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 עדכון רשימת המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן
 

 4102.00401 :באתר תאריך עדכון
 

מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  0040041020

 ום קרקעדיג
המבדקה הכימית  0010

)ע"ש איליוף ובנטור( 
 בע"מ

קיבוץ בית העמק 
52552 

 40-9559105טל: 
 40-9555199פקס: 

  –קרקע, אגרגטים ומים  -. איכות סביבה 5
 דיגום    
 )טכנולוגיה חדשה(    
 

0140.41020 

סיסטם מעבדות  .000 תיקון טעות  0040041020
 מתקדמות בע"מ

, 0ן רח' פאר ,9בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 15552יבנה 
 41-9055955 טל:

 41-9055999פקס:

 בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור  –. בניה 5
 בדיקות פיזיקליות –בטון    
 

224014102. 

הסמכה  0040041020
 מחדש  

מעבדת  -תבליני הנגב 02.0
QA 

           מתחם אבשלום, 
                צומת בית קמה, 

 12944ד.נ נגב 
 475-5775947טל: 

 41-9951991פקס: 

 בדיקות כימיות,  –. מזון, מים ומשקאות 5
 כרומטוגרפיה      

2042041020 

הסמכה  0040041020
 מחדש

החברה הישראלית  0200
 -לחקר מדעי החיים 

היחידה לאיכות 
 הסביבה

רח' ראובן לרר, ת.ד. 
 74025נס ציונה  599
 41-9045594טל: 

 41-9045595פקס: 

 דיגום –אויר מארובות  –. איכות סביבה 5
 דיגום –אויר פתוח  –. איכות סביבה 5
 

0042041020 

הסמכה  0040041020
 מחדש

 פרוספקט בע"מ -גיאו  0210
א', ירושלים  9אורוגואי 
95495 

 45-8719921טל: 
 45-8715925פקס: 

 קרקע, אגרגטים –. איכות סביבה 5
 דיגום - ומים    

2040.4102. 

( 6002איקא מעבדות ) .001 הרחבה 2240041020
 בע"מ

, 25דרך בר יהודה 
 נשר
 40-1555895טל: 

 40-1555897פקס: 

  –. מתכות וחומרים אל מתכתיים 5
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה     
 )טכנולוגיה חדשה(    

2040041020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
המכון הישראלי  0002 הרחבה 2240041020

-גיה ולסביבהלאנר
 המעבדה הכימית

, תל 58חיים לבנון 
 85574אביב 
 49-8050472טל: 

  49-8091591פקס: 

  -. דלקים, שמנים וביטומנים 5
 בדיקות כימיות ספקטרוסקופיה    
 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת(    
 

1042141020 

הסמכה  2240041020
 מחדש

המכון הישראלי  0002
-לאנרגיה ולסביבה

 מיתהמעבדה הכי
, תל 58חיים לבנון 

 85574אביב 
 49-8050472טל: 

 49-8091591פקס: 

 קרקע,  -. איכות סביבה 5
 בדיקות  -אגרגטים ומים    
 כימיות, כרומטוגרפיה    

 קרקע,  -. איכות סביבה 5
 בדיקות  -אגרגטים ומים    
 כימיות, ספקטרוסקופיה    

  –. דלקים, שמנים וביטומנים 9
 יות, בדיקות כימ    
 ספקטרוסקופיה    

  –. דלקים, שמנים וביטומנים 0
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית    

1042141020 

מגאמא הנדסה  0000 הרחבה 2040041020
טכנולוגיות ותוצרים 

 בע"מ
 ,07התעשייה 

, נשר תל 512ת.ד. 
 98845 חנן חיפה

 40-1550851טל: 
 40-1550859פקס: 

 תשתיות   מבנים,  –פריטים הנדסיים . 5
 בדיקות לא הורסות. )הרחבה   –ובטון     
 בטכנולוגיה זו(    

 בטון, חיפויים וחומרי גלם  -. בניה 5
 בדיקות פיזיקליות -לייצור בטון     
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(    

204224102. 

הסמכה  2040041020
 מחדש

 פז בתי זיקוק אשדוד 0210
 אשדוד 991ת.ד. 

77545 
 41-1255455טל':

 41-1282587פקס:

בדיקות כימיות, -. דלקים ,שמנים וביטומנים5
 כימיה קלאסית.

בדיקות כימיות, -. דלקים ,שמנים וביטומנים5
 כרומטוגרפיה.

בדיקות כימיות, -. דלקים ,שמנים וביטומנים9
 ספקטרוסקופיה.

2142241020 

הסמכה  2.40041020
 מחדש

אמריקן מדיקל  4498
לבורטוריס )ישראל( 

 מרכז רפואי - בע"מ
, 97 חבצלת השרון

 46641הרצליה פיתוח 
 הרצליה

 49-9281890טל: 
 49-9281551פקס: 

 אנדוקרינולוגיה  -. בריאות, רפואה 5
 בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות  -    

 באוטואנלייזרים      
 המטולוגיה  -. בריאות, רפואה 5

 בדיקות ביולוגיות, אפיון תאי דם,  -    
 משטח ידני      

 המטולוגיה,ספירה  -. בריאות, רפואה 9
 בדיקות ביולוגיות,ספירה  -    

 באוטואנלייזרים      
 המטולוגיה, קרישה -. בריאות, רפואה 0

 בדיקות ביולוגיות, שיטות  -    
 באוטואנלייזרים      

 כימיה, ביוכימיה כללית   -. בריאות, רפואה 2

2040.4102. 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 , שיטות אימונוכימיות בדיקות ביולוגיות -    

 ידניות       
 כימיה,ביוכימיה כללית  -. בריאות, רפואה 8
 בדיקות ביולוגיות, שיטות  -   

 במיקרוסקופיה     
 כימיה, ביוכימיה כללית  -. בריאות, רפואה 7

 בדיקות כימיות,שיטות באוטואנלייזרים -     
לא הרס בל"ה בדיקות ל 00.1 הסמכה 0040041020

 בע"מ
 97חלוצי התעשיה 

חיפה  5899ת.ד. 
95452 

 40-1055841טל':
 40-1094809פקס:

  -בדיקות לא הורסות-. פריטים הנדסיים5
 מוצרי תעשיה.    

  -בדיקות לא הורסות-. פריטים הנדסיים5
 מכלים  וצנרת לחץ.    

1040041020 

הסמכה  0142041020
 מחדש

 גבי שואף בע"מ 0001
יבנה , 90הירקון 
15557 

 49-9842229טל: 
 49-9840584פקס: 

 מבנים, תשתיות  –. פריטים הנדסיים 5
 בדיקות לא הורסות –ובטון     

 מבנים, תשתיות  –. פריטים הנדסיים 5
 בדיקות לא הורסות,  –ובטון     
 בדיקות מרכיבי תקרות פלקל     
 במבנים    

 בדיקות לא  –. פריטים הנדסיים 9
 מוצרי תעשייה –( NDTהורסות )    

 בדיקות לא  –. פריטים הנדסיים 0
 מכלים וצנרת  –( NDTהורסות )    
 לחץ    

 מכלים וצנרת  –. פריטים הנדסיים  2
 בדיקות פיזיקליות –לחץ     

1.40141020 

הסמכה  0142041020
 מחדש

מעבדות בקרת איכות  .021
 זרעים גדרה בע"מ

 ,           רבדיםקיבוץ 
 7915444ים ד.נ שקמ

  41-9008554טל': 
 41-1290978פקס: 

   -. חקלאות, מוצרים חקלאיים 5
 בדיקות ביולוגיות, בריאות זרעים    

  -. חקלאות, מוצרים חקלאיים 5
 בדיקות ביולוגיות, נביטה    

204224102. 

הסמכה  2042041020
 מחדש

 בע"מ 6002טק וינדקס  0001
, נס ציונה 55החרש 
70495 

 41-9041955טל: 
 41-9041949פקס: 

 מכלים וצנרת  -. פריטים הנדסיים 5
 בדיקות פיזיקליות –לחץ     

 קרקע, אגרגטים  -. איכות סביבה 5
 דיגום –ומים     

1.40041020 

הסמכה  2042041020
מחדש 

 והרחבה

 אלביט מערכות בע"מ 100
 מרכז תעשיות מדע,

,חיפה 299ת.ד. 
95429  

   04-8315345 טל':
 04-8316734 פקס:

-בדיקות הנדסיות-.מוצרי תעשיה 5
–פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

דימוי תנאי סביבה דינמי )הרחבה 
 בטכנולוגיה זו(

-בדיקות הנדסיות-. מוצרי תעשיה5
–פלטפורמות ומשימות אזרחיות וצבאיות 

דימוי תנאי סביבה אקלימי )הרחבה 

1.40141021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 בטכנולוגיה זו(

רגישות -דסיותבדיקות הנ-.מוצרי תעשיה9
 מולכת/מוקרנת.)הרחבה בטכנולוגיה זו(

פליטה -בדיקות הנדסיות-. מוצרי תעשיה0
 מולכת/מוקרנת.)הרחבה בטכנולוגיה זו(

הארכת  2042041020
תוקף 

השעיה 
 מרצון 

מעבדת השירותים  0200
 להגנת הצומח.

הקריה החקלאית, דרך 
ראשון  94המכבים 

 לציון.
 49-99815285טלפון:
 49-99815215פקס: 

בדיקות ביולוגית, כימיה, -.מוצרים חקלאים5
כרומטוגרפיה.)הארכת תוקף השעיה מרצון 

 בטכנולוגיה זו(

0240.4102. 

