

 זרע בדיקתבדיקות ביולוגיות, 
,  פריון, אמבריולוגיה  -. בריאות, רפואה 40

הפריה חוץ גופית, בדיקות ביולוגיות,  
 IVF+  מיקרומניפולציה

  ,אנדרולוגיה  פריון,  -בריאות, רפואה  .41
הפריה חוץ גופית בדיקות ביולוגיות, בדיקת  

 זרע
 

מעבדות החברה לשירותי   89 הסרת שיטה   19/04/2021
 איכות הסביבה בע מ 

, נאות חובב באר  5743ת.ד. 
 שבע
 08-6503708 טל:

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

06/12/2021  

(  2006איקא מעבדות ) 24 עדכון נוסח  14/04/2021
 בע''מ

טירת   ,3רחוב היוזמה 
 3912002 ,כרמל
 04-8211631טל': 

 04-8211637פקס: 

  -פלסטיק, מתכתיים  אל וחומרים  מתכות .1
)עדכון תקן בטכנולוגיה   פיזיקליות  בדיקות
 קיימת( 

 
 

15/03/2023  

בורה שירותי ביוב   506 הסמכה   12.04.2021
 ואינסטלציה בע"מ 

 , ד.נ מנשה 107ת.ד 
 אום אל קוטוף  37857
 050-7100909טל': 

 04-8113136פקס: 

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

 וזיהוי ממצאים 

11.04.2023  

(  2003אלקון מרכז מיחזור ) 453 הסמכה  12.04.2021
 בע''מ

 נאות חובב , 6רח' הורד 
 08-6700930טל: 

 08-6700950 פקס:

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

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

10.04.2023  

השעיה   12.04.2021
 חלקית מרצון 

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

 כנות , התעשיה
  08-8697200טל': 

 

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

 חלקית לשיטות בטכנולוגיה( 
-קרקע אגרגטים ומים-. איכות הסביבה2

בדיקות כימיות , ספקטרוסקופיה )השעיה  
 חלקית לשיטות בטכנולוגיה( 

בדיקות  -אספלט וביטומן-. קרקע וסלילה3
כימיות ופיזיקליות )השעיה חלקית לשיטות  

 נולוגיה( בטכ
חיפויים וחומרי גלם לייצור   ,בטון -. בניה 4

בדיקות פיזיקליות )הסרת שיטה מאתר  -ןבטו

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

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 נוף הגליל(

מעבדות איכות וטיב א.ק.  332 הרחבה  11.04.2021
 בע"מ

;   7862303, 3כצנלסון 
 אשקלון 

 08-6233302טל': 

בדיקות   -הגנה פסיבית  –כבאות והצלה . 1
)הרחבה לטכנולוגיה   פיזיקליות והנדסיות

 חדשה(

15/05/2022  

הסמכה   07/04/2021
 מחדש 

 גת מדי מים בע''מ  241
א.ת קרית   . 3/2רחוב תמוז 

 82023גת  
 08-6884378 טל:

נפחים    -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  - כיול  .1
 גדולים 

29/03/2023  

הסמכה   6/4/2021
 מחדש

איי.טי.אל בדיקת מוצרים   345
 בע"מ

  ,6117; ת.ד  1רח' בת שבע 
 7120101לוד 

 08-9186100טל': 
 08-9153101פקס: 

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

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

בקרת התקנה  -בחינה הנדסית –גז טבעי  .3
 לב הגזה חמה ובדיקות עד ש

6.6.2023  

 לב בע''מ-מעבדות ביו 147 הרחבה  5/4/2021
אזור התעשייה עטרות  ת.ד  

 91340ירושלים ,  34038
 02-584-1111 טל':

 02-584-1110 פקס:

  -קרקע ,אגרגטים ומים-. איכות הסביבה1
בדיקות ביולוגיות, שיטות מולקולריות  

 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה( 

11/02/2023  

טכנו ליין הנדסת בניין  296 הרחבה  4/4/2021
 בע''מ

 ,  נשר,  19המסילה 
3673011 

 050-6566791טל': 
 04-6566791פקס: 

מערכות גילוי אש וכיבוי   -כבאות והצלה  .11
 דיקת תכנון  ב -   אלטרנטיבי 

 )הרחבה ועדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה( 
מערכות גילוי אש וכיבוי   -כבאות והצלה   . .2

בדיקת תקינות התקנה   -   אלטרנטיבי 
 )הרחבה ועדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה( 

04/02/2022  

הסמכה   25/3/2021
 מחדש 

 מעבדות חי בע''מ 184
פארק    6מנחם פלאוט  

 76326רחובות , תמר
 08-9366475: טל'

 08-936-6474: פקס

-. תכשירים רפואים ואביזרים רפואים1
 בדיקות ביולוגיות, חיידקים,פטריות ושמרים  

-.תכשירים רפואים ואביזרים רפואים2
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה  

-ואביזרים רפואים . תכשירים רפואים 3
בדיקות פיזקליות )עדכון שיטות בטכנולוגיה  

 זו(
בדיקות    -.חקלאות, מוצרים חקלאים4

 ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים 
בדיקות   -.חקלאות, מוצרים חקלאים5

 ביולוגיות, שיטות מולקולריות
בדיקות כימיות,  -.חקלאות,מוצרים חקלאים6

 ספקטרוסקופיה. 
בריאות זרעים   -חקלאות,מוצרים חקלאים. 7

 וצמחים, שיטות מולקולריות

31.03.2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
בריאות זרעים   -חקלאות, מוצרים חקלאיים.8

 וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן 
בריאות   -חקלאות, מוצרים חקלאיים .9

 זרעים וצמחים, אימונוכימיה
 

החדשה   מעבדות איזוטסט 4 הרחבה  22/03/2021
 בע"מ

 8122006, יבנה 3הירמוך  
 08-9330630טל: 

 08-9330640פקס:

בדיקות   -הגנה פסיבית  –כבאות והצלה .1
)הרחבה לטכנולוגיה   פיזיקליות והנדסיות

 חדשה(

31/07/2021  

הסמכה   22.03.2021
 חדשה 

קבוצת אניגמה חברה   350
  2014להנדסת בטיחות 

 בע''מ
 , מבשרת ציון 102הפלמח  

 077-7873307טל:
 2-50908450פקס: 

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

  -מבנים, תשתיות ובטון -. פריטים הנדסיים  2
 בדיקות פיזיקליות והנדסיות 

21.03.2023  

שינוי שם   21/3/2021
 מעבדה 

 מעבדות לבטח בע''מ 484
ראשון  , 11רח' דוד סחרוב  

 ,7570713לציון  
 077-7990030 טל':

 077-7990040 פקס:

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

16.6.2022  

21/03/2021  
הסמכה  

 מחדש 

 מד תקין בע''מ 206
   19135חפציבה  קיבוץ  
 ישראל 

   04-6537777 טל:
 

נפחים    -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -כיול 
 גדולים 

21/03/2023  

הסמכה   21.03.2021
 חדשה 

 שומר טכנולוגיות בע"מ 482
 , 6שד' התעשייה 

 7867806אשקלון  
 08-6759194טל: 

 08-6759195פקס: 

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

 וזיהוי ממצאים 

20.03.2023  

מעבדות מילודע ומיגל   238 הכרה מחדש   18/03/2021
 שותפות מוגבלת

   2015600, ד.נ. משגב
 04-9853332 טל:

Other Studies 
-Tests for  Microbiological 

Contamination 

-Medical Devices Packages-Accelerated 

Aging And  

Shelf  Life Studies: 

Microbiological Testing, And Package 

Integrity Testing. 
 

