עדכון רשימת המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן
תאריך עדכון באתר22.06.2022 :
ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

20.06.2022

הסמכה
מחדש

352

15.06.2022

הסמכה
מחדש

484

אלומיניום קונסטרקשיין
תעשיות ( )1996בע''מ
אופירה  ,8אזה ת מישור
אדומים 9851106
טל'02-5352581 :
פקס02-5354008 :
מעבדות לבטח בע''מ
רח' דוד סחרוב ,11ראשון
לציון
טל'077-7990030 :
פקס077-7990040 :

 .1קירות מסך-בדיקות תכן ותפקוד

08/10/2024

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

16.06.2022

15.06.2022

הסמכה
מחדש

262

אקווסטיה בע"מ
קיבוץ כפר חרוב 12932
טל054-234-7488 :
פקס08-6808001 :

 .1כיול  -כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים  -נפחים גדולים

05/11/2024

13.06.2022

הרחבה

120

מעבדות המכון הוטרינרי
ע''ש קמרון-משרד
החקלאות
בית דגן 50250
טל'03-968-1682 :

.1בריאות ,רפואה-מיקרוביולוגיה-בדיקות
ביולוגיות ,זיהוי ואפיון בשיטות מולקולריות
מבוססות ( PCRהרחבה לטכנולוגיה חדשה)

30.04.2024

13.06.2022

הרחבה

347

א .עדי אקוסטיקה בע''מ

12.06.2022

הרחבה

37

 .1מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשייה –
אקוסטיקה -בדיקות פיזיקליות והנדסיות מדידות
רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה ובתוך
המבנה(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .2מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם לתעשייה –
אקוסטיקה -בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד
קול ,אלמנטים במבנה(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
11.08.2022
 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי -בדיקת תקינות התקנה (הרחבה
בטכנולוגיה קיימת)

12.06.2022

הסמכה
מחדש

497

בנין ; ;A CENTERרחוב
האומן  ,17חדרה
טל'04-8348350 :
פקס04-8348351 :

19.08.2022

סיסטם מעבדות מתקדמות
בע"מ
בנין  ,3רח' פארן  ,4אזור
תעשייה צפוני,
יבנה 81225
טל08-9422322 :
פקס08-9421333:
 .1בניה  -בטון חיפויים וחומרי גלם לייצור
ברבי גרופ בע''מ
רח' הנרייאטה סולד  ,4/26בטון-בדיקות פיזיקליות
באר שבע
טל'077-4041005 :
פקס077-4041005 :

30/09/2024
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

01.06.2022

הסמכה
מחדש

337

29.05.2022

הסמכה
מחדש

218

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

22/06/2024

31.05.2022

עדכון רוחבי

14

איגוד ערים אזור מפרץ
חיפה  -הגנת הסביבה
רחוב יעקב מושלי  ;7ת.ד.
;25028
טל04-8427233 :
פקס04-8428197 :
איזיטופ פתרונות
טכנולוגיים לסביבה בע''מ
 8422118רחוב הדסה 66
באר שבע
טל08-6236488 :
פקס08-6651235 :
מ.ב.א הזורע טכנולוגיות
כיול אגש''ח בע''מ
קיבוץ הזורע ד.נ .עמקים
טל04-959-2464 :

 .1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות ,מדידת ריכוז
גזים באוויר
 .2איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא
 .3איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית

09/08/2024

.1כיול גדלים פיזיקליים  -זרימה נוזל ואוויר
.2כיול  -גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר
נמוך
.3כיול  -גדלים חשמליים  -תדר גבוה ,זמן
.4כיול  -גדלים מכניים – אורך
.5כיול  -גדלים פיזיקליים – טמפרטורה
.6כיול  -גדלים פיזיקליים – מסה
.7כיול –מכשירים ֹווּלומֶ ְט ִר יים – נפחים
קטנים
.8כיול – גדלים מכניים  -מדי קושיות .9כיול
– גדלים פיזיקליים  -כח ,מומנט .10כיול –
גדלים פיזיקליים  -אופטיקה .11כיול – גדלים
מכניים –מהירות אוויר .12כיול – גדלים
כימיים – מדי – pH
.13כיול – גדלים אלקטרו-כימיים – מדי
מוליכות נוזלים.
.14כיול – גדלים פיזיקליים – לחות
.15כיול – גדלים פיזקליים – לחץ
.16כיול – גדלים מכניים – צורה זווית

12/05/2024

31.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

16

מעבדות תקנים; מרכז
תפעול חטיבת התעופה
התעשייה האווירית
לישראל ,מחלקה ,4835
נתב ג 70100
טל03-935-3359 :
פקס03-9354104 :

 .1כיול – גדלים כימיים  -מדי pH
 .2כיול – גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר
נמוך
 .3כיול – גדלים חשמליים  -שטף ושדה
מגנטי
 .4כיול – גדלים חשמליים  -הספק ואנרגיה
חשמלית בתדר גבוה
 .5כיול – גדלים חשמליים  -תדר גבוה ,זמן
 .6כיול – גדלים מכניים – צורה ,זווית
 .7כיול – גדלים מכניים – אורך
 .8כיול – גדלים פיזיקליים – אופטיקה
 .9כיול – גדלים פיזיקליים  -כוח ,מומנט
 .10כיול – גדלים פיזיקליים – לחות
 .11כיול – גדלים פיזיקליים – מסה
 .12כיול – גדלים פיזיקליים – לחץ
 .13כיול – גדלים פיזיקליים – טמפרטורה
 .14כיול – כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים –
נפחים קטנים עד  2ליטר

22/06/2024
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

29.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

93

מעבדות אקולוגיה א.פ בע
מ
ת.ד  ;13337רח' הפרת ,2
יבנה
טל'08-932-2115 :
פקס08-9322116 :

29.05.2022

הרחבה

22

בקטוכם בע''מ
החרש  ,18נס ציונה 70400
טל03-9308308 :

.1איכות הסביבה-אוויר-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה(עדכונים בטכנולוגיה זו)
 .2איכות הסביבה-אוויר-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה(עדכונים בטכנולוגיה זו)
.3איכות הסביבה-אוויר פתוח-דיגום (עדכון
בטכנולוגיה זו)
.4איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .5איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה
.6איכות הסביבה-אוויר-בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית.
.7איכות הסביבה-אוויר-דיגום ריח
 .8איכות הסביבה-אוויר פתוח -בדיקות פיזיקליות
,מדידת ריכוז חלקיקים
 .9איכות הסביבה – אוויר מארובות-דיגום
 .10איכות הסביבה ,בדיקות כימיות-מדידת ריכוז
גזים באוויר
 .11איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כימיה קלאסית
 .12איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים—דיגום
ובדיקות שדה
 .13בריאות  -סביבת עובד -בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית
 .14בריאות  -סביבת עובד -בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה
 .15בריאות  -סביבת עובד-דיגום
.16בריאות -רעש תעסוקתי
 .1איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים -בדיקות
ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים (עדכון והרחבה
בטכנולוגיה קיימת)

19/06/2024

07/01/2023

29.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

310

ליתולאב בע"מ
רח' אשרמן  20תל אביב
טל'03-6726282 :
פקס03-6726363 :

.1קרקע וסלילה-ביסוס המבנה

02/11/2024

25.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

304

שטראוס מים בע''מ
רח' יוני נתניהו  1אור
יהודה
טל'03-6756418 :
פקס073-2227530 :

.1מזון  ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה(עדכון בטכנולוגיה קיימת)
.2מזון  ,מים ומשקאות היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים
(עדכון והרחבה בטכנולוגיה קיימת)

10.06.2024

25.05.2022

הסמכה
מחדש

40

ארני מילר מעבדות בע"מ
דרך חברון  60באר שבע
טל08-627-6754 :
פקס08-6231555 :

.1איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית (הסרת
שיטות בטכנולוגיה זו)
 .2איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .3איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה.
.4חקלאות ,מוצרים חקלאים-בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה

14/08/2024
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

25.05.2022

הסמכה
מחדש

87

מז''פ-חטיבת המעבדות
לזיהוי פלילי האגף
לחקירות ולמודיעין
משטרת ישראל
טל02-542-8962 :

 .1מוצגים פורנזיים ,בדיקות כימיות ,פיתוח טביעות
אצבע
 .2מוצגים פורנזיים ,בדיקות כימיות ופיזיקליות ,
חומרים דליקים ונפץ
 .3מוצגים פורנזיים ,בדיקות כימיות ,בדיקות סמים
 .4מוצגים פורנזיים ,בדיקות פיזיקליות והנדסיות,
ראיה דיגיטלית ,צילום ועיבוד תמונה
 .5מוצגים פורנזיים ,בדיקות ביולוגיות,
ביוכימיה/אימונוכימיה
 .6מוצגים פורנזיים ,בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות
 .7מוצגים פורנזיים ,בדיקות ביולוגיות ,מאגר DNA

05/07/2024

 .8מוצגים פורנזיים ,בדיקות פיזיקליות והנדסיות ,כלי
נשק ומוצגים מזירת עבירה
 .9מוצגים פורנזיים ,בדיקות פיזיקליות והנדסיות,
בדיקת מסמכים
 .10מוצגים פורנזיים ,בדיקות ויזואליות,
מיקרוסקופיה
 .11מוצגים פורנזיים ,בדיקות פיזיקליות והנדסיות,
ראיה דיגיטלית ,צילום ועיבוד תמונה

23.05.2022

הסמכה
מחדש

174

אל-כם שירותי יעוץ
והנדסה בע מ
היוזמה  1כפר סבא
טל09-7675857 :

 .1איכות הסביבה – אוויר ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית
 .2איכות הסביבה – אוויר ,בדיקות כימיות
,כרומטוגרפיה
 .3איכות הסביבה-אוויר בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה
 .4בריאות  -סביבת עובד ,דיגום
 .5בריאות ,רעש תעסוקתי

01/06/2024

23.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

214

מד שאן בע''מ
רח' היוזמה  ,4בית שאן
1171102
טל04-6584959 :
פקס04-6480784 :

 .1כיול  -כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים  -נפחים גדולים

18/09/2024

19.05.2022

הסמכה
מחדש

322

מי-מרום בע"מ
סעדיה חתוכה  ,5יהוד
5621729
טל03-6352100 :
פקס03-6046541 :

 .1מוצרי תעשייה  -בדיקות הנדסיות ,בדיקת
מדי מים
 .2כיול  -כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים  -נפחים
גדולים

25/07/2024

19.05.2022

הסמכה
מחדש

234

18.05.2022

הסמכה
מחדש

303

לודן טכנולוגיות סביבה
בע''מ
גרניט  6פתח  -תקווה
4951405
טל03-9182000 :
פקס03-9182022 :
פז הנדסה וניהול 1980
בע''מ
יוסף בצרי  40קרית אתא
2822854
טל'04-8704585 :
פקס04-8709757 :

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

28/07/2024

.1איכות הסביבה-אוויר פתוח-דיגום

23.07.2024
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

18.05.2022

עדכון

368

18.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

298

מכון בקרת הבניה
הישראלי בע"מ
קומה  ;1הסיבים ,49
פתח תקוה 4919402
טל'073-3826074 :
פקס03-9112256 :
אסם השקעות בע"מ -
מעבדה מרכזית NQAC
שהם
רח' הרימון  2פארק
תעשיות חבל מודיעין
טל'03-7205375 :
פקס03-7205395 :

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

12/03/2024

 .1מזון ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית (עדכון שיטות בטכנולוגיה
קיימת)
.2מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה (עדכון שיטות בטכנולוגיה
קיימת)
.3מזון; מים ומשקאות; היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות; חיידקים פטריות ושמרים
.4מזון; מים ומשקאות; היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות; אימונוכימיה
 .5מזון; מים ומשקאות; היגיינה
תעשייתית—בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .6מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה(עדכון שיטות בטכנולוגיה
קיימת)

08/06/2024

18.05.2022

עדכון

374

15.05.2022

הסמכה
מחדש

205

אינג' מכון הבקרה הארצי
בע"מ
רח' הסדנא  ;1א.ת
ציפורית ,נוף הגליל 17000
טל'1-700-700-7001 :
פקס04-6411646 :
ברוכי אשר בע''מ
מושב בית הלוי 42870
טל09-8988498 :

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

08/01/2023

 .1כבאות והצלה  -מערכות כיבוי אש על
בסיס מים ,בדיקת תכנון ותקינות התקנה
 .2כיול  -כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים  -נפחים
גדולים

16/08/2024

15.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

80

מעבדות מקורות חברת
המים הלאומית
חברת מקורות משרדי חבל
הירדן.
טל'073-3525681/31 :
פקס153-505938820 :

.1איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים ,פטריות
ושמרים( .הרחבה והסרת שיטות בטנכולוגיה
זו)
 .2איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה.
 .3איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית (עדכון
שיטות והרחבה בטכנולוגיה זו)
 .4איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה (הסרת
שיטות והרחבה בטכנולוגיה זו)

28/08/2024
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15.05.2022
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247

12.05.2022

הסמכה
מחדש

110

11.05.2022

השעייה
מרצון

119

 .1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות-
ניהול משאבי סביבה
מדידת ריכוז גזים באוויר (הרחבה
אינוירומנג'ר בע"מ
בטכנולוגיה קיימת לשני אתרים נוספים)
רח' הפרת  ,2יבנה,
 .2איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות-
8122702
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה בליעה
טל'08-9430176 :
של קרינת בטא (הרחבה בטכנולוגיה קיימת
פקס08-9327110 :
לאתר נוסף)
מעבדות מיקרולאב ( )99בע .1חקלאות ,מוצרים חקלאיים -בריאות זרעים 14.05.2024
וצמחים ,שיטות בתרבית וצמחי בוחן (עדכון
מ
והסרת שיטות בטכנולוגיה זו)
אופנהיימר  ,5רחובות
 .2חקלאות ,מוצרים חקלאיים -בריאות
טל'08-936-2280 :
זרעים וצמחים ,אימונוכימיה(הסרת שיטות
בטכנולוגיה זו)
 .3חקלאות ,מוצרים חקלאיים -בריאות
זרעים וצמחים,שיטות מולקולריות( עדכון
שיטות בטכנולוגיה זו)
.4קוסמטיקה -בדיקות ביולוגיות ,חיידקים
פטריות ושמרים
28/12/2022
.1בריאות -רפואה-בדיקות כימיות ,מנייה
מעבדות ביקורת קרינה-
וספקטרומטריה (השעייה מרצון לשיטה
קמ"ג
בטכנולוגיה זו)
ת.ד,9001 .
באר שבע 84190
טל'08-6569347 :
פקס08-6569111 :

09.05.2022

הסמכה

513

אורי תכנון הנדסי
שוהם  ,16באר יעקב
טל050-3203905 :

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

08.05.2024

09.05.2022

הרחבה

361

דין מעבדות בע''מ
רח' האשל  ;7פארק
התעשייה הדרומי;קיסריה
טל'04-6175462 :
פקס073-2715560 :

 .1בריאות ,רפואה – גנטיקה ,בדיקות
ביולוגיות ,שיטות מולקולריות

12/12/2022

09.05.2022

הסמכה
מחדש
ועדכון שם
מעבדה

164

התאחדות יצרני החלב
בישראל  -המעבדה
המרכזית לחלב
רח' ברקת  20ת.ד 3015
פארק תעשיה צפוני ,ברקת
טל'04-627-9704 :
פקס04-6273852 :