הסרת  2.42041020
הסמכה 
חלקית 
 מרצון 

מכון וטרינרי ע"ש  0210
 קמרון

, בית דגן 55.ד ת
 , ישראל24524

 08-9681682טל: 
 08-9605293פקס: 

  -וף ורקמות של בעלי חיים . נוזלי ג5
  בדיקות ביולוגיות,  אימונוכימיה   
  )הסרת הסמכה מרצון של  השיטה    
  לבדיקת  סולפונאמידים ברקמת שריר של    
  מהחטיבה לבקטריולוגיה, מעבדת  תעופו  
 שאריות(  

0040.4102. 

הסמכה  1242041020
 מחדש

אל.די.די טכנולוגיות  0200
 בע"מ

ריית ק, 54רח' גונן 
, פתח תקווה מטלון,

 7489 .דת
 49-9582979טל':

 49-9582910פקס: 

 קרקע, אגרגטים  -. איכות סביבה 5
 דיגום   -ומים     

1240.41020 

הסמכה  1242041020
מחדש 

 והרחבה

המרכז למחקר -ממ"ג 201
 גרעיני

נחל שורק יבנה 
15144 

  08-9434363 טל':
 08-9434696 פקס:

-רפואה-פיזיקליות בדיקות-. בריאות5
 דוזימטריה אישית, מדידת מנות קרינה.

 -קרקע, אגרגאטים ומים -. איכות סביבה5
 בדיקות כימיות ,מנייה וספקטרומטרייה.

בדיקות כימיות, מנייה  -רפואה-. בריאות9
 וספקטרומטרייה

 בדיקות כימיות, -אויר -. איכות סביבה0
מנייה וספקטרומטרייה )הרחבה בטכנולוגיה 

 זו(
מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה  .2

בדיקות  -לייזר ומקורות אור פולטי קרינה
 בדיקות לסיווג בטיחות -פיזיקליות והנדסיות 

1040.41020 

סיסטם מעבדות  .000 הרחבה  0042041020
 מתקדמות בע"מ

, 0רח' פארן  ,9בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 15552יבנה 
 41-9055955 טל:

 41-9055999פקס:

   –. פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות 5
 מוצרי תעשייה )טכנולוגיה חדשה(    

224014102. 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  0.42241020

 מחדש
מרכז שירותי הדם תל  0010

 השומר, מגן דוד אדום
 25855תל השומר 

 49-2944044טל: 
 49-2944244פקס: 

  –בנק דם  -. בריאות, רפואה 5
 ות ביולוגיות, זיהוי ואפיון בדיק    
 הדבקה במחוללי מחלות, ללא     
 תרבית באוטואנלייזרים/ידניות    

 הכנת   -בנק דם  -. בריאות, רפואה 5
 מרכיבי דם    

0242141020 

הסרת  0042241020
הסמכה 
חלקית 
 מרצון 

מכון וטרינרי ע"ש  0210
 קמרון

, בית דגן 55.ד ת
 , ישראל24524

 08-9681682טל: 
 08-9605293פקס: 

 נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים . 5
 בדיקות ביולוגיות, ביולוגיה      -    

 מולקולארית.      
 )הסרת הסמכה מרצון של  השיטות      

 לבדיקת שפעת וניוקסל מהחטיבה     
 למחלות עופות ודגים, מעבדת אבחון        
 ויראלי(     

0040.4102. 

ה הסמכ 0.42241020
 מחדש

מעבדת גדות מסופים  0111
( 0891לכימיקלים )

 בע"מ
  57קצנשטיין 

 מפרץ חיפה
 40-1054795 טלפון:
 40-1099594פקס: 

  כימיה  כימיות, בדיקות –. מוצרי תעשייה 5
 .קלאסית    

       בדיקות כימיות, -. מוצרי תעשייה 5
  .רומטוגרפיה כ    

 כימיות,  בדיקות –. מוצרי תעשייה 9
 .ספקטרוסקופיה    

2240241021 

 מעבדת ברוכי אשר 0100 הרחבה 0042241020
מושב בית הלוי, ד.נ. 

 05174לב השרון, 
 49-1911091טל: 

 49-1918997פקס: 

 -מערכות כיבוי וגילוי אש  –. בניה 5
 תקינות, התקנה ובדיקות שמישות    
 )טכנולוגיה חדשה(    

214014102. 

הכרה  0.42241020
 מחדש

ביוליין אינוביישנס  .10
 שותפות מוגבלת

ת.ד.  59הרטום 
ירושלים  02521
95024 

 טל':
 פקס:

 

1. Biological Samples Testing ( Fluids 
and tissues) from animals. 

0040041021 

הסמכה  2042241020
מחדש 

 והרחבה

-חקר ימים ואגמים .22
 המחלקה לכימיה ימית

 חיפה 1494ת.ד. 
95414 

 0 4-8515202טל':
 04-8511911 פקס:

  -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה5
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.    

 בדיקות כימיות,   -יצורי מים-. חקלאות5
 ספקטרוסקופיה.    

 דיגום-קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה9

1140141021 

מילודע&מיגל שותפות  00.1 הרחבה 2042241020
 מוגבלת

.נ. אושרת מילואות ד
 52545עכו 

 04-9853292טל': 
 04-9853291 פקס:

 בדיקות כימיות, -.מזון, מים ומשקאות5
 כרומטוגרפיה.   
  -קרקע ,אגרגטים ומים-. איכות סביבה5

 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה.    
 -קרקע ,אגרגטים ומים-. איכות סביבה9

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.    

1142141020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  2042241020

 מחדש
מעבדת מחלבת תנובה  0211

 רחובות
, 5דרך יצחק פניגר 

 78559רחובות 
 41-9000985טל': 

 41-9000459פקס: 

 בדיקות  -. מזון, מים ומשקאות 5
 ביולוגיות, חיידקים, פטריות      
 ושמרים   
 בדיקות  -. מזון, מים ומשקאות 5

 כימיות, כימיה קלאסית   
 בדיקות  -קאות . מזון, מים ומש9

 כימיות, כרומטוגרפיה      
 בדיקות  -. מזון, מים ומשקאות 0

 כימיות, ספקטרוסקופיה    

1142241020 

 מעין בדק 110 הסמכה 2042241020
קריית  9רח' האגוז 

  2225002אונו 
 03-6354827 טל':

 03-7360108 פקס:

 דיגום-אויר בסביבת עבודה-.איכות סביבה5
 
 
 
 

0042241020 

מעבדת מכשור אכיפה  01.0 הרחבה 2.42241020
אגף התנועה,  –

 משטרת ישראל
, קריית 59רח' אשלגן 

 15455גת, 
 41-8857079טל: 

 41-8857019פקס: 

 מטרולוגיה חוקית בדבר  -. כיול 5
 מד מהירות  -גדלים מכניים     
 תנועה לייזר )הרחבה בטכנולוגיה     
 זו(    

 ית בדבר מטרולוגיה חוק –. כיול 5
 מכשירים למדידת  -גדלים כימיים     
 אלכוהול באוויר נשוף )הרחבה     
 בטכנולוגיה זו(    

2140.41020 

הסמכה  2.42241020
 מחדש

מ.ג. יועצים  111
 לאקוסטיקה

 5רח' השופטים 
 0800741,הרצליה 

 49-9229121טל':
 49-9205595פקס:

.מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם 5
בדיקות פיזיקליות -וסטיקהאק-לתעשייה

 והנדסיות בידוד קול.
. מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם 5

בדיקות פיזיקליות -אקוסטיקה-לתעשייה
והנדסיות, מדידות רעש במבנה ממקור רעש 

 בתוך המבנה 
. מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם 9

בדיקות פיזיקליות -אקוסטיקה-לתעשייה
ר רעש והנדסיות, מדידות רעש במבנה ממקו

 חיצוני למבנה

0042141020 

הסמכה  2142241020
 מחדש 

 איזוטסט בע"מ .00
"ת צפוני ,ת.ד. האז

59581 
 8-933-06304טל':

 08-933-0640 פקס:

 תכן והתקנה -מערכות הבניין  -. בניה 5
 בטון, חיפויים וחומרי גלם  -. בניה 5

 בדיקות פיזיקליות -לייצור בטון    
 ממדים,  -יות בדיקות הנדס -. בניה 9

 מקלטים ונגרות במבנים    
 -מבנים תשתיות ובטון  -. פריטים הנדסיים 0

 בדיקות לא הורסות
 ביסוס המבנה -. קרקע וסלילה 2
   -אספלט ומוצרי נפט  -. קרקע וסלילה 8

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

0240.41020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
סרת שיטה בדיקות כימיות ופיזיקליות  )ה

 מהאתרים בטכנולוגיה זו(

 אגרילאב בע"מ .20 הרחבה 1042241020
, אז"ת 54רח' הירוק 
גדרה  542כנות,ת.ד. 

74744 
 41-9897509טל':

 411897442פקס:

 ביסוס המבנה-. קרקע וסלילה5
 )הרחבה בטכנולוגיה זו( 

004204102. 

הסמכה  1042241020
 מחדש

-ע"מבתי זיקוק לנפט ב 00.1
מעבדות מפעל חיפה, 

 בז"ן
שדרות ההסתדרות, 

 חיפה .ת4ד4  מפרץ 
 11010.2-.0טל': 
 1.1102-.0פקס:

 

בדיקות כימיות, -4 דלקים,שמנים וביטומנים2
 כרומטוגרפיה4

בדיקות כימיות, -4 דלקים,שמנים וביטומנים 1
 כימיה קלאסית4

בדיקות כימיות,  -4 דלקים , שמנים וביטומנים 0
 4ספקטרוסקופיה

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-4איכות סביבה.
 כימיות, כימיה קלאסית4

בדיקות  -קרקע אגרגטים ומים-4 איכות סביבה0
 כימיות, ספקטרוסקופיה4

0240241020 

הסמכה  1042241020
מחדש 
ועדכון 
 כתובת

כי"ל -מעבדה אנליטית  211
 מוצרים תעשייתים

רח' ורד ,נאות חובב 
10545  

 41-8200955טל':
 41-8597055ס:פק

 -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה5
 דיקות כימיות, כימיה קלאסית.ב   
   -קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה5

 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה.   