23/08/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 מרום בע"מ-מי 322 שינוי כתובת   16/03/2021

 ; יהוד 15רח' אברהם גירון 
 03-6352100טל: 

 03-6046541פקס: 

בדיקת  , בדיקות הנדסיות -מוצרי תעשייה  .1
 מדי מים 

נפחים    -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -כיול  .2
 גדולים 

25/07/2022  

 אנויטק בע"מ  281 עדכון  16/3/2021
 862ת.ד 

 5358301גבעתיים  
 03-5731944טל': 

 03-7310221פקס: 

  מד ריכוז -גדלים פיזיקליים -. כיול 1
 מטר ארוסול חלקיקים באוויר בספקטרו 

 נתחי גזים באוויר   -גדלים כימיים  –.כיול 2
 

25/6/2023  

הסמכה   15.3.2021
 מחדש

ושינוי שם  
 מעבדה 

 אתרוג אקוסטיקה בע"מ  320
ירושלים  , 27/3שאול אביגור 

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

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

מדידות רעש במבנה ממקור רעש  חיצוני  
 למבנה  ובתוך המבנה 

  –מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשיה .2
בדיקות פיזיקליות והנדסיות  -אקוסטיקה

 בידוד קול, אלמנטים במבנה 
 
 
 

11.7.2023  

ניהול משאבי סביבה   247 הרחבה  15.3.2021
 אינוירומנג'ר בע"מ

 , יבנה, 2רח' הפרת  
8122702 

 08-9430176 טל':
 08-9327110 פקס:

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

 בטכנולוגיה קיימת לשני אתרים נוספים( 
 -איכות הסביבה, בדיקות פיזיקליות .2

חלקיקים באוויר בשיטה בליעה  בדיקת ריכוז 
)הרחבה בטכנולוגיה קיימת   של קרינת בטא

 לשני אתרים נוספים( 

01/02/2023  

הסמכה   15.3.2021
 חדשה 

קנאסול שרותי מעבדה   518
 בע"מ

 3881000קיבוץ גן שמואל 
 073-3682600טל': 

בדיקות  -מוצרים חקלאיים  -. חקלאות 1
 כימיות, כרומטוגרפיה 

בדיקות   -מוצרים חקלאיים  -. חקלאות 2
 כימיות, ספקטרוסקופיה 

בדיקות   -מוצרים חקלאיים  -. חקלאות 3
 כימיות, כימיה קלאסית 

14.3.2023  

מעבדות   -אי.אם.סי מעבדות  391 הרחבה  15.3.2021
 לניטור וכיול סביבתי בע"מ

קרית מוצקין , 3185ת.ד 
2613101 

 054-6669581טל': 
 

בדיקת   -בדיקות פיסיקליות. איכות הסביבה,  1
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת 

בטא )הרחבה לשני אתרים חדשים בטכנולוגיה  
 קיימת(

08.09.2021  

 מעבדת הרכב -צה''ל 402 השעיה מרצון  11.3.2021
 , צהל, ישראל 01154ד.צ 
 03-7373529 טל':

 03-7375984 פקס:

ויציבות  בלימה -בדיקות בתחום התחבורה  .1
 כלי רכב 

09/07/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   10.03.2021

 מחדש
 מבדק הדרום בע"מ 321

פתח תקווה     9השילוח 
4951442 

 08-9116966 טל':
 072-2579419פקס: 

מקלטים ממדים  -בדיקות הנדסיות -בניה  .1
 מבניםבונגרות 

20/06/2023  

מוסד ומכון למדע ולמחקר  472 הכרה מחדש  8.3.2021
 החי ע''ר

קיבוץ  ,   8533500ד.נ נגב  
 להב 
 08-9913675 טל:

 08-9913480 פקס:

 Toxicity studies 

Other Studies:  

o Pharmacokinetics  

o Biocompatibility Medical Devices 

 

31/08/2023  

 הרחבה  08.3.2021
עדכון שינוי  
 שם מעבדה 

)השרון(  מבדק איכות  462
 בע"מ

כפר יונה   ,18נחל ערוגות 
40300 

 09-9792939 טל':
 09-9792949פקס: 

 

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

 )עדכון בטכנולוגיה זו( 
בדיקות   -הגנה פסיבית  –כבאות והצלה  .2

)הרחבה לטכנולוגיה   פיזיקליות והנדסיות
 חדשה(

31/05/2022  

הסמכה   8.3.2021
מחדש 

 והרחבה 

 ( בע''מ1982אינ.פי.סי ) 275
קריית גת    8רח' זרחן  
8258108 

 08-6677955 טל':
 08-6677956 פקס:

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

מדי ריכוז    -גדלים פיזיקליים –. כיול 2
חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת  

 בטא
מדי כמות    -גדלים פיזיקליים  –. כיול 3

 חלקיקים באוויר בשיטה מסית 
 

16.6.2023  

הסמכה   07.03.2021
מחדש 

 והרחבה 

 סידס בע''מהזרע  111
 79837ד.נ שקמים , ברורים

   08-850-9998טל': 

בדיקות ביולוגיות,  -חקלאות, מוצרים חקלאיים .1

 )הרחבה והסרת שיטות בטכנולוגיה זו(  נביטה
בריאות זרעים  -חקלאות, מוצרים חקלאיים .2

 וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן 
בריאות זרעים  -חקלאות, מוצרים חקלאיים .3

)הרחבה בטכנולוגיה    וצמחים, אימונוכימיה
 קיימת( 

בריאות זרעים  -חקלאות, מוצרים חקלאיים .4
 וצמחים, שיטות מולקולריות 
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( 

07.3.2023  

הסמכה   3/3/2021
 מחדש

 פרו בע מ  -קו -די 183
 ניצני עוז   44הפרחים  

 09-8788441טל': 

בריאות זרעים -.חקלאות, מוצרים חקלאים 1
 וצמחים, אימונוכימיה 

07/03/2023  

ווינטסט טכנולוגיות   495 הרחבה  3/3/2021
 סביבה בע"מ

ראשון לציון   ,14משה לוי 
7565834 

 077-5532114 טל:
 077-5532115 פקס:

 

דיגום קרקע)הרחבה -קרקע-. איכות הסביבה1
 לטכנולוגיה חדשה( 

דיגום אוויר בקרקע  -קרקע-הסביבה.איכות 2
 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה( 

22/09/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 מעבדות חי בע''מ 184 הרחבה  2/3/2021

פארק    6מנחם פלאוט  
 76326רחובות , תמר
 08-9366475: טל'

 08-936-6474: פקס

בדיקות -. תכשירים רפואים ואביזרים רפואים1
ושמרים )הרחבה  ביולוגיות, חיידקים,פטריות

 בטכנולוגיה קיימת( 
בדיקות -.תכשירים רפואים ואביזרים רפואים2

כימיות, ספקטרוסקופיה )הרחבה בטכנולוגיה  
 קיימת(

בדיקות -. תכשירים רפואים ואביזרים רפואים3
 פיזקליות)הסרת שיטה בטכנולוגיה זו( 

31.03.2021  

לאיכות  איגוד ערים  338 עדכון כתובת  02/03/2021
-נפת אשקלון-הסביבה 

 מעב' לניטור אויר 
;בניין אביאל;  99רח צה''ל  

 , אשקלון 5קומה 
 08-6766001 טל:

 08-6766011 פקס:

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

. איכות הסביבה, בדיקות פיזיקליות, מדידת  2
קרינת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של 

 בטא 

15/05/2022  

הסמכה   28/02/2021
 מחדש 

 אגודת דור ישרים  195
הר    5המרפא 
 ,ירושלים חוצבים

 02-586-3633 טל:

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

 תורשתיות,
 PCR  מבוססות  מולקולריות שיטות

12/03/2023  

הסמכה   28/2/2021
 מחדש

 שאול בן דוד 84
בנימינה    14רח' המלאכה 

3057321 
 04-633-2137טל': 

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

 

15/06/2023  

הסמכה   25/02/2021
 מחדש 

 מגן בעדי בע''מ 273
א' הר  6קריית המדע 

,  45383חוצבים ; ת.ד.
 ירושלים 

 02-5611958 טל:
 02-5611959 פקס:

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

 PCRתורשתיות, שיטות מולקולריות מבוססות 
 

01/04/2023  

הסמכה   24/02/2021
מחדש 

 והרחבה  

מעבדת חשמל ; אגף   204
הנדסת רשת; חטיבת  

חברת  שירותי רשת; 
 החשמל לישראל בע"מ 

אתר תחנת הכוח חיפה;רח'  
 חוף שמן   1טובים 

 052-7467448 טל:
 072-3477270 פקס:

 זרם ישר ותדר נמוך   -גדלים חשמליים   - כיול  .1
 בדיקות הארקות  ,בדיקות חשמליות -חשמל  .2
חשמליות  -חשמל    .3 להפרעות   , בדיקות  בדיקות 

 עקב קרינה אלקטרומגנטית בתדר רדיו
בדיקות  4 מייננת,  לא  קרינה  הסביבה,  איכות   .

 פיזיקליות 
 מתח גבוה בדיקות ,בדיקות חשמליות -חשמל  .5
חשמליות  -חשמל    .6 ציוד    ,בדיקות  בדיקת 

 בטיחותי לעבודות עמ"ח 
 , רעש תעסוקתי בריאות .7

29/03/2023  

חזרה   23/2/2021
מהשעיה  

מרצון  
 והרחבה 

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

7610602 
 08-9357111טל': 

 08-9357444פקס: 

ביולוגיות, -חקלאות, מוצרים חקלאים  1. בדיקות 
והרחבה  מרצון  מהשעיה  )חזרה  זן  טוהר 

 לטכנולוגיה זו( 
 בדיקות ביולוגיות, -. חקלאות, מוצרים חקלאים2

 מהשעיה מרצון לטכנולוגיה זו( נביטה )חזרה 

03/12/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
אביק מעבדות ביולוגיות   459 הכרה מחדש   22/02/2021

 בע''מ
; אזור  9רחוב הבניה 

 תעשיה הרטוב בית שמש 
 073-2373913 טל:

 073-2373986 פקס:

Toxicity Studies 13/07/2023  

כם שירותי יעוץ  -אל 174 הרחבה  21/02/2021
 והנדסה בע מ

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

 09-7676239פקס: 

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

 
 

01/06/2022  

הסמכה   21/02/2021
 מחדש

א.ב.א שירותי הנדסה   81
 בע''מ

 אזור  5הפרדס 
 03-687-7515 טל':

 31/05/2023 תכן וביצוע  -.מכלי לחץ1
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חברת ניהול המערכת   135 עדכון פרטים  18/12/2021
בע"מ תכנון; פיתוח 

וטכנולוגיה מגזר פיתוח  
מקורות אנרגיה  

וטכנולוגיה מעבדת חשמל  
 למחקר ופיתוח 

; מרכז   8דרך משה פלימן  
 3508418חיפה  ,קסטרא

 077-6141241 טל:
 077-4371007 פקס:

 בדיקות חשמליות, בדיקת הארקות  –. חשמל 1
. איכות סביבה, קרינה לא מייננת, בדיקות  2

 פיזיקליות 

30/07/2022  

הסמכה   17/02/2021
 מחדש 

מעבדה   -המכון לפתולוגיה 197
מכבי   -מרכזית )מגהלאב( 

 שרותי בריאות 
,  פארק רבין   9המדע 

 רחובות  
 08-9311400טל: 

 08-9311620 פקס:

, בדיקות כימיות,  פתולוגיה  –בריאות, רפואה  .1
 , ציטופתולוגיה ביולוגיות, צביעות קלאסיות

, בדיקות ביולוגיות, פתולוגיה  –בריאות, רפואה  .2
 , ציטופתולוגיה שיטות מולקולריות

, בדיקות כימיות,  פתולוגיה  –בריאות, רפואה  .3
 , היסטופתולוגיה ותביולוגיות, צביעות קלאסי

, בדיקות כימיות,  פתולוגיה  –בריאות, רפואה  .4
 , היסטופתולוגיה,ביולוגיות, צביעות קלאסיות

 אימונוהיסטוכימיה
, בדיקות ביולוגיות, פתולוגיה  –בריאות, רפואה  .5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     , היסטופתולוגיהשיטות מולקולריות

25/05/2023  

 קנאסול אנליטיקס בע"מ  473 הכרה חדשה   14/02/2021
; פארק התעשייה  9תרשיש 

 הצפוני קיסריה 
 972-8-623-3842 טל:

Analytical and clinical chemistry testing in 
Body fluids 
: blood, plasma, serum, urine 

07/02/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 פוליגון  451 הרחבה  14.02.2021

נס    74058, 11בר כוכבא 
 ציונה 
 077-5577266טל': 

 077-5577266פקס: 

בדיקות כימיות; ביולוגיות;  -איכות הסביבה  .1
פיזיקליות והנדסיות; קרקע בוצה; פסולת מוצקה  

 דיגום -ומי נגר

27/02/2023  

הסמכה   14.02.2021
 מחדש

 תעש מערכות בע"מ  341
, רמת  64שדרות ביאליק 

 השרון 
 03-5486519טל': 
 03-5485398 פקס:

בדיקות -מוצרי תעשיה, אריזות להובלת חומ"ס. 1
 450ק"ג או מעל  400פיזיקליות, אריזות מעל 

 ליטרים
 
בדיקות -מוצרי תעשיה, אריזות להובלת חומ"ס .2

 ליטרים  450ק"ג או עד  400פיזיקליות, אריזות עד 

02.02.2023  

 המכון הישראלי ליין  252 עדכון נספח  11.02.2021
 ,2329ת.ד.    4הרא''ז 
 76120  ,רחובות

 08-9475693טל': 
 
 
 
 

בדיקות כימיות, כימיה   -ם ומשקאותימזון, מ.1
 קלאסית )עדכון תקנים בטכנולוגיה זו( 

בדיקות כימיות,   -מזון, מים ומשקאות. 2
 כרומטוגרפיה )עדכון תקנים בטכנולוגיה זו( 

 
 

01.01.2023  

 בקטוכם בע''מ  22 עדכון נספח  10.02.2021
 70400נס ציונה    ,18החרש 

 03-9308308 טל:

בדיקות כימיות, כימיה   - מזון, מים ומשקאות .1
 )עדכון תקנים בטכנולוגיה זו(  קלאסית

בדיקות כימיות,   - מזון, מים ומשקאות .2
 )עדכון תקנים בטכנולוגיה זו(  כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות,   - מזון, מים ומשקאות .3
 ולוגיה זו( )עדכון תקנים בטכנ ספקטרוסקופיה