.1מזון מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

07/08/2024

01/02/2023
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09.05.2022

הרחבה

22

בקטוכם בע''מ
החרש  ,18נס ציונה 70400
טל03-9308308 :

 .1חקלאות ,מוצרים חקלאיים-בדיקות
כימיות  ,כרומטוגרפיה (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
.2מזון מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

07/01/2023

09.05.2022

עדכון כתובת

493

אטמוספיר אופטיקס בע''מ
רחוב המלאכה  ;203בית
שמש 990500
טל'02-5709450 :
פקס02-5709451 :

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

22.06.2023

04.05.2022

הסמכה
מחדש

12

מרכז הפלסטיקה והגומי
לישראל בע''מ
קרית הטכניון ,חיפה
טל'04-822-5174 :

.1מוצרי תעשייה-בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית (עדכון בטכנולוגיה זו)

29.04.2024

14

מ.ב.א הזורע טכנולוגיות
כיול אגש''ח בע''מ
קיבוץ הזורע ד.נ .עמקים
טל04-959-2464 :

.1כיול גדלים פיזיקליים  -זרימה נוזל ואוויר
.2כיול  -גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר
נמוך
.3כיול  -גדלים חשמליים  -תדר גבוה ,זמן
.4כיול  -גדלים מכניים – אורך
.5כיול  -גדלים פיזיקליים – טמפרטורה
.6כיול  -גדלים פיזיקליים – מסה
.7כיול –מכשירים ֹווּלומֶ ְט ִר יים – נפחים
קטנים
.8כיול – גדלים מכניים  -מדי קושיות .9כיול
– גדלים פיזיקליים  -כח ,מומנט .10כיול –
גדלים פיזיקליים  -אופטיקה .11כיול – גדלים
מכניים –מהירות אוויר .12כיול – גדלים
כימיים – מדי – pH
.13כיול – גדלים אלקטרו-כימיים – מדי
מוליכות נוזלים.
.14כיול – גדלים פיזיקליים – לחות
.15כיול – גדלים פיזקליים – לחץ
.16כיול – גדלים מכניים – צורה זווית

12/05/2024

463

אייקון מעבדות  2020בע"מ  .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
דרך העמק  ;8מגדל העמק אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (הרחבה
בטכנולוגיה זו)
23012
 .2כבאות והצלה  -מערכות הצלה -בדיקת
טל'077-5085022 :
תכנון ותקינות התקנה (הרחבה לטכנולוגיה
פקס077-5085023 :
חדשה)
 .3כבאות והצלה – הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות(הרחבה לטכנולוגיה
חדשה)

04.05.2022

03.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

הרחבה

25/01/2024
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03.05.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

120

מעבדות המכון הוטרינרי
ע''ש קמרון-משרד
החקלאות
ת.ד  ,12בית דגן 50250
טל'03-968-1682 :

 .1נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים-בדיקות
ביולוגיות ,שיטות מולקולריות (הרחבה
בטכנולוגיה זו)
 .2מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים,
 .3נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים -בדיקות
ביולוגיות ,אימונוכימיה
 .4נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים-
מיקרוביולוגיה -בדיקות ביולוגיות ,בידוד,
זיהוי ואפיון בתרבית – שיטות ידניות
 .5בריאות ,רפואה – מיקרוביולוגיה -בדיקות
ביולוגיות ,זיהוי ואפיון בתרבית – שיטות
ידניות
 .6בריאות ,רפואה – מיקרוביולוגיה -בדיקות
ביולוגיות ,זיהוי ואפיון ללא תרבית  -שיטות
אימונוכימיות ידניות
 .7מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה
 .8מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית,
 .9מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות
ושמרים(הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .10מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,אימונוכימיה
 .11מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,שיטות מולקולריות
 .12נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים -בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה
 .13נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים -בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .14נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים -בדיקות
ביולוגיות ,פתולוגיה
 .15בריאות ,רפואה  -מיקרוביולוגיה ,נגיפים-
זיהוי ואפיון ללא תרבית  -שיטות
אימונוכימיות ידניות(הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .16בריאות ,רפואה  -מיקרוביולוגיה ,נגיפים-
בדיקות ביולוגיות ,זיהוי ואפיון בשיטות
מולקולריות

30/04/2024

01.05.2022

הכרה מחדש

71

אנוויגו סי אר אס (ישראל)
בע"מ
בנין ; B13ת.ד 4019 .פארק
המדע ,נס ציונה
טל08-9409451 :
פקס08-9409452 :

02/05/2024 Toxicity studies
:Other studies
-Pharmacodynamics studies
-In Vitro testing
-Biocompatibility Medical
Devices
- Toxicological Pathology
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01.05.2022

השעיה מרצון

468

הראל מעבדות בע"מ
 1/29ת.ד ; 32רחוב
השייטים ,אשדוד 7744136
טל08-8655205 :
פקס08-8541915 :

 .1כיול – גדלים פיזיקליים  -טמפרטורה

11/10/2023

25.04.2022

הסמכה

487

אסא זהר בע"מ
האומנים  ,14תל אביב
טל'03-7326463 :
פקס03-7326017 :

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

24.04.2024

24.04.2022

הסמכה

544

מבדקי ישראל מעבדות
איכות בע''מ
הרב קוק  ,30בני ברק
טל'03-6314070 :
פקס15335708514 :

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

23.04.2024

24.04.2022

הסמכה
מחדש

365

טורבוכרום בע''מ
הבונים  ,4קרית גת
8258204
טל08-6603001 :
פקס08-6603003 :

 .1כיול – גדלים פיזיקליים – טמפרטורה
 .2כיול – גדלים מכניים – אורך
 .3כיול – גדלים פיזיקליים  -לחץ

23/06/2024

24.04.2022

הסמכה
מחדש

135

24.04.2022

הסמכה

544

נגה  -ניהול מערכת
החשמל בע"מ; מעבדת
חשמל למחקר ופיתוח
דרך משה פלימן  ; 8מרכז
קסטרא ,חיפה 3508418
טל077-6141241 :
פקס077-4371007 :
מבדקי ישראל מעבדות
איכות בע''מ
הרב קוק  ,30בני ברק
טל'03-6314070 :
פקס15335708514 :

 .1חשמל – בדיקות חשמליות ,בדיקת
הארקות2
 .2איכות סביבה ,קרינה לא מייננת ,בדיקות
פיזיקליות

30/07/2024

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

23.04.2024

24.04.2022

הרחבה

518

קנאסול שרותי מעבדה
בע"מ
קיבוץ גן שמואל 3881000
טל'073-3682600 :

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

14.3.2023

24.04.2022

הסמכה
מחדש

440

חכמון גבאי בע''מ-מחלקת
צילום מוסמכת
הרכבת  ,6נתניה
טל'09-8610416 :
פקס09-8843254 :

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

27.07.2024
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24.04.2022

הרחבה

518

קנאסול שרותי מעבדה
בע"מ
קיבוץ גן שמואל 3881000
טל'073-3682600 :

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

14.3.2023

24.04.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

470

תעשית אבן וסיד בע''מ
ביאליק  ,155רמת גן 52523
טל03-7554764 :
פקס03-75547810 :

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

07/07/2024

24.04.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

470

תעשית אבן וסיד בע''מ
ביאליק  ,155רמת גן 52523
טל03-7554764 :
פקס03-75547810 :

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

07/07/2024

24.04.2022

הסמכה
מחדש

365

טורבוכרום בע''מ
הבונים  ,4קרית גת
8258204
טל08-6603001 :
פקס08-6603003 :

 .1כיול – גדלים פיזיקליים – טמפרטורה
 .2כיול – גדלים מכניים – אורך
 .3כיול – גדלים פיזיקליים  -לחץ

23/06/2024

24.04.2022

הסמכה
מחדש

440

חכמון גבאי בע''מ-מחלקת
צילום מוסמכת
הרכבת  ,6נתניה
טל'09-8610416 :
פקס09-8843254 :

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

27.07.2024

13.04.2022

הרחבה

29

המבדקה הכימית בע"מ
קיבוץ בית העמק 25115
טל04-911-9841 :
פקס04-9111833 :

 .1איכות הסביבה -אוויר .בדיקות כימיות,
מיקרוסקופיה.

08/07/2023

13.04.2022

הרחבה

93

מעבדות אקולוגיה א.פ בע
מ
ת.ד  ;13337רח' הפרת ,2
יבנה
טל'08-932-2115 :
פקס08-9322116 :

.1איכות הסביבה-אוויר-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .2איכות הסביבה-אוויר-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
.3איכות הסביבה-אוויר פתוח-דיגום(רחבה בטכנולוגיה
קיימת)
.4איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כרומטוגפיה(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .5איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופינ(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

19/06/2022
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13.04.2022

הרחבה

93

מעבדות אקולוגיה א.פ בע
מ
ת.ד  ;13337רח' הפרת ,2
יבנה
טל'08-932-2115 :
פקס08-9322116 :

.1איכות הסביבה-אוויר-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .2איכות הסביבה-אוויר-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
.3איכות הסביבה-אוויר פתוח-דיגום(רחבה
בטכנולוגיה קיימת)
.4איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כרומטוגפיה(הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)
 .5איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופינ(הרחבה
בטכנולוגיה קיימת)

19/06/2022

13.04.2022

הרחבה

29

המבדקה הכימית בע"מ
קיבוץ בית העמק 25115
טל04-911-9841 :
פקס04-9111833 :

 .1איכות הסביבה -אוויר .בדיקות כימיות,
מיקרוסקופיה.

08/07/2023

11.04.2022

הרחבה

425

תרייג לאבס בע"מ
האילן  14אור עקיבא
3065101
טל052-8959266 :
פקס077-3180728 :

 .1תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים,
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה
 .2תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים,
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית

15/09/2022

11.04.2022

עדכון

420

ד.ל.אופטימליט 2016
בע"מ
תירוש  6/8שוהם 6085001
ת.ד906 .
טל08-9123456 :

 .1כיול  -גדלים פיזיקליים – טמפרטורה

09/07/2024

11.04.2022

הרחבה

4

מעבדות איזוטסט החדשה
בע"מ
הירמוך  ,3יבנה 8122006
טל08-9330630 :
פקס08-9330640:

 .1חומרים ומוצרי בניה -בדיקות פיזיקליות (הרחבה
בטכנולוגיה קיימת)
.2כבאות והצלה  -הגנה פסיבית -בדיקות פיזיקליות
והנדסיות (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .3מתכות וחומרים אל מתכתיים ,פלסטיק-בדיקות
פיזיקליות (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)

31.07.2023

11.04.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

105

מעבדות השירותים להגנת
הצומח ולביקורת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
בית דגן 5025002
טל'03-968-1561 :

 .1חקלאות מוצרים חקלאיים -בדיקות ביולוגיות
נמטודות
 .2חקלאות מוצרים חקלאיים -בדיקות ביולוגיות,
חיידקים ,פטריות ושמרים (הרחבה בטכנולוגיה
קייימת)
 .3חקלאות מוצרים חקלאיים -בדיקות כימיות
כרומטוגרפיה
.4מזון מים ומשקאות -בדיקות כימיות כרומטוגרפיה
(עדכון בטכנולויגה זו)
 .5חקלאות מוצרים חקלאיים -בריאות זרעים
וצמחים אימונוכימיה(השעיה מרצון )
 .6חקלאות ,מוצרים חקלאיים -בריאות זרעים
וצמחים ,שיטות מולקולריות(הרחבה לטכנולוגיה
חדשה)
 .7חקלאות; מוצרים חקלאיים -בריאות זרעים
וצמחים בדיקות כימיות

31/03/2024
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11.04.2022

הרחבה

425

תרייג לאבס בע"מ
האילן  14אור עקיבא
3065101
טל052-8959266 :
פקס077-3180728 :

 .1תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים ,בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה
 .2תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים ,בדיקות
כימיות ,כימיה קלאסית

15/09/2022

11.04.2022

הרחבה

4

מעבדות איזוטסט החדשה
בע"מ
הירמוך  ,3יבנה 8122006
טל08-9330630 :
פקס08-9330640:

 .1חומרים ומוצרי בניה -בדיקות פיזיקליות
(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
.2כבאות והצלה  -הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
 .3מתכות וחומרים אל מתכתיים ,פלסטיק-
בדיקות פיזיקליות (הרחבה לטכנולוגיה
חדשה)

31.07.2023

11.04.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

105

מעבדות השירותים להגנת
הצומח ולביקורת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
בית דגן 5025002
טל'03-968-1561 :

11.04.2022

עדכון

420

ד.ל.אופטימליט 2016
בע"מ
תירוש  6/8שוהם 6085001
ת.ד906 .
טל08-9123456 :

 .1חקלאות מוצרים חקלאיים -בדיקות
ביולוגיות נמטודות
 .2חקלאות מוצרים חקלאיים -בדיקות
ביולוגיות ,חיידקים ,פטריות ושמרים
(הרחבה בטכנולוגיה קייימת)
 .3חקלאות מוצרים חקלאיים -בדיקות
כימיות כרומטוגרפיה
.4מזון מים ומשקאות -בדיקות כימיות
כרומטוגרפיה (עדכון בטכנולויגה זו)
 .5חקלאות מוצרים חקלאיים -בריאות
זרעים וצמחים אימונוכימיה(השעיה מרצון )
 .6חקלאות ,מוצרים חקלאיים -בריאות
זרעים וצמחים ,שיטות מולקולריות(הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)
 .7חקלאות; מוצרים חקלאיים -בריאות
זרעים וצמחים בדיקות כימיות
 .1כיול  -גדלים פיזיקליים – טמפרטורה

31/03/2024

09/07/2024

10.04.2022

הסמכה
חדשה

556

המעבדה לגיהות וסביבה
בע" מ
רח' היוצרים  ; 2איזוה"ת
הצפוני ,נהריה 2231103
טל050-2640341 :

 .1איכות הסביבה  -אוויר פתוח ,דיגום

09.04.2024

10.04.2022

הסמכה
חדשה

556

המעבדה לגיהות וסביבה
בע" מ
רח' היוצרים  ; 2איזוה"ת
הצפוני ,נהריה 2231103
טל050-2640341 :

 .1איכות הסביבה  -אוויר פתוח ,דיגום

09.04.2024
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05.04.2022

הסמכה
חדשה

545

מגל הנדסה; תקינה
ומעבדה בע"מ
הצבעוני  ;58נטף
טל'02-5700645 :
פקס15325700645 :

 .1מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות-
פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות -
דימוי תנאי סביבה דינמי

04.04.2024

05.04.2022

הסמכה
מחדש

489

05.04.2022

הסמכה
חדשה

545

צבי בלאס ושות' שירותים
ויצור בע''מ
רח' פלוטצקי 5
ראשון לציון 75051
טל03-9643848 :
פקס03-9665505 :
מגל הנדסה; תקינה
ומעבדה בע"מ
הצבעוני  ;58נטף
טל'02-5700645 :
פקס15325700645 :

 .1פריטים ומוצרים הנדסיים ,שסתומים
ומגופים ,בדיקות פיזיקליות

04/07/2024

 .1מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות-
פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות -
דימוי תנאי סביבה דינמי

04.04.2024

05.04.2022

הסמכה
מחדש

489

03.04.2022

עדכון

450

 .1בדיקות בתחום התחבורה-בדיקות
פרטניות לרכב הבנוי בשלבים ,סווגים שונים
(עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה)