0142141020 

הסרת  1.42241020
הסמכה 
חלקית 

 מרצון

מכון וטרינרי ע"ש  0210
 קמרון

, בית דגן 55.ד ת
 , ישראל24524

 08-9681682טל: 
 08-9605293פקס: 

 בדיקות כימיות,  -. מזון, מים ומשקאות 5
 ימיה קלאסית  )הסרת הסמכה לשיטות כ    

 ועדכונים נוספים בטכנולוגיה      
 .זו במעבדת טיב דגה(     

 בדיקות    -. מזון, מים ומשקאות 5
 ביולוגיות, חיידקים, פטריות     
 ה זו ושמרים )הסרת שיטה בטכנולוגי    
 במעבדת מיקרוביולוגיה של מזון(    

 בדיקות  -חיים  -. נוזלי גוף ורקמות של בעלי9
כימיות, כרומטוגרפיה )הסרת שיטות     

 במעבדת 
 שאריות(     

0040.41020 

הסמכה  1142241020
 מחדש

 מכון העמקים בע"מ ..1
 2517,ת.ד.  944רח' 
 58922יפיע 
 40-8087574טל':

 40-8458451פקס: 

 בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור -. בניה5
 בדיקות פיזיקליות.-בטון    

 ממדים. מקלטים -בדיקות הנדסיות–.בניה 5
 ונגרות במבנים.   

0.40241021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  1142241020

מחדש 
 והרחבה

&מיגל מעבדות מילודע  00.1
 שותפות מוגבלת
דואר נע אשרת 

52545 
 40-9129595טלפון: 
 40-9129595פקס: 

בדיקות ביולוגיות, חיידקים -.קוסמטיקה5
 פטריות ושמרים.

בדיקות ביולוגיות -. מזון מים ומשקאות5
 ,חיידקים פטריות ושמרים.

בדיקות ביולוגיות, -.מזון ,מים ומשקאות9
 גנטיקה.

בדיקות כימיות, -. מזון, מים ומשקאות0
 כרומטוגרפיה.

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

בדיקות כימיות -. מזון ,מים ומשקאות8
 ,ספקטרוסקופיה.

בדיקות ביולוגיות, -. מזון, מים ומשקאות7
 אימונוכימיה)הרחבה בטכנולוגיה זו(.

בדיקות ביולוגיות,  -.היגיינה תעשייתית1
 אימונוכימיה )הרחבה בטכנולוגיה זו(.

, בדיקות ביולוגיות-.היגיינה תעשייתית9
 ביולוגיה מולקולרית.

בדיקות ביולוגיות, -.היגיינה תעשייתית54
 חיידקים , פטריות ושמרים.

בדיקות ביולוגיות,  -. תכשירים רפואיים55
 חיידקים ,פטריות ושמרים.

-קרקע ,אגרגטים ומים-. איכות סביבה55
 בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים.

-קרקע אגרגטים ומים-.איכות סביבה59
בדיקות כימיות ,כרומטוגרפיה)הרחבה 

 בטכנולוגיה זו(.
-קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה50

בדיקות כימיות, כימיה קלאסית)הרחבה 
 בטכנולוגיה זו(.

-קרקע אגרגטים ומים-. איכות סביבה52
בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )הרחבה 

 בטכנולוגיה זו(.
 דיגום מים.-. מזון מים ומשקאות58
בדיקות כימיות, -וצרי תעשיה. מ57

 כרומטוגרפיה)הרחבה בטכנולוגיה זו(.
 

1142141020 

 איזוטופ בע"מ 0001 הרחבה 0042141020
  54הירוק 

 איזור התעשיה, כנות

                             08-8697200טל: 
   08-8697007פקס:

קרקע, אגרגטים ומים -.איכות סביבה5
 ה.,בדיקות כימיות, כרומטוגרפי

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(
 
  

0240.41020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
עדכון פרטי  0042141020

המעבדה 
 ושיטות

 מעבדות שירות שדה 0201
 רמת ישי 5455ת.ד. 

94492 
 40-8949025טל':

 40-1705055פקס:

-קרקע, אגרגטים ומים-. איכות סביבה5
בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )עדכון 

 שיטות בטכנולוגיה זו(

2040141020 

הכרה  0042141020
 מחדש

מכתשים מפעליים  00.0
 כימיים בע"מ

 10ת4ד4 
 1.200באר שבע 

 01-1101002טל':
 01-1101110פקס: 

24  Physical –chemical testing 0140041021 

השעיה  2042141020
 מרצון 

המעבדה הארצית  211
 לגהות תעסוקתית

 תל אביב 29סלמה 
 03-7347072 טל:

 03-6812167 פקס:

 דיגום–אויר בסביבת עבודה -ת סביבה.איכו5
בדיקות כימיות, -אויר-.איכות סביבה5

 כרומטוגרפיה.
בדיקות כימיות, -אויר-. איכות סביבה9

 ספקטרוסקופיה.
בדיקות כימיות,  -אויר-. איכות סביבה0

 מיקרוסקופיה אופטית
 מדידות רעש תעסוקתי-רעש-. בריאות2
 

124004102. 

 שואף בע"מגבי  0001 הרחבה 2042141020
, יבנה 90הירקון 
15557 

 49-9842229טל: 
 49-9840584פקס: 

-מבנים, תשתיות  ובטון-. פריטים הנדסיים5
 בדיקות לא  הורסות )הרחבה בטכנולוגיה זו(

1.40141020 

הסמכה  2242141020 
 מחדש

02.0 GFI – מעבדות 
 12100, יבנה 100ת4ד 
 1-0.0.1200 טל:

 1-0.0.2100פקס: 

בדיקות  –ים וביטומנים דלקים, שמנ 24
 כימיות, כימיה קלאסית

0140041021 

השעיה   2242141020
חלקית 

 מרצון

המבדקה לבניין  0002
 ותשתית בע"מ.

 9רח' היינריך הרץ 
 ,חוף שמן

  95595חיפה 
 40-1851444טלפון: 
  40-1851445פקס:  

תקינות ,  –מערכות כיבוי וגילוי אש -. בניה5
התקנה ובדיקות שמישות)השעיה חלקית 

 מרצון בטכנולוגיה זו(. 

0240.4102. 

הסמכה  2042141020
 מחדש

 -מעבדת מי אזור דן  0002
אגודת מים חקלאית 

 שיתופית בע"מ
 121רח' אבן גבירול 

, תל אביב, 1001.ת4ד4 
12.10 

 02.000.-00טל: 
 02.010.-00פקס: 

 –קרקע, אגרגאטים ומים  –4איכות סביבה 2
 בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה4

 –קרקע, אגרגאטים ומים  –4איכות סביבה 1
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית

 –קרקע, אגרגאטים ומים  –4 איכות סביבה 0
 ימיות, ספקטרוסקופיהכבדיקות 

 –גרגאטים ומים אקרקע,  –4 איכות סביבה .
 דיגום

014004102. 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 -מעבדת מי אזור דן  0002 הרחבה 2042141020

אגודת מים חקלאית 
 שיתופית בע"מ

 551רח' אבן גבירול 
, תל 01498ת.ד. 

 85014אביב, 
 49-7950244טל: 

 49-7950252פקס: 

   –קרקע, אגרגאטים ומים  –4 איכות סביבה 2
 בדיקות כימיות, כימיה קלאסית )הרחבה    
 בטכנולוגיה זו(   
   –קרקע, אגרגאטים ומים  –איכות סביבה 4 1
 דיגום )הרחבה בטכנולוגיה זו(   

014004102. 

המרכז הישראלי לכיול  4405 הרחבה 1042141020
-)של מכון התקנים( 

 אתר ייחוס וזמני
, תל 05חיים לבנון 

 89977אביב 
 49-8082509טל: 

 49-8082488פקס: 

תדר גבוה, זמן  –גדלים חשמליים –4 כיול 2
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

104024102. 

מגאמא הנדסה  4499 הרחבה 1042141020
טכנולוגיות ותוצרים 

 בע"מ
 ,07התעשייה 

, נשר תל 512ת.ד. 
 98845 חנן חיפה

 40-1550851טל: 
 40-1550859פקס: 

ביסוס המבנה )הרחבה  –4קרקע וסלילה 2
 בטכנולוגיה זו(

 -קרקע, אגרגטים ומים  -קרקע וסלילה 4 1
)הרחבה  דיקות כימיות ופיזיקליות ב

 בטכנולוגיה זו(
 

204224102. 

אגן יצרני כימיקלים  594 הסמכה .014024102
 בע"מ

רחוב אשלג, אזור 
תעשייה צפוני, ת.ד. 

 ,אשדוד 585
 41-1252908טל': 

 41-1252955פקס: 

בדיקות כימיות, -מוצרים חקלאים-4חקלאות2
 כרומטוגרפיה4

0240241021 

סמכה ה .1424102
 מחדש

הקריה -ם"רמב 4551
הרפואית לבריאות 

האדם. )מעב' 
 (אימונולוגיה וס.רקמות

 9845בת גלים  ת.ד.   
 95498חיפה   
 40-1205979 טל.  