7/1/2023  

הסמכה   07.02.2021
מחדש 

 והרחבה 

 אנויטק בע"מ  281
 862ת.ד 

 5358301גבעתיים  
 03-5731944טל': 

 03-7310221פקס: 

חלקיקים  מד ריכוז -גדלים פיזיקליים   -. כיול1
 מטר ארוסול  באוויר בספקטרו

בדיקת     -יקליותזאיכות הסביבה, בדיקות פי. 2
 מטר ארוסולבספקטרוריכוז חלקיקים באוויר  

 נתחי גזים באוויר -גדלים כימיים  –. כיול 3
מדי ריכוז חלקיקים  -גדלים פיזיקליים–. כיול 4

 באוויר בשיטת בליעה של קרינת בטא 
מדי כמות חלקיקים   -גדלים פיזיקליים  –. כיול 5

 באוויר בשיטה מסית 
 טמפרטורה –גדלים פיזיקליים  -. כיול 6
מדידת ריכוז   -איכות הסביבה, בדיקות כימיות .7

 )הרחבה לאתר חדש(גזים באוויר  
בדיקת   -יקליותזאיכות הסביבה, בדיקות פי .8

ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה בליעה של קרינת 
 )הרחבה לאתר חדש(בטא

 

25/6/2023  

הסמכה   07/02/2021
 מחדש 

חיפה טכנולוגיות בנגב   419
 בע"מ

א.ת מישור רותם; רח' ד.נ  
 ערבה 

 08-6561520 טל:
 08-6561520 פקס:

מדידת ריכוז   ,בדיקות כימיות סביבה, האיכות  .1
 גזים באוויר

בדיקות   , אוויר פתוח-איכות הסביבה .2
 מדידת ריכוז חלקיקים פיזיקליות,

20/02/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הרחבה   4.2.2021

והסרת אתר  
P2 

Israel) 

Rosds ) 

 אנויטק בע"מ  281
 862ת.ד 

 5358301גבעתיים  
 03-5731944טל': 

 03-7310221פקס: 

חלקיקים  מד ריכוז -גדלים פיזיקליים   -. כיול1
מטר ארוסול )הרחבה באוויר בספקטרו

 לטכנולוגיה חדשה( 
בדיקת     -יקליותזאיכות הסביבה, בדיקות פי. 2

מטר  בספקטרוריכוז חלקיקים באוויר  
 ארוסול)הרחבה לטכנולוגיה חדשה( 

 

25/6/2021  

הסמכה   02/02/2021
מחדש 

 והרחבה  

 לרית מדידות בע''מ  276
 , רעננה  13הסדנה  

 09-7444610 טל:
 09-7417161 פקס:

  05/05/2023 מסה-גדלים פיזיקליים    -יול כ

הסמכה   31/1/2021
 מחדש

מטלורגיה  -מטאלבס 373
 שימושית בע"מ 

 , 13ברל כצנלסון 
 אשקלון 

 052-5912775 טל':

-מתכות וחומרים אל מתכתיים; פלסטיק .1
בדיקות פיזיקליות )עדכון רוחבי בשם 

 הטכנולוגיה( 

08/04/2023  

 Teva Pharmaceutical 288 הכרה מחדש   28/01/2021
Industries Ltd. 

Biologics Assays and 
Technology, Israel 

ת.ד   19גיבורי ישראל 
 4250419 נתניה ,;8077

1.Other Studies :Biological Samples 
Testing . 

13/07/2023  

הסמכה   28/1/2021
מחדש 

 והרחבה 

 קנאסול אנליטיקס בע''מ 455
 , 3150; ת.ד 9תרשיש 

 א.ת. צפוני קיסריה 
 073-3989150טל': 

בדיקות כימיות,  -.חקלאות, מוצרים חקלאים 1
 כרומטוגרפיה )עדכון רוחבי בטכנולוגיה זו( 

בדיקות כימיות,  -. חקלאות, מוצרים חקלאים2
 כימיה קלאסית)הרחבה לטכנולוגיה חדשה( 

20.05.2023  

 אמינולאב בע''מ  5 הרחבה   26/01/2021
פארק המדע    1פנחס ספיר 

,  4074ת.ד.   -1בנין מס' -
 נס ציונה  

 08-9303389 טל:
 08-9303355 פקס :

בדיקות כימיות,   , חקלאות, מוצרים חקלאיים .1
 כרומטוגרפיה 

31/08/2022  

הסמכה   26/01/2021
 חדשה  

 מעבדות הוברמן בע"מ 507
קיבוץ רמת   1923800

 השופט 
 04-6417087 טל:

 

בדיקות כימיות,   ,מערכות הצלה-כבאות והצלה .1
 כימיה קלאסית 

24/01/2023  

הסמכה   25/01/2021
 מחדש

אוניברסיטת אריאל   491
בשומרון ; המעבדה הרב 

 תחומית 
 , אריאל 3קרית המדע 

 03-9755887 טל:

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

 רטובה
מיקרוסקופיה , מתכות וחומרים אל מתכתיים .2

 אלקטרונית

12/10/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 לידר טים בע''מ 492 הרחבה   24/01/2021

באר   ,3/125תוצרת הארץ  
 שבע
 053-7318708 טל:

ביקורת פגמים חשופים , . בדיקות לא הורסות1
 לפני השטח או קרוב לפני השטח

 RT, בדיקות ברדיוגרפיה בדיקות לא הורסות .2
 UT, בדיקות אולטרסוניות בדיקות לא הורסות .3

24/03/2022  

 עדכון רוחבי   24/01/2021
)שינוי גרסת  

 תעודה ( 

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

 רפואי הרצליה 
,הרצליה  37חבצלת השרון 

 פיתוח  
 09-956-8634 טל:

 99568128 פקס:

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

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

 ביוכימיה כלליתכימיה,  -. בריאות, רפואה 3
 בדיקות ביולוגיות, שיטות במיקרוסקופיה

אנדוקרינולוגיה, בדיקות  –. בריאות, רפואה 4
 ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות באוטואנלייזרים

המטולוגיה, בדיקות   –. בריאות, רפואה 5
 ביולוגיות, אפיון תאי דם, משטח ידני  

 המטולוגיה, ספירה, בדיקות -. בריאות, רפואה 6
 ביולוגיות, ספירה באוטואנלייזרים

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

 

19/07/2021  

 המכון הישראלי ליין  252 הרחבה  20/1/2021
 ,2329ת.ד.    4הרא''ז 
 76120  ,רחובות

 08-9475693טל': 
 
 
 
 

כימיות, כימיה  בדיקות  -.מזון, מים ומשקאות1
 קלאסית )הרחבה ועדכון בטכנולוגיה זו( 

בדיקות כימיות,   -. מזון, מים ומשקאות2
 כרומטוגרפיה )עדכון בטכנולוגיה זו(

 
 

01.01.2023  

 הארכת  19/01/2021
 השעיה מרצון 

מועצה מקומית תעשייתית   162
 נאות חובב 

 , רמת חובב 360ת.ד 
 באר שבע

   08-654-3105 טל':
 08-657-2244 פקס:

אויר,בדיקות -.איכות הסביבה1
 כימיות,כרומטוגרפיה 

.איכות הסביבה, בדיקות כימיות, מדידת ריכוז  2
 גזים באויר

 -קרקע, אגרגטים ומים  -.איכות הסביבה 3
 בדיקות כימיות, כרמטוגרפיה

 קרקע אגרטגטים ומים,-.איכות הסביבה4
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

 קרקע, אגרגטים ומים, -.איכות הסביבה5
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

08/03/2021 
 
 

 

 גבי שואף בע"מ  6 הרחבה  19/1/2021
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

מוצרי טקסטיל, חיתולים חד   -. מוצרי תעשיה 1
לטכנולוגיה  בדיקות פיזיקליות )הרחבה  -פעמיים 
 חדשה( 

24/06/2021  

 ביוליין אר אקס  504 הכרה חדשה   13/01/2021
 , מודיעין 2רח' המעיין 

 08-6429100 טל:
 08-6429101 פקס:

 1.Analytical and clinical chemistry 
testing 

09/01/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   11/1/2021

 מחדש
-מעבדות ביקורת קרינה 119

 ג"קמ
 ,  9001ת.ד. 