11.03.2024

03.04.2022

עדכון

450

 .1בדיקות בתחום התחבורה-בדיקות
פרטניות לרכב הבנוי בשלבים ,סווגים שונים
(עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה)

11.03.2024

03.04.2022

עדכון

327

 .1בדיקות בתחום התחבורה-בדיקות
פרטניות לרכב הבנוי בשלבים ,סווגים שונים
(עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה)

28/12/2023

29.03.2022

עדכון

37

צבי בלאס ושות' שירותים
ויצור בע''מ
רח' פלוטצקי 5
ראשון לציון 75051
טל03-9643848 :
פקס03-9665505 :
מכון התקנים הישראלי-
ענף רכב וחלפים
רח' חיים לבנון  ,42תל
אביב
טל'03-6465139 :
פקס03-6467613 :
מכון התקנים הישראלי-
ענף רכב וחלפים
רח' חיים לבנון  ,42תל
אביב
טל'03-6465139 :
פקס03-6467613 :
המעבדה האוניברסיטאית
לתחבורה בע"מ
אוניברסיטת אריאל
אריאל 4070000
טל'073-2123299 :
פקס073-2123298 :
סיסטם מעבדות מתקדמות
בע"מ
בנין  ,3רח' פארן  ,4אזור
תעשייה צפוני,
יבנה 81225
טל08-9422322 :
פקס08-9421333:

 .1פריטים ומוצרים הנדסיים ,שסתומים
ומגופים ,בדיקות פיזיקליות

04/07/2024

.1מתכות וחומרים על מתכתיים-בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה

11/08/2022
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טכנולוגיה

29.03.2022

הסמכה
חדשה

547

סמארט אסייס
ביוטכנולוגיות בע"מ
פנסח ספיר  ;3פארק
המדע; נס ציונה
טל054-7241251 :

Analytical and clinical chemistry testing

28/03/2024

29.03.2022

הסמכה
חדשה

547

סמארט אסייס
ביוטכנולוגיות בע"מ
פנסח ספיר  ;3פארק
המדע; נס ציונה
טל054-7241251 :

Analytical and clinical chemistry testing

28/03/2024

24.03.2022

הרחבה

514

ווטר ג'ן בע''מ -מעבדת
מים
רח' גרניט  2פתח תקוה
טל'03-7113795 :

.1מזון מים ומשקאות-בדיקות כימיות
כרומטוגרפיה (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .2מזון מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים
(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

05/07/2023

22.03.2022

הסרה מרצון,
עדכון

23

22.03.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

134

22.03.2022

הסמכה
מחדש

386

20.03.2022

הסמכה
מחדש

201

.1מתכות וחומרים אל מתכתיים ,פלסטיק-
מכון המתכות הישראלי
בדיקות פיזיקליות (הסרת שיטה בטכנולוגיה
מוסד הטכניון למו"פ
זו)
בע"מ
קרית הטכניון ,חיפה  .2 32000בדיקות בתחום התחבורה-בדיקות
פרטניות לרכב הבנוי בשלבים ,סווגים שונים
טל'04-829-4473 :
(עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה)
.1איכות הסביבה-קרקע,אגרגטים ומים-
המעבדה הממשלתית
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית
למים וביוב -נטור מים
 .2איכות הסביבה-קרקע,אגרגטים ומים-
ת.ד ,15159
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה (הסרת
ראשון לציון7528809 ,
שיטות ,הרחבה ועדכון בטכנולוגיה זו)
טל'03-968-3948 :
 .3איכות הסביבה-קרקע,אגרגטים ומים-
פקס03-9683947 :
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
איטלמן מעבדות בע"מ
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון
האגוז  ,413נווה ימין
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
4492000
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה
טל'052-6024363 :
 .3כבאות והצלה  -מערכות הצלה -בדיקת
תכנון ותקינות התקנה
 .1כיול  -כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים – נפחים
ברמד
גדולים
קיבוץ עברון 22808
טל04-9855303 :

07/10/2022

20.03.2022

הסמכה
מחדש

245

מפקדת שירותי רפואה
(משר"פ); ענף בריאות
תעסוקתית; חיל רפואה;
צה"ל
ד.צ 02149
תל השומר
טל03-7376419 :
פקס03-7377204 :

 .1בריאות-סביבת עובד ,דיגום ,גהות
תעסוקתית

21/03/2024

27/08/2024

16/06/2024

21/05/2024

Page 14 of 49

ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

14.03.2022

הסמכה
מחדש

172

קבוצת הנדסה ואיכות
בע''מ
רח' שידלובסקי  ; ;1איזור
תעשיה יבנה; 8122101
טל'072-211-9188 :
פקס153522838771 :

13.03.2022

עדכון כתובת

475

גרין צ'ק בע''מ
לח"י  ,27בני ברק 5120042
טל'03-6169977 :
פקס03-5422858 :

 .1בניה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור
בטון-בדיקות פיזיקליות
 .2קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ופיזיקליות
.3קרקע וסלילה-ביסוס המבנה
 .4בניה  -מערכות הבניין-תכן והתקנה
 .5פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .6קרקע וסלילה  -אספלט וביטומן-בדיקות
כימיות ופיזיקליות
 .7חומרים ומוצרי בניה-בדיקות פיזיקליות
 .1בניה בת קיימא (בניה ירוקה) -דירוג
בניינים

19/07/2024

09.03.2022

הסמכה
מחדש

368

08.03.2022

הסרת אתר

391

06.03.2022

הסמכה

538

מכון בקרת הבניה
הישראלי בע"מ
קומה  ;1הסיבים ,49
פתח תקוה 4919402
טל'073-3826074 :
פקס03-9112256 :
אי.אם.סי מעבדות -
מעבדות לניטור וכיול
סביבתי בע"מ
רח' הרץ היינריך  ;3חוף
שמן; חיפה
טל054-6669581 :
אם .אר .סי .תפעול בע"מ
המלאכה  5עפולה
טל076-5387500 :

06.03.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

67

 .1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות ,איכות
איגוד ערים לשמירת
הסביבה ,בדיקות כימיות
איכות הסביבה (שרון
 .2איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
כרמל)
המסגר  3ת.ד ,3041 .חדרה בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית
 .3איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
38130
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
טל04-612-3412 :
 .4איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .5איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות,
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה
של קרינת בטא
 .6איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בספקטרומטר
ארוסול
 .7איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
דיגום ובדיקות שדה
 .8כיול –גדלים כימיים -נתחי גזים באוויר

07.12.2023

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

12/03/2024

 .1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות ,מדידת
ריכוז גזים באוויר
 .2איכות הסביבה ,בדיקות פיסיקליות,
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה
של קרינת בטא

08/09/2023

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

05.03.2024

05/04/2024
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

תוקף
ההסמכה עד

טכנולוגיה

 .9כיול –גדלים פיזיקליים -מדי ריכוז
חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא

03.03.2022

הארכת
השעיה מרצון

105

מעבדות השירותים להגנת
הצומח ולביקורת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
בית דגן 5025002
טל'03-968-1561 :

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

31.03.2022

28.02.2022

הסמכה
מחדש

114

28.02.2022

הרחבה
הסרת אתר
P1

281

המחלקה לכימיה ימית
חקר ימים ואגמים
לישראל
תל שקמונה ת.ד8030 .
חיפה
טל'04-851-5202 :
פקס04-8511911 :
אנויטק בע"מ
ת.ד 862
גבעתיים 5358301
טל'03-5731944 :
פקס03-7310221 :

 .1איכות הסביבה ,מים לסוגיהם  -יצורי
מים-בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .2איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה

28/02/2024

 .1איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות-
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה בליעה
של קרינת בטא(הרחבה לאתרים חדשים)
 .2איכות הסביבה ,בדיקות כימיות -מדידת
ריכוז גזים באוויר (הרחבה לאתרים חדשים)

25/6/2023

27.02.2022

הרחבה

450

24.02.2022

הסמכה
מחדש

101

 .1חשמל -בדיקות הנדסיות ,בדיקות מעגלי
מדידת אנרגיה חשמלית
 .2כיול  -גדלים חשמליים  -הספק ואנרגיה
חשמלית חד ותלת מופעית בתדר נמוך

31/05/2024

24.02.2022

עדכון

83

מכון התקנים הישראלי-
ענף רכב וחלפים
רח' חיים לבנון  ,42תל
אביב
טל'03-6465139 :
פקס03-6467613 :
חברת החשמל לישראל
בע"מ; אגף רשת דן והחוף
 מהנדס האגף; מחלקתניהול מונים דן והחוף;
מעבדת שרות כיול ובדיקה
ניידת
לח''י  ;17בני ברק 5120026
טל03-617-4822 :
פקס0768647845 :
מרכז שרותי הדם תל
השומר  -מגן דוד אדום
בישראל
תל השומר 52621
טל03-5300486 :

 .1בדיקות בתחום התחבורה-בדיקת מימדים
ומשקל (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

11.03.2024

 .1בריאות ,רפואה  -בנק דם ,הכנת מרכיבי
דם ,ספירת דם

31/12/2023

24.02.2022

הסמכה
מחדש

396

קואליג'ין בע''מ
קריית עתידים  ;7כניסה ,2
תל אביב 6158002
טל073-2126119 :
פקס073-2126168 :

 .1מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים,
תוכניות גנטיקה מולקולרית – ריצוף
 .2מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים
תוכניות גנטיקה מולקולרית – שיטות
מבוססות PCR

01/05/2024
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ארגון
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טכנולוגיה

תוקף
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23.02.2022

עדכון

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

.1פריטים הנדסיים-מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .2כבאות והצלה  -מערכות הצלה -בדיקת
תכנון ותקינות התקנה
.3כיול-גדלים פיזיקליים-כח ,מומנט

31/07/2023

23.02.2022

עדכון

350

22.02.2022

הסמכה
מחדש

376

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

29/04/2024

22.02.2022

הסמכה
מחדש

492

קבוצת אניגמה חברה
להנדסת בטיחות 2014
בע''מ
הפלמח  ,102מבשרת ציון
טל077-7873307:
פקס02-5090845 :
אופיר אופטרוניקס
סולושנס בע''מ
הרטום  , 10ירושלים
9145001
טל02-5485400 :
פקס02-5487481 :
לידר טים בע''מ
תוצרת הארץ  ,3/125באר
שבע
טל053-7318708 :

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

21.03.2023

 .1בדיקות לא הורסות ,ביקורת אי רציפויות
החשופות לפני השטח או קרוב לפני השטח
 .2בדיקות לא הורסות ,בדיקות ברדיוגרפיה
RT
 .3בדיקות לא הורסות ,בדיקות אולטרסוניות
UT

24/03/2024

21.02.2022

הסמכה
מחדש

189

גיאו-פרוספקט בע''מ
אורוגואי  3א' ירושלים
91092
טל'02-678-9358 :

 .1איכות הסביבה  -קרקע ,דיגום קרקע
 .2קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ופיזיקליות

13/04/2024

21.02.2022

הסמכה
חדשה

540

21.02.2022

הרחבה

132

אדמה-מדעי הסביבה
והגיאולוגיה בע''מ
פארק תעשיות חבל
מודיעין; ת.ד  901שוהם
טל03-9739911 :
פקס03-9773976 :
מעבדות שרות שדה
דוד שמעוני  ,35חדרה
38364
טל'052-3554431 :
פקס04-630-3454 :

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

20/02/2024

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

10/06/2023

21.02.2022

הסמכה
מחדש

420

ד.ל.אופטימליט 2016
בע"מ
תירוש  6/8שוהם 6085001
ת.ד906 .
טל08-9123456 :

 .1כיול  -גדלים פיזיקליים  -טמפרטורה

09/07/2024
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ארגון
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טכנולוגיה

תוקף
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21.02.2022

הרחבה

26

21.02.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

10

המכון למיקרוביולוגיה של
מזון ומוצרי צריכה בע''מ
דרך השלום  9ת.ד291 .
נשר 36601
טל04-820-7074 :
פקס04-8210702 :
מעבדות הכיול רפא''ל
מחלקת אא''כ ואחזקה 78
 ,מחלקת אא כ ואחזקה 78
 ת.ד , 2250 .חיפהטל04-879-4494 :

מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית,
בדיקות ביולוגיות ,אימונוכימיה

26/09/2022

.1גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר נמוך
.2גדלים חשמליים  -תדר גבוה ,זמן
.3גדלים מכניים  -מדי קשיות
.4גדלים פיזיקליים  -לחות
.5גדלים פיזיקליים  -זרימה נוזל ואוויר
.6גדלים פיזיקליים  -מסה
.7גדלים פיזיקליים  -לחץ
.8גדלים פיזיקליים  -טמפרטורה
.9גדלים מכניים  -אורך
.10גדלים מכניים  -צורה ,זווית
.11גדלים מכניים  -מכשירי מדידה תלת
ממדיים
.12גדלים מכניים  -מדי תאוצה
.13גדלים פיזיקליים  -כח מומנט
.14גדלים חשמליים  -הספק ואנרגיה חשמלית
בתדר גבוה

23/06/2024

17.02.2022

הסמכה
מחדש

412

יוניליוור ישראל מזון
בע''מ
רח' בעלי מלאכה ;26חיפה
טל'04-6774580/1 :

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

14.05.2024

15.02.2022

הרחבה

350

קבוצת אניגמה חברה
להנדסת בטיחות 2014
בע''מ
הפלמח  ,102מבשרת ציון
טל077-7873307:
פקס02-5090845 :

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות (עדכון והרחבה
בטכנולוגיה זו)

21.03.2023

14.02.2022

הסמכה
חדשה

543

שירותי בריאות כללית ;
מינהל הספקה ; מעבדת
כיולים
רקפת  ,3שוהם 6083707
טל03-7475068 :

 .1כיול – גדלים פיזיקליים – טמפרטורה
 .2כיול – גדלים פיזיקליים  -לחות
 .3כיול – גדלים פיזיקליים – מסה
 .4כיול  -גדלים פיזיקליים – לחץ

13/02/2024

13.02.2022

הסמכה
חדשה

503

חברת החשמל לישראל
בע"מ; אגף רשת ירושלים
והנגב  -מהנדס האגף;
מחלקת ניהול מונים
ירושלים והנגב; מעבדת
שרות כיול ובדיקה ניידת
גרשון המלמד  44גבעת שאול;
ירושלים
טל076-8636931 :
פקס072-3466931 :

 .1חשמל -בדיקות הנדסיות ,בדיקות מעגלי
מדידת אנרגיה חשמלית
 .2כיול  -גדלים חשמליים  -הספק ואנרגיה
חשמלית חד ותלת מופעית בתדר נמוך

12/02/2024
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13.02.2022

הרחבה

186

מחלבת תנובה רחובות
דרך יצחק פניגר  ,2רחובות
טל'08-9444962 :
פקס03-6986554 :

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

25.11.2023

10.02.2022

חזרה
מהשעיה

379

טי.או.איי שירותי תעשיה
בע"מ
השקמה  ;2אזור
טל'03-6023559 :
פקס03-6023559 :

.1מכלי לחץ-תכן וביצוע

15/8/2023

09.02.2022

הרחבה

399

מגל-אפקה מעבדת רכב
בע''מ
רח' צבעוני  ,58נטף 90804
טל'02-5700645 :
פקס02-5700645 :

 .1מתכות וחומרים אל מתכתיים -מכליות-
בדיקות הנדסיות ,תכן ובצוע

23/06/2023

07.02.2022

הרחבה

247

ניהול משאבי סביבה
אינוירומנג'ר בע"מ
רח' הפרת  ,2יבנה,
8122702
טל'08-9430176 :
פקס08-9327110 :