 

בדיקות  –המטולוגיה  –4בריאות, רפואה 2
 FACS4-ביולוגיות, איפיון תאי דם ב

אימונולוגיה וסיווג רקמות  –4בריאות, רפואה 1
 HLAגיות, סיווג והצלבה של בדיקות ביולו –

 בשיטות אימונוכימיות ידניות
אימונולוגיה וסיווג רקמות  –4בריאות, רפואה 0
 HALבדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה של  –

 בשיטות מולקולריות מבוססות קביעת רצף4
אימונולוגיה וסיווג רקמות  –4בריאות, רפואה .
 HLAבדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה של  –

 PCRבשיטות מולקולריות מבוססות 
אימונולוגיה וסיווג רקמות  -4בריאות, רפואה0
-ב HLAבדיקות ביולוגיות, סיווג והצלבה של  –

FACS4 
אימונולוגיה וסיווג רקמות  –4בריאות, רפואה 1
בדיקות ביולוגיות, מחלות אוטואימונויות  –

 בשיטות אימונוכימיות ידניות4

14.41020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 איזוטופ בע"מ 445 ההרחב .014024102

  54הירוק 
 ה, כנותיזור התעשיא

                             08-8697200טל: 
   08-8697007פקס:

-מבנים, תשתיות ובטון-4פריטים הנדסיים2
 בדיקות לא הורסות4

0240.41020 

הכרה  .014024102
 מחדש

אגן יצרני כימיקלים  1.
 בע"מ

רחוב אשלג, אזור 
 4111 תעשייה צפוני, ת4ד

 ,אשדוד
 01-10200.1טל': 

 01-1020022פקס: 

1. Physical-chemical testing 
2. Other studies: Analytical Chemistry 

0140041021 

הסמכה  .0424102
 מחדש

מעבדה -מאמ"צ נגב 0212
לאבחון מחלות צמחים 
תחנת הנסיונות גילת, 
 מנהל המחקר החקלאי

 10110ד4נ4 נגב 
 01-0011112טל: 
 8-99263370: פקס

בדיקות  –4 חקלאות, מוצרים חקלאיים 2
 ביולוגיות, בריאות זרעים4

 

2140041021 

הסמכה  .21424102
מחדש 

 והרחבה

המועצה לענף הלול    4508
המעבדות לבריאות 

 העוף
 5רח' קפלן 

 85475אביב -תל
 49-8419557טלפון: 
 49-8984525פקס: 

 

ות בדיק -חיים-4נוזלי גוף ורקמות של בעלי2
 ביולוגיות, אימונוכימיה4

בדיקות  -חיים-4 נוזלי גוף ורקמות של בעלי1
ביולוגיות, ביולוגיה מולקולארית4)הרחבה 

 בטכנולוגיה זו(
בדיקות  -חיים-4 נוזלי גוף ורקמות של בעלי0

 ביולוגיות, וירוסים4
בדיקות ביולוגיות,  -4מזון מים ומשקאות.

 ביולוגיה מולקולארית4
בדיקות ביולוגיות,  -תית4היגיינה תעשיי0

 חיידקים פטריות ושמרים4

0242141020 

הסרת  .2.424102
הסמכה 
חלקית 

 מרצון

מעבדות של מוצרי  4594
 מעברות בע"מ

 04594מעברות 
 49-1910452טל:   
 09-8984046פקס :

בדיקות ביולוגיות,  -4מזון, מים ומשקאות2
 חיידקים פטריות ושמרים4

קות כימיות, בדי -4מזון, מים ומשקאות1
 כרומטוגרפיה )הסרה מרצון בטכנולוגיה זו(4

בדיקות כימיות, כימיה  -4מזון, מים ומשקאות0
 קלאסית )הסרה מרצון בטכנולוגיה זו(4

בדיקות כימיות  -4מזון, מים ומשקאות.
 ספקטרוסקופיה4

114241021 

הסמכה  .204024102
 מחדש

איזוסאונד מעבדות  4551
 בע"מ

 ,אור יהודה 9הפלדה 
84551 

 49-8908445טל:
 498908449פקס:

 
 

עשיה לרבות חומרי גלם תמוצרי 4 2
בדיקות -אקוסטיקה –לתעשייה 

מדידת כושר –פיזיקליות והנדסיות 
בליעה ובידוד, רכיבי מבנה 

 ואינסטלציה4

 

מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם 4 1
בדיקות  -אקוסטיקה –לתעשייה 

פיזיקליות והנדסיות בידוד קול, 
 4נטים במבנהאלמ

4מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם 0
בדיקות -אקוסטיקה-לתעשייה

 

0042241020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מדידות הספק -פיזיקליות והנדסיות

 קולי במכשור לשימוש ביתי4
4 מוצרי תעשייה לרבות חומרי גלם .

בדיקות -אקוסטיקה-לתעשייה
מדידות רעש -פיזיקליות והנדסיות

 במבנה ממקור רעש בתוך המבנה4
ות חומרי גלם 4 מוצרי תעשייה לרב0

בדיקות -אקוסטיקה-לתעשייה
תכונות -פיזיקליות והנדסיות

  אקוסטיות לרכיבים להפחת רעש
הסמכה  .204024102

מחדש 
ועדכון 
 כתובת

מעבדה מטרולוגית  4547
 רפאל בע"מ

ת.ד  770מרכז הפצה 
 95455חיפה  5524

 40-1790057 –טל' 

ם מתכות וחומרים אל מתכתיי –4 מתכות 2
 בדיקות פיזיקליות4

 

0240241021 

הסמכה  .214024102
 מחדש

תע"ש מעבדה מרכזית  589
 לבדיקת מרחקי הפרדה

 80שד' ביאליק 
  07544רמת השרון 

 492078757טל': 
 49-2018259פקס:

-מבנים, תשתיות ובטון-4 פריטים הנדסיים2
 בדיקות לא הורסות4

2040241021 

הסמכה  .214024102
 מחדש

השירותים  מעבדת 200
 להגנת הצומח.

הקריה החקלאית, דרך 
ראשון  94המכבים 

 לציון.
 49-99815285טלפון:
 49-99815215פקס: 

בדיקות      -מוצרים חקלאים -4חקלאות2
 ביולוגיות ,חיידקים      פטריות ושמרים4

בדיקות כימיות, -מוצרים חקלאים-4 חקלאות1
 כרומטוגרפיה4

    -מוצרים חקלאים-4 חקלאות0
 בדיקות ביולוגיות, אימונוכימיה4    
בדיקות כימיות, -4מזון מים ומשקאות.

 כרומטוגרפיה4
בדיקות -מוצרים חקלאים-4חקלאות0

 ביולוגיות, נמטודות4

0240041021 

הסמכה  .204024102
 מחדש

נשר מפעלי מלט  4494
 ישראלים בע"מ

,איזור תעשיה 2ת.ד. 
 ב' רמלה

 41-9575120טל':
 41-9575191פקס: 

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-4 בניה2
 כימיות, כימיה קלאסית4

-בטון,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-4בניה1
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה4

-בטון,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-4בניה0
 בדיקות פיזיקליות4

0240241021 

הסמכה  .10424102
 מחדש

המעבדה לבריאות  02.0
 -ואיכות החלב העטין 

 מועצת החלב
, פארק 54ברקת 

תעשיות קיסריה 
91944 

 40-8570077טל: 
 0-857405050פקס: 

בדיקות ביולוגיות,  –מזון, מים ומשקאות  24
 חיידקים פטריות ושמרים4

בדיקות ביולוגיות,  –4 מזון, מים ומשקאות 1
 אימונוכימיה4

0240041021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  .0.4014102

 מחדש
ן רפואה מפקדת קצי 1.0

ענף בריאות -ראשי
 הצבא
 צה"ל 012.0ד4צ4 
 000..0.-00טל': 
 000..0.-00פקס:

 דיגום-אוויר בסביבת עבודה-4 איכות סביבה2
 רעש תעסוקתי-4בריאות1

1240041021 

טכנוליין הנדסת בנין  101 הסמכה .004014102
 בע"מ

, ת.ד. 55חבצלת 
 98794נשר , 5847
 424-8288795טל': 
 40-1555775פקס:

תקינות, -מערכות כיבוי וגילוי אש-4 בניה2
 התקנה ובדיקת שמישות4

0.40141021 

הסרת  .20414102
הסמכה 
חלקית 

 מרצון

מעבדות בקרת איכות  .21
 זרעים גדרה בע"מ
 ד.נ. קיבוץ רבדים

 0002777 מיקוד
 41-9008554טל': 

   08-9446262פקס: 

בדיקות  –4חקלאות, מוצרים חקלאיים 2
ריאות זרעים )הסרת שיטה ביולוגיות, ב

 בטכנולוגיה זו(

2042242. 

הסרת  .204014102
הסמכה 
חלקית 

 מרצון

מפקדת קצין קפואה  1.0
ענף בריאות -ראשי
 הצבא
 צה"ל 45509ד.צ. 
 49-7977994טל': 
 49-7977994פקס:

דיגום -אוויר בסביבת עבודה-4 איכות סביבה2
 )הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(

 

124004102. 

 איזוטסט בע"מ .00 הרחבה   .214014102
אז"ת צפוני ,ת.ד. 