 84190באר שבע 
 08-6569347טל': 

 08-6569111פקס: 

דיגום )בהשעיה מרצון עד  -. בריאות סביבת עובד1
8.2.2021  ) 

רעש תעסוקתי דיגום )בהשעיה מרצון  -.בריאות2
 (  8.2.2021עד 

  -רפואה  -בדיקות פיזיקליות -. בריאות 3
 דוזימטריה אישית, מדידת מנות קרינה

 קרינה מייננת, דוזימטריה -.כיול 4
בדיקות כימיות, מנייה  -.בריאות, רפואה5

 וספקטרומטריה 
בדיקות כימיות, מנייה   -.בריאות,סביבת עובד6

 וספקטרומטריה 

28/12/2022  

מעבדות החברה לשירותי   89 צמצום היקף  11/01/2021
 איכות הסביבה בע מ 

 , באר שבע נאות חובב
   08-6503708 טל:

אוויר פתוח, בדיקות פיזיקליות -איכות הסביבה
 ,מדידת ריכוז חלקיקים

 )הסרת שיטה בטכנולוגיה זו( 

06/12/2021  

הסמכה   10/1/2021
מחדש 

 והרחבה 

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

 רחובות 
 052-5743431 טל':

 153505552202 פקס:

פליטות  -מכלים וצנרת לחץ -. פריטים הנדסיים 1
 לאוויר

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

20/06/2023  

 קסנון קיו אל בע''מ 485 עדכון נוסח   07/01/2021
 , אשקלון 24רח'' צהל  

 08-6638668 טל:
 08-6638668 פקס:

ביקורת פגמים חשופים -. בדיקות לא הורסות 1
 (MT , PT , VTקרוב לפני השטח )לפני השטח או 

 RTבדיקות ברדיוגרפיה  -. בדיקות לא הורסות2
בדיקות אולטרסוניות   -. בדיקות לא הורסות 3

UT 

23/03/2022  

 מעבדות שרות שדה  132 הסרה מרצון  7/1/2021
חדרה  , 35דוד שמעוני  

38364 
 052-3554431 טל':

 04-630-3454 פקס:

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

 בקעת הירדן(
  -קרקע, אגרגטים ומים -. איכות הסביבה 2

בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )הסרת אתר  
 בקעת הירדן(

10/06/2021  

הסמכה   05/01/2021
 מחדש 

בריאות וגהות  -טבת 146
 תעסוקתית בע''מ

 כרמי יוסף  2הגפן  
 08-9298580 טל:

 סבית עובד, דיגום -.בריאות 1
 סיבית עובד ,דיגום –.בריאות 2
רפואה  -בדיקות פיזיקליות –.בריאות 3

 , מדידת מנות קרינה   דוזימטריה אישית

16/01/2023  

הסמכה   04/01/2021
 מחדש 

מאגנוס הנדסה ואחזקה   35
 בע''מ
פארק    6בנין מספר   4פארן 

 טכנולוגי יבנה 
 08-6599000 טל:

 08-9420858 פקס:

נפחים  –כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  –. כיול 1
 גדולים 

 זרימה, נוזל ואויר -גדלים פיזיקליים  -. כיול 2
  לחץ  -גדלים פיזיקליים   -. כיול 3
 טמפרטורה -גדלים פיזיקליים  -. כיול  4

27/02/2023  



 

 
Page 34 of 43 

מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   31/12/2020

 מחדש
 ''מאיזון פארמה בע 308

 , ירושלים 11קרית מדע  
 072-2458950טל: 

 02-5861814 פקס:

חקלאות, מוצרים חקלאיים, בדיקות כימיות,  
 כרומטוגרפיה 

28/12/2022  

מכון המתכות הישראלי   23 הרחבה  29.12.2020
מוסד הטכניון למו"פ 

 בע"מ
 32000חיפה  , קרית הטכניון

 04-829-4473טל': 

-מיכליות -. מתכות וחומרים אל מתכתיים1
בדיקות הנדסיות, תכן וביצוע )הרחבה 

 בטכנולוגיה קיימת( 
 

07/10/2022  

מעבדת חשמל ; אגף   204 הרחבה   29.12.2020
הנדסת רשת; חטיבת  
שירותי רשת; חברת  

 החשמל לישראל בע"מ 
אתר תחנת הכוח חיפה;רח'  

 חוף שמן   1טובים 
 052-7467448 טל:

 072-3477270 פקס:

 קרינה לא מייננת –. איכות הסביבה 1
 בדיקות חשמליות-.חשמל 2
 רעש תעסוקתי -.בריאות3

29/03/2021  

הסמכה   28.12.2020
 מחדש

מצלמה ; מחלקת צילום   446
 צנרת

 ; מושב ישרש 2רח הירדן 
 076-5403082 טל':

 153-546655305 פקס:

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

 ממצאים

31/3/2023  

 גבי שואף בע"מ  6 הרחבה  28.12.2020
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

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

 קיימת(

24/6/2021  

הסמכה   24/12/2020
 מחדש 

 וזה אקולוגיה בע''מ 294
 3882800זמר 
 09-8743370 טל:

 09-8743334פקס: 

 קרקע, דיגום קרקע -.איכות הסביבה1
 קרקע, דיגום אויר בקרקע  -.איכות הסביבה2

07/01/2023  

הסמכה   24/12/2020
 מחדש

 ביובית הצפון בע''מא.ע  442
 30811תמרה , 958ת.ד 

 04-9946246טל': 
 04-9944222פקס: 

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

 ממצאים

22/05/2023  

 רבקה קולטון שפירא 355 עדכון נוסח   23.12.2020
 , כפר ויתקין  43דרך החול 

 09-8663196טל: 
 09-8664781 פקס:

 

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

10/12/2021  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   23.12.2020

מחדש 
 והרחבה 

(  2006איקא מעבדות ) 24
 בע''מ

טירת   ,3רחוב היוזמה 
 3912002 ,כרמל
 04-8211631טל': 

 04-8211637פקס: 

1  .( הורסות  לא  בדיקות   -(NDTבדיקות 
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(  RTברדיוגרפיה 

ביקורת פגמים -(NDT. בדיקות לא הורסות )2
 , MTחשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח )

PT , VT)הרחבה בטכנולוגיה קיימת( ) 
בדיקות כימיות, -. מתכות וחומרים על מתכתיים3

 ספקטרוסקופיה
 -אל מתכתיים, פלסטיק . מתכות וחומרים4

 בדיקות פיזיקליות )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(
 
 