 .1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות-
מדידת ריכוז גזים באוויר (הרחבה
בטכנולוגיה קיימת לשני אתרים נוספים)
 .2איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות-
בדיקת ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה בליעה
של קרינת בטא (הרחבה בטכנולוגיה קיימת
לאתר נוסף)

01/02/2023

07.02.2022

הסמכה
מחדש

332

מעבדות איכות וטיב א.ק.
בע"מ
כצנלסון ; 7862303 ,3
אשקלון
טל'08-6233302 :

 .1כבאות והצלה – הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות
. 2בניה  -בדיקות הנדסיות-ממדים מקלטים
ונגרות במבנים
.3פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון
בדיקות פיזיקליות והנדסיות.4כבאות והצלה  -מערכות כיבוי אש על בסיס
מים-בדיקת תכנון ותקינות התקנה
.5כבאות והצלה  -מערכות הצלה -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה

15/05/2024

07.02.2022

הרחבה

30

נשר מפעלי מלט
ישראליים בע"מ -
המעבדה המרכזית
אזור התעשייה ב' ,רמלה
72100
טל'08-927-1777 :
פקס08-9246451 :

.1איכות הסביבה-בדיקות כימיות-מדידת ריכוז
גזים באוויר (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
.2איכות הסביבה-בדיקות פיזיקליות-בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .3איכות הסביבה-בדיקות פיזיקליות-בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בספקטרומטר ארסול
(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)

31/01/2024

02.02.2022

הסמכה
מחדש

485

קסנון קיו אל בע''מ
רח'' צהל  ,24אשקלון
טל08-6638668 :
פקס08-6638668 :

 .1בדיקות לא הורסות ,ביקורת אי רציפויות
החשופות לפני השטח או קרוב לפני השטח
 .2בדיקות לא הורסות ,בדיקות ברדיוגרפיה
 .3בדיקות לא הורסות ,בדיקות אולטרסוניות

23/03/2024
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02.02.2022

הסמכה
מחדש

392

איסטרוניקס בע"מ
ת.ד  ;39300רוזאניס 11
תל אביב 6139201
טל03-6458630 :

 .1כיול – גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר נמוך

23/06/2024

02.02.2022

עדכון

24

02.02.2022

עדכון

28

איקא מעבדות ()2006
בע''מ
רחוב היוזמה  ,3טירת
כרמל3912002 ,
טל'04-8211631 :
פקס04-8211637 :
מורקס  71בע''מ
האלה  25אבן יהודה
4050778
טל'09-899-7760 :

 .1בדיקות לא הורסות ( -)NDTביקורת פגמים
חשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח ( MT ,
( )PT , VTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .2בדיקות לא הורסות ( -)NDTבדיקות
ברדיוגרפיה ( RTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)

15/03/2023

02.02.2022

הרחבה

244

מכון העמקים בע''מ
רח'  301יפיע 1695500
טל'04-6467170 :
פקס04-6016028 :

 .1בדיקות לא הורסות ( -)NDTביקורת פגמים
חשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח ( MT ,
( )PT , VTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .2בדיקות לא הורסות ( -)NDTבדיקות
ברדיוגרפיה ( RTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .3בדיקות לא הורסות ( -NDTבדיקות
אולטרסוניות ( UTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
.1בניה-מערכות הבנין-תכן והתקנה (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)

30/01/2023

02.02.2022

עדכון

37

סיסטם מעבדות מתקדמות
בע"מ
בנין  ,3רח' פארן  ,4אזור
תעשייה צפוני,
יבנה 81225
טל08-9422322 :
פקס08-9421333:

01.02.2022

עדכון

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות (עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)
 .2בדיקות לא הורסות ( -)NDTביקורת פגמים
חשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח ( MT ,
( )PT , VTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .3בדיקות לא הורסות ( -NDTבדיקות
אולטרסוניות ( UTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
.4מתכות וחומרים על מתכתיים-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה (עדכון בטכנולוגיה זו)
 .5בדיקות לא הורסות ( -)NDTבדיקות
ברדיוגרפיה ( RTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .1פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות (עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)

01.02.2022

עדכון

4

מעבדות איזוטסט החדשה
בע"מ
הירמוך  ,3יבנה 8122006
טל08-9330630 :
פקס08-9330640:

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות (עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)
 .2בדיקות לא הורסות ( -)NDTביקורת פגמים
חשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח ( MT ,
( )PT , VTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .3בדיקות לא הורסות ( -NDTבדיקות

04/01/2024

11.08.2022

31/07/2023

31/07/2023
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

תוקף
ההסמכה עד

טכנולוגיה
אולטרסוניות ( UTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)

01.02.2022

עדכון

6

גבי שואף בע"מ
הירקון  ,34יבנה 81227
טל'03-9605559:
פקס03-9604160:

 .1בדיקות לא הורסות ( -)NDTביקורת פגמים
חשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח ( MT ,
( )PT , VTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .2בדיקות לא הורסות ( -)NDTבדיקות
ברדיוגרפיה ( RTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .3בדיקות לא הורסות ( -NDTבדיקות
אולטרסוניות ( UTעדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
.4בדיקות לא הורסות -בדיקות בזרמי ערבולת
(אלקטרומגנטיות) ( ETעדכון רוחבי בטכנולוגיה
זו)

24/06/2023

01.02.2022

עדכון

1

30.01.2022

הרחבה

462

המבדקה לבנין ותשתית
בע''מ
היינריך הרץ , 3חוף שמן,
חיפה3223201 ,
טל'04-849-2804 :
פקס04-849-2843 :
מבדק איכות (השרון)
בע"מ
נחל ערוגות  ,18כפר יונה
40300
טל'09-9792939 :
פקס09-9792949 :

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות (עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)

31/07/2023

.1בניה-בדיקות הנדסיות-ממדים מקלטים
ונגרות במבנים (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .2מתכות וחומרים אל מתכתיים ,פלסטיק-
בדיקות פיזיקליות (הרחבה לטכנולוגיה
חדשה)
 .3פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות (עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)

31.05.2024

26.01.2022

השעיה מרצון

488

ויוואקס בע"מ
בית עפרן; כניסה א; דרך
בר יהודה  , 46נשר
טל050-774-2011 :
פקס077-3179884 :

25.01.2022

עדכון

510

25.01.2022

הסמכה
מחדש

285

רותם תעשיות בע''מ
פארק תעשיות רותם
מישור ימין
ד.נ ערבה  86800דימונה
טל'08-6564769 :
פקס08-6550797 :
שמר בטיחות והנדסה
(ש.ב.ה) בע''מ
מרכז עסקים עזריאלי
ראשונים; שד' נים
;2ראשון לציון 7546302
טל'052-2321144 :
פקס153-052-2321144 :

29/08/2022 1.Toxicity Studies

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

09.05.2023

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

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקת מתקני משחקים מתנפחים
 .3פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות ,מתקני
משחקים וספורט

30/04/2024
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

25.01.2022

הסמכה
מחדש

499

פאיירלאב בע"מ
רחל  ,8קריית ביאליק,
2706930
טל'077-3015123 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה
.3כבאות והצלה  -מערכות הצלה-בדיקת תכנון
ותקינות התקנה

08/06/2024

24.01.2022

עדכון

31

המכון הישראלי לאנרגיה
ולסביבה-המעבדה
הכימית
חיים לבנון  ,26תל אביב
טל03-642-4075 :

 .1איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה
 .2איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .3דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית

20/12/2023

23.01.2022

הסמכה

512

מגוואט שנאים בע"מ
יגאל אלון ;31קרית טבעון
טל054-5382045 :

 .1דלקים ,שמנים וביטומנים ,דיגום
 .2חשמל  -בדיקות חשמליות ,בדיקות בידוד
חשמלי
 .3דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית

22/01/2024

20/01/2022

עדכון

296

17.01.2022

הכרה מחדש

278

טכנו ליין הנדסת בניין
בע''מ
המסילה , 19נשר,
3673011
טל'050-6566791 :
פקס04-6566791 :
יחידת מחקר פרה-קליני
המרכז הרפואי ע''ש שמיר
(אסף הרופא)
צריפין
טל08-9779749 :
פקס08-977-9748 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת הערה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (הסרת הערה
בטכנולוגיה זו)

04/02/2024

17.01.2022

הכרה מחדש

349

פרוטליקס בע''מ
סנונית  ;2ת.ד ,455
כרמיאל
טל04-9028100 :
פקס04-9028194 :

17.01.2022

הכרה מחדש

70

אנליסט מעבדת שרות
ומחקר
רח' אילן רמון  2נס ציונה
7403635
טל08-9360951 :
פקס08-9360955 :

17/01/2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

462

מבדק איכות (השרון)
בע"מ
נחל ערוגות  ,18כפר יונה
40300
טל'09-9792939 :
פקס09-9792949 :

09/08/2022 Other studies:
Pharmacokinetics- Biocompatibility Medical Devices
Toxicity–Toxicological Pathology
Analytical and Clinical Chemistry
Testing09/05/2024 Analytical and clinical chemistry testing

02/05/2024 1.Physical-Chemical Testing
2.Analytical and Clinical
Chemistry Testing

 .1בניה-מערכות הבנין-תכן והתקנה (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .3כבאות והצלה  -מערכות הצלה -בדיקת
תכנון ותקינות התקנה
.4קרקע וסלילה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ופיזיקליות

31/5/2024
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

17.01.2022

הרחבה

518

קנאסול שרותי מעבדה
בע"מ
קיבוץ גן שמואל 3881000
טל'073-3682600 :

17.01.2022

הרחבה

472

מוסד ומכון למדע ולמחקר
החי ע''ר
ד.נ נגב  , 8533500קיבוץ
להב
טל 08-9913669 :

תוקף
ההסמכה עד

טכנולוגיה

 .5קרקע וסלילה-ביסוס המבנה
.6חומרים ומוצרי בניה-בדיקות פיזיקליות
.7כבאות והצלה  -מערכות כיבוי אש על בסיס
מים -בדיקת תכנון ותקינות התקנה
 .8כבאות והצלה – הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות(הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .1חקלאות  -מוצרים חקלאיים-בדיקות
ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)

14.3.2023

31/08/2023 :Other studies Toxicological Pathology

16.01.2022

הסמכה
מחדש

428

סיגמא  -מעבדה לענף
הבניה ותשתיות 2008
בע''מ
ביר באקה  ; 10ת.ד
 ,1884באקה אלגרביה
3010000
טל'04-6282548 :
פקס07-22338244 :

.1בניה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור
בטון-בדיקות פיזיקליות (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
.2בניה  -בדיקות הנדסיות-
ממדים מקלטים ונגרות במבנים

02.03.2024

16.01.2022

השעיה מרצון

516

איי.טי.אס הנדסה בע''מ
התעשיה  ,5מגדל העמק
2307041
טל04-6061444 :
פקס04-6442090 :

מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות  ,בדיקות
רכיבים אלקטרוניים

29/05/2023

16.01.2022

הסמכה
מחדש

169

איזולאב בע מ
בקה אל-גרביה 3010000
טל'04-628-1155 :

16.01.2022

הסמכה
מחדש

338

איגוד ערים לאיכות
הסביבה -נפת אשקלון-
מעב' לניטור אויר
רח צה''ל ;99בניין אביאל;
קומה  ,5אשקלון 7859323
טל08-6766001 :
פקס08-6766011 :

 .1בניה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-
בדיקות פיזיקליות
 .2בניה  -מערכות הבניין-תכן והתקנה
 .3בניה  -בדיקות הנדסיות-ממדים ,מקלטים
ונגרות במבנים
 .4גפ"מ (גז פחמימני מעובה) -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה
.1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות ,מדידת ריכוז
גזים באוויר
 .2איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,מדידת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא

06.01.2024

15/05/2024
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סוג עדכון
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ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

16.01.2022

הסמכה
מחדש
והרחבה

31

המכון הישראלי לאנרגיה
ולסביבה-המעבדה
הכימית
חיים לבנון  ,26תל אביב
טל03-642-4075 :

 .1איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה
 .2איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .3דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית

20/12/2023

13.01.2022

הסרה מרצון

296

11.1.2022

הסמכה
מחדש

264

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

06.06.2024

09.01.2022

הרחבה

5

טכנו ליין הנדסת בניין
בע''מ
המסילה , 19נשר,
3673011
טל'050-6566791 :
פקס04-6566791 :
רפא''ל המעבדה למרחקי
הפרדה
(ת.ד 580( 2250
חיפה 3102102
טל'073-3553024/3561 :
פקס073-3554218 :
אמינולאב בע''מ
פנחס ספיר  1פארק המדע
בנין מס'  -1ת.ד ,4074 .נסציונה
טל08-9303389 :
פקס 08-9303355 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)

04/02/2024

 .1חקלאות ,מוצרים חקלאיים ,בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
.2מזון מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
.3איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה(הרחבה
בטכנולוגיה קיימת)
.4תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)

31/8/2022

09.01.2022

הרחבה

184

מעבדות חי בע''מ
מנחם פלאוט  6פארק
תמר ,רחובות 76326
טל'08-9366475 :
פקס08-936-6474 :

 .1תכשירים רפואיים ואביזריים רפואיים-
בדיקות ביולוגיות ,נגיפים (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)

31.03.2023

09.01.2022

הסמכה
מחדש

91

מעבדת מי אזור דן  -אגודת  .1איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית
מים חקלאית שיתופית
 .2איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בע''מ
אבן גבירול  , 218תל אביב בדיקות כימיות,כרומטוגרפיה
 .3איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
טל'03-791-4534 :
בדיקות כימיות,ספקטרוסקופיה (הסרת
פקס03-7914505 :
שיטה בטכנולוגיה זו)
.4איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
דיגום ובדיקות שדה

02.03.2024

04.01.2022

הרחבה

120

.1בריאות ,רפואה-מיקרוביולוגיה ,בדיקות
ביולוגיות ,בידוד ,זיהוי ואפיון בתרבית ,שיטות
בתרבית (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
.2נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים-
מיקרוביולוגיה ,בדיקות ביולוגיות ,זיהוי ואפיון
בתרבית-שיטות ידניות (הרחבה לטכנולוגיה
חדשה)

30/04/2022

מעבדות המכון הוטרינרי
ע''ש קמרון-משרד החקלאות
בית דגן 50250
טל'03-968-1682 :
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תוקף
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03.01.2022

הסמכה
מחדש

478

03.01.2022

הכרה מחדש

480

סייף צ'ק בטיחות מתקני
משחק וכושר בע''מ
רח' שערי תשובה  8מודיעין
עלית
טל'08-6830996 :
פקס153-8-9739639 :
נובוקיור (ישראל) בע"מ
רח' נחום חת  ; 5טירת
הכרמל
טל04-8501204 :
פקס04-8501207 :

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות
ובטון-בדיקות פיזיקליות והנדסיות (הסרת
שיטה בטכנולוגיה זו)

08/03/2024

30.12.2021

הכרה מחדש

237

ביוליין אר אקס בע''מ
רח המעיין  ;2ליגד סנטר
מודיעין 7177871
טל02-5489100 :
פקס08-6429101 :

.1 Toxicity Studies

23/05/2024

.2 Other Studies: In Vitro TestingFrequency Scan
03/03/2024 Other Studies: Biological Samples Testing
(Fluids and Tissues) From Animals