59581 
 8-933-06304טל':

 08-933-0640 פקס:

 בטון, חיפויים וחומרי גלם  -בניה  24
 בדיקות פיזיקליות -לייצור בטון    

 )הרחבה בטכנולוגיה קיימת לאתר בבאר שבע(
 

0240.41020 

נשר מפעלי מלט  4494 הרחבה .104014102
 מישראלים בע"

,איזור תעשיה 2ת.ד. 
 ב' רמלה

 41-9575120טל':
 41-9575191פקס: 

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-4 בניה2
כימיות, כימיה קלאסית )הרחבה בטכנולוגיה 

 קיימת(4
-בטון,חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-4בניה1

בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה)הרחבה 
 בטכנולוגיה קיימת(4

0240241021 

( 88מעבדות מיקרולאב ) 0220 הרחבה .21414102
 בע"מ

, רחובות 2אופנהיימר 
78745 

 1-998-55140טל': 
 1-998-55070פקס: 

בדיקות  -, מוצרים חקלאיים חקלאות4 2 
בריאות צמחים )הרחבה  , ביולוגיות

 בטכנולוגיה זו(4
בדיקות ביולוגיות,  -4 מוצרי קוסמטיקה 1

בה בטכנולוגיה חיידקים פטריות ושמרים)הרח
 זו(

2.4004102. 

הסמכה  .212012102
 מחדש

( 88מעבדות מיקרולאב ) 0220
 בע"מ

, רחובות 0אופנהיימר 
.1.02 
 1-001-11100טל': 

 0..1-001-21פקס: 

בדיקות  -, מוצרים חקלאיים חקלאות  24
 בריאות צמחים 4 , ביולוגיות

בדיקות  -, מוצרים חקלאיים חקלאות 14
 ים, בריאות זרעביולוגיות

בדיקות ביולוגיות,  -מוצרי קוסמטיקה  04

2.40041021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 חיידקים פטריות ושמרים4

 בקטוכם בע"מ 0011 הרחבה 1040141020
 ,18החרש 

 70400נס ציונה 
 08-9408450טל: 

 08-9401439פקס: 

בדיקות כימיות -4 מזון מים ומשקאות2
 ,כרומטוגרפיה)הרחבה בטכנולוגיה קיימת(4

0.40241020 

מבדק  .104014102
הטמעה 

 מיוחד

 אנויטק בע"מ 112
גבעתיים  2כורזין 
00010 
 ..00-0.020טל': 
 020112.-00פקס:

 נתחי גזים באוויר-גדלים כימיים-4 כיול2
כיול מד כמות חלקיקים -4כיול גדלים פיזיקליים1

 באוויר בשיטה מסית4
כיול מד ריכוז חלקיקים -גדלים פיזיקליים-4כיול0

 קרני בטא4באוויר בשיטת בליעה של 
 כיול טמפרטורה-גדלים פיזיקליים-4 כיול.

1040141020 

 עדכון נספח .104014102
הסרת 

הסמכה 
חלקית 

 מרצון

 אמינולאב בע"מ 0000
פארק  5פנחס ספיר 

נס  5המדע בנין מס' 
 ציונה
 41-9949999טל':

 41-9949944פקס:

דיגום -קרקע, אגרגטים ומים-4 איכות סביבה2
 יה זו(4)הסרת שיטות בטכנולוג

בדיקות ביולוגיות, -4מזון , מים ומשקאות1
חיידקים פטריות ושמרים )הסרת שיטה 

 בטכנולוגיה זו(
 

024014102. 

הסמכה  .012002102
 מחדש

מרכז הפלסטיקה  0021
 והגומי לישראל בע"מ

 קרית הטכניון 
 95444חיפה 
 40-1552570טל': 

 40-1954527פקס: 

, כימיה בדיקות כימיות –4 מוצרי תעשייה 2
 קלאסית

1020.21021 

מעבדת מחצבת גבס  110 הסמכה .014004102
 גשר
 עמק הירדן .2020ד4נ4 

 קיבוץ גשר
  04-6060708 טל':

 04-6581160 פקס:

בדיקות -בטון וחומרי גלם לייצור בטון-4 בניה2
 כימיות, כימיה קלאסית

0240041021 

מעבר  .002002102
המעבדה 

למבנה חדש 
 והרחבה

יקן מדיקל אמר 0001
לבורטוריס)ישראל( 

מרכז רפואי  -בע"מ
 הרצליה

  7ים -רמות
פיתוח  -הרצליה
08125 

 49-9281890טל': 
 49-9281551פקס: 

שיטות אימונוכימיות  -4 אנדוקרינולוגיה 2
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(  באוטואנלייזרים

שיטות כימיות , באוטואנלייזרים4  –4 כימיה 1
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

2020.21020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  .004004102

 מחדש
המעבדה -רפאל .11

 למרחקי הפרדה
חיפה  1100ת4ד4 

0201201 
 .1.0001-.0טל':

 1.0.121-.0פקס:
 

-מבנים ,תשתיות ובטון-4פריטים הנדסיים2
 בדיקות לא הורסות

0140141021 

הכרה  .214004102
 מחדש

100 GGA – גליל ג'נטיק
 אנלסיס

 קצרין 9880ת.ד. 
 40-9447544טלפון:
 40-9447555פקס:

1. Other studies  :genetic studies 0140041021 

מפעלי ביוב וטיהור  0201 הרחבה .2.4004102
 ירושלים בע"מ

 0012.ת4ד4
 00100מבשרת ציון 

 01-100.101טל: 
 01-1.01021פקס: 

בדיקות כימיות,  -4 קרקע, אגרגטים ומים2
 כימיה קלאסית )הרחבה בטכנולוגיה זו(

1.40241020 

הסמכה  .2.4004102
 מחדש

אגוד ערים לשמירת  .001
-איכות הסביבה )שרון

 כרמל(
 , 0המסגר  00.2ת4ד4

 01200חדרה 
  1210.21-.0טל:

 1..1000-.0פקס:

 -4איכות הסביבה קרקע אגרגטים ומים2
 בדיקות כימיות כמיה קלאסית

 -4איכות הסביבה קרקע אגרגטים ומים1
 פיהבדיקות כימיות ספקטרוסקו

2040.41021 

השעיה  .1.4004102
 מרצון

 אגרילאב בע"מ .020
אזור תעשיה   10הירוק 

          , .01כנות, ת4ד 
 10200קרית מלאכי 

 01-110.2.0 טל:
  01-110.000פקס:

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים–4איכות סביבה 2
כימיות, כימיה קלאסית4)השעיה מרצון 

 בטכנולוגיה זו(
 

004204102. 

הכרה  .0040.4102
 מחדש

הרלן ביוטק ישראל  0.2
 בע"מ
, פארק המדע 59Bבנין 

קריית ויצמן,רחובות 
78958 

 41-9049025 טל':
 41-9049025 פקס:

1. Toxicity studies. 

2. other studies: 

9.Pharmacodynamics studies. 

° In vitro testing  

4.Toxicological Pathology 

0140041021 

השעיה  .0140.4102
מרצון 

 הסמכה

 חיון )בטיחות( בע"מ 0200
פארק תעשיות מילגד, 

, מפרץ 200.1עכו, ת4ד 
 חיפה
 1.01011-.0טל: 

 1.01020-.0פקס: 

גלילי גזים, ומערכות נשימה  -מכלי לחץ 4 2
 פתוחות

 

114014102. 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
השעיה  .0140.4102

מרצון של 
 שיטה

מעבדה מטרולוגית  .020
 רפאל בע"מ
4ד ת ...מרכז הפצה 

 02012חיפה  1100
 .1..1.0-.0 –טל' 

מתכות וחומרים אל מתכתיים  –4 מתכות 2
 בדיקת נגיפה -בדיקות פיזיקליות4 –

 

0240241021 

הסמכה  .0140.4102
מחדש 

 והרחבה 

 -חטיבת מז"פ  .001
המעבדות לזיהוי פלילי 

באגף לחקירות 
ולמודיעין משטרת 

 ישראל
 המטה הארצי

 02010ירושלים 
 01-0.11011טלפון: 

 01-0.11111 פקס:

בדיקות ביולוגיות, ביוכימיה  -מוצגים פורנסיים 4 2
  אימונוכימיה

בדיקות ביולוגיות, ביולוגיה  -מוצגים פורנסיים 4 1
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(  מולקולרית  

 בדיקות ביולוגיות, מאגר -מוצגים פורנסיים 4 0

DNA 
קות בדיקות כימיות, בדי -מוצגים פורנסיים 4 .

 סמים
בדיקות כימיות, זיהוי  -מוצגים פורנסיים 4 0

 ואיפיון חומרי נפץ
בדיקות כימיות, חקירת  -מוצגים פורנסיים 4 1

 הצתות
בדיקות כימיות, פיתוח  -מוצגים פורנסיים 4 .

 טביעות אצבע
בדיקות פיזיקליות והנדסיות,  -מוצגים פורנסיים 4 1

 בדיקת מסמכים
קות פיזיקליות והנדסיות, בדי -מוצגים פורנסיים  04

כלי נשק ומוצגים מזירת עבירה )תרמילים 
 וקליעים(  

פיזיקליות  בדיקות –מוצגים פורנסיים 4 20
והנדסיות, ראיה דיגיטלית, צילום ועיבוד 

 תמונה

0040.41021 

הסמכה  .0.40.4102
 מחדש

 ראובן עציוני בע"מ 000
כפר ביאליק  1.מיכאל 

קרית ביאליק  .00ת4ד 
1.200 

 ..110.0-.0טל: 
 1120.01-.0פקס: 

פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות  24
(NDT)- בדיקות -מוצרי תעשיה

 וגמא Xרדיוגרפיה: קרני 

פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות  14
(NDT)-   מיכלים וצנרת לחץ 

1.40.41021 

המכון למיקרוביולוגיה  0011 הרחבה .1140.4102
של מזון ומוצרי צריכה 

 בע"מ
 102ת4ד4  0ך השלום דר

 01102נשר 
 ..110.0-.0טל: 

 1120.01-.0פקס: 

 -קרקע, אגרגטים ומים   -איכות סביבה 4 2
בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה )הרחבה 

 בטכנולוגיה זו(

114004102. 