15/03/2023  

הסמכה   22.12.2020
 חדשה 

 איזוליין מעבדות בע"מ  498
 1695500 ,ייפיע
 052-6650154 טל':

 153-52-6650154 פקס:
 

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

21.12.2022  

 פאיירלאב בע"מ  499 הרחבה  22.12.2020
  , קריית ביאליק,8רחל 

2706930 
 077-3015123טל': 

 

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

 )הרבה לטכנולוגיה חדשה( 
מערכות גילוי אש וכיבוי  -. . כבאות והצלה 2

תקינות התקנה )הרחבה בדיקת  -אלטרנטיבי   
 לטכנולוגיה חדשה( 

08/06/2022  

ניהול משאבי סביבה   247 הרחבה  22.12.2020
 אינוירומנג'ר בע"מ

 , יבנה, 2רח' הפרת  
8122702 

 08-9430176 טל':
 08-9327110 פקס:

זרימה, נוזל ואוויר -גדלים פיזיקליים -. כיול1
 )הרחבה לטכנולוגיה חדשה באתר חדש(

01/02/2023  

הסמכה   22.12.2020
 חדשה  

אינסטרומטריקס בקרה   509
 תעשייתית בע''מ 

 ,נתניה 8רחי המלאכה 
 09-8357090טל: 

 09-8350619פקס: 

 טמפרטורה-גדלים פיזיקליים   -. כיול1
 לחץ -גדלים פיזיקליים –.כיול 2

21/12/2022  

עדכון נוסח   21.12.2020
 תבנית נספח 

 בע"מ  2020מעבדות אייקון  463
; מגדל העמק  8דרך העמק 

23012 
 077-5085022 טל':

 077-5085023 פקס:

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

 

25/1/2022  

 עדכון  21.12.2020
 נוסח 

אגודת    -מעבדת מי אזור דן  91
מים חקלאית שיתופית  

 בע''מ
ת.ד.   218אבן גבירול 

 6148002תל אביב   ,48096
 03-791-4534טל': 
 03-7914505 פקס:

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

 בטכנולוגיה זו( 
אגרגטים ומים, דיגום  קרקע,  -. איכות הסביבה 2

 ובדיקות שדה )עדכון בטכנולוגיה זו(

02.03.2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   15.12.2020

 מחדש
  -מעבדת מכשור אכיפה  270

אגף התנועה, משטרת  
 ישראל 

 , קריית גת  13רח' אשלגן 
 08-6627473/4 טל':

 08-9770166פקס: 
 

  -מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים מכניים  -. כיול  1
 מהירות תנועהמד 

 -. מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים כימיים 2
 מכשירים למדידת אלכוהול באוויר נשוף

 מדי תאוצה -גדלים מכניים -. כיול3

16/04/2023  

הסמ  374 15.12.2020
כה 

מחד
 ש

אינג' מכון הבקרה הארצי  
 בע"מ

;  רח' אל מסאלה  132ת.ד 
5 

 04-6419957 טל':
 04-6411646 פקס:

 בקרת תכן -בדיקות הנדסיות -. בניה 1
עד שלב  -בקרת ביצוע -בדיקות הנדסיות -. בניה 2

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

 ביצוע 
 

08/01/2023  

הרח  304 15.12.2020
 בה

 שטראוס מים בע''מ
אור  , 1רח' יוני נתניהו 

 יהודה 
 03-6756418טל': 
 073-2227530 פקס:

בדיקות כימיות,   -ומשקאות.מזון, מים 1
 ספקטרוסקופיה )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( 

 
 

10/06/2022  

מעבדה לענף   -סיגמא  428 הרחבה  15.12.2020
  2008הבניה ותשתיות 

 בע''מ
,  1884ת.ד  10ביר בורין 

 באקה אל גרבייה 
 050-3725828טל': 

 04-6282854פקס: 
 

מקלטים ממדים,  -בדיקות הנדסיות -. בניה 1
 ונגרות במבנים )הרחבה לטכנולוגיה חדשה( 

02/03/2022  

נקסטר כמפארמה   213 הכרה מחדש   13/12/2020
 סולושונס בע מ

  74140רח' איינשטין  בנין  
 4147ת.ד.   13Bנס ציונה

 073-2244416 טל:

Analytical and Clinical Chemistry Testing . 16/07/2022  

הסמכה   9/12/2020
 מחדש

 אבי שלצר בע"מ  432
 9450623ירושלים ,  29רמה 
 03-9605785טל': 
 03-9605796 פקס:

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

 ממצאים

12/05/2023  

תמ"י מכון למחקר ופיתוח   100 הכרה מחדש   09/12/2020
מעבדת קיו. סי.   -בע"מ

 פארמה ומעבדת ביוצידים 
 26111מפרץ חיפה  

 04-8469503 טל:
 04-8450078 :פקס

Analytical and Clinical Chemistry 
Testing. 

Physical-chemical Testing 

Other studies : Studies on behavior in 
water, soil and air; bioaccumulation. 

Other studies: biocidal efficacy testing. 
 

06/03/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   08/12/2020

 חדשה  
מרין קונטיינרס קירור   474

 בע"מ
 , אשדוד פארק נמלי ישראל

 08-8512400 טל:

  05/12/2022 גדלים פיזיקליים , טמפרטורה -.כיול 1

הסמכה   07/12/2020
 מחדש

50 PMDS  המכון לניטור
 בלאי בע''מ 

,  קרית הטכניון   9313ת.ד. 
 31092חיפה  

 04-822-1466 טל:

בדיקות כימיות,    -. דלקים, שמנים וביטומנים 1
 כימיה קלאסית 

17/01/2023  

הסמכה   07/12/2020
 מחדש

 בקטוכם בע''מ  22
 70400נס ציונה  ,18החרש 

 03-9308308 טל:

אוויר, בדיקות כימיות,   –. איכות הסביבה 1
 כרומטוגרפיה 

אוויר, בדיקות כימיות,   –. איכות הסביבה 2
 ספטרוסקופיה

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

, . מוצרים חקלאיים , בדיקות כימיות4
 כרומטוגרפיה 

בדיקות   -מוצרים חקלאיים   -. חקלאות 5
 כימיות, כימיה קלאסית 

בדיקות כימיות,   -.חקלאות, מוצרים חקלאיים 6
 ספטרוסקופיה

בריאות זרעים  -. חקלאות,מוצרים חקלאיים 7
 וצמחים, אימונוכימיה       

בריאות זרעים   -חקלאיים  . חקלאות,מוצרים8
 וצמחים, שיטות בתרבית וצמחי בוחן

בדיקות ביולוגיות, חיידקים  -. קוסמטיקה 9
 פטריות ושמרים

 דיגום מזון -. מזון, מים ומשקאות 10
  -. מזון, מים ומשקאות, היגיינה תעשייתית 11

 בדיקות ביולוגיות, ביולוגיה מולקולרית
 -תעשייתית . מזון, מים ומשקאות, היגיינה 12

 בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים
בדיקות כימיות, כימיה   -. מזון, מים ומשקאות 13

 קלאסית 
בדיקות כימיות,   -. מזון, מים ומשקאות 14

 כרומטוגרפיה 
בדיקות כימיות,   -. מזון, מים ומשקאות 15

 ספקטרוסקופיה
 -. מזון, מים ומשקאות , היגיינה תעשייתית 16

 ביולוגיות, אימונוכימיהבדיקות 
  -. מזון, מים ומשקאות: מוצרי בעלי חיים 17

 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית
 -. תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים 18

 בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים
 -קרקע, אגרגטים ומים  -. איכות הסביבה 19

 קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה 
  -קרקע, אגרגטים ומים  -סביבה . איכות ה20

 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה 
  -קרקע, אגרגטים ומים   -. איכות הסביבה 21

 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית
  -קרקע, אגרגטים ומים   -. איכות הסביבה 22

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה
  –קרקע, אגרגטים ומים  -. איכות הסביבה 23

07/01/2023  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
 קרקע, אגרגטים ומים -איכות הסביבה 

  -. תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים 24
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

 

 א.ש. שרותי מחקר בע''מ  123 הרחבה  6/12/2020
קיבוץ מעלה החמישה  

9083500 
 02-5709450 טל':

 02-5709451 פקס:
 
 

 דיגום -אוויר פתוח -. איכות הסביבה 1
 

09.02.2023  

הסמכה   3/12/2020
 מחדש

המועצה הציבורית למניעת   231
רעש וזיהום אויר בישראל  

 )מלרז( 
רמת גן  141אלוף דוד 
5224156 

 03-5250038 טל':
 03-5250037 פקס:

קרינה לא מייננת, בדיקות  -. איכות הסביבה1
 פיזיקליות 

10.12.2022  

המעבדה האוניברסיטאית   327 הרחבה  01/12/2020
 לתחבורה בע"מ 

 אוניברסיטת אריאל 
 4070000אריאל 

 073-2123299טל': 
 073-2123298 פקס:

בדיקות -מכליות-. מתכות וחומרים אל מתכתיים1
 הנדסיות, תכן וביצוע

28/12/2021  

הסמכה   01.12.2020
מחדש 

 והרחבה 

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

7610602 
 08-9357111טל': 

 08-9357444פקס: 

בריאות זרעים -מוצרים חקלאים -.חקלאות 1
וצמחים, אימונוכימיה)הרחבה בטכנולוגיה  

 קיימת(
בריאות זרעים -מוצרים חקלאים -. חקלאות 2

וצמחים, שיטות מולקולריות )הרחבה בטכנולוגיה 
 קיימת(

חקלאים.  3 ביולוגיות,  -חקלאות,מוצרים  בדיקות 
 טוהר זן )השעיה מרצון לטכנולוגיה זו( 

בדיקות  -. חקלאות,מוצרים חקלאים 4
 ביולוגיות,נביטה )השעיה מרצון לטכנולוגיה זו( 

3.12.2022  

הסמכה   30.11.2020
 מחדש

 משאבות סכנין בע"מ  371
סחנין  , ב1אלמסרארה  

3081000 
 04-6743176טל': 

 04-6741338פקס: 

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

 ממצאים

08/04/2023  

טי.או.איי שירותי תעשיה   379 הרחבה  29.11.2020
 בע"מ

 ; אזור 2השקמה 
 03-6023559 טל':

 03-6023559 פקס:

  15/8/2021 תכן וביצוע -.מכלי לחץ1
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   19.11.2020

 מחדש
אפיון ושיקום   -אדמה  222

 אתרים בע''מ
 רחובות  31גורודסקי 

 08-8567402 טל:
 08-8569889 פקס:

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

10/03/2023  

בריאות וגהות תעסוקתית   181 עדכון  18.11.2020
 בע''מ

  30/11/2022 סביבת עובד, דיגום  -. בריאות 1

סייף צ'ק בטיחות מתקני   478 הרחבה  17/11/2020
 משחק וכושר בע''מ

,  26/1שמואל הנביא  
 מודיעין 

 08-6830996טל': 
 153-8-9739639: פקס

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

 קיימת(

08.03.2022  

אפקה מעבדת רכב  -מגל 399 עדכון  16/11/2020
 בע''מ

 90804נטף  , 58רח' צבעוני 
 02-5700645טל': 

 02-5700645פקס: 

 .בדיקות בתחום  התחבורה1
 Nבדיקות פרטניות לרכב הבנוי בשלבים בסווג

 (זודרישות חובה )עדכון בטכנולוגיה 

23/06/2021  

הסמכה   12/11/2020
 מחדש

 סולבר מוצרי חלבון בע"מ 435
 , אשדוד 2רח' ההדרים 

 08-8632111טל': 
 08-8561455 פקס:

בדיקות כימיות, כימיה  -.מזון מים ומשקאות1
 קלאסית 

12.11.2022  

הסמכה   12/11/2020
 מחדש

המעבדה פלסאון בע''מ  292
 ההידראולית 
 3780500מעגן מיכאל  

 04-6394799  :טל'
 04-6394815פקס: 

-. מתכות וחומרים על מתכתיים, פלסטיק1
בדיקות פיזיקליות )עדכון רוחבי בשם טכנולוגיה  

 זו(

31.1.2023  

הסמכה   10/11/2020
 חדשה 

אייץ    -המכון לחקר הרכב  505
איי.טי. מעבדה לרכב בע"  

 מ
אלפי מנשה  , 39ארבל 

4485100 
 09-7661149 טל':

 09-7661149פקס: 

בלימה ויציבות כלי  -. בדיקות בתחום התחבורה1
 הרכב

בדיקת מימדים  -. בדיקות בתחום התחבורה2
 ומשקל

בדיקות פרטניות  -. בדיקות בתחום התחבורה3
 -עם שני סרנים  Nלרכב הבנוי בשלבים בסווג 

 דרישות חובה

09.11.2022  

איגוד ערים לאיכות   323 הרחבה  5/11/2020
אשדוד חבל   -הסביבה 

 יבנה 
, אשדוד,  2רחוב יאיר 

7722610 
 08-8519511 טל':

 153-88519511פקס: 

מדידת ריכוז  -בדיקות כימיות . איכות הסביבה, 1
 גזים באוויר )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(

29.03.2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   04/11/2020

 מחדש 
 מד מים רימונים בע''מ  223

,  47003; ת.ד   5רח היצירה 
 ירושלים 

 02-6569260 טל:
 02-6569261 פקס:

נפחים   -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -. כיול 1
 גדולים 

08/11/2022  

הסמכה   4/11/2020
 מחדש

 א.ש. שרותי מחקר בע''מ  123
קיבוץ מעלה החמישה  

9083500 
 02-5709450 טל':

 02-5709451 פקס:

 דיגום -אוויר מארובות -. איכות הסביבה 1
 דיגום -אוויר פתוח -. איכות הסביבה 2
מדידת ריכוז  -בדיקות כימיות . איכות הסביבה, 3

 גזים באוויר
 דיגום ריח-אוויר –איכות הסביבה . 4

09/02/2023  

הסמכה   4/11/2020
 מחדש 

 מעבדת ברוש 180
 הוד השרון  9ישורון 

 09-7486293 טל:

 סביבת עובד,דיגום,גהות תעסוקתית -.בריאות 1
 אויר פתוח, דיגום -.איכות הסביבה 2

31/12/2022  

הסמכה   4/11/2020
 מחדש

 ג.ש נדיר שיווק בע''מ 299
 , מודיעין,  11הסתת 

7178109 
 03-9021874טל': 

 

 מיכלים וצנרת לחץ  -. פריטים הנדסיים 1
 פליטות לאוויר 

11/03/2023  

הסמכה   3.11.2020
 מחדש

טק שירותי סביבה  -אקו 122
 בע מ
באר שבע  , 752ת.ד. 