28.12.2021

עדכון

37

סיסטם מעבדות מתקדמות
בע"מ
בנין  ,3רח' פארן  ,4אזור
תעשייה צפוני ,יבנה 81225
טל08-9422322 :
פקס08-9421333:

.1חומרים ומוצרי בניה-בדיקות פיזיקליות (עדכון
תקנים בטכנולוגיה זו)

11.08.2022

28.12.2021

עדכון

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות (עדכון תקנים בטכנולוגיה זו)
 .2בניה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-
בדיקות פיזיקליות (עדכון תקנים בטכנולוגיה זו)

31.7.2023

26.12.2021

הכרה חדשה

537

המעבדה לביולוגיה
מולקולרית; המרכז
המשולב לקידום בריאות
ומניעת סרטן; המרכז
הרפואי תל אביב ע״ש
סוראסקי – איכילוב
רח' ויצמן  6מלר"מ
איכילוב ,תל אביב
טל03-6973132 :
פקס03-6973132 :

26.12.2021

הכרה מחדש

73

אדמה מכתשים בע''מ
אזה"ת נאות חובב 8551600
טל08-6296951 :
פקס08-6296689 :

Analytical and Clinical Chemistry

25/12/2023

Testing

08/05/2024
Physical-chemical testing
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26.12.2021

הרחבה

78

מעבדות מילודע ומיגל
שותפות מוגבלת
ת.ד  ;1264אזה''ת ,קרית
ביאליק 2711102
טל04-985-3292 :

.1איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כימיה קלאסית (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
 .2איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)

23/12/2023

26.12.2021

הרחבה

518

קנאסול שרותי מעבדה בע"מ
קיבוץ גן שמואל 3881000
טל'073-3682600 :

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

14.3.2023

26.12.2021

פיקוח והרחבה

89

מעבדות החברה לשירותי
איכות הסביבה בע מ
באר שבע 84156
טל08-6503708 :

 .1איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיהGC/MS,

06/12/2023

23.12.2021

הסמכה חדשה

477

23.12.2021

הסמכה חדשה

539

רפא''ל -מערכות לחימה
מתקדמות בע"מ; יחידת
שטח מכניקה  -מעבדת
ניסויי מבנים; חוזק
ודינמיקה
מרכז הפצה ; 670ת.ד 2250
טל073-3352374 :
אופק ים א.מ יזמות וניהול
פרוייקטים בע"מ
רח' סחרוב דוד  ;5ראשון
לציון
טל'03-9445525 :
פקס03-9445526 :

 .1מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות ,פלטפורמות
ומשימות אזרחיות וצבאיות  -דימוי תנאים
פיזיקליים

22/12/2023

.1קרקע וסלילה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ופיזיקליות

22.12.2023

23.12.2021

הסמכה מחדש

98

ורידיס קרקעות מזוהמות
בע''מ
רח המנוף  ;3רחובות
7638603
טל08-9408922 :
פקס08-9408903 :

20.12.2021

הסמכה מחדש

221

מעבדת שרות כיול ובדיקה
ניידת; מחלקת ניהול מונים
חיפה והצפון; אגף רשת
חיפה והצפון; חברת החשמל
לישראל
נתיב האור  ; 1חיפה ; מול
איצטדיון עופר
טל076-8633082 :
פקס072-3462546 :

 .1פריטים הנדסיים  -מכלים וצנרת לחץ
פליטות/דליפה לקרקע
 .2פריטים הנדסיים  -מכלים וצנרת לחץ פליטות
לאוויר
 .3איכות הסביבה  -קרקע' דיגום קרקע ,קרקע
כללי
 .4איכות הסביבה – קרקע' דיגום אוויר בקרקע
 .5מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה-
בדיקות פיסיקליות צנרת מים וביוב ,צילום
וזיהוי ממצאים
 .1כיול – גדלים חשמליים  -הספק ואנרגיה
חשמלית חד ותלת מופעית בתדר נמוך

24/09/2023

21/03/2024
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19.12.2021

הסמכה מחדש

393

החברה המרכזית לייצור
משקאות קלים בע"מ-
מעבדת מפעל קוקה קולה
כהנמן  , 129בני ברק 5110401
טל'03-6172222 :
פקס03-6712917 :

 .1מזון ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה
 .2איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כימיה קלאסית
 .3איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,,ספקטרוסקופיה

16/12/2023

16.12.2021

הסמכה מחדש

290

אדמה אגן בע''מ -מעבדות
QC
רח' האשלג;ת.ד ; 262 .אזור
התעשיה הצפוני;,אשדוד
טל08-8515346 :
פקס08-8515311 :

 .1חקלאות-מוצרים חקלאים ,בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

01/01/2024

15.12.2021

הארכת
השעייה מרצון

318

יתרולאב בע"מ
הבושם  ;3פארק מנרב; בנין
 ;3קומה  ;3אשדוד
טל'08-6212267 :
פקס08-9327340 :

 .1מזון ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

02.04.2022

13.12.2021

הרחבה

471

סביון דיאגנוסטיקה בע''מ
הבושם  ,3אשדוד
טל08-8562920 :
פקס08-8523176 :

 .1חקלאות ,מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

10/11/2023

13.12.2021

עדכון

463

אייקון מעבדות  2020בע"מ
דרך העמק  ;8מגדל העמק
23012
טל'077-5085022 :
פקס077-5085023 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון
בטכנולוגיה זו)

25/01/2024

13.12.2021

עדכון

386

איטלמן מעבדות בע"מ
האגוז  ,413נווה ימין
4492000
טל'052-6024363 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון
בטכנולוגיה זו)

27/08/2022

13.12.2021

עדכון

499

פאיירלאב בע"מ
רחל  ,8קריית ביאליק,
2706930
טל'077-3015123 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון
בטכנולוגיה זו)

08/06/2022

13.12.2021

עדכון

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון
בטכנולוגיה זו)

31/07/2023
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13.12.2021

השעיה מרצון

245

מפקדת שירותי רפואה
(משר"פ); ענף בריאות
תעסוקתית; חיל רפואה;
צה"ל  ,תל השומר
טל03-7376419 :
פקס03-7377204 :

 .1בריאות ,רעש תעסוקתי

21/05/2022

12.12.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

246

המועצה לענף הלול
המעבדות לבריאות העוף
רח קפלן  ,2תל אביב 61071
טל'04-652-7598 :
פקס03-696-0151 :

12.12.2021

עדכון

433

אוטוריטי לאבס בע''מ
ת.ד  ;8433רח' האומנות ,4
נתניה
טל'052-4704168 :

 .1נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים -בדיקות
ביולוגיות ,אימונוכימיה
 .2נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים -בדיקות
ביולוגיות ,שיטות מולקולריות (הרחבה
בטכנולוגיה קיימת)
 .3נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים -בדיקות
ביולוגיות ,נגיפים
 .4מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,שיטות מולקולריות
 .5מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים
 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון
בטכנולוגיה זו)

31/12/2023

12.12.2021

עדכון

37

12.12.2021

עדכון

296

סיסטם מעבדות מתקדמות
בע"מ
בנין  ,3רח' פארן  ,4אזור
יבנה
תעשייה צפוני,
81225
טל08-9422322 :
פקס08-9421333:
טכנו ליין הנדסת בניין בע''מ
המסילה , 19נשר,
3673011
טל'050-6566791 :
פקס04-6566791 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון
בטכנולוגיה זו)

11.08.2022

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון (הסרת שיטה
בטכנולוגיה זו)
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון
בטכנולוגיה זו)

04/02/2024

12.12.2021

עדכון

4

.1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות(הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
.2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה(עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)
 .3קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ופיזיקליות(הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
 .4חומרים ומוצרי בניה -בדיקות
פיזיקליות(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
בניה-בדיקות הנדסיות-ממדים ,מקלטים ונגרות
במבנים

31.07.2023

מעבדות איזוטסט החדשה
בע"מ
הירמוך  ,3יבנה 8122006
טל08-9330630 :
פקס08-9330640:

03/11/2022

Page 28 of 49

ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

טכנולוגיה

תוקף
ההסמכה עד

08.12.2021

הרחבה

275

אינ.פי.סי ( )1982בע''מ
רח' זרחן  8קריית גת
8258108
טל'08-6677955 :
פקס08-6677956 :

 .1כיול – גדלים כימיים  -גלאי גזים באוויר
(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)

16/06/2023

08.12.2021

הכרה מחדש

406

אנליסט-מעבדת שרות
ומחקר
רח' אילן רמון  ,2נס ציונה
7403635
טל'08-9360950 :
פקס08-9360955 :

Analytical and Clinical Chemistry
Testing

27/03/2024

07.12.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

394

אמבר  -מכון תערובת
א.ת .גרנות3881100 ,
טלפון04-6321310 :
פקס04-6321651 :

 .1מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .2מזון ,מים ומשקאות-בדיקות ביולוגיות
אימונוכימיה
 .3מזון ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה (הרחבה בטכנולוגיה זו)

03/03/2024

07.12.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

78

מעבדות מילודע ומיגל
שותפות מוגבלת
ת.ד  ;1264אזה''ת ,קרית
ביאליק 2711102
טל04-985-3292 :

.1קוסמטיקה -בדיקות ביולוגיות ,חיידקים
פטריות ושמרים (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .2מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית -
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים
(הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .3חקלאות ,מוצרים חקלאיים  -בדיקות
ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים (הרחבה
בטכנולוגיה זו)
 .4חקלאות ,מוצרים חקלאיים-בדיקות כימיות,
ספקטרוסופיה
 .5תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים-בדיקות
פיזיקליות (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 6מזון ,מים ומשקאות היגיינה תעשייתית -
בדיקות ביולוגיות ,שיטות מולקולריות( .הרחבה
בטכנולוגיה זו)
 .7מזון ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה(הרחבה בטכנולויגה זו)
.8חקלאות ,מוצרים חקלאים-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .9מזון ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית
.10חקלאות ,מוצרים חקלאים-בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .11מזון מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
 .12מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית -
בדיקות ביולוגיות ,אימונוכימיה (הרחבה
בטכנולוגיה זו)
 .13תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים
(הרחבה בטכנולוגיה זו)
.14איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים -בדיקות
ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים(הרחבה
בטכנולוגיה זו)
 .15איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .16איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות

23.12.2023
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186

מחלבת תנובה רחובות
דרך יצחק פניגר  ,2רחובות
טל'08-9444962 :
פקס03-6986554 :

01.12.2021

הכרה מחדש

405

מ.ד ביוסיינס אינוואלורה
בע''מ
רח ספיר  3פארק המדע ; ת.ד
 ,4127נס ציונה
טל08-9396884 :
פקס08-9396885 :

06/01/2024 -Histopathology
-Studies on Animals for Biological Activity
-Toxicological Pathology

01/12/2021

הסמכה מחדש

388

28.11.2021

הסמכה מחדש

466

רכבת ישראל בע"מ .חטיבת
בטיחות; ביטחון ואיכות
הסביבה
על פרשת דרכים  ;1ת.ד
 ;18085תחנת רכבת סבידור;
תל אביב
טל'04-8564147 :
פקס15348564147 :
קיוריספונס בע''מ
רח' אופנהיימר  ;2בנין העוגן
קומה  ,14רחובות
טל074-7622101 :

.1איכות הסביבה,בדיקות כימיות ,מדידת ריכוז
גזים באוויר
 .2איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות -בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא (עדכון בשם הטכנולוגיה)

27.03.2024

 .1בריאות ,רפואה – פתולוגיה ,בדיקות כימיות,
ביולוגיות ,צביעות קלאסיות ,היסטופתולוגיה
 .2בריאות ,רפואה – גנטיקה ,בדיקות ביולוגיות,
שיטות מולקולריות

08/12/2023

23.11.2021

הסמכה מחדש

244

מכון העמקים בע''מ
רח'  301יפיע 1695500
טל'04-6467170 :
פקס04-6016028 :

23.11.2021

הסמכה מחדש

450

מכון התקנים הישראלי-ענף
רכב וחלפים
רח' חיים לבנון  ,42תל אביב
טל'03-6465139 :
פקס03-6467613 :

 .1כבאות והצלה – הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות
 .2בניה  -בטון חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-
בדיקות פיזיקליות
 .3בניה  -בדיקות הנדסיות-ממדים ,מקלטים
ונגרות במבנים
 .4פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .5פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .1בדיקות בתחום התחבורה-בדיקת מימדים
ומשקל
 .2בדיקות בתחום התחבורה-בדיקות פרטניות
לרכב הבנוי בשלבים בסווג  Nעם שני סרנים -
דרישות חובה

04/01/2022

כימיות ,כימיה קלאסית
 .17איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .18איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-דיגום
ובדיקות שדה
 .19תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים-
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה
 .20תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה (הרחבה
בטכנולוגיה חדשה)
 .1מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות
ושמרים(הסרת שיטות בטכנולוגיה זו)
 .2מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית (הסרת שיטות בטכנולוגיה זו)

25.11.2023

11.03.2024
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23.11.2021

הרחבה

436

רדט ציוד ומערכות 1993
בע''מ
אפעל  22פתח תקוה
טל03-6450513 :
פקס03-6450760 :

 .1כיול – גדלים פיזיקליים  -לחץ

16/12/2022

18.11.2021

הסמכה מחדש

239

אלביט מערכות בע''מ
מרכז תעשיות מדע ת.ד.
,539חיפה
טל'04-8315345 :

18.11.2021

הסמכה מחדש

296

טכנו ליין הנדסת בניין בע''מ
המסילה , 19נשר,
3673011
טל'050-6566791 :
פקס04-6566791 :

 .1מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות-פלטפורמות
ומשימות אזרחיות וצבאיות  -דימוי תנאי סביבה
אקלימי
 .2מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות-פלטפורמות
ומשימות אזרחיות וצבאיות  -דימוי תנאי סביבה
דינמי
 .3מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות-פליטה
מולכת/מוקרנת
 .4מוצרי תעשיה  -בדיקות הנדסיות-רגישות
מולכת/מוקרנת
 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי  -בדיקת תכנון
 . .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי  -בדיקת תקינות התקנה
.3כבאות והצלה – הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות

24/02/2024

16.11.2021

הסמכה מחדש

269

15.11.2021

השעיה מרצון

23

תעש מערכות בע"מ,
המעבדה המרכזית,
בליסטיקה חישובית -
המעבדה לבדיקת מרחקי
הפרדה
שדרות ביאליק  ,64רמת
השרון 47100
טל'03-547-6717 :
מכון המתכות הישראלי
מוסד הטכניון למו"פ בע"מ
קרית הטכניון ,חיפה 32000
טל'04-829-4473 :

14.11.2021

עדכון

433

אוטוריטי לאבס בע''מ
ת.ד  ;8433רח' האומנות ,4
נתניה
טל'052-4704168 :

14.11.2021

עדכון

398

המעבדה לבטיחות בע''מ
המלאכה  ;2אזה"ת ספיר;
נתניה
טל'09-7436654 :
פקס09-9796086 :

04/02/2022

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

10/01/2024

 .1מתכות וחומרים אל מתכתיים -מיכליות-
בדיקות כימיות ,ציפוי שטח וגימורים (השעיה
מרצון לשיטה בטכנולוגיה זו)