הסמכה  .1.40.4102
 מחדש

מכון וטרינרי ע"ש  0210
 קמרון

, 10610, בית דגן 06.ד ת
 ישראל

 08-9681682טל: 
 08-9605293קס: פ

בדיקות  -4 נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים 2
 ביולוגיות, ביולוגיה  מולקולארית

בדיקות  -4 נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים 1
 ביולוגיות,  אימונוכימיה

בדיקות כימיות,  -4 מזון, מים ומשקאות 0
 כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות,  -4 מזון, מים ומשקאות .
 כימיה קלאסית

0040.41021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
בדיקות ביולוגיות,  -4 מזון, מים ומשקאות 0

 חיידקים פטריות ושמרים
בדיקות ביולוגיות,   -4 מזון, מים ומשקאות 1

 אימונוכימיה
בדיקות  -4 נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים .

 כימיות, כרומטוגרפיה

בדיקות  -4 נוזלי גוף ורקמות של בעלי חיים 1
 ביולוגיות,  פתולוגיה

 

 המרכז הרפואי ע"ש 0220 הרחבה .1140.4102
הנהלת אגף  ח. שיבא

 המעבדות
 01112תל השומר 

 00-1002010 טל:
 00-0000001פקס:

 מעבדת פתולוגיה:
 :פתולוגיה –בריאות, רפואה 

)צביעות(   בדיקות כימיות, היסטופתולוגיה4 2
 קלאסיות

בדיקות ביולוגיות, היסטופתולוגיה, שיטות 4 1
 מיותאימונוהיסטוכי

בדיקות ביולוגיות, היסטופתולוגיה, שיטות 4 0
 מולקולריות

בדיקות ביולוגיות, ציטופתולוגיה, שיטות 4 .
 מולקולריות

כל הטכנולוגיות  –)מבדק הסמכה באתר חדש 
 חדשות(

 מעבדת גנטיקה:
 גנטיקה:  –בריאות, רפואה 

שיטות בדיקות ביולוגיות,  בדיקות סריקה, 4 2
תורשתיות, שיטות אישור ואפיון למחלות 

 ביוכימיות2אימונוכימיות ידניות  
4 בדיקות ביולוגיות, קאריוטייפינג2בדיקות 1

 כרומוזומים
 4FISH בדיקות ביולוגיות, 0
בדיקות ביולוגיות, בדיקות סריקה, אישור 4 .

ואפיון למחלות תורשתיות, שיטות מולקולריות 
 PCRמבוססות 

ישור בדיקות ביולוגיות, בדיקות סריקה, א4 0
ואפיון למחלות תורשתיות, שיטות 

 Microarray Analysis , מולקולריות
כל הטכנולוגיות  –)מבדק הסמכה באתר חדש 

 חדשות(

 מעבדת מיקרוביולוגיה:

 מיקרוביולוגיה: –בריאות, רפואה 
בידוד, זיהוי ואיפיון  –4מיקרוביולוגיה 2

 בתרבית, שיטות ידניות
בידוד  –יות בדיקות ביולוג –4מיקרוביולוגיה 1

 זיהוי ואפיון בתרבית, צביעות, סיקור
בדיקות ביולוגיות, קביעת  –4מיקרוביולוגיה 0

 רגישות לאנטיביוטיקה
בדיקות ביולוגיות, בידוד,  –4מיקרוביולוגיה .

112212102. 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 אוטואנלייזרים –זיהוי ואפיון בתרבית 

כל הטכנולוגיות  –)מבדק הסמכה באתר חדש 
 חדשות(

 

הסמכה  .1140.4102
מחדש 

 והרחבה

דות מקורות חברת מעב 010
 המים הלאומית

המעבדה המרכזית 
לאיכות המים ע"ש 

בנימין נסין, אתר 
 , 120אשכול, ת4ד4 

 נצרת עלית
 1000110-.0טל': 

 0000111-.0פקס: 

בדיקות כימיות,  -קרקע אגרטים ומים24
 )הרחבה בטכנולוגיה זו( פקטרוסקופיה ס

בדיקות ביולוגיות,  -קרקע אגרטים ומים14
)הרחבה בטכנולוגיה  ושמרים חיידקים, פטריות

 זו(

בדיקות כימיות, כימיה  -קרקע אגרטים ומים04
 )הרחבה בטכנולוגיה זו( קלאסית

בדיקות כימיות,  -קרקע אגרטים ומים4.
 )הרחבה בטכנולוגיה זו( כרומטוגרפיה

1140141021 

הסרת אתר  .0040.4102
הסרת 
שיטות 
 מרצון

 בקטוכם בע"מ 0011
 ,18החרש 

 70400נס ציונה 
 08-9408450טל: 

 08-9401439פקס: 

בדיקות כימיות, -אויר-4איכות סביבה2
 כרומטוגרפיה4)הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(

0.40241020 

הסמכה  .2404102
 מחדש

ארם שירותי מדי מים  0122
 בע"מ

קיבוץ רמות מנשה, 
201.000 

 010-0.12-.0טל: 
 010-0.00-.0פקס: 

נפחים  -כיול מכשירים וֹולּוֶמְטִריים  - כיול 24
 גדולים

214141021 

ל   מערכות "רפא 111 הסמכה .024004102
לחימה מתקדמות 

מ  המבדקה "בע
 ם"הכימית בשטח חנ

, חיפה, 1100ת4ד4 
02012 

 1.02010-.0טל':
 .1.0.11-.0פקס: 

בדיקות כימיות,  –מוצרי תעשייה 24
 כרומטוגרפיה4

 
 בדיקות כימיות, כימיה –מוצרי תעשייה 14

 קלאסית4
 

0040.41021 

הרמוניזציה  .0.4004102
 של נספחים

0000 PMDS  המכון לניטור
 בלאי בע"מ

, קרית 0020ת4ד4 
 02001הטכניון, חיפה 

 111-2.11-.0 טל:
 .111-2.1-.0פקס: 

 

בדיקות כימיות,  – 4דלקים, שמנים וביטומנים2
 כימיה קלאסית

2.40241020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  .0.4004102

 מחדש
מעבדת שירות כיול  0202

ובדיקה ניידת, מחלקת 
מונים צרכנות דרום, 

מונים  –אגף השיווק 
ארצי, חברת החשמל 

 לישראל בע"מ
 02100, בני ברק .2לחי 
 111.-.00-12טל: 

 001.-.00-12פקס: 

 ופעיתהספק ואנרגיה חשמלית חד מ4 2
 בדיקות מעגלי מדידת אנרגיה חשמלית4 1
 הספק ואנרגיה חשמלית תלת מופעית4 0

0240041021 

הסמכה   .224004102
 מחדש

מב"א הזורע  .002
 -טכנולוגיות כיול 

 אגש"ח בע"מ
קיבוץ הזורע, ד4נ4 

 01012עמקים, 
 .0001.1-.0טל: 

 0100111-.0פקס:
  

 וך4זרם ישר ותדר נמ-גדלים חשמליים-4 כיול2
 תדר גבוה, זמן4 -גדלים חשמליים-4 כיול1
 צורה, זווית4 –גדלים מכניים  –4 כיול 0
 מדי קשיות4 –גדלים מכניים  –4 כיול .
 אורך4 –גדלים מכניים  –4 כיול 0
 כח, מומנט4 –גדלים פיזיקליים  –4 כיול 1
 לחות4 –גדלים פיזיקליים  –4 כיול .
 מסה4 –גדלים פיזיקליים  –4 כיול 1
 לחץ4 –גדלים פיזיקליים  –כיול 4 0

 טמפרטורה4 –גדלים פיזיקליים  –4כיול 20
נפחים  –כיול מכשירים וולומטריים  –4 כיול 22

 ליטר4 1קטנים עד 

2140041021 

הסמכה  .224004102
 מחדש

מעבדת תקנים, מחלקת  .000
מונים  -מבדקות מונים 

ארצי, אגף השיווק, 
חברת החשמל לישראל 

 בע"מ
 02100בני ברק , .2לחי 

 100..00-12טל4: 
 001..00-12פקס: 

זרם ישר ותדר  –גדלים חשמליים  –4כיול 2
 נמוך

 לחות –גדלים פיזיקליים  –4 כיול 1
הספק ואנרגיה –גדלים חשמליים  –4 כיול 0

 חשמלית חד מופעית בתדר נמוך
 טמפרטורה –גדלים פיזיקליים  –4 כיול .
אנרגיה הספק ו –גדלים חשמליים  –4 כיול 0

 חשמלית תלת מופעית בתדר נמוך

2240141021 

הסמכה  .204004102
 מחדש

 פרוספקט בע"מ -גיאו  0210
א', ירושלים  2אורוגואי 

80086 
 01-1.10001טל: 

 01-1.12002 פקס:

 קרקע  –4 איכות סביבה 2
 דיגום -אגרגטים ומים    

2040.41021 

הסמכה  .214004102
 מחדש

יול המרכז הישראלי לכ 00.2
 )של מכון התקנים( 

, תל אביב 1.חיים לבנון 
100.. 

 00-1.102.0טל: 
 00-1.10011פקס: 

זרם ישר ותדר  –גדלים חשמליים  –4כיול 2
 נמוך

הספק ואנרגיה  –גדלים חשמליים  –4כיול 1
 חשמלית בתדר גבוה4

 תדר גבוה, זמן –גדלים חשמליים  –4כיול 0
 מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים –4 כיול .