8410601 
 08-628-3690טל': 

 08-623-6080פקס: 

 דיגום  -אוויר פתוח-.איכות הסביבה1
 דיגום -אוויר מארובות -. איכות הסביבה 2
 דיגום ריח-אוויר -. איכות הסביבה3
מדידת ריכוז   -בדיקות כימיות . איכות הסביבה, 4

 גזים באוויר
 

27.12.2022  

כם שירותי יעוץ  -אל 174 עדכון  2.11.2020
 והנדסה בע מ

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

 09-7676239פקס: 

בדיקות כימיות,  -אוויר –.איכות הסביבה 1
 כרומטוגרפיה )עדכון רוחבי  בטכנולוגיה( 

 
 

01/06/2022  

מדידות   טכנולוגיות ניטור   314 הרחבה  2.11.2020
 ( MSIמתקדמות בע"מ )

 4237941 ,נתניה  2הרכב 
 09-3730237טל': 

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

 קיימת(

01/08/2021  

 גבי שואף בע"מ  6 הרחבה  2.11.2020
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

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

 קיימת(

24/6/2021  



 

 
Page 41 of 43 

מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
מעבדות אקולוגיה א.פ בע   93 עדכון  2.11.2020

 מ
יבנה  , 2רח' הפרת  

,8122702 
 טל':

 08-932-2115 פקס:
 08-9322116פקס: 

בדיקות כימיות,  -אוויר-.איכות הסביבה1
 כרומטוגרפיה )עדכון רוחבי בטכנולוגיה( 

19/06/2022  

הסמכה   27.10.2020
 מחדש

 אקו צ'ק בע''מ 182
 4880500קיבוץ עינת 

 03-5343664 טל:
 03-5362603 פקס:

  31/12/2022 סביבת עובד,דיגום,גהות תעסוקתית -.בריאות 1

מועצה מקומית תעשייתית   162 השעיה מרצון  25.10.2020
 נאות חובב 

 , רמת חובב 360ת.ד 
 באר שבע

   08-654-3105 טל':
 08-657-2244 פקס:

אויר,בדיקות כימיות,  -הסביבה.איכות 1
 כרומטוגרפיה 

.איכות הסביבה, בדיקות כימיות, מדידת ריכוז  2
 גזים באויר

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

 קרקע אגרגטים ומים,-.איכות הסביבה4
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

 קרקע, אגרגטים ומים, -.איכות הסביבה5
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.

08/03/2021  

הסמכה   25.10.2020
מחדש 

 והרחבה  

שח''מ מקורות ביצוע  220
 בע''מ

 ,חולון 1רח' הפלד 
 03-5572696 טל:

 

נפחים   –כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  -.כיול 1
 גדולים 

07/11/2022  

הסמכה   22.10.2020
 מחדש

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

מישור רותם ד.נ ערבה  
8680600 

 08-6504953 טל':
 08-6465924פקס: 

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

בדיקות -אוויר פתוח -. איכות הסביבה 2
פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים )הסרת שיטה  

 בטכנולוגיה זו( 

20/02/2023  

 איזולאב בע מ  169 הרחבה  21.10.2020
 3010000גרביה  -בקה אל

   04-628-1155 טל':

 תכן והתקנה-מערכות הבנין -.בניה 1
בדיקת תכנון   -. גפ"מ )גז פחמימני מעובה( 2

 ותקינות התקנה

06/01/2022  

  1993רדט ציוד ומערכות  436 עדכון כתובת   20.10.2020
 בע''מ
 פתח תקוה  22אפעל 

 03-6450513 טל:
 03-6450760 פקס:

 זרם ישר ותדר נמוך  -גדלים חשמליים   –. כיול 1
 תדר גבוה, זמן -גדלים חשמליים   –. כיול 2
 טמפרטורה –גדלים פיזיקליים  –. כיול 3
 לחות -גדלים פיזיקליים   –. כיול 4

16/12/2022  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   19.10.2020

 מחדש
בריאות וגהות תעסוקתית   181

 בע''מ
 4355840רעננה  278אחוזה  

 09-7747270טל: 
 09-7710097פקס: 

 .בריאות  סביבת עובד דיגום1
 

30/11/2022  

 אמינולאב בע''מ  5 הרחבה   19.10.2020
פארק המדע    1פנחס ספיר 

 ,407ת.ד.   ,1בנין מס' ,
 נס ציונה  

 08-9303333טל: 
 08-9303303 פקס:

.קרקע, אגרגטים ומים, בדיקות כימיות,  1
 ספקטרוסקופיה )הרחבה בטכנולוגיה קיימת( 

31/08/2022  

 אמינולאב בע''מ  5 עדכון  19.10.2020
פארק המדע    1פנחס ספיר 

 ,407ת.ד.  ,1בנין מס' ,
 נס ציונה  

 08-9303333טל: 
 08-9303303פקס: 

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

31/08/2022  

הסמכה   19.10.2020
 מחדש

 בע''מ 71מורקס  28
אבן יהודה   25האלה 

4050778 
 09-899-7760 טל':

ביקורת פגמים  -(NDT. בדיקות לא הורסות )1
 , MT) חשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח

PT , VT )עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה( ) 
בדיקות   -(NDTהורסות ). בדיקות לא 2

 )עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה(  RTברדיוגרפיה 
בדיקות    -NDT. בדיקות לא הורסות )3

 )עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה(  UTאולטרסוניות 
 

30/01/2023  

הסמכה   19.10.2020
 מחדש 

בריאות וגהות תעסוקתית   181
 בע''מ

 4355840רעננה  278אחוזה  
 09-7747270 טל:

 09-7710097 פקס:

  30/11/2022 סביבת עובד, דיגום -.בריאות1

הסמכה   14.10.2020
 מחדש

המרכז הישראלי לבטיחות   251
 בנפיצים בע''מ
פארק    20הרדוף הנחלים 

 התעשייה דרומי קיסריה 
 04-9577782 טל':

 04-9577798 פקס:

-ובטוןמבנים תשתיות  -. פריטים הנדסיים 1
בדיקות לא הורסות, בדיקת עמידה במרחקי  

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

 קבוצת סיכון בנפיצים

25/12/2022  

 גבי שואף בע"מ  6 הרחבה  14.10.2020
 81227, יבנה 34הירקון 

 03-9605559טל':
 03-9604160פקס:

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

24/06/2021  

 בוז'קר מעבדות בע"מ 458 הרחבה  14.10.2020
תל   ,40רח' יצחק שדה 

 61576אביב 
 03-5372773טל': 
 03-5372774 פקס:

בדיקת תכנון   -. גפ"מ )גז פחמימני מעובה( 1
 ותקינות התקנה

 תכן והתקנה-מערכות הבניין -. בניה 2
מערכות כיבוי אש על בסיס   –. כבאות והצלה 3

 בדיקת תכנון ותקינות התקנה-מים

03/09/2021  
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מס'  סוג עדכון  ת.עדכון 
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו 
ההסמכה 

 עד
הסמכה   13.10.2020

 חדשה  
אוניברסיטת אריאל   491

בשומרון ; המעבדה הרב 
 תחומית 

 , אריאל 3קרית המדע 
 03-9755887 טל:

 

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

 

12/10/2022  

הסמכה   12.10.2020
 מחדש

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

 אדים
א.תעשיה חדש;    1האומנות 

 4250435נתניה 
 09-8858856טל': 
 09-8858845 פקס:

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

17.3.2023  

 