07/10/2022

.2מתכות וחומרים אל מתכתיים ,פלסטיק-
בדיקות פיזיקליות (השעיה מרצון לשיטה
בטכנולוגיה זו)
.1כבאות והצלה – מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי -בדיקת תכנון(עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)
 ..2כבאות והצלה – מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)
 .1כבאות והצלה – מערכות הצלה -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה (עדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)

03/11/2022

10/09/2023
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11.11.2021

עדכון
שם אתר

1

המבדקה לבנין ותשתית
בע''מ
היינריך הרץ , 3חוף שמן,
חיפה3223201 ,
טל'04-849-2804 :
פקס04-849-2843 :

 .1קרקע וסלילה  -אספלט וביטומן-בדיקות
כימיות ופיזיקליות
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .3בניה  -בדיקות הנדסיות-ממדים ,מקלטים
ונגרות במבנים
 .4פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .5איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית
 .6גפ"מ (גז פחמימני מעובה) -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה
 .7קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים -בדיקות
כימיות ופיזיקליות
 .8פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .9בניה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-
בדיקות פיזיקליות
.10קרקע וסלילה-ביסוס המבנה
.11בניה-מערכות הבנין-תכן והתקנה

31/07/2023

10.11.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

323

איגוד ערים לאיכות הסביבה
 אשדוד חבל יבנהרחוב יאיר  ,2אשדוד,
7722610
טל'08-8519511 :
פקס153-88519511 :

.1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות-מדידת ריכוז
גזים באוויר
 .2איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות-בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

29.03.2024

07.11.2021

עדכון

174

אל-כם שירותי יעוץ והנדסה
בע מ
ת.ד ,2417.כפר סבא 44641
טל'09-7675857 :
פקס09-7676239 :

.1בריאות – סביבת עובד-בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה (עדכון שיטה בטכנולוגיה קיימת)

01/06/2022

07.11.2021

הסרה מרצון

40

ארני מילר מעבדות בע"מ
דרך חברון  60באר שבע
טל08-627-6754 :
פקס08-6231555 :

.1איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כימיה קלאסית (הסרת שיטות
בטכנולוגיה זו)
 .2איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה (הסרת שיטות
בטכנולוגיה זו)

14/08/2022

04.11.2021

הסמכה מחדש

131

חברת החשמל לישראל
בע"מ; חטיבת פרויקטים
הנדסיים; מגזר הנדסה
וטכנולוגיה; מחלקת ניטור
סביבתי  -מעבדת דיגום
מזהמים במקור
נתיב האור  1ת.ד ,10 .חיפה
טל'04-8183635 :

 .1איכות הסביבה  -אוויר מארובות-דיגום
 .2איכות הסביבה – קרקע-דיגום קרקע
 .3איכות הסביבה ,בדיקות כימיות-מדידת ריכוז
גזים באוויר

28/12/2023

04/11/2021

עדכון כתובת

1

המבדקה לבנין ותשתית
בע''מ
היינריך הרץ , 3חוף שמן,
חיפה3223201 ,
טל'04-849-2804 :
פקס04-849-2843 :

 .1קרקע וסלילה  -אספלט וביטומן-בדיקות
כימיות ופיזיקליות
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .3בניה  -בדיקות הנדסיות-ממדים ,מקלטים
ונגרות במבנים
 .4פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-

31/07/2023
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והרחבה

30

נשר מפעלי מלט ישראליים
בע"מ  -המעבדה המרכזית
אזור התעשייה ב' ,רמלה
72100
טל'08-927-1777 :
פקס08-9246451 :

02/11/2021

הרחבה

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

 .1בניה  -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-בדיקות
כימיות  ,כימיה קלאסית
 .2בניה  -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .3בניה  -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-בדיקות
פיזיקליות
 .4איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .5איכות הסביבה – אוויר -בדיקות כימיות
,ספקטרוסקופיה
 .6קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים -בדיקות
כימיות ופיזיקליות
 .7איכות הסביבה  -בדיקות כימיות; ביולוגיות;
פיזיקליות והנדסיות; קרקע בוצה; פסולת מוצקה
ומי נגר-דיגום(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .1פריטים הנדסיים  -מבנים ,תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות ,מתקני משחקים
וספורט (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)

31.10.2021

הרחבה

491

אוניברסיטת אריאל בשומרון
; המעבדה הרב תחומית
קרית המדע  3אריאל
טל03-9755887 :

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

12/10/2022

27/10/2021

השעיה מרצון

318

יתרולאב בע"מ
הבושם  ;3פארק מנרב; בנין
 ;3קומה  ;3אשדוד
טל'08-6212267 :
פקס08-9327340 :

 .1מזון ,מים ומשקאות-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

02.04.2022

26/10/2021

הסמכה מחדש
והרחבה

107

מעבדה מטלורגית רפא''ל
בע''מ
מרכז הפצה  300ת.ד,2250 .
חיפה 3102102
טל'04-879-4427 :

 .1מתכות וחומרים אל מתכתיים; פלסטיק-
בדיקות פיזיקליות

31/01/2024

בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .5איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית
 .6גפ"מ (גז פחמימני מעובה) -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה
 .7קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים -בדיקות
כימיות ופיזיקליות
 .8פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .9בניה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-
בדיקות פיזיקליות
.10קרקע וסלילה-ביסוס המבנה
.11בניה-מערכות הבנין-תכן והתקנה
31/01/2024

31/07/2023
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26/10/2021

הסמכה מחדש

108

מעבדת מתודה  -פז חברת
נפט בע"מ
יורו פארק; בניין הולנד;,
קיבוץ יקום 6097200
טל'972-3-646-1101 :

.1פריטים הנדסיים  -מכלים וצנרת לחץ-פליטות
לאוויר
 .2פריטים הנדסיים  -מכלים וצנרת לחץ-
פליטות/דליפה לקרקע

08/02/2024

25/10/2021

הרחבה

4

מעבדות איזוטסט החדשה
בע"מ
הירמוך  ,3יבנה 8122006
טל08-9330630 :
פקס08-9330640:

.1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות(הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
.2פריטים הנדסיים-מבנים תשיות ובטון-בדיקות
לא הורסות (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .3קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים -בדיקות
כימיות ופיזיקליות(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .4חומרים ומוצרי בניה -בדיקות
פיזיקליות(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

31.07.2023

25.10.2021

הסמכה מחדש

389

דה סניפרס אן וי
רחוב העמל  ,11פארק אפק
ראש העין 11716
טל'073-3246086 :
םקס03-7167667 :

 .1איכות הסביבה -אוויר פתוח-דיגום

07/02/2024

25.10.2021

הרחבה

244

מכון העמקים בע''מ
רח'  301יפיע 1695500
טל'04-6467170 :
פקס04-6016028 :

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

04/01/2022

21.10.2021

עדכון

119

מעבדות ביקורת קרינה-
קמ"ג
ת.ד,9001 .
באר שבע 84190
טל'08-6569347 :
פקס08-6569111 :

כיול -קרינה מייננת ,דוזימטריה (עדכון רוחבי
לטכנולוגיה)

28/12/2022

21.10.2021

עדכון

152

מעבדות מחלקת בטיחות
קרינה ממ"ג שורק
יבנה 81800
טל'08-943-4511 :

כיול-גדלים פיזיקליים – קרינה מייננת ,מקורות
קרינה (עדכון בטכנולוגיה זו)

29.7.2023

21.10.2021

עדכון

270

מעבדת מכשור אכיפה  -אגף
התנועה ,משטרת ישראל
רח' אשלגן  , 13קריית גת
טל'08-6627473/4 :
פקס08-9770166 :

19.10.2021

הרחבה

518

קנאסול שרותי מעבדה בע"מ
קיבוץ גן שמואל 3881000
טל'073-3682600 :

 .1כיול  -מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים מכניים -
מד מהירות תנועה(עדכון רוחבי לטכנולוגיה)
 .2מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים כימיים -
מכשירים למדידת אלכוהול באוויר נשוף (עדכון
רוחבי לטכנולוגיה)
 .3כיול-גדלים מכניים  -מדי תאוצה (עדכון רוחבי
לטכנולוגיה)
 .1חקלאות  -מוצרים חקלאיים-בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .2חקלאות  -מוצרים חקלאיים -בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .3חקלאות ,מוצרים חקלאיים -בדיקות
פיזיקליות ,תכולת גופים זרים ,מיון לפי משקל
(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)

16/04/2023

14.3.2023
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17.10.2021

הסמכה מחדש

166

תרכובות ברום בע"מ; מעבדת
שפכים אתר נאות חובב
הורד  ; 1נאות חובב
טל'08-629-7073 :

 .1איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כימיה קלאסית
 .2איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות,ספקטרוסקופיה

06/12/2023

17/10/2021

הרחבה

40

ארני מילר מעבדות בע"מ
דרך חברון  60באר שבע
טל08-627-6754 :
פקס08-6231555 :

 .1חקלאות ,מוצרים חקלאיים – בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)

14/08/2022

17.10.2021

הרחבה

462

מבדק איכות (השרון) בע"מ
נחל ערוגות  ,18כפר יונה
40300
טל'09-9792939 :
פקס09-9792949 :

.1קרקע וסלילה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ופיזיקליות (הרחבה בטכנולוגיה חדשה ).
 .2קרקע וסלילה-ביסוס המבנה (הרחבה
בטכנולוגיה חדשה)
.3חומרים ומוצרי בניה-בדיקות פיזיקליות
(הרחבה בטכנולוגיה חדשה)

31/05/2022

14/10/2021

הסמכה מחדש

379

טי.או.איי שירותי תעשיה
בע"מ
השקמה  ;2אזור
טל'03-6023559 :
פקס03-6023559 :

14/10/2021

הסמכה מחדש

328

סקאן אין בע"מ
המלאכה  4לוד 7152008
טל'08-6374760 :
פקס077-5558283 :

.1מכלי לחץ-תכן וביצוע (בהשעיה מרצון עד ל
)10.02.2022
 .2גז טבעי  -בחינה הנדסית-בקרת תכן והערכת
סיכונים
 .3גז טבעי  -בחינה הנדסית -בקרת התקנה
ובדיקות עד שלב הגזה קרה
 .4גז טבעי  -בחינה הנדסית -בקרת התקנה
ובדיקות עד שלב הגזה חמה
 .1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות ,בדיקות מרכיבי תקרות
פלקל במבנים

15/8/2021

14/10/2021

הסמכה מחדש

94

12.10.2021

הסמכה חדשה

530

חברת החשמל; חטיבת
שירותי רשת; אגף הנדסת
רשת מונים ארצי; מחלקת
מעבדת מונים; מעבדת
תקנים
לחי ,17בני ברק
טל03-6174854 :
פקס072-3466931 :
הראל יוסי קבלן לעבודות
צנרת ועפר בע"מ
רח' עוזיאל  ,43רמת גן
5238292
טל'0505-151628 :
פקס03-5749196 :

 .1כיול – גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר נמוך
 .2כיול – גדלים פיזיקליים  -לחות
 .3כיול – גדלים חשמליים  -הספק ואנרגיה
חשמלית חד ותלת מופעית בתדר נמוך
 .4כיול – גדלים פיזיקליים  -טמפרטורה

11/02/2024

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

11.10.2023

12.10.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

228

 .1מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשיה –
אקוסטיקה-בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד
קול ,אלמנטים במבנה (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .2מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה –
אקוסטיקה-בדיקות פיזיקליות והנדסיות מדידות
רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה ובתוך
המבנה

09.11.2023

איזוסאונד מעבדות בע מ
הפלדה  ,3אור יהודה 60218
טל'03-6346002 :

09/09/2023
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תוקף
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12.10.2021

הסמכה חדשה

468

הראל מעבדות בע"מ
 1/29ת.ד ; 32רחוב השייטים
 ,אשדוד 7744136
טל08-8655205 :
פקס08-8541915 :

 .1כיול – גדלים פיזיקליים  -טמפרטורה

11/10/2023

10.10.2021

הסמכה מחדש

465

המכון לבקרה ואיכות
איי.קיו.סי בע''מ
רבניצקי  ,6פתח תקווה
4900617
טל'03-9315555 :
פקס03-9044406 :

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

28.12.2023

10/10/2021

הסרה מרצון

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

.1איכות הסביבה-קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה(.הסרת שיטות בטכנולוגיה
זו)

31/07/2023

07/10/2021

עדכון

421

אלפיין סיסטמס-מעבדות
בע"מ
רח' ז'בוטינסקי ;93
פתח תקוה 4951774
טל'03-9030157 :
פקס03-9030224 :

06/10/2021

הארכת
השעייה מרצון

402

צה''ל-מעבדת הרכב
ד.צ  ,01154צהל ,ישראל
טל'03-7373529 :
פקס03-7375984 :

.1כבאות והצלה – מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי -בדיקת תכנון(עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)
 ..2כבאות והצלה – מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה (עדכון רוחבי
בטכנולוגיה זו)
 .3כבאות והצלה  -מערכות הצלה -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה עדכון רוחבי בטכנולוגיה זו)
 .1בדיקות בתחום התחבורה-בלימה ויציבות כלי
רכב

12/12/2022

05.10.2021

הרחבה

5

אמינולאב בע''מ
פנחס ספיר  1פארק המדע -
בנין מס'  -1ת.ד 407 .נס
ציונה
טל08-9303333 :
פקס08-9303303 :

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

31/08/2022

04.10.2021

הסמכה מחדש

268

גדות מסופים לכימיקלים
( )1985בע''מ
קצנשטיין  ,17מפרץ חיפה
טל04-8420732 :

.1מוצרי תעשיה ,בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה
.2מוצרי תעשיה ,בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית
 .3מוצרי תעשיה ,בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה
 .4דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית

11/01/2024

04.10.2021

הסמכה מחדש

316

המעבדה למכניקה
והידראוליקה; ענף ציוד לחץ
וחוזק חומרים  -מכון
התקנים הישראלי
חיים לבנון  ,42תל אביב
69977
טל'03-6465070/5144 :
פקס03-6467743 :

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

17.10.2023

09/07/2022
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30.09.2021

הסמכה חדשה

317

אוניברסיטת בן גוריון בנגב-
המעבדה לזיהוי אסבסט
רח' השלום  ;1ת.ד653 .
באר שבע ;8410501
טל08-6461982 :

 .1איכות הסביבה-אוויר ,בדיקות כימיות,
מיקרוסקופיה

04/01/2024

30.09.2021

הרחבה

22

בקטוכם בע''מ
החרש  ,18נס ציונה 70400
טל03-9308308 :

 .1חקלאות ,מוצרים חקלאים -בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

07/01/2023

30/09/2021

הסמכה מחדש
והרחבה

403

רפא''ל -מעבדת תאלמ''ג
ת.ד  ;2250מרכז הפצה 690
טל073-3353191 :
פקס073-3354015 :

.1מוצרי תעשייה  -בדיקות הנדסיות ,רגישות
מולכת/מוקרנת
.2מוצרי תעשייה  -בדיקות הנדסיות ,פליטה
מולכת/מוקרנת

28/01/2024

14/09/2021

השעיה חלקית
מרצון

379

טי.או.איי שירותי תעשיה
בע"מ
השקמה  ;2אזור
טל'03-6023559 :
פקס03-6023559 :

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

15/8/2021

13/09/2021

הסמכה מחדש

471

סביון דיאגנוסטיקה בע''מ
הבושם  ,3אשדוד
טל08-8562920 :
פקס08-8523176 :