 מצלמות מהירות תנועה4 –מכניים 
מטרולוגיה חוקית בדבר גדלים  –4 כיול 0

 טכנוגרף4 –מכניים 
 צורה, זווית4 –גדלים מכניים  –4 כיול 1
 אורך4 –גדלים מכניים  -4 כיול.
 לחות4 –גדלים פיזיקליים  –4 כיול 1
 מסה4 –גדלים פיזיקליים  –4 כיול 0

 לחץ4 –גדלים פיזיקליים   -4כיול20
 טמפרטורה –גדלים פיזיקליים   -4 כיול 22

1040241021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
השעיה  .204004102

חלקית 
 מרצון

ארני מילר מעבדות  0.
 בע"מ

, 84/558דרך חברון 
 10199באר שבע 

 41-8578720טל':
 418595225פקס:

בדיקות כימיות,  –קרקע אגרגטים ומים  .5
ספקטרוסקופיה)השעיה של טכנולוגיה 

  זו(.

2.4014102. 

הרחבה  .204004102
לטכנולוגיות 

 חדשות

 איזולאב בע"מ 210
  001ת4ד 

 00200גרביה -בקה אל
 1112200-.0טל':

   1112200-.0פקס:

  -בדיקות הנדסיות  -בניה 4 2
 ממדים, מקלטים ונגרות     
 במבנים    
 תכן  -מערכות הבניין  -בניה 4 1

 והתקנה    

0140241021 

הרחבה  .124004102
לטכנולוגיה 

 חדשה

סיסטם מעבדות  .000
 מתקדמות בע"מ

 , .רח' פארן  ,0בנין 
                 אזור תעשייה צפוני,

 12110יבנה 
 01-0.11011 טל:

  01-0.12000פקס:

 –( 4NDT פריטים הנדסיים, בדיקות לא הורסות )2
 מוצרי תעשייה

 

224014102. 

 איזוטופ בע"מ 001 הרחבה .124004102
  10הירוק 

 , כנותהאיזור התעשיי

                             08-8697200טל: 
   08-8697007פקס:

-בטון חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון-4בניה2
 בדיקות פיזיקליות4

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-4איכות סביבה1
 כימיות,כימיה קלאסית4

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-4קרקע וסלילה0
 כימיות ופיזיקליות

0240.41020 

עדכון  .124004102
הגדרת 

 תחום הכרה

הרלן ביוטק ישראל  2.
 בע"מ
, פארק המדע 59Bבנין 

קריית ויצמן,רחובות 
78958 

 41-9049025 טל':
 41-9049025 :פקס

1. Toxicity studies. 

2. other studies: 

.Pharmacodynamics studies. 

° In vitro testing  

°Biocompatibility Medical Devices 

 

0140041021 

הרלן ביוטק ישראל  2. הוספת אתר .124004102
 בע"מ

 תמרת 21החרוב 
 41-9049025 טל':
 41-9049025 :פקס

 

Toxicological Pathology 
0140041021 

הסמכה  .104004102
מחדש 

 והרחבה

שמר בטיחות והנדסה  110
 בע"מ

 02.1שדרות האלונים 
 באר יעקב

 ..001-10122טל': 
 ..200-0110122פקס: 

-מבנים תשתיות ובטון-4 פריטים הנדסיים2
 בדיקות לא הורסות

0040.41021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
 הרחבה .104004102

בטכנולוגיה 
 קיימת

 איזוטופ בע"מ 001
  10הירוק 

 , כנותהאיזור התעשיי

                             08-8697200טל: 
   08-8697007פקס:

ה תקינות )הרחב-מערכות כיבוי וגילוי אש-4בניה2
 בטכנולוגיה זו(

0240.41020 

הסרת  .204014102
 שיטות
 מרצון

-הקריה למחקר גרעיני 220
 קמ"ג
,באר שבע  0002ת4ד4 

 1.200מיקוד 
 01-1011200טל': 
 01-1011002פקס:

 .114214102 דיגום-אויר בסביבת עבודה-4איכות סביבה2

 שטראוס מים בע"מ .00 הסמכה .224014102
 בנין אורן 09הסיבים 

 78104פתח תקוה 
 017-1446146טל':

 042-6664120פקס:

בדיקות ביולוגיות, -מזון מים ומשקאות4 2
 חיידקים , פטריות ושמרים4

2040141021 

שינוי שם  .214014102
המעבדה 

ועדכון 
היקף 

ההסמכה 
בעקבות 
החלפת 
בעלים 

 ושינוי ח4פ

מעבדות איזוטסט  .00
 החדשה בע"מ

, גן 20111, ת4ד4 2פולג 
 רווה יבנה

 01-0000100טל: 
 01-00001.0פקס:

    ממדים, מקלטים  -בדיקות הנדסיות  -בניה 4 2
 4במבנים ונגרות   
  –וחומרי גלם לייצור בטון  חיפויים -בניה 4 1

 4פיזיקליות בדיקות    
 והתקנה תכן –הבניין מערכות  -בניה 4 0
  –תשתיות ובטון  מבנים –פריטים הנדסיים 4 .

 4הורסות בדיקות לא    
  –נפט  אספלט ומוצרי -קרקע וסלילה 4 0

 4בדיקות כימיות ופיזיקליות    
 4ביסוס המבנה -קרקע וסלילה 4 1
  –קרקע, אגרגטים ומים  -קרקע וסלילה 4 .
 4כימיות ופיזיקליות בדיקות    

0240.41020 

איזי טופ פתרונות  121 הסמכה .104014102
 טכנולוגיים בע"מ

, באר שבע 11הדסה 
1.11221 

 01-1101.11טל:   
 01-1102100: פקס

 –אגרגטים ומים  ,קרקע  –4 איכות סביבה 2
 דיגום

1140141021 

מעבדות של מוצרי  200 הרחבה .1.4014102
 מעברות בע"מ

 0100.מעברות 
 00-101.020טל:   

 00-101.0.1: פקס

בדיקות ביולוגיות, -4 מזון מים ומשקאות2
חיידקים , פטריות ושמרים )הרחבה 

 בטכנולוגיה זו(

1140241021 

חזרה  .214014102
מהשעיה 

 לטכנולוגיה

 אגרילאב בע"מ .20
,ראשון 20תן אליהו אי

 לציון
 01-110.2.0טל:   

 01-110.000: פקס

  –גרגטים ומים א קרקע, –4 איכות סביבה 2
 4ה קלאסיתיכימ,כימיות  בדיקות    

004204102. 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הרחבה  .104014102

בטכנולוגיות 
 קיימות

המבדקה  לבנין  002
 ותשתית בע"מ

 , 9היינריך הרץ 
חיפה   חוף שמן,

95595 
 04-8492804טלפון:

 04-8492843קס: פ

בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור -4 בניה2
 בדיקות פיזיקליות4-בטון

 ביסוס המבנה-4קרקע וסלילה1
-קרקע אגרגאטים ומים-4קרקע וסלילה0

 בדיקות כימיות ופיזיקליות4

0240.4102. 

הסמכה  .104014102
 מחדש
הסרת 
שיטות 
 מרצון

אלכם שירותי יעוץ  ..2
 והנדסה בע"מ

 כפר סבא 0היוזמה 
 .1.010.-00טל': 
 1.1100.-00פקס:

 

 דיגום-אוויר בסביבת עבודה-4איכות סביבה2
בדיקות כימיות, -גהות תעסוקתית-4בריאות1

 כרומטוגרפיה)הסרת שיטות בטכנולוגיה זו(4
בדיקות כימיות, -גהות תעסוקתית-4בריאות0

 ספקטרוסקופיה4
 רעש תעסוקתי4-4 בריאות.

0240141021 

נוי  שם שי .0240.4102
 חברה

 אדמה אגן בע''מ 100
רח' האשלג אזור 

 התעשיה הצפוני אשדוד
 01-10200.1טל':

 01-1020022 פקס:

בדיקות כימיות, –מוצרים חקלאים -4חקלאות2
 כרומטוגרפיה4

0240241021 

שינוי שם  .0240.4102
 חברה

  אדמה אגן בע''מ 1.
רח' האשלג אזור 

 התעשיה הצפוני אשדוד
 01-10200.1טל':

 01-1020022 פקס:

1.Physical-chemical testing. 

2. Other studies: Analytical Chemistry.  
 

0140041021 

הסרת  .0140.4102
שיטות 

ועדכונים 
 בנספח

 לב בע"מ-מעבדות ביו ..2
רח' היצירה, אז"ת 

 עטרות
 0.001ת4ד4 

 020.0ירושלים 
 01-01.2222טל':

 01-01.2220פקס:

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-4 איכות סביבה2
 ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים4

בדיקות ביולוגיות, -4 מזון מים ומשקאות1
חיידקים פטריות ושמרים4)הסרת שיטות 

נולוגיה זו(בטכ  
דיגום4-קרקע אגרגטים ומים-4 איכות סביבה0  
דיגום מזון )הסרת -4 מזון מים ומשקאות.

 שיטות בטכנולוגיה זו(

2240141020 

הסמכה  .2040.4102
מחדש 

דרישות 
 -רגולטור ו
ISO/IEC 

17025 

 ברוכי אשר בע"מ 100
מושב בית הלוי, ד4נ4 לב 

 11.0.השרון, 
 00-10110.1טל': 

 .00-101100פקס: 
 

נפחים  –כיול מכשירים וולומטריים  –כיול 24
)עדכון טכנולוגיה(ים4גדול  

תקינות,  –מערכות כיבוי וגילוי אש  –בניה 4 1
 התקנה ובדיקות שמישות4

2140141021 

הסמכה  .2040.4102
מחדש 

ועדכון שם 
 המעבדה

מעבדת חשמל למחקר  200
ופיתוח, מגזר פיתוח 

מקורות אנרגיה 
טכנולוגיה, תכנון ו

  ,פיתוח וטכנולוגיה
חברת החשמל לישראל 

 בע"מ
 02000, חיפה 20ד4 ת4

 11.10.0-.0טל': 
 11.1202-.0פקס: 

בדיקת  –בדיקות חשמליות  -חשמל 24
 הארקות4

קרינה לא מייננת, בדיקות  –איכות סביבה  14
 פיזיקליות4

בדיקות  –חשמל, בדיקות חשמליות  04
להפרעות עקב קרינה אלקטרומגנטית 

 בתדר רדיו4

 רעש תעסוקתי4 –בריאות  4.

0040.41021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
מב"א הזורע  .002 הרחבה .2040.4102

 -טכנולוגיות כיול 
 אגש"ח בע"מ

קיבוץ הזורע, ד4נ4 
 01012עמקים, 

 .0001.1-.0טל: 
 0100111-.0פקס:

  

מדי קשיות  –גדלים מכניים  –כיול  24
 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

2140041021 

הסמכה  .2040.4102
 מחדש

המעבדה המרכזית  .21
התאחדות מגדלי -לחלב
 הבקר
פארק תעשיה  10ברקת 

 01000צפוני קיסריה 
 .11.0.0-.0טל': 
 11.0101-.0פקס:

ות כימיות, בדיק-4מזון מים ומשקאות2
 ספקטרוסקופיה4

 

0.40141021 

הסרת  .2140.4102
 שיטות

הזרע -בקרת איכות 222
 גנטיק'ס בע"מ

ברורים ד4נ4 שיקמים 
.010. 

 01-1000001טל':
 01-1110010פקס:

בדיקות -מוצרים חקלאים-4 חקלאות2
ביולוגיות ,בריאות זרעים )הסרת שיטות 

 בטכנולוגיה זו(4
  

0.40041020 

הרחבה  .1040.4102
לאתר באר 

 שבע

מעבדות איזוטסט  .00
 החדשה בע"מ

, גן 20111, ת4ד4 2פולג 
 רווה יבנה

 01-0000100טל: 
 01-00001.0פקס:

  -בדיקות הנדסיות  -בניה 4 2
 ממדים, מקלטים ונגרות     
 במבנים    
 וחומרי גלם  חיפויים -בניה 4 1

 בדיקות  -ייצור בטון ל    
 פיזיקליות     

 אספלט ומוצרי  -קרקע וסלילה 4 0
 בדיקות כימיות  -נפט     
 ופיזיקליות    
 ביסוס המבנה -קרקע וסלילה 4 .
 קרקע,  -קרקע וסלילה 4 0

 בדיקות  -אגרגטים ומים     
 כימיות ופיזיקליות    

0240.41020 

הסמכה  .1040.4102
 מחדש

צת הנדסה ואיכות קבו 02.1
 בע"מ
  0העמל 

 תעשיה יבנה4 א
1212100 

 0.1-1220211טל: 
 0.1-1220210פקס:

בטון , חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון,  –בניה 
 בדיקות פיזיקליות

2040.41021 

הסמכה  .1240.4102
 מחדש

אקוטסט בדיקות  2.1
 מ"סביבתיות בע

 .0110חולון  1הלהב 
 ..00-00100טל':

 .00-000.22פקס:

 דגום-אויר בסביבת עבודה-4 איכות סביבה2
 רעש תעסוקתי-4 בריאות1

1040.41021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסרת  .1040.4102

 שיטות
מעבדות בקרת איכות  .21

 זרעים גדרה בע"מ
 ד.נ. קיבוץ רבדים

 4896000מיקוד 
 1110..01-0טל': 

   08-9446262פקס: 

בדיקות -מוצרים חקלאים-4 חקלאות2
יאות זרעים4)הסרת שיטות ביולוגיות, בר

 בטכנולוגיה זו(

204224102. 

המכון למיקרוביולוגיה  0011 הרחבה .1.40.4102
של מזון ומוצרי צריכה 

 בע"מ
 102ת4ד4  0דרך השלום 

 01102נשר 
 ..110.0-.0טל: 

 1120.01-.0פקס: 

בדיקות ביולוגיות, חיידקים,  - קוסמטיקה  .5

 זו( .)הרחבה בטכנולוגיהפטריות ושמרים

בדיקות ביולוגיות,  - מזון, מים ומשקאות .5

. .)הרחבה חיידקים, פטריות ושמרים

 בטכנולוגיה זו(

בדיקות כימיות,  - מזון, מים ומשקאות .9

 .)הרחבה בטכנולוגיה זו(כרומטוגרפיה

בדיקות ביולוגיות,  - תכשירים רפואיים .0

.)הרחבה  חיידקים, פטריות ושמרים

 בטכנולוגיה זו(

11404102. 

הסמכה  .1.40.4102
 מחדש

המכון למיקרוביולוגיה  0011
של מזון ומוצרי צריכה 

 בע"מ
 102ת4ד4  0דרך השלום 

 01102נשר 
 ..110.0-.0טל: 

 1120.01-.0פקס: 

בדיקות ביולוגיות,  - מזון, מים ומשקאות 24
 ה4אימונוכימי

בדיקות ביולוגיות,  - מזון, מים ומשקאות 14
 4ביולוגיה מולקולרית

 - קרקע, אגרגטים ומים -ה איכות סביב 04
בדיקות ביולוגיות, חיידקים, פטריות 

 4ושמרים
בדיקות ביולוגיות, חיידקים,  - קוסמטיקה 4.

 4פטריות ושמרים
בדיקות ביולוגיות,  - מזון, מים ומשקאות 04

 חיידקים, פטריות ושמרים
בדיקות ביולוגיות,  - תכשירים רפואיים 14

 4חיידקים, פטריות ושמרים
בדיקות כימיות,  - ותמזון, מים ומשקא 4.

 4כימיה קלאסית
 - קרקע, אגרגטים ומים -איכות סביבה  14

 4בדיקות כימיות, כימיה קלאסית
בדיקות כימיות,  - מזון, מים ומשקאות 04

 4כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות,  -מזון, מים ומשקאות 204
 4ספקטרוסקופיה

 -קרקע, אגרגטים ומים -איכות סביבה  224
 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה

 דיגום מים -מזון, מים ומשקאות 214

114041021 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
פז הנדסה וניהול  0000 הסמכה .1.40.4102

 ( בע"מ0890)
 , קרית אתא0.בצרי 
 1.0.010-.0טל: 

 .1.00.0-.0פקס:

 1040.41021 דיגום -אויר פתוח  –איכות סביבה  .5

הסמכה  .0040.4102
מחדש 

 והרחבה

  מעבדות הכיול -רפא"ל  0020
"כ ואחזקה מחלקת אא

, חיפה 1100ת4ד4  - 49
02012 

 .0..1.0-.0טל: 
 1.0.121-.0פקס: 

 זרם ישר ותדר נמוך  -גדלים חשמליים  -כיול  . 5

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

הספק ואנרגיה  -גדלים חשמליים  -כיול  .5

)הרחבה  חשמלית חד מופעית בתדר נמוך

 בטכנולוגיה זו(

. תדר גבוה  זמן -גדלים חשמליים  -כיול  .9

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

מכשירי מדידה תלת  -גדלים מכניים  -כיול  .0

 . )הרחבה בטכנולוגיה זו(ממדיים

. )הרחבה צורה  זווית -גדלים מכניים  -כיול  .2

 בטכנולוגיה זו(

. )הרחבה אורך–גדלים מכניים  -כיול  .8

 בטכנולוגיה זו(

. )הרחבה מדי קושיות-גדלים מכניים  -כיול  .7

 בטכנולוגיה זו(

. )הרחבה גדלים מכניים מדי תאוצה - כיול .1

 בטכנולוגיה זו(

 .טמפרטורה  -גדלים פיזיקליים   -כיול  .9

. זרימה  נוזל ואוויר -גדלים פיזיקליים  -כיול  .54

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

. כח  מומנט -גדלים פיזיקליים  -כיול  .55

 )הרחבה בטכנולוגיה זו(

. )הרחבה לחות –גדלים פיזיקליים  -כיול  .55

 גיה זו(בטכנולו

. )הרחבה לחץ –גדלים פיזיקליים  -כיול  .59

 בטכנולוגיה זו(

 .מסה –גדלים פיזיקליים  -כיול  .50

 

104141021 

שינוי שם  .024014102
המעבדה 

ועדכון ערכי 
CMC 

מעבדת כיול, קיסייט  020
טכנולוגיות ישראל 

 בע"מ 0888
פארק אזורים דרך אם 

, קרית .0המושבות 
 אריה,

 .001.פתח תקווה 
 00-0111100טל':

 00-0111102פקס : 
 

זרם ישר ותדר  –גדלים חשמליים  –כיול  24
 נמוך

 תדר גבוה, זמן –גדלים חשמליים  –כיול  14

1.4041020 
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מס'  סוג עדכון ת.עדכון
 ארגון

תוקף  טכנולוגיה שם ארגון וכתובתו
ההסמכה 

 עד
הסמכה  .0.4014102

מחדש 
 והרחבה

לודן טכנולוגיות סביבה  .010
 בע"מ
פתח תקוה  1גרניט 
.0200 

 00-0211000טל: 
 00-01.0010פקס:

 - קרקע, אגרגטים ומים -איכות סביבה  24
 דיגום

1140.41021 

 בקטוכם בע"מ 11 הרחבה .214014102
 ,18החרש 

 70400נס ציונה 
 08-9408450טל: 

 08-9401439פקס: 

בדיקות כימיות, -אויר-סביבה4 איכות 2

 כרומטוגרפיה4

בדיקות -קרקע אגרגטים ומים-4איכות סביבה1

 כימיות, כרומטוגרפיה4

0.40241020 

 