 .1חקלאות ,מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

10/11/2023

13/09/2021

הסמכה מחדש

401

שיפר מגם תעשיות בע"מ
רח' האשל  ;22ת.ד 3023
פארק תעשיה קיסריה 30889
טל04-6279430 :
פקס04-6279477 :

.1מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה
בדיקות פיזיקליות

25/12/2023

13/09/2021

עדכון השעיה
מרצון

115

המרכז הרפואי ע''ש שיבא-
הנהלת אגף המעבדות
תל השומר 52621
טל03-635-1569 :
פקס03-5303991 :

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

28/12/2022

13/09/2021

232
Toxicity
הכרה
studies
הרחבת

פרמה סיד בע''מ
רח' המזמרה  ,9נס ציונה
טל#134 08-9302771 :
פקס08-9302773 :

12/02/2023 1.Toxicity studies
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09/09/2021

השעיה מרצון

402

צה''ל-מעבדת הרכב
ד.צ  ,01154צהל ,ישראל
טל'03-7373529 :
פקס03-7375984 :

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

09/07/2022

09/09/2021

הסמכה מחדש

162

מועצה מקומית תעשייתית
נאות חובב
ת.ד  360רמת חובב
באר שבע 84102
טל08-654-3105 :
פקס08-657-2244 :

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

08/03/2023

09/09/2021

הסמכה מחדש

289

מעין בדק
האגוז  ,3קרית אונו 5551445
טל03-6354827 :
פקס03-7360108 :

איכות הסביבה – אוויר פתוח ,דיגום

09/11/2023

05/09/2021

הסמכה מחדש

165

פז בתי זיקוק אשדוד בע"מ-
מעבדות QC
ת.ד  ,338אשדוד 77102
טל08-851-2022 :

01/09/2021

הסמכה מחדש
והרחבה

327

המעבדה האוניברסיטאית
לתחבורה בע"מ
אוניברסיטת אריאל
אריאל 4070000
טל'073-2123299 :
פקס073-2123298 :

01/09/2021

הסמכה מחדש

331

אתגר א .הנדסה בע''מ
ארגמן  8טירת יהודה
טל'03-9021130 :
פקס03-7604410 :

 .1דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיהGC ,
 .2דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית ,בדיקות של מאפיינים פיזיקליים
 .3דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית ,מדידות כימיה רטובה
 .4דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה
 .1מתכות וחומרים אל מתכתיים-מכליות-בדיקות 28/12/2023
הנדסיות ,תכן וביצוע
 .2מוצרי תעשיה-בדיקות הנדסיות
.3בדיקות בתחום התחבורה-בדיקות פרטניות
לרכב הבנוי בשלבים בסווג  Nעם שני סרנים -
דרישות חובה
.4בדיקות בתחום התחבורה-בדיקת מימדים
ומשקל (הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
22/11/2023
.1איכות הסביבה-קרקע-דיגום אוויר בקרקע
.2אכיות הסביבה-קרקע-דיגום קרקע

01/09/2021

הסמכה מחדש

89

מעבדות החברה לשירותי
איכות הסביבה בע מ
ת.ד , 5743 .באר שבע 84156
טל08-6503708 :

06/12/2023

12/11/2023

 .1איכות הסביבה-אוויר ,בדיקות כימיות,
מיקרוסקופיה
 .2איכות הסביבה-אוויר פתוח ,בדיקות פיזיקליות
,מדידת ריכוז חלקיקים
 .3איכות הסביבה – אוויר פתוח ,דיגום
 .4איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית ,בדיקות של
מאפיינים פיזיקליים
 .5איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים,
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה ,כרומטוגרפיה
יונית
 .6איכות הסביבה-קרקע ,אגרגטים ומים ,בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה
 .7איכות הסביבה  -בדיקות כימיות ,ביולוגיות,
פיזיקליות והנדסיות; קרקע בוצה ,פסולת מוצקה
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טכנולוגיה
ומי נגר ,דיגום
 .8כיול –גדלים כימיים -נתחי גזים באוויר

01/09/2021

הסמכה מחדש

331

אתגר א .הנדסה בע''מ
ארגמן  8טירת יהודה
טל'03-9021130 :
פקס03-7604410 :

.1איכות הסביבה-קרקע-דיגום אוויר בקרקע
.2אכיות הסביבה-קרקע-דיגום קרקע

22/11/2023

30/08/2021

הרחבה

40

ארני מילר מעבדות בע"מ
דרך חברון  60באר שבע
טל08-627-6754 :
פקס08-6231555 :

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

14/08/2022

29/08/2021

הרחבה

275

אינ.פי.סי ( )1982בע''מ
רח' זרחן  ,8קריית גת
8258108
טל'08-6677955 :
פקס08-6677956 :

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

16/06/2023

29/08/2021

הרחבה

120

מעבדות המכון הוטרינרי
ע''ש קמרון-משרד החקלאות
בית דגן 50250
טל'03-968-1682 :

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

30/04/2022

29/08/2021

הרחבה

275

אינ.פי.סי ( )1982בע''מ
רח' זרחן  ,8קריית גת
8258108
טל'08-6677955 :
פקס08-6677956 :

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

16/06/2023

29/08/2021

הרחבה

120

מעבדות המכון הוטרינרי
ע''ש קמרון-משרד החקלאות
בית דגן 50250
טל'03-968-1682 :

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

30/04/2022

23.08.2021

הסמכה חדשה

528

שיטה-מבדקי איכות בע''מ
רח' עזה  ,10רהט
טל'08-6282772 :
פקס08-6288397 :

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

22.08.2023
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תוקף
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23.08.2021

הסמכה מחדש

8

אלביט מערכות ל''א וסיגינט
 אלישרא בע''מהמרכבה  ,29חולון
טל077-2935053 :

 .1כיול – גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר נמוך
 .2כיול – גדלים חשמליים  -הספק ואנרגיה
חשמלית בתדר גבוה
 .3כיול – גדלים חשמליים  -תדר גבוה ,זמן

23/11/2023

23.08.2021

הסמכה מחדש

372

מכון בקרה איי אי אס בע"מ
נחל שניר  15יבנה
טל08-9375520 :
פקס08-9358691 :

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

28/05/2023

19.08.2021

הרחבה

246

המועצה לענף הלול
המעבדות לבריאות העוף
רח קפלן  ,2תל אביב 61071
טל'04-652-7598 :
פקס03-696-0151 :

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

31/12/2021

19.08.2021

הרחבה

22

בקטוכם בע''מ
החרש  ,18נס ציונה 70400
טל03-9308308 :

.1חקלאות ,מוצרים חקלאיים ,בדיקות ביולוגיות,
חיידקים פטריות ושמרים (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
 2מוצרים חקלאיים  ,בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

07/01/2023

18.08.2021

הסמכה מחדש

136

האגודה למען שירותי בריאות  .1מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית,
הציבור -המעבדות ע"ש ד''ר בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים,
ספירה
אברהם מטס
 .2איכות הסביבה -קרקע ,אגרגטים ומים,
דרך בן צבי  ,84תל אביב
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים,
68104
ספירה
טל03-682-8301 :
 .3איכות הסביבה -קרקע ,אגרגטים ומים ,דיגום
ובדיקות שדה
 .4בריאות ,רפואה  -כימיה ,טוקסיקולוגיה
ופרמקולוגיה ,בדיקות כימיות ,שיטות
באוטואנלייזרים

02/08/2023

18.08.2021

עדכון

431

ליבקו מעבדות בע"מ
המלאכה  ,10ראש העין
4809118
טל'073-7693680 :

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

27/11/2023

17.08.2021

הסמכה מחדש

463

אייקון מעבדות  2020בע"מ
דרך העמק  ;8מגדל העמק
23012
טל'077-5085022 :
פקס077-5085023 :

 .1כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי -בדיקת תכנון
 .2כבאות והצלה  -מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תקינות התקנה

25/01/2024
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17.08.2021

הסמכה מחדש

409

כ.ר.ז בדיקות ופתרונות
למבנים בע"מ
רח' נביעות  ,50ראשון לציון,
7567048
טל'052-2567111 :

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

26/12/2023

16.08.2021

הרחבה

247

ניהול משאבי סביבה
אינוירומנג'ר בע"מ
רח' הפרת ; 2ת.ד; 13337 .
כניסה ,D
יבנה 8122702
טל'08-9430176 :
פקס08-9327110 :

 .1כיול  -גדלים כימיים  -נתחי גזים באוויר 01.02.2023
(הרחבה בטכנולוגיה קיימת)
 .2כיול-גדלים פיזיקליים-זרימה ,נוזל ואוויר
(הרחבה בטכנולויה קיימת)

11.08.2021

הסמכה מחדש

364

גאו-דע בקרת בניה בע''מ
רח' המלאכה  ,3תל אביב
טל'073-2955002 :

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

27/06/2023

10.08.2021

השעיה מרצון

105

מעבדות השירותים להגנת
הצומח ולביקורת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
בית דגן 5025002
טל'03-968-1561 :

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

31.03.2022

09.08.2021

הרחבה

425

תרייג לאבס בע"מ
האילן  14אור עקיבא
3065101
טל052-8959266 :
פקס077-3180728 :

 .1תכשירים רפואיים ואביזרים רפואיים ,בדיקות
פיזיקליות

15/09/2022

09.08.2021

הרחבה

386

איטלמן מעבדות בע"מ
האגוז  ,413נווה ימין
4492000
טל'052-6024363 :

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

27/08/2022

09.08.2021

הרחבה

184

מעבדות חי בע''מ
מנחם פלאוט  6פארק תמר,
רחובות 76326
טל'08-9366475 :
פקס08-936-6474 :

 .1חקלאות,מוצרים חקלאים -בריאות זרעים
וצמחים ,שיטות מולקולריות (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת

31.03.2023

08.08.2021

עדכון נוסח

289

מעין בדק
האגוז  ,3האגוז  3קרית אונו
5551445
טל03-6354827 :
פקס03-7360108 :

איכות הסביבה – אוויר פתוח ,דיגום

09/11/2021
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05.08.2021

עדכון נוסח

285

04.08.2021

הסמכה חדשה

494

שמר בטיחות והנדסה
(ש.ב.ה) בע''מ
מרכז עסקים עזריאלי
ראשונים; שד' נים ;2ראשון
לציון 7546302
טל'052-2321144 :
פקס153-052-2321144 :
קורטק פתרונות קירור בע''מ
קיבוץ חנתון
טל04-6788971 :
פקס04-9508881 :

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות (עדכון בטכנולוגיה
זו)
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקת מתקני משחקים מתנפחים(עדכון
בטכנולוגיה זו)

30/04/2022

 .1מוצרי תעשייה  -בדיקות הנדסיות ,פלטפורמות
ומשימות אזרחיות וצבאיות  -דימוי תנאי סביבה
אקלימי

03/08/2023

01.08.2021

הסמכה מחדש

243

ג'י פלו פתרונות כיול בע"מ
המגן  , 6הוד השרון 4530906
טל'052-5772250 :

 .1כיול  -גדלים פיזיקליים  -זרימה ,נוזל ואוויר
 .2כיול – כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים – נפחים
גדולים

13/12/2023

01.08.2021

הסמכה חדשה

532

אלטל טכנולוגיסטיקה בע"מ
רח' מרטין גהל  ,7פתח תקוה
טל03-9205253 :
פקס03-9205200 :

 .1כיול – גדלים חשמליים – זרם ישר ,תדר נמוך

31/07/2023

03.08.2021

הרחבה

298

01.08.2021

הסרה מרצון

166

אסם השקעות בע"מ -
מעבדה מרכזית NQAC
שהם
רח' הרימון  2פארק תעשיות
חבל מודיעין
טל'03-7205375 :
פקס03-7205395 :
כיל מוצרים תעשייתיים -
מעבדת שפכים
הורד  ; 1נאות חובב
טל'08-629-7073 :

.1מזון מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,שיטות מולקולריות (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)

08/06/2022

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

06/12/2021

01.08.2021

הרחבה

67

איגוד ערים לשמירת איכות
הסביבה (שרון כרמל)
המסגר  3ת.ד,3041 .
חדרה 38130
טל'04-612-3412 :

 .1איכות הסביבה; בדיקות פיזיקליות -בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בספקטרומטר ארוסול
(הרחבה לטכנולוגיה חדשה)
.2כיול -גדלים פיזיקליים -מד ריכוז חלקיקים
באוויר בספקטרומטר ארוסול (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)

05/04/2022

02.08.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

4

מעבדות איזוטסט החדשה
בע"מ
הירמוך  ,3יבנה 8122006
טל08-9330630 :
פקס08-9330640:

 .1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .3קרקע וסלילה -ביסוס המבנה
 .4קרקע וסלילה  -קרקע ,אגרגטים ומים -בדיקות
כימיות ופיזיקליות
 .5כבאות והצלה – מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי-בדיקת תכנון
 .6כבאות והצלה – מערכות גילוי אש וכיבוי

31.07.2023
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29.07.2021

עדכון הנספח

511

בתי זיקוק לנפט בע''מ
רח ההסתדרות;ת.ד 4
חיפה 3100001
04-8788258

28.07.2021

הסמכה מחדש

96

אמריקן מדיקל לבורטוריס
(ישראל) בע''מ מרכז רפואי
הרצליה
חבצלת השרון  ,37הרצליה
פיתוח 46641
טל09-956-8634 :
פקס99568128 :

27.07.2021

הסמכה מחדש

83

מרכז שרותי הדם תל השומר
 מגן דוד אדום בישראל ,תלהשומר 52621
טל972-3-530-0400 :

27.7.2021

הסמכה מחדש

152

מעבדות מחלקת בטיחות
קרינה ממ"ג שורק
יבנה 81800
טל'08-943-4511 :

תוקף
ההסמכה עד

טכנולוגיה
אלטרנטיבי
 .7חומרים ומוצרי בניה -בדיקות פיזיקליות
 .8כבאות והצלה – מערכות כיבוי אש על בסיס
מים-בדיקת תכנון ותקינות התקנה
 .9כבאות והצלה – מערכות הצלה -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה
 .10בניה  -בטון ,חיפויים וחומרי גלם לייצור
בטון -בדיקות פיזיקליות (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .11בניה  -מערכות הבניין-תכן והתקנה
 .12בניה בת קיימא (בניה ירוקה)-דירוג בנינים
 .13בדיקות לא הורסות ( -)NDTביקורת פגמים
חשופים לפני השטח או קרוב לפני השטח ( ; MT
)PT ; VT
 .14בדיקות לא הורסות ( -)NDTבדיקות
אולטרסוניות UT
 .15גפ"מ (גז פחמימני מעובה) -בדיקת תכנון
ותקינות התקנה
 .16בניה  -בדיקות הנדסיות -ממדים ,מקלטים
ונגרות במבנים
 .17כבאות והצלה  -הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות
 .18קרקע וסלילה  -אספלט וביטומן -בדיקות
כימיות ופיזיקליות (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות ,מדידת ריכוז
גזים באוויר

.1בריאות ,רפואה  -כימיה ,ביוכימיה כללית,
בדיקות ביולוגיות ,שיטות אימונוכימיות ידניות
 .2בריאות ,רפואה  -כימיה ,ביוכימיה כללית,
בדיקות כימיות ,שיטות באוטואנלייזרים
 .3בריאות ,רפואה  -כימיה ,ביוכימיה כללית
בדיקות ביולוגיות ,שיטות במיקרוסקופיה
 .4בריאות ,רפואה – אנדוקרינולוגיה ,בדיקות
ביולוגיות ,שיטות אימונוכימיות באוטואנלייזרים
 .5בריאות ,רפואה – המטולוגיה ,בדיקות
ביולוגיות ,אפיון תאי דם
 .6בריאות ,רפואה  -המטולוגיה ,ספירה ,בדיקות
ביולוגיות ,ספירה באוטואנלייזרים
 .7בריאות ,רפואה  -המטולוגיה ,קרישה ,בדיקות
ביולוגיות ,שיטות באוטואנלייזרים
 .1בריאות ,רפואה  -בנק דם ,הכנת מרכיבי דם,
ספירת דם

 .1בריאות  -בדיקות פיזיקליות-רפואה -
דוזימטריה אישית ,מדידת מנות קרינה
 .2איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,מנייה וספקטרומטריה
 .3איכות הסביבה – אוויר-בדיקות כימיות ,מנייה
וספקטרומטריה
 .4בריאות – רפואה-בדיקות כימיות ,מניה

03/05/2023

19/07/2023

31/12/2023

29.7.2023
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טכנולוגיה
וספקטרוסקופיה
.5כיול-גדלים פיזיקליים – קרינה מייננת ,מקורות
קרינה

27.07.2021

הסמכה מחדש

457

גמאסרט בע''מ
רח' המסגר  ,8רעננה 4365707
טל054-6420373 :
פקס09-7620644 :

 .1חקלאות ,מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

31/07/2023

27.07.2021

הסמכה מחדש

398

המעבדה לבטיחות בע''מ
המלאכה  ;2אזה"ת ספיר;
נתניה
טל'09-7436654 :
פקס09-9796086 :

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

10/09/2023

26.07.2021

הסמכה מחדש

475

גרין צ'ק בע''מ
לח"י  ,27בני ברק 5120042
טל'03-6169977 :
פקס03-5422858 :

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

07.12.2023

26.07.2021

עדכון

252

המכון הישראלי ליין
הרא''ז  4ת.ד,2329 .
רחובות76120 ,
טל'08-9475693 :

.1מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית
 .2מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

01.01.2023

25.07.2021

הסמכה חדשה

524

קריה למחקר גרעיני  -נגב;
יחידת איתן
ת.ד  84190 ,9001באר שבע
טל08-6567552 :
פקס056567322 :

 .1כיול  -גדלים מכניים  -אורך

24.07.2023

25.07.2021

הסמכה מחדש

461

22.7.2021

הסמכה מחדש

460

ארקל אוטומוטיב אגודה
שיתופית בע''מ -מעבדת
הולידציות
פארק תעשיה קדמת גליל,
טבריה 1522800
טל04-6640500 :
פקס04-6640542 :
גרין סאן (מקבוצת מעוף)
בע''מ ; מח' צילום צנרת
רח' חרש  10חיפה
טל'04-8727215 :
פקס04-8727216 :

 .1מתכות וחומרים אל מתכתיים ,פלסטיק,
בדיקות פיזיקליות

27/11/2023

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

23.12.2023
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21.07.2021

הסמכה מחדש

314

מדידות טכנולוגיות ניטור
מתקדמות בע"מ ()MSI
הרכב  2נתניה 4237941
טל'09-3730237 :

21.07.2021

עדכון נוסח

384

20.07.2021

הרחבה

37

מעבדת ניטור איכות אויר;
המחלקה לניטור סביבתי;
מגזר הנדסה וטכנולוגיה
חטיבתי; חטיבת פרויקטים
הנדסיים; חברת החשמל
לישראל בע"מ
נתיב האור  1ת.ד ,10 .חיפה
31000
טל04-8183520 :
פקס04-8183516 :
סיסטם מעבדות מתקדמות
בע"מ
בנין  ,3רח' פארן  ,4אזור
יבנה
תעשייה צפוני,
81225
טל08-9422322 :
פקס08-9421333:

.1פריטים הנדסיים -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות
 .2פריטים הנדסיים -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות לא הורסות ,בדיקות מרכיבי תקרות
פלקל במבנים
 .3פריטים הנדסיים -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .1איכות הסביבה ,בדיקות כימיות
 .2איכות סביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית
 .3כיול – גדלים כימיים  -נתחי גזים באוויר
 .4כיול – גדלים פיזיקליים -מדי כמות חלקיקים
באוויר בשיטה מסית

01/08/2023

20.07.2021

חזרה מהשעיה

285

19.07/2021

עדכון שם
טכנולוגיה

411

שמר בטיחות והנדסה
(ש.ב.ה) בע''מ
מרכז עסקים עזריאלי
ראשונים; שד' נים ;2ראשון
לציון 7546302
טל'052-2321144 :
פקס153-052-2321144 :
חברת ברום ים המלח בע''מ-
אתר פריקלאס
רח' קרויצר מנחם 12
באר שבע 8489425
טל052-4709941 :
פקס08-6554816 :

.1איכות סביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
.2איכות סביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים בדיקות
כימיות,כימיה קלאסית (הרחבה בטכנולוגיה
קיימת)
.3איכות סביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים בדיקות
ביולוגיות ,חיידקים ,פטריות ושמרים (הרחבה
בטכנולוגיה קיימת)
.4איכות הסביבה -קרקע אגרגטים ומים-בדיקות
כימיות ,כרומטוגרפיה (הרחבה לטכנולוגיה
חדשה)
 .1פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות
 .2פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקת מתקני משחקים מתנפחים
 .3פריטים הנדסיים  -מבנים תשתיות ובטון-
בדיקות פיזיקליות והנדסיות ,מתקני משחקים
וספורט
.1איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא

21/07/2022

11.08.2022

30/04/2022

20/02/2023

18.07.2021

הסמכה מחדש

369

טיבה  13מהנדסים בע''מ
האגוז  ,7לוטם 2012400
טל'04-6782985 :
פקס15346782970 :

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

09.09.2023

17.07.2021

הסרה מרצון

281

אנויטק בע"מ
ת.ד 862
גבעתיים 5358301
טל'03-5731944 :
פקס03-7310221 :

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

25/6/2023
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תוקף
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13/07/2021

השעיה מרצון

402

צה''ל-מעבדת הרכב
ד.צ  ,01154צהל ,ישראל
טל'03-7373529 :
פקס03-7375984 :

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

09/07/2022

13/07/2021

הסמכה מחדש
והרחבה

431

ליבקו מעבדות בע"מ
המלאכה  ,10ראש העין
4809118
טל'073-7693680 :

.1מכלי לחץ-תכן וביצוע
 .2מתקני הרמה; במות הרמה-במות הרמה ניידות
( )MEWPחישובי תכן; בחינות ובדיקות (הרחבה
לטכנולוגיה חדשה)

27/11/2023

12.07.2021

פיקוח

223

מד מים רימונים בע''מ
רח היצירה  ; 5ת.ד ,47003
ירושלים
טל02-6569260 :
פקס02-6569261 :

 .1כיול  -כיול מכשירים וֹולּומֶ ְט ִריים  -נפחים
גדולים

08/11/2022

12.07.2021

הסמכה מחדש
+שינוי שם
מעבדה

452

מאירי טכנולוגיות מתקדמות
לתשתיות בע''מ
ת.ד ;9590רח' הסיבים 49
טל'03-9221017 :
פקס03-9227769 :

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

31/08/2023

11.07.2021

עדכון

396

קואליג'ין בע''מ
קריית עתידים  ;7כניסה 2
073-2126119טל
 073-2126168פקס

 .1מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים
תוכניות גנטיקה מולקולרית – ריצוף
 .2מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתיים
תוכניות גנטיקה מולקולרית – שיטות מבוססות
PCR

01/05/2022

11.07.2021

הסמכה מחדש

63

מעבדות איגוד ערים אזור
חיפה  -ביוב ,מכון לטיהור
שופכין
רח' האשלג ת.ד,25367 .
חיפה
טל'04-841-0681 :

 .1איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,כימיה קלאסית
 .2איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים-
בדיקות כימיות ,ספקטרוסקופיה

18/08/2023

06.07.2021

הסמכה חדשה

514

ווטר ג'ן בע''מ -מעבדת מים
רח' גרניט  2פתח תקוה
טל'03-7113795 :

.1מזון מים ומשקאות-בדיקות כימיות
ספקטרוסקופיה
 .2מזון מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות ושמרים

05/07/2023

06.07.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

29

המבדקה הכימית בע"מ
קיבוץ בית העמק 25115
טל04-911-9841 :
פקס04-9111833 :

 .1איכות הסביבה – אוויר ,בדיקות כימיות
,כרומטוגרפיה
 .2איכות הסביבה – אוויר ,בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה
 .3איכות הסביבה – אוויר ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית,
 .4איכות הסביבה – אוויר פתוח ,בדיקות
פיזיקליות ,מדידת ריכוז חלקיקים
 .5איכות הסביבה – אוויר מארובות ,דיגום
 .6איכות הסביבה – אוויר ,דיגום ריח

08/07/2023
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ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

05.07.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

226

מ.ג.יועצים לאקוסטיקה
בע''מ
השופטים  , 1הרצליה
4644708
טל'09-9553858 :
פקס09-9541131 :

04.07.2021

הסמכה מחדש

355

רבקה קולטון שפירא
דרך החול  ,43כפר ויתקין
4020000
טל09-8663196 :
פקס09-8664781 :

תוקף
ההסמכה עד

טכנולוגיה
 .7איכות הסביבה – אוויר פתוח ,דיגום
 .8בריאות-סביבת עובד ,בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה
 .9בריאות-סביבת עובד ,דיגום
 .10דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה
 .11דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
כימיה קלאסית
 .12דלקים ,שמנים וביטומנים ,דיגום
 .13דלקים ,שמנים וביטומנים ,בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה
 .14בריאות ,רעש תעסוקתי
 .1מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשיה –
אקוסטיקה-בדיקות פיזיקליות והנדסיות בידוד
קול ,אלמנטים במבנה
 .2מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה –
אקוסטיקה-בדיקות פיזיקליות והנדסיות מדידות
רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה ובתוך
המבנה (הרחבה בטכנולוגיה זו)
 .1איכות הסביבה-אוויר פתוח ,בדיקות
פיזיקליות ,מדידת ריכוז חלקיקים

05/12/2023

10/12/2023

04.07.2021

חזרה מהשעיה
חלקית

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

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

31/07/2023

30.06.2021

הרחבה

392

איסטרוניקס בע"מ

כיול – גדלים חשמליים  -זרם ישר ותדר נמוך

23/06/2022

29.06.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

97

תמי (אימי) מכון למחקר
ולפיתוח בע מ-מעבדות
דרך דשנים אזור התעשיה
קרית אתא ת.ד10140 .
מפרץ חיפה
טל04-846-9587 :

29.06.2021

הסמכה מחדש

188

מעבדות ו.ש בע"מ
שד' הגעתון  16נהריה
2240028
טל04-9872790 :

איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים ,בדיקותכימיות ,ספקטרוסקופיה ,אינפרא אדוםFTIR ,
 חקלאות ,מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,כרומטוגרפיה
 חקלאות  -מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,ספקטרוסקופיה
 חקלאות  -מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,כימיה קלאסית
איכות הסביבה  -אוויר פתוח ,דיגוםעובד סביבת – בריאות ,בדיקות כימיות,מיקרוסקופיה אופטית ,גהות תעסוקתית

08/07/2023

11/10/2023
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29.06.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

97

תמי (אימי) מכון למחקר
ולפיתוח בע מ-מעבדות
דרך דשנים אזור התעשיה
קרית אתא ת.ד10140 .
מפרץ חיפה
טל04-846-9587 :

27.6.2021

הרחבה

2

איזוטופ בע''מ
רח' הירוק  ; 20איזור
התעשיה ,כנות
טל'08-8697200 :

איכות הסביבה  -קרקע ,אגרגטים ומים ,בדיקות
כימיות ,ספקטרוסקופיה ,אינפרא אדוםFTIR ,
 חקלאות ,מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,כרומטוגרפיה
 חקלאות  -מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,ספקטרוסקופיה
 חקלאות  -מוצרים חקלאיים ,בדיקות כימיות,כימיה קלאסית
 .1כבאות והצלה – הגנה פסיבית -בדיקות
פיזיקליות והנדסיות (הרחבה בטכנולוגיה קיימת)

08/07/2023

24.6.2021

השעיה מרצון

364

גאו-דע בקרת בניה בע''מ
רח' המלאכה  ,3תל אביב
טל'073-2955002 :

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

27/06/2021

24.6.2021

עדכון,
הסרה מרצון

186

מחלבת תנובה רחובות
דרך יצחק פניגר  ,2רחובות
טל'08-9444962 :
פקס03-6986554 :

 .1מזון ,מים ומשקאות ,היגיינה תעשייתית-
בדיקות ביולוגיות ,חיידקים פטריות
ושמרים(עדכון רוחבי בשם הטכנולוגיה)
 .2מזון ,מים ומשקאות -בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית (הסרת שיטה בטכנולוגיה זו)

25.11.2021

23.06.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

391

אי.אם.סי מעבדות  -מעבדות
לניטור וכיול סביבתי בע"מ
ת.ד  ,3185קרית מוצקין
2613101
טל'054-6669581 :

 .1איכות הסביבה ,בדיקות פיסיקליות -בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
בטא
.2איכות הסביבה ,בדיקות כימיות-מדידת ריכוז
גזים באוויר (הרחבה לאתר חדש)

08.09.2023

23.06.2021

הסמכה חדשה

493

אטמוספיר אופטיקס בע''מ
מעלה החמישה9083500 ,
טל'02-5709450 :
פקס02-5709451 :

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

22.06.2023

23.06.2021

הסמכה מחדש

240

23.06.2021

הסמכה מחדש

240

המרכז הלאומי לרפואה
משפטית  -המעבדה
הביולוגית
ת.ד  ;8495בן צבי  ,67תל
אביב
טל03-512-7838 :
פקס03-5127835 :
המרכז הלאומי לרפואה
משפטית  -המעבדה
הביולוגית
ת.ד  ;8495בן צבי  ,67תל
אביב
טל03-512-7838 :
פקס03-5127835 :

 -מוצגים פורנסיים  ,בדיקות ביולוגיות

15/06/2023

 -מוצגים פורנסיים  ,בדיקות ביולוגיות

15/06/2023

31/07/2023
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ההסמכה עד

טכנולוגיה

ת.עדכון

סוג עדכון

מס'
ארגון

שם ארגון וכתובתו

23.06.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

256

23.06.2021

הסמכה מחדש
והרחבה

256

 איכות הסביבה ,בדיקות כימיות ,מדידת ריכוזמדינת ישראל; המשרד
להגנת הסביבה; מערך ניטור גזים באוויר
אויר ארצי  -אגף איכות אויר  -איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
ושינוי אקלים,
מנחם בגין  125תל אביב  -מול בטא
 איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקתעזריאלי בקומה 11
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית
טל03-7634501 :
פקס03-7634500 :
 איכות הסביבה ,בדיקות כימיות ,מדידת ריכוזמדינת ישראל; המשרד
להגנת הסביבה; מערך ניטור גזים באוויר
אויר ארצי  -אגף איכות אויר  -איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקת
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטת בליעה של קרינת
ושינוי אקלים,
מנחם בגין  125תל אביב  -מול בטא
 איכות הסביבה ,בדיקות פיזיקליות ,בדיקתעזריאלי בקומה 11
ריכוז חלקיקים באוויר בשיטה מסית
טל03-7634501 :
פקס03-7634500 :

17/06/2023

17/06/2023
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